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4 گفتمان عدالت و معنويت

  56   در جبهه دوم خردادياسي خشونت سيداي بنيها هينظر. الف
  72  شناس و نقاد نژاد در مقام آسيب ياحمد. ب

  73   دوم خردادانيشناسي جر نقد و آسيب. 1
  103  شناسي عام آسيب. 2

  103  يدوري از گفتمان اصيل انقالب اسالم . 1-2
  109  گري  اشرافي. 2-2
  116  ي كم توجهي به عدالت اجتماع. 3-2

  
  119   دوران شهرداري/فصل پنجم

  120   دوميسرنوشت دوم خرداد؛ و شوراها
  123   اولينژاد بر شوراها ي و نقد احمدليتحل
  125   تهرانينژاد به شهردار ي انتخاب احمدنديفرا

  130  ييت شهرري اساس مد؛ي مذهبيمدار انسان
  134  گرا و تاكيد بر حقوق شهروندي الگوي مديريتي وظيفه. 1
  143   خدماتياقدامات عمراني و. 2

  146  ينژاد در شهردار ي دستاورد احمدني مهمترت؛يري مدني نويالگو
  148  ي كشوردارنيي در آي شهرداريها رهاورد تجربه

  
  153   انتخابات نهم رياست جمهوري/فصل ششم

  154  ورود به انتخابات
  156  نژاد ي احمديغاتيروش تبل

  163   در انتخاباتيررسمي و غي رسميها نقش تشكل
  168   صاحب قدرتاني جري انتخاباتيها يبداخالق

  175  نژاد ي احمديرفتار انتخابات
  179   از انتخابات نهم رياست جمهوريينييتب
  

  187  ...جمهوري نژاد در دوران رياست  انديشه سياسي احمديبازشناسي /بخش دوم

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r



5 فهرست مطالب

  189  شناسي هاي معرفت  نظام و انگاره/فصل هفتم
  191  )وحي و عقل و تجربه(اعتقاد به جمع ميان منابع اصلي شناخت . 1
  204  شناسانه مبتني بر اصول كالمي و روش فلسفي صدرايي باورهاي معرفت. 2
  209  »ساختار، كارگزار «وستهيرابطه پ. 3
  214  گرايي و معرفت ناظر به توليد؛ يا آبادگري معطوف به علم نافع عمل. 4
  220  روش انتقادي. 5
  227  شناسي اگزيستانسياليستي معرفت. 6
  237  نظريه سيستمي. 7
  241  پارادايم اسالم مهندسي و آبادگرانه. 8
  248  »تيعدالت، معنو«گفتمان  . 9
  

  259  نژاد  تحليلي بر شخصيت سياسي محمود احمدي/فصل هشتم
  260  ياسي ستي شخصيسه روش بررس. الف

  260  ياسي سيپذير نامه و جامعه ي با زندگييآشنا. 1
  261  بررسي مهمترين هدف اصلي. 2

  263  نژاد ي احمدياسي ستي آدلر در شناخت شخصهيكاربست نظر
  275  »خودمطلوب«آل يا  الگوي شخصيتي ايده. 3

  276  الگوي پيشوايان ديني. 1-3
  276  شناسي از پيامبر گرامي اسالم نشانه
  282  )ع(شناسي از حضرت علي نشانه
  297  )ع(شناسي از امام حسين نشانه
  301  الگوي علماي ديني. 2-3
  304  شناسي از امام خميني نشانه
  309  جنس الگوي معاصر هم. 3-3
  315   از شهدا و فرهنگ شهادت يشناس نشانه
  320  جي از بسيشناس نشانه
  324  يي رجادي از شهيشناس نشانه

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r



6 گفتمان عدالت و معنويت

  326   چمراني مصطفدي از شهيشناس نشانه
  328  گزار  خدمتتي شخصي ها يژگيو. ب

  364  بندي جمع
  

  369  ها شها و رو يافتگي، چالش  مسائل ايران؛ توسعه/فصل نهم
  370  يافتگي موانع توسعه. الف

  370  يافتگي موانع فرهنگي توسعه. 1
  375  )فساد اداري، اقتصادي( يافتگي  موانع اداري توسعه. 2
  391  )استعمار و امپرياليسم  (يافتگي  موانع سياسي توسعه. 3

  404  هاي معطوف به توسعه ياستها و س روش. ب
  411  تمركززدايي. 1

  421  سفرهاي استاني
  435  گسترش صنعت و فرهنگ گردشگري. 2
  441  ريزي اصالح نظام مديريت و برنامه. 3
  452  ي و بانكياصالح نظام پول. 4
  480  يهاي كوچك و زود بازده اقتصاد توسعه بنگاه. 5
  490  ...اقتصاد» سازي مردمي«سازي يا  خصوصي. 6
  502  )يا طرح تحول اقتصادي(گانه  هاي هفت اصالح نظام. 7
  

  515  الملل و سياست خارجي هاي بين  انديشه/فصل دهم
  516  انديشه مهدويت. الف
  546  »ايراني، اسالمي«شناسي  خودشناسي جمعي؛ يا هويت. ب
  554  ...نژاد نظريه صدور انقالب اسالمي در انديشه احمدي. ج
  569  نژاد ي احمدالملل ني بشهي انديچهار مولفه اصل. د
  569  »تيعدالت، معنو  «هينظر. 1
  580   جنوبسمي رئال.2
  583   بر صلحي مبتنشيگرا. 3

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r



w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r



w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r



  
  
  
  
  
  
  
  

  تقديم به
  ؛تاريخمظلومان 

  .اند  كه بيش از نامشان سزاوار ستايشآنان
  

  
  پيشگفتار

  
دهد، عالقه به مباحـث انديـشه سياسـي تنهـا بـه             نگاهي به تاريخ معاصر ايران نشان مي      

ل در  يشود و توجه به اينگونه مـسا      هاي علوم انساني منحصر نمي    دانش آموختگان رشته  
دس مهن. مهندسي نيز طرفداراني داشته است/ هاي فنيه ويژه رشته و بها ميان ساير گروه 

 تـاكنون   1320ي برجسته اين افراد هستند كه از دهـه          ها  بازرگان، چمران و آويني نمونه    
 را نيـز    نژاد  محمود احمدي . اندران حضور داشته  همواره در زندگي اجتماعي و سياسي اي      

ج تحـصيلي خـود را تـا پايـه دكتـرا در             بايد از جمله اين افراد دانست كه گرچـه مـدار          
هاي فني و مهندسي گذراند اما از دوران جواني به مباحث سياسي گرايش داشـت                رشته

  .و به آن مشغول بود
 فني به امـور سياسـي       هايآموختگان رشته  ا آن كه پرداختن به چرايي گرايش دانش       ب

تـوان بـه دو    به اجمـال مـي    طلبد، اما   اي مي از تاريخ ايران پژوهش جداگانه     در اين دوره  
  .علت اساسي اشاره كرد

روند و در واقع دغدغه دينـي        بسياري از اين افراد از نيروهاي مذهبي به شمار مي          .1
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10 گفتمان عدالت و معنويت

و فرهنگ شيعي، به عنوان مهمترين انگيزه، آنان را به سوي تامل و تفكر در موضـوعات    
 . باورها تعلـق دارد زهاي از دين به حو   به اين معنا كه بخش عمده     . سياسي كشانيده است  

باورهايي كه به طور ويژه در اسالم در عين ديني بودن رنگ سياسي دارنـد و بـرخالف                  
عبادت در اسالم و از منظر      . شوندمسيحيت كليسا به حوزه انتزاعات عبادي منحصر نمي       

هاي زنـدگي بـشر بـه حـوزه فـردي           قرآن معنايي عام دارد و با در برگرفتن تمام عرصه         
  .شوديمنحصر نم

ي مقـدس و تـشريفات      هـا   از نگاه نيروهاي مذهبي، دينداري در اسالم تنها به مكـان          
ين اصل انديشه اسالمي، تمام ابعاد و       تر  ، اساسي »توحيد«. شود  نمي عبادي خاص محدود  

كـه در حـوزه فـردي       طـور     اسـالم همـان   . گيـرد   مـي  ي وجودي بـشر را در بـر       ها  حوزه
  را تحت تاثير قـرار     »ها  خواست«و  » عواطف «،»رهاباو « ذهني يعني    گانه  ي سه ها  ساحت

  و ديگـر امـور اجتمـاعي را جهـت         »اقتـصاد « ،»سياسـت «دهد، در حوزه عمومي هم       مي
  1.بخشد مي

هاي  تاريخ پر تالطم معاصر ايران از مشروطه تا حال به قدري با حوادث و پديده               .2
ي اجتماعي كشور   ها  وهبه رو بوده است كه بسياري از طبقات و گر          مختلف و متعدد رو   

گيـري  هايي چون استعمار، مـشروطه، شـكل      از پديده . را به طور عام سياسي كرده است      
 نفت، قيام پانزده خرداد تا بسياري از حوادث كوچك و مسألهحكومت كودتايي پهلوي، 

اند، بسياري از   بزرگ ديگري كه تاريخ ايران را از حالت سكون و يكنواختي خارج كرده            
در چنين شرايطي روشن است كه دانـشگاهيان        . اندبه سوي سياست تمايل يافته     ها  گروه

. اي دارند گرايش بيشتري به امور سياسي داشته باشند        و نيروهاي مذهبي كه شرايط ويژه     
در آن شرايط حتي اگر آنان نيز با سياست كاري نداشتند، تحوالت سياسي در سرنوشت               

پهلـوي   )سكوالر(ي  گرا  حكومت عرف ه بيان ديگر،    ب. و اعتقادات ديني آنان تاثير داشت     
هـاي  كرد تا براي مقابلـه بـا سياسـت        انگيزه مضاعفي در ميان نيروهاي مذهبي ايجاد مي       

  .ي آن به امور سياسي و فكري بپردازندزدا دين
هـاي ماركسيـستي كـه بـا دو       و گـرايش   مـدار   از سوي ديگر وجود نيروهـاي غـرب       

                                                 
و  16 -2، صـص  1379؛ تهران، نـشر سـاقي،       هاي خانه به دوش     حلزونآويني، مرتضي؛   :  براي نمونه بنگريد به    .1

آيـا اسـالم     و بازرگان، مهدي؛     101، ص   1377؛ تهران، شركت سهامي انتشار،      پادشاهي خدا بازرگان، مهدي؛   
 .102، ص 1374 تهران، انتشارات قلم، يك خطر جهاني است؟؛
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11 پيشگفتار

پرداختنـد نيروهـاي      مـي  هاي ديني انديشه حتي مبارزه با  و  ايدئولوژي متفاوت به رقابت     
كرد تا بيش از هر زمان ديگري به مطالعـه دربـاره باورهـاي خـود و                 مذهبي را وادار مي   

هاي جديد غربـي و     لذا تضارب افكاري كه با رسوخ انديشه      . هاي رقيب بپردازند  انديشه
يان نيروهاي مذهبي، حتـي     اش رشد انديشه سياسي در م     ماركسيستي به وجود آمد نتيجه    
  .هاي مهندسي، بوددر ميان دانش آموختگان رشته

و » روشـنفكران وابـسته   «،  »اسـتعمار «لذا در دوره پهلوي زماني كـه مثلـث ائتالفـي            
را در جامعه ايران با سـرعت       ) سكوالريزاسيون(ي  ساز  عمليات عرفي » حكومت پهلوي «

 ميان نيروهاي مذهبي كه زندگي      و شدت بيشتري پي گرفت، گرايش به امور سياسي در         
  1.ديدند افزايش يافت  مياجتماعي و ديندارانه خود را در معرض تهديد

  
  شناخت انديشه سياسي دو گروه اهميت دارد

برخـوردار  اي    در ميان اصحاب سياست بررسي انديشه سياسي دو گروه از اهميت ويـژه            
اي هـستند كـه     تفكران برجـسته  ارباب انديشه، م  . »مردان  دولت«و  » ارباب انديشه «است؛  

 آنـان   .انـد   پردازي در امور انساني و سياسي پرداختـه       هاي متمادي به تحقيق و نظريه     سال
. آورندي روي ميپرداز نظريهف خاص خود به سلفگاهي با تو گران انديشه هستند دتولي

 سـينا و    توان در افرادي چـون فـارابي، ابـن        نمونه اين افراد را در ايران پس از اسالم مي         
علـي شـريعتي سـراغ      سـپس   غزالي مشاهده كرد و در تاريخ معاصر در امـام خمينـي و              

ها جهاد  هاي نظري و مفهومي عميقي كه محصول سال       آنان به دليل داشتن تالش    . گرفت
داران نــي برخوردارنــد و در واقــع طليعــهاهــاي نظــري فراوعلمــي اســت از جــذابيت

هـاي  يد انديشه در گام نخست حاصل فعاليت      تول. شوندهاي علمي محسوب مي    گفتمان
  .علمي ايشان است

 نيـز از اهميـت فراوانـي    مـردان  دولتهاي  ما در كنار ارباب انديشه، شناخت انديشه      ا
 بـه واسـطه     مـردان   دولـت  و الگوهاي رفتاري     ها   شناخت باورها، ارزش   .برخوردار است 

                                                 
؛ تهـران، دانـشگاه امـام    گفتمان سياسي شيعه در ايـران معاصـر  درخشه، جالل؛   : براي بررسي بيشتر بنگريد به    . 1

؛ تهران، طرح   شناسي روشنفكري ديني در ايران     جامعه و كاظمي، عباس؛     132 -111، صص   1384،  )ع(صادق
؛ تهـران،  روشنفكري و سياست و بررسي تحوالت روشنفكري در ايران معاصر، و اميري، جهاندار؛   1383نو،  

 .247-226، صص1382مركز اسناد انقالب اسالمي، 
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12 گفتمان عدالت و معنويت

اداره امور جامعـه دارنـد و       هايي كه ايشان در     جايگاه راهبردي، موقعيت رهبري و زمينه     
 و الگوهاي رفتاري سوق دهنـد، از  ها كنند جامعه را به سوي آن باورها، ارزش     تالش مي 

 مبتكر گفتمـان و ايـدئولوژي نيـستند؛ آنهـا     مردان دولت . است برخوردارفراواني  اهميت  
امـا  كنند و از اين جهت وامدار ارباب انديشه هـستند،           پارادايم علمي و نظري توليد نمي     

ي سياسي و متفكـران برجـسته   ها  مانفتگرايشي كه به هر يك از گ       به دليل تاثيرپذيري و   
توانند موجب تقويت يك مكتب سياسي شوند و موجب شـوند يـك گفتمـان               دارند مي 

 آيين كشورداري را از چه      مردان  دولتلذا اينكه   . هاي ديگر غالب شود   سياسي بر گفتمان  
اند و وامدار كدام انديـشه هـستند        گفتمان تاثير پذيرفته  كسي آموخته و از كدام مكتب و        

نژاد كه شناخت انديشه سياسي     به طور نمونه محمود احمدي    . از اهميت برخوردار است   
 ،عـدالت «او موضوع پژوهش اين كتاب است، به عنوان دولتمردي كه متـاثر از گفتمـان                

هـاي مرجعيـت     و انديشه  عه امام خميني قرار گرفته و از ايدئولوژي سياسي شي         »معنويت
  .تواند مثال مناسبي در اين زمينه باشدشيع تاثير پذيرفته است، ميت

 هـستند بـه آن   »اربـاب انديـشه  «از گفتمان و انديشه متاثر  »مردان دولت«البته اين كه   
.  پيرو و مقلد گروه نخست هـستند       دقيقامعنا نيست كه از خود انديشه مستقلي ندارند و          

جربيات خـاص خـود در حـوزه سياسـت و فهمـي كـه از آن دارنـد در                    آنان با داشتن ت   
ايشان گرچـه در كليـات تحـت        . گر تفسيري از آن گفتمان و انديشه هستند       حقيقت بيان 

 عرصـه، تـالش   ايـن   نفوذ ارباب انديشه قرار دارند اما با داشتن تجربيـات شخـصي در              
اين جهت در زماني كـه آن       از  . كنند پلي براي عملياتي كردن آن مفاهيم نظري باشند         مي

  .اي هستندها در مرحله عملياتي شدن قرار گيرد، صاحب سخنان ناشنيدهانديشه
  

  نژادضرورت شناخت انديشه سياسي احمدي
ت ديگـر نيـز     انـژاد بـه جـز مـوارد بـاال از جهـ            شناخت انديشه سياسي محمود احمدي    

ها براي شـناخت    سانبراي ذكر اين ضرورت الزم است توجه كنيم كه ان         . ضرورت دارد 
اصـوالً  . برندها بهره ميها و تئوري از نظريهانمدار سياستها و افراد ديگر به ويژه  پديده

  از در واقـع شـناختي كـه مـا        . شناخت افراد ديگر هميشه با فرضيه و نظريه همراه است         
  تصاوير ذهني برآمـده از تجربيـات مـا از هـر فـرد، بـه اضـافه                   برآيند افراد ديگر داريم  

گـرايش بـه تيپولوژيـك      . هاي شخصيتي داريم  و تيپ  ها  كه درباره انسان  است  فرضياتي  
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13 پيشگفتار

 شـناخت   فراينـد ها كه ميل دروني اغلب افراد است و به منظور تـسهيل در              ديدن انسان 
شود كه فاعل شناسا در برخورد با افراد جديد آنها گيرد، موجب مياشخاص صورت مي

  .بندي كند خاص طبقهرا به سرعت شناسايي و در يك گروه
و » كــارمحافظــه«، »چــپ«، »راســت«در حــوزه سياســت مفــاهيمي همچــون    

كند، تالش دارند اين وظيفه   را معنا مي   ها  كه فرهنگ سياسي يك جامعه آن     »طلب  اصالح«
هـاي فراوانـي هـستند كـه        ها و فرضيه  تئوري،  ها  انگارهاين مفاهيم حامل    . را انجام دهند  

تـوان بـه نظريـه      حتـي در اينجـا مـي      . كننـد   مـي  راواني را القـا   ناخواسته حجم معنايي ف   
هـاي فراگيـر را توانـا     نيز اشاره كرد كه صاحبان رسـانه )Stigmata theory( زني برچسب

 برخي اهداف تعيين شده، مفهومي را به صورت برچـسب و بـه              يگيرسازد براي پي  يم
  .منظور تيپولوژيك كردن شخصي به كار برند

ان كه حتي ديدار چهره به چهـره بـا آنـان            مدار  لب، شناخت سياست  براساس اين مط  
هاي رايج در   براي بسياري از افراد جامعه امكان ندارد، به طريق اولي از مفاهيم و تئوري             

هاي از پـيش آموختـه      كنند مفاهيم و تئوري     مي افراد جامعه تالش  . پذيردجامعه تأثير مي  
 امـا نكتـه     .ر جهت شناخت او از آن بهـره ببرنـد          منطبق كنند و د    مدار  را با فالن سياست   

هـاي  ان را در قالب مفاهيم و تئوري      مدار  توان بسياري از سياست   اينجاست كه گرچه مي   
آيد، اما واقعيت آن است كـه         مي گذشته گنجاند و مفاهيم گذشته در شناخت آنان به كار         

و مفـاهيم پيـشين      هـا   كنند كه تئـوري   اني ظهور مي  مدار   سياست  گاهي در عالم سياست،  
   .ديگر توانايي شناخت و شناسايي آنان را ندارند

 ها اصرار دارند از تئوري محافظه     به طور مثال در طول يك دهه گذشته برخي رسانه         
طلب بهره گيرند و فعاالن سياسـي را بـه هـر نحـوي جـزو يكـي از آن دو                      اصالح/ كار

نـد در شناسـايي گروهـي از        توان    نمـي ها و مفـاهيم     قلمداد كنند، در حالي كه اين تئوري      
تواند به آشفتگي مفاهيم سياسـي      البته اين موضوع مي   . هاي سياسي به كار آيند    شخصيت

و قبله بودن غرب در ادبيات علمي و ژورناليستي كشور مربوط باشد كه اصرار دارند آن                
  1. سياسي كشور به كار برندهايفرايند و ها باره پديدهدر نحوي هربه مفاهيم را 

                                                 
؛ قـم، دانـشگاه     روش شناسي علوم سياسي   حقيقت، صادق؛   : ريد به درباره آشفتگي مفاهيم سياسي در ايران بنگ      . 1

 .140-113، صص 1385علوم انساني مفيد، 
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14 گفتمان عدالت و معنويت

و » پـساتئوريك  «انمـدار   سياسـت به هر طريق، اصحاب سياست را بايد به دو گروه           
 پس از پيـدايش     ان پساتئوريك افرادي هستند كه    مدار  سياست. تقسيم كرد » تئوريكاپيش«

ي جديـد   ها  ها نيازي به توليد مفاهيم و تئوري      براي شناخت آن  كنند و     مي  ظهور ها  نظريه
امـا  . كنـد   مـي  ي گذشته در دستيابي بـه مقـصود كفايـت         هاگيري از تئوري  نيست و بهره  

كننـد و    مـي  ظهـور ها  پيش از توليد نظريهيي هستند كهها يك آنرتئواان پيشمدار  سياست
كـه   ها هستند به بيان ديگر آن   . هاي جديد نياز دارد   شناخت آنها به توليد مفاهيم و نظريه      

ا نكته اينجاست كه تـا پيـدايش       ام. شوندهاي جديد در سياست منجر مي     به توليد تئوري  
پناه بـردن   با  ان دچار سرگشتگي شويم و      آنآن تئوري ممكن است در شناخت و معرفي         

  .از فقر تئوريك خود شانه خالي كنيم »ناپذيري بينيپيش«هايي همچون به بهانه
بيني نيست، به اين     قابل پيش  مدار  شود فالن سياست  بر اين اساس زماني كه گفته مي      

تـر مـشكل از آن      بـه عبـارت سـاده     . ايـم بهره كه ما از ساز و كار شناخت او بي         معناست
 فقر تئوريك نتوانسته     دليل  نيست، بلكه عيب در ذهن شناساي ماست كه به         مدار  سياست

ناپذيري يك فرد به غلـط بـودن         بيني  پيش. است انديشه، شخصيت و رفتار او را بشناسد       
قاعدگي رفتارهـا و  گردد نه به بي   شناسا باز مي  معيارهاي شناختي و آشفتگي نظري ذهن       

 ذهن شناسا ممكن است بر اثر ضعف تئوري نتوانـد بـه قواعـد،            .ي آن شخص  ها  انديشه
ببـرد، امـا ايـن      پـي آن  هاي منطقي يك دستگاه فكري و مجموعه رفتـاري          نظم و ارتباط  

 و بـه  خود فرافكني كند شود كه بخواهد ضعف خود را با سلب مسئوليت از     حجت نمي 
توانـد بـه ايـستايي در حـوزه علـوم           تداوم اين رويكرد مي   .  بداند مسايل ديگري مربوط  

  .پردازي بيانجامدانساني و نظريه
» نژادفقر تئوري در شناخت احمدي    «توان با عنوان    مطالب باال كه به طور خالصه مي      

نـژاد را  مـدي از آن نام برد، يكي از عوامل مهمي است كه پرداختن به انديشه سياسي اح           
  .سازدضروري مي

  
  دليل ديگري بر ضرورت اين پژوهش 

نظـر   هـاي مـورد  هـا، الگوهـاي رفتـاري و سياسـت    ها، باورها، ارزش در انديشه پژوهش  
تواند به رشد علـوم سياسـي بـومي در           است و مي   مند  نفسه ارزش  ايراني في  مردان  دولت

  .كشور ياري رساند
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15 پيشگفتار

 با يك موضوع يعني احواالت متفاوت انسان سر علوم انساني گرچه به واسطه آن كه   
و كار دارند، ممكن است همانند علوم طبيعي از قواعد ثابتي در نقاط جهـان برخـوردار                 

هـا، جوامـع مختلـف و شـرايط         ها برساخته فرهنگ  باشند، اما از سوي ديگر چون انسان      
هـا   اين تفـاوت   نگذارند، لذا با بود   خاصي هستند كه بر روي الگوهاي شناختي تاثير مي        

توان علوم سياسي توليد شـده غربـي را كـامالً در جـوامعي ماننـد ايـران يـا ديگـر                      نمي
شناسـي سياسـي،      فلـسفه سياسـي، انـسان      .كشورهاي آسيايي و اسالمي به كـار گرفـت        

شناسي سياسي، روانشناسي سياسي، حقوق عمـومي و علـومي از ايـن دسـت در                 هجامع
ان داراي شرايط خـاص خـود هـستند و بـا الگوهـاي              كشورهاي اسالمي و از جمله اير     

  .نظري غربي قابل تبيين نيستند
هاي دستيابي به الگوهاي شناخت بومي اين است كه بـيش از گذشـته              يكي از روش  

 انجـام دهـيم، تـا بـه تـدريج و بـا              ي خود كار پژوهش   مردان  دولتدرباره انديشمندان و    
  . سياسي بومي ياري رسانيمها به غني شدن علوم اين پژوهشجتاينانباشت 

در پنـدار مـا هنـوز    . ا نمايـان اسـت   مـ در علوم انـساني     زدگي    هنوز آثار ناشي از غرب    
ينـد و كماكـان     آها بـه شـمار مـي      هاي دانشوران و انديشمندان غربي مهمترين نظريه      نظريه

ود هاي انساني و اجتمـاعي جوامـع خـ        ها به تبيين پديده   ها و نظريه  براساس همان پارادايم  
پردازيم و محك سنجش اصحاب سياست خود را بـر همـان ابزارهـا و معيارهـا قـرار                   مي
افـزاري  جنـبش نـرم  .  اين روحيه مانع توليد انديشه و توسعه علوم انساني است    اما .ايم داده

پرداخـت خودباورانـه بـه    . در علوم انساني به خود باوري و توليد الگوهاي بومي نياز دارد    
  در مرحله نخست   »مردان  دولت« و   »انديشمندان« اعم از    يي و اسالم  اصحاب سياست ايران  

گيري الگوها و معيارهاي شناختي مورد نياز بيانجامد و سپس به پـاگرفتن  تواند به شكل مي
ما نيازمند توجه علمي بيـشتر بـه انديـشمندان و           . و پويايي اين علوم در ايران ياري رساند       

تـوان بـه     آنهاست كـه مـي     »تطبيق« و   »نقد« و   »تحليل« خود هستيم و در پرتو       مردان  دولت
ها با معيارهايي همچون قـرآن و سـنت بـه سـوي     توان علمي كشور افزود؛ و با مقايسه آن      

  .انديشه سياسي اسالمي و هرچه اسالمي كردن دولت و جامعه پيش رفت
هـاي بـومي توسـعه در       تواند به رشد توسعه و نظريـه      گيري اين رويكرد حتي مي    پي

تواند در برخي مـوارد بـا         مي ياسي ضمن آن كه   س نخبگان   نيتنوع گفتما . شور بيانجامد ك
ها و گـسترش    شد و به اختالف   با برانگيز  چالش» گرامنازعه« بودن الگوي فرهنگ سياسي   
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16 گفتمان عدالت و معنويت

كمتر عـاطفي و بـه دور از         (مدار  ها دامن بزند اما چنانچه با رويكردهاي عقالنيت       شكاف
توانـد بـه الگـويي از       ، مـي  همراه شود ) خودباورانه و   يشپژوه(و علمي   ) زدگي  سياست

الگـويي كـه وجـوه متفـاوت و         . توسعه بيانجامد كه از تكامل مناسبي برخـوردار اسـت         
  .توسعه اقتصادي، سياسي، ديني و فرهنگي: متنوعي از توسعه را در بردارد

، هـا هاي تشكيل يافتـه پـس از جمهـوري اسـالمي داراي گفتمـان             هر كدام از دولت   
انـد و توسـعه را از منظرهـاي متفـاوتي           اي بـوده  ها و تجربيات ويـژه    ها، سياست انديشه

هاي توسعه در كشور    تواند به رشد نظريه   ها مي اند كه تحليل و نقد و بررسي آن       نگريسته
هر دوره داراي فراز و نشيب و نقاط ضعف و قـوتي اسـت كـه بـا اتخـاذ                    . ياري رساند 

تـوان مـواد آن را اسـتخراج كـرد و از            ه با تحليل و نقد مي     رويكردهاي علم بومي آميخت   
ي از توسعه دست يافت كه هم بـا شـرايط           تر  هاي جديد و كامل   درون آن منابع به نظريه    

  .ايران سازگار باشند و هم با هويت ديني و فرهنگي آن
جهـت شكـسته شـده و ايـن بـاور           طرف و علم بـي    هاي بي روز كه اسطوره پژوهش   ام

هـاي  اني ندارد، پژوهشگران ايراني بايد بدون چشم داشتي از نتـايج پـژوهش            طرفدار چند 
غربي با خودباوري به مسايل مختلف علوم سياسي و مباحث توسعه بپردازند و در جهـت                

  . رشد آن علوم همت گمارند
قد، تطبيـق و مقايـسه دسـتگاه        ن ،ها، شناخت، تحليل  بدون شك يكي از مهمترين شيوه     

ايـن رويكـرد بـا      . و الگوهاي سياسـي آنـان بـراي اداره كـشور اسـت             مردان  دولتفكري  
، و مباحث ژورناليستي كه چشمه عقـل و انـصاف را خـشك              زدگي  ، سياست زدگي  هيجان

طرفي پژوهشگر نيست، زيـرا دانـش از         روش علمي به معناي بي    . كند، سازگاري ندارد  مي
هاي ذهني  ز چهارچوب مقوله  ند خود را ا   توان    نميناپذير است و پژوهشگران      ارزش جدايي 

توانـد  طرف نيـست ولـي مـي    اما پژوهشگر با آن كه ناخواسته بي   .و معارف پيشين برهانند   
هاي خود  يعني تا آن جا كه به طور خودآگاه ممكن است در داوري           . خواسته منصف باشد  

. ارداز بار عاطفي كالم خود بكاهـد و ادب را نگـاه د            . يابد، بگويد آن چه را كه حقيقت مي     
دسـتاوردهاي  بـه   بند باشد و     هاي پژوهش پاي  از روش نقد و مقايسه بهره جويد، به روش        

  .آن التزام نظري و عملي داشته باشد
هايي كه دارد و نقدهايي كه بر نويسنده آن وارد است، يكي از              اثر با تمام ضعف    ناي

  .دانداهداف خود را دستيابي به اين آرزو مي
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17 پيشگفتار

  بشيوه پژوهش در اين كتا
و كننـده      كه توليد  »ييها  علت«شود؛   شامل دو بخش اساسي مي     »انديشه سياسي «پژوهش در   

كنـد تـا مـدعاي خـود را         اد مي نها است  كه يك انديشه به آن     »داليلي«منشأ انديشه هستند؛ و     
  .تبيين كند
هاي دروني و بيرونـي تقـسيم       توان به علت  هاي يك انديشه را به طور كلي مي       علت

توان در مباحث معرفت شناسانه و روانشناسانه جستجو كرد ي دروني را ميهاعلت. كرد
 همچنين اگر انديشمند بررسي شـونده       .انهشناس  هاي بيروني را در مباحث جامعه     و علت 
 نيز ضـروري  ها  زيسته باشد، تاريخ و فهم شرايط حاكم بر آن دوره    مختلف هايدر دوره 

هـاي يـك    طق نيز در جهت بررسـي اسـتدالل       از سوي ديگر فلسفه و من      اما   .خواهد بود 
ي هـا   استحكام منطقي بيـان ها  تا بر اساس آنگذراندانديشه ابزار الزم را در اختيار ما مي      

  .يك انديشه را ارزيابي كنيم
پردازد، بـا نظـام       مي هاآل ها و ايده  ها، بهترين  كه به مطلوب   »فلسفه سياسي «برخالف  

يت يـافتن    عينها چه اندازه مجال     ن كه باورها و ارزش    اخالقي سر و كار دارد و جدا از آ        
 بـه طـور مـستقيم بـا         »انديـشه سياسـي   «پـردازد،   دارند به فهم سياست و داوري آن مي       

گرچــه انديــشه سياســي در . هــاي بيرونــي پيونــد خــورده اســتهــا و چــالشواقعيــت
رار كند و در ذيـل آن قـ       ي خود به نوعي در جهت فلسفه سياسي حركت مي         ها  سوگيري

. هاي آرماني دسـت نيـافتني نيـست       يابي به مطلوب    آن دست  مسألهگيرد اما مهمترين    مي
 است كه به طور معقـول       يانديشه سياسي كوشش نظري براي تعيين و دستيابي به اهداف         

هاي رسيدن به ايـن اهـداف را        انديشه سياسي همچنين ابزار و روش     . قابل تحقق هستند  
بارت ديگر هـم تعبيـر اسـت و هـم تغييـر؛ هـم بـه كليـات           به ع  .گذارددر اختيار ما مي   

انديـشه سياسـي بـيش از آن كـه بـا فلـسفه اخـالق، بـد و         .  و هم به جزييات   دپرداز مي
و كار داشته     و واقعي سر   روزمرهي انتزاعي و بايد و نبايدهاي خارج از زندگي          ها   خوب

بـه  . داده اسـت   باشد همت خود را مصروف امور شدني، عيني و در مقابل چـشم قـرار              
همين دليل است كه انديشه سياسي نسبت به فلـسفه سياسـي از تحـوالت اجتمـاعي و                  

انديشه سياسي حاصل انباشت تجربيات هر فرد در حـوزه          . پذيردسياسي بيشتر تاثير مي   
لذا براي فهم انديـشه     . گيرد محور شكل مي   مسأله و   واكنشيسياست است و به صورت      

ي متفـاوتي كـه او در زنـدگي         ها  احل تكوين آن در طول دوره     سياسي هر فرد بايد به مر     
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18 گفتمان عدالت و معنويت

 و نقـدهايي    ؛انـد هايي كه ذهن او را مشغول كرده      مسألهخود پشت سر گذاشته است؛ به       
انديشه سياسي در انتقاد به باورها      .  نظر كرد  ،هاي ديگر دارد  ها و گفتمان  كه او بر انديشه   

ي كـه رضـايت نـدارد و بـراي رفـع            ياهـ پسندد، در پاسخ به شيوه    هايي كه نمي  و ارزش 
هـاي متفـاوت در ذهـن      هايي كـه در دوره    نواقص و معايب موجود، حول محور پرسش      

لـذا  . گيـرد يابد، شكل مي آيد و با گذر زمان شاخ و برگ جديد مي         يك شخص پديد مي   
هاي برد كه تكوين آن را در دوره      توان به ماهيت و عمق يك انديشه سياسي پي        وقتي مي 
هويت يك انديـشه    . ي آن را بشناسيم   ها  ها و نقادي  مسأله بررسي كنيم و بتوانيم      مختلف

 ي فكري ديگر دارد مشخص    ها  نحلههاي ديگر و نقدي كه بر        با انديشه  تقابلسياسي در   
 كـه بـر     آيـد   مـي  به دسـت   و نقدي    »دگرشناسي« از هر انديشه    »خودشناسي«شود، و   مي

  .ها تكوين يافته استآنهاي ديگر دارد و در واكنش به انديشه
با اين توصيف، پژوهش انديشه سياسي پيش از هر چيز بايد به سه پرسـش اساسـي                 

  :پاسخ دهد
هاي گوناگون   فضاي بيروني حاكم بر فرد كه دوره       يااجتماعي  / شرايط تاريخي . الف

  دهند؛تاريخ زندگي او را شكل مي
  ؛هاي شناختي اونظام معرفتي و شيوه. ب
  .هاي روانشناسانه ويخصيتي و ويژگيالگوهاي ش. ج

 هـا    در نظـام فكـري او واژه        كـه  اني يـك فـرد    زبتمام اين مسايل در كنار تحليل           
  .هدتواند فهم بهتري از آن انديشه به دست د خاص دارند مييمعناي

ي هـا   هنظـري بـه دور    ،  در پژوهش پيش رو نيز تالش شـده اسـت در گـام نخـست              
بـردن بـه    نژاد، هرچند به طور اجمالي، بياندازيم و با پي        يمتفاوت زندگي محمود احمد   

.  به دسـت آوريـم      سياسي وي  نكات مهم هر دوره تصويري از چگونگي تكوين انديشه        
در واقـع   . پردازيم او مي  »شخصيت سياسي « و   »نظام معرفتي « به شناخت     نيز در گام بعد  

  .شودسياسي او فراهم ميبا گذشتن از اين سه مرحله است كه زمينه براي فهم انديشه 
 بخـش .  اساسـي تـشكيل شـده اسـت        قـسمت  از دو    پژوهش حاضر  ، به اين ترتيب  

 ي مختلـف هـا  ه دوردرنـژاد  انديشه سياسي احمديگيري   شكلفرايند به بررسي   نخست
  بـاز  1384 پـيش از     يهـا   سـال  از نظر زماني بـه       پردازد كه   مي رياست جمهوري پيش از   

 كه از دوران كـودكي تـا ايـام         تشكيل شده است   ش فصل ش خود از    بخشاين  . گردد مي
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19 پيشگفتار

بخـش دوم كـه بـه دوران پـس از           . شـود   مـي  انتخابات نهم رياست جمهوري را شـامل      
فصل نخست بـه نظـام و       . پردازد از چهار فصل شكل گرفته است        مي رياست جمهوري 

ناسانه، ي روانـش ها فصل دوم به ويژگي. پردازد  مي نژاد   احمدي انهشناس  ي معرفت ها  انگاره
فصل سـوم بـه     . ي فكري متناسب با اين شخصيت نظر دارد       ها  شخصيت سياسي و بنيان   

فصل . پردازد  مييافتگي ي توسهها  و راهها ي او در حوزه مسايل ايران؛ و چالش ها  انديشه
و سياسـت خـارجي مـورد       الملـل     چهارم نيز انديشه سياسي وي را در حوزه روابط بين         

  .دهد  ميپژوهش قرار
 اين اثر بيش از چهار سال به طول انجاميده اسـت كـه البتـه يـك سـال آن بـه        انجام

يـابي بـه افـق معرفتـي         هدف اساسي از اين پـژوهش دسـت       . صورت پيوسته بوده است   
.  اسـت  نژاد  مناسب براي بازشناسي رفتار، آراء، و شخصيت سياسي دكتر محمود احمدي          

نـژاد    آراي سياسي محمـود احمـدي     به عبارت ديگر، مقصود اين نوشتار تبيين انديشه و          
بـراي  . پنـداري نهفتـه اسـت       ذات  گري نـوعي هـم      است، با ذكر اين توضيح كه در تبيين       

ل شناسا بايد با موضوع شناسا بـه هـم افقـي معرفتـي برسـد و از همـان                    عگري فا   تبيين
معناي مخالف اين گزاره آن است      . گفتماني بهره ببرد كه موضوع شناسا به آن تعلق دارد         

امـا نـه بـه ايـن معنـا كـه            . گرانه، يعني نداشتن رويكرد انتقادي       داشتن رويكرد تبيين   كه
بلكه اين نقد را بايد به ديگران و        . نژاد و آراي سياسي او ندارد       نويسنده نقدي بر احمدي   

 و  1387به ويژه آن كه نگارش اثر حاضر به طور عمده بـه سـال               . يا متني ديگر واگذارد   
نـژاد    اي خـاص از زنـدگي سياسـي احمـدي           ارد و در يـك دوره      تعلق د  1388فروردين  

الزم به ذكر است كه اين اثر تنها تا دوران نخست رياست جمهـوري              . نوشته شده است  
  .هاي پس از آن تعهد پژوهشي ندارد كند و درباره دوره نژاد را بررسي مي احمدي

صـميمانه   اند  داشتهدر پايان از تمامي دوستان و عزيزاني كه در تحقق يافتن آن نقش              
ي صورت گرفته انـدكي غبـار از چهـره شـاهد            ها  كنم و اميدوارم تالش     مي سپاسگزاري

  . درياصفت حقيقت بزدايد
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  اولبخش 
  هاي مختلف نژاد طي دوره بررسي تكوين انديشه سياسي احمدي

تا آستانه رياست جمهوري
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  فصل اول

  گيري شخصيت سياسي ي و شكلپذير جامعه
  )از تولد تا دانشگاه(

  
 آغاز امواج مهاجرت روستانشينان و ساكنان شهرهاي ديگر بـه تهـران      1330اواسط دهه   

پهلـوي داشـت سـاخت اجتمـاعي و         حكومت  هاي  اين پديده كه ريشه در سياست     . بود
پهلوي كه بـا دخالـت بيگانگـان در سـال           حكومت  . اقتصادي كشور را دگرگون ساخت    

شـود كـه پـس از       مـي   تاسيس شد، نخستين دولت مدرن در تاريخ ايران شـناخته          1304
 قاجار كه حالت شـبه دولتـي داشـت و بـه معنـاي امـروزي دولـت نبـود بـر                       حكومت

 پهلوي از زمان رضاشاه در پي تمركز قدرت در شخص شاه            .سرنوشت كشور حاكم شد   
د رشـته امـور داخلـي را بـه     برآمد و با مقابله با رقباي محلي و روحانيت شيعه سعي كر          

ها پس از تصاحب هر چه بيشتر قدرت و تمركز منـابع قـدرت و حتـي                 آن. دست گيرد 
. گـسترده اوضـاع داخلـي ايـران برآمدنـد         سـازي     ثروت در دستان شاه در پي دگرگـون       

 .»نوسـازي « و   »سـازي عرفـي «هاي پهلـوي داراي دو بعـد اساسـي بـود؛            سازي  دگرگون
ه پهلوي سامانه سنتي و بومي كشور را كه مبتني  بـر اقتـصاد               انساز  هاي دگرگون سياست

كشاورزي و ساخت اجتماعي روستايي خود كفا بود از حالت تعادل خارج ساخت و با               
الي و اقتصادي را در شهرهاي بزرگ و به ويژه تهران           مافزايش درآمدهاي نفتي كه منابع      

تي كردن تدريجي اقتصاد    لدو با    و كرد ساخت اجتماعي را نيز متحول ساخت      متمركز مي 
ي هـا    سرمايه برهاي گسترش زندگي شهرنشيني را در پرتو اقتصاد صنعتي و متكي            زمينه
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24 گفتمان عدالت و معنويت

به عبارت ديگر، تمركز منـابع مـالي و امكانـات مـادي در شـهرهاي                . نفتي گسترش داد  
بزرگ و به ويژه تهران كه با دخالت دولت تمركزگراي پهلوي صـورت گرفـت انگيـزه                 

ي مختلف ايراني سـاكن  ها  در ميان گروه 1330گسترده به تهران را از دهه       هاي  مهاجرت
  1.مناطق ديگر گسترش داد

  در شـهر   1335آبان  ششم  نژاد در   اجتماعي محمود احمدي   در اين شرايط تاريخي و    
 كيلومتري گرمسار قرار داد و در گذشته مركز ايـن شـهر بـوده اسـت،                 14ن كه در    داارا

ان، منطقه گرمسار به علت جمع كردن انواع اقـوام          شناس  مردمرخي   به اعتقاد ب   .متولد شد 
ي مختلف ايراني بوده كه در اثر ها ايراني در خود داراي فرهنگي آميخته از خرده فرهنگ 

  . داد و ستد فرهنگي بين آنان ايجاد شده است
 ميليون نفر بود    5/18 جمعيت كشور در اين سال بيش از         1335طبق سرشماري سال    

ده در تهـران سـكونت      مان  اد درصد آن در روستاها و يك دوم از سي درصد باقي           تهفكه  
نژاد در واقع در سالي به دنيا آمد كه موج مهاجرت از ارادان آغـاز شـده                 احمدي. داشتند

بـا  ، رسـيد  نفر مي4290به ر كه در اين سال   ه، جمعيت اين ش   ها   طبق برخي گزارش   .بود
 خـانوار كـاهش     312 نفر و به عبـارت ديگـر         1560ها در طي ده سال به       آغاز مهاجرت 

 افراد اين شهر همانند ديگر شهرهاي كوچك ايـران بـه كـشاورزي و               بيشترشغل   .فتيا
بازار در واقع ستون فقرات ساخت اجتماعي و شالوده زندگي اقتصادي           . انجاميد  مي بازار

فروشـي،   ابفروشي، كتـ  فروشندگي اشياي مذهبي، پارچه  . دادكيل مي تشاين شهرها را    
سازي و فروشندگي مواد غذايي     ، صحافي، درودگري، مسگري، آهنگري، قفل     سازي  چرم

  2.غال داشتندتيي بود كه بسياري از جمعيت اين شهرها به آن اشها همترين شغلماز 
ي هــم طبقــه از هــا  آهنگــر بــود و ماننــد بــسياري از گــروه نيــزنــژادپــدر احمــدي

لذا او نيز در خيل     . عيشتي جديد رضايت نداشت   ي به وجود آمده و وضع م      ها  دگرگوني
رسـيد بـه    اش به يك سال نمـي     مهاجران قرار گرفت و در حالي كه سن فرزند نورسيده         

هـا و علـت     نژاد خود درباره شـرايط اجتمـاعي ايـن سـال          احمدي. تهران مهاجرت كرد  

                                                 
 .1373؛ تهران، مركز انتشارات جهاد دانشگاهي، توسعه و نوسازي ايران در دوره رضاشاهخو، محمدرضا؛  خليلي. 1
شـهر  ، و انواري، زهره؛ 1378پارينه، : ؛ تهرانسرزمين خورشيد درخشان  : نگاهي بر گرمسار  اسدي، نوش آذر؛    . 2

، مأخـذ  1386؛ )دانشكده علوم اجتماعي؛ گروه انسان شناسي( دانشگاه تهران ؛)شناسي شهري انسان(گرمسار 
www.fokouhi.com   
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25 )از تولد تا دانشگاه(گيري شخصيت سياسي  پذيري و شكل جامعه

  :نويسداش چنين ميمهاجرت خانواده
اي تهيدسـت در    يني كمال، در خـانواده    در ايامي كه اشرافيت شرافت بود و شهرنش       

 و سـلطنت  1320از شـهريور  . شـدم  روستايي دور افتاده از توابع گرمـسار متولـد        
گذشت كه پدرم كام مرا با تربت سيدالشهدا باز        مستبدانه پهلوي دوم پانزده سال مي     

انـه ايـران را دروازه تمـدن غـرب كنـد،            ركوراز آنجا كه قرار بـود شـاه كو        . كرد
بـازار مـصرف ديگـري بـراي كاالهـاي      به زيادي اجرا شده بود تا ايران   هاي   طرح

) امـا (. تشريفاتي غرب تبديل شود، بدون آنكه در زمينه علمي پيشرفتي داشته باشد           
ـ     اي را نمي  ه چنين هجمه  زفرهنگ ايران اسالمي ما اجا      راه آمـال    رداد و مانعي بر س

تند تا آرام آرام اين فرهنگ اصيل و       خواساز اين رو مي   . اش بود شاه و اربابان بيگانه   
مستحكم را كم رنگ كنند تا وابستگي اقتصادي، سياسي و فرهنگي ايران به غـرب               

ها و رونق ظاهري شـهرها، آن       در پي اجراي همين سياست    . روز به روز بيشتر شود    
سـازي سياسـت    پـس از پيـاده    . ي هجوم روستاييان به شـهرها بـود       ها   سال ها  سال

وضع روستاها به مراتب بدتر از گذشته گرديد و روستاييان براي            ،اصالحات ارضي 
اي نان فريب زرق و برق و ظاهر اغواكننـده شـهرها را خوردنـد و                پيدا كردن لقمه  

  .شدند» نشين حاشيه«تر شهرنشين يا به بيان دقيق
با تولد من كه چهارمين فرزند      . گذشت  مي بر خانواده ما نيز در روستا بسيار سخت       

او آهنگـري   . د داشـت  اپـدرم شـش كـالس سـو       . ه بودم فشارها بيشتر شد    خانواد
در . شـناخت زحمتكش و سرد و گرم چشيده و با ايمان بود و دين را به خوبي مي               

اگرچه هيچگاه زرق و    . دادمسجد حضور پررنگي داشت و قرآن و احكام درس مي         
يك سال پـس از     برق دنيا در چشم او ارزشمند نبود اما فشارهاي زندگي او را نيز              

در تهران محله پامنار را براي سـكونت        . تولد من وادار كرد به تهران مهاجرت كند       
هويـت آن روز     به ظاهر مترقي و در واقـع بـي         از فضاي براي دور شدن    . برگزيديم

مـسجد و منبـر     بـا   را  ما  تهران كه با فشار رژيم شاه ايجاد شده بود، پدرم خانواده            
ام آغاز شد همراه خانواده     تر شدم و دوران كودكي    بزرگمن نيز كمي كه      .آشنا كرد 

  1.با مسجد و روحاني آن آشنا شدم

                                                 
 .نژاد احمدي،  وبالگ شخصي محمود  www.ahmadinejad.ir/fa نامه؛ زندگي، محمود؛ نژاد احمدي. 1
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26 گفتمان عدالت و معنويت

بـه  . نشين گذرانـد   نژاد دوران كودكي را در تهران و در مناطق قديمي مذهبي          احمدي
 و در   متعلق به طبقه كـارگر    اي مذهبي،   پذيري سياسي او در خانواده    عبارت ديگر جامعه  

ي هـا   كه نسبت بـه سياسـت     رخ داد   دهاي مذهبي و در شرايطي      پيوند با روحانيت و نها    
ي پهلـوي  مـ يانـه و غيرمرد گرا  ، اسـتبدادزده، تجمـل    گرا  يساالرانه، عرف  زده، سرمايه  غرب

انتقادهاي فراواني در جريان بود، و در عوض نسبت بـه فرهنـگ سياسـي شـيعه كـه از                    
كه بـه طـور كلـي       او   .شد گرايش فراواني وجود داشت    طريق علما و روحانيون بيان مي     

 سـن    و عقايد مذهبي پدر قرار داشت و با مسجد مـأنوس بـود، در              ها  تأثير گرايش  تحت
ايـن  . شود  ميي پدر و خانواده با قيام پانزده خرداد آشنا      مند  هفت سالگي و بر اثر دغدغه     

ر قيام پانزده خرداد تبديل به نمادي سياسي د. گذاردپديده تاثير ماندگاري در ذهن او مي
شود و ضمن آن كه همواره مشروعيت سياسي پهلوي را نزد او بـه              نژاد مي ذهن احمدي 

 نيـز    بعـد  هـا   كند كه تـا دهـه       مي كشد از امام خميني تصويري برجسته ترسيم      چالش مي 
  .بنددهمچنان در ذهن او نقش مي

يش چيـزي   هـا   كنم، در صحبت  گاه فراموش نمي   ايام هيچ آن  هاي امام را در     صحبت
زد و    مـي  ايمان به خدا در كـالم او مـوج        . كردبود كه همه را شيفته خود مي      نهفته  

پيامش دعوت به توحيد بـود و عـدالت و          . كردمردم را به اسالم حقيقي دعوت مي      
كالمـش سـاده و     . گفـت ت سخن مي  بالصبا  .  شجاع بود  .رفع ظلم و فتنه از جهان     

ها رسـوخ    و به عمق جان    نشستهاي مردم مي  رهنمودهاي امام بر دل   . صادقانه بود 
ها بود كه او را محبوب قلوب ملت از پيـر و جـوان و البتـه                  همين ويژگي  .كردمي

اما جالب اينجاسـت كـه كـه        . اش كرده بود  مغضوب رژيم شاه و اربابان امريكايي     
  1.حتي دشمنان او نيز براي او احترام خاصي قايل بودند

ين طبقه اجتماعي به سياست همـواره       دهد كه ورود ا   در واقع تاريخ معاصر نشان مي     
آنـان در پيونـدي كـه بـا         . از دريچه نگرش مرجعيت و رهبـري روحانيـت بـوده اسـت            

كردند؛ و دغدغه سياست نيز امري مذهبي       اند سياست را فهم مي    روحانيت و علما داشته   
ند  پيو ،به اين ترتيب   2.هاي ديني و اعتقادات كالمي شيعي بوده است       و در پيوند با آموزه    

                                                 
 .پيشين. 1
جامعه مدني، دولت   كمالي، مسعود؛   : براي بررسي نقش روحانيت در جامعه مدني ايران در پيش از انقالب بنگريد به             . 2

  .63 -61، ص 1381ن، ؛ ترجمه كمال پوالدي؛ تهران، مركز بازشناسي اسالم و ايراو نوسازي در ايران معاصر
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27 )از تولد تا دانشگاه(گيري شخصيت سياسي  پذيري و شكل جامعه

گيرد و  نژاد با امام خميني از دوران كودكي و نوجواني شكل مي          روحي و فكري احمدي   
امام خميني در اين دوران با عنوان مرجعي دينـي       . شودتر نيز مي  با گذر زمان حتي عميق    

كه شور مذهبي، هيجانات ملي و مظلوميت تبعيد نيز با آن همراه بود در طبقات درونـي                 
اي هاي مذهبي و انقالبي از حالت ويژه       در خانواده  مسألهاين  . تجامعه نفوذ عميقي داش   

  .برخوردار بود
ها و جلسات ياران و شاگردان امـام بـا          اني كه امام در تبعيد بود در كالس       ردر دو 

ام شدم عالقـه    مي هر چه بيشتر با افكار و اصول امام آشنا        . افكار او بيشتر آشنا شدم    
  1.تحمل دوري وي برايم دشوارترشد و آن مرد الهي بيشتر ميبه 

ستيزانه و انتقـادي بـه شـيوه زيـست           كند كه باورهاي اشرافيت    مي اظهارنژاد  احمدي
شـد، از دوران    ناميده مـي  » طاغوتي« فرهنگ   ، انقالب دورانيانه حاكمان كه در     گرا  تجمل

هاي نژاد مصادف بود با برنامه    هاي نوجواني احمدي  سال. نوجواني همراه وي بوده است    
 پهلوي به دور از اعتقادات و مطالبات واقعي مردم بـه            نشين  اي كه حكومت كاخ   پرهزينه

داد؛ هـا بـا جامعـه را نـشان مـي          ها شكاف عميق آن   اين برنامه . پرداخت  مي هااجراي آن 
كـرد امـا كـارآيي و دسـتاورد         هاي فراواني را به كشور تحميل مـي       يي كه هزينه  ها  برنامه

گر شكوه پوشالي نظـامي بـود       ها بيش از همه بيان    اين سياست . اشتچنداني به همراه ند   
هاي سنگين تجمالتـي كـه از   كرد مهجوريت خود در ميان مردم را با هزينه  كه تالش مي  

 ساله پهلوي كه در سال      2500هاي  در اين ميان جشن   . كندشد، پنهان   المال خرج مي  بيت
هاي ديگـر مـورد اعتـراض       از برنامه  بيش از صد ميليون دالر خرج برداشت بيش          1351

هـاي نوجـواني خـود را       هـاي سـال   نژاد كه يكي از دل نگرانـي      احمدي. عموم واقع شد  
داند در اين سال شانزده سال     و ناكارآمد پهلوي مي    گونه  فاهاي اسر گري و هزينه  اشرافي

  2. اول دبيرستان بودآموز داشت و دانش
ها فشار  سال آن.  ساله شاهنشاهي بود   2500هاي  دوران دبيرستان من همراه با جشن     

ها و عيش و    ي سنگين جشن  ها  تحمل هزينه  .فقر بر اقشار محروم مضاعف شده بود      
كمـر مـردم را     شـان     همانـان خـارجي   يزادگـان و م    هاي خاندان شاه و اشراف    نوش

                                                 
 .پيشين، محمود؛ نژاد احمدي. 1 
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28 گفتمان عدالت و معنويت

ها با هواپيماهاي اختصاصي از اروپا به ايـران         تمام ملزومات اين جشن   . شكست مي
 سـاله شـاه خـائن       2500ي ننگين   ها  شد و شايد بتوان ادعا كرد كه جشن       آورده مي 

  1.ي بودين جشن تاريخ تمدن بشرتر پرهزينه
نژاد كه دوران دبستان را در مدرسه سعدي نارمك گذرانـد، دبيرسـتان را در               احمدي

: پـردازد  مـي ها به سه فعاليت عمـده او در اين سال. مدارس اديب و دانشمند سپري كرد   
تـوان كوهنـوردي و       مي البته در مرحله بعد   . سياسي/ هاي مذهبي ل، كار و فعاليت   تحصي

ها تحصيل تنها راه مطمئني بود كـه يـك          در واقع در اين سال     .ورزش را نيز به آن افزود     
توانست براي ارتقاي موقعيت اجتمـاعي        مي فرد متعلق به طبقات پايين و متوسط جامعه       

 زندگي  اقتصادياي پر جمعيت و ضعيف      كه در خانواده  خود برگزيند و كار هم براي او        
  .كرد ضرورت داشت تا فشار مالي بيشتري بر خانواده تحميل نكندمي

داد و مـن    در چنين شرايطي ديگر پتك و سندان پدر كفاف مخارج خانواده را نمي            
مجبور شدم براي كمك به خانواده و تـامين خـرج تحـصيل در كارگـاه يكـي از                   

با وجود آن كه بسيار بازي      . پرس بزنم  غول به كار شوم و كانال كولر      ها مش همسايه
 آموز  گوش و پر جنب و جوش بودم اما از درس و مدرسه هم غافل نبودم و دانش                

مند شـدم و گـاه و       از همان دوران بود كه به معلمي عالقه       . شدم  مي ممتاز محسوب 
هـاي  مـسجد كـالس   گاه براي دوستاني كه تقاضاي كمك داشتند در خانـه يـا             بي

روزي سال آخر دبيرستان با چند كتاب تست و تالش شبانه     . كردمتقويتي برگزار مي  
هاي تقويتي كنكور خـود را بـراي        از كالس  نصيبها و البته بي   مانند همه كنكوري  

  .اين آزمون آماده كردم
ـ      قرار داشتن در بحبوحه جريان انقالب و فعاليت        م هاي مبارزاتي پراكنده عليـه رژي

هاي مـضاعف   باعث نشده بود كه دچار ضعف تحصيلي شوم و با تالش          ) نيز(شاه  
هاي اجتماعي و انقالبي آمادگي علمي خود را نيز         كردم تا در كنار فعاليت    مي سعي

  2.همواره در حد مطلوب نگه دارم
نژاد كه موافقان و منتقـدان او بـه آن          شايد يكي از علل اعتماد به نفس باالي احمدي        

                                                 
 .پيشين، محمود؛ نژاد احمدي. 1
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29 )از تولد تا دانشگاه(گيري شخصيت سياسي  پذيري و شكل جامعه

ين سطوح جامعه، با تـالش      تر  ند را بتوان در همين واقعيت جست كه وي از پايين          معتقد
نگاه به  . و به تدريج توانسته است مراحل رشد اجتماعي را با موفقيت پشت سر بگذارد             

هــا و تحــوالت زنــدگي وقتــي منحنــي رو بــه بــاال را نــشان دهــد كــه حاصــل تــالش
يعني تبلور همـان    . دهدافزايش مي نگري و اعتماد به نفس را       ست حس مثبت  ها  رياضت

» تـوانيم مي«و » شودمي«ها با عنوان    نژاد از آن  هاي معروفي كه چند دهه بعد احمدي      واژه
البته روشن است كه اين ويژگي كم و بيش از دوران جواني با او همـراه بـوده                  . ياد كرد 

مراه داشـت  هاي درسي را به هاست و با يادگيري و ضريب هوشي باالي او كه موفقيت         
 54تـوان در كنكـور سـال          مـي  مصداق مـشخص ايـن اخـالق را       . شده است ميتقويت  

  .مشاهده كرد
امـا تقـدير    . ام تك رقمي خواهد بود    هتبصبح روز امتحان كنكور مطمئن بودم كه ر       

 با اين حـال رتبـه       .چنان رقم خورد كه در جلسه امتحان دچار خونريزي بيني شوم          
ام، مهندسي  د و من توانستم در رشته مورد عالقه        رياضي هم رضايت بخش بو     132

  1.عمران، در دانشگاه علم و صنعت سه سال قبل از پيروزي انقالب پذيرفته شوم
بنيان فكـري و شخـصيت سياسـي        گيري    ي و شكل  پذير  به اين ترتيب، دوران جامعه    

ن پيش  مذهبي بودن و تعلق داشتن به دورا      :  از دو ويژگي مهم برخوردار بود      نژاد  احمدي
 و باورهـاي درونـي شـده وي ريـشه در     ها به عبارت ديگر خاستگاه ارزش   . »انقالب«از  

 را دريافـت    هـا   فرهنگ سياسي شيعه داشت كه وي در ارتباط با روحانيت و مـسجد آن             
. ي خود را در فضاي انقالبي و جنبشي گذرانـد         پذير  او همچنين دوران جامعه   . كرده بود 

ي ها   مشروعيت و مقبوليت نهادهاي سياسي حاكم ويژگي       در اين شرايط بر اثر فروپاشي     
يـي، خودبـاوري و   گرا ي، ميـل بـه اصـالح و تغييـر، اراده      ناپـذير   ، خستگي طلبي  مقاومت

 ي ديگـر اجتمـاعي    هـا   در ايـن دوران افـراد بـيش از دوره         . شـود   مي خوداتكايي تقويت 
جهـت  شوند و اهداف اجتماعي همپـاي اهـداف شخـصي و حتـي مهمتـر از آن در                    مي

  .كند  ميبخشي به رفتار و تربيت افراد نقش ايفا
من بـه   . اصال اساس ماندگاري ما تالش براي ساختن است و خودمان بايد بسازيم           

من اين  . اين باور من از چهل سال قبل است       . گويم  مي شما به عنوان برادر كوچك    
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30 گفتمان عدالت و معنويت

اين ماند؛ و   پدر من براي من تشريح كرد و        ) آن روز ... (را از دوران دبستان فهميدم    
توانيم كشورمان را بـه       نمي جز خودمان . هر روز كه گذشت من شواهدش را ديدم       

اصال مناسباتي كه در دنيا حاكم است مناسبات اين كه كسي دلـش             .  برسانيم ها  قله
     1.براي كسي بسوزد يا كمك بكند نيست

                                                 
 . 1385 25/7دانشگاه علم و صنعت؛ سخنراني در ديدار با جمعي از جانبازان و بسيجيان . 1
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  فصل دوم

  دوران دانشجويي
  

 و تمايـل بـه رفتارهـاي        گـرا   با داشتن روحيات بـرون     پس از ورود به دانشگاه    نژاد  احمدي
 اجتمـاعي بـااليي     هاي گروهي در دوران دانـشجويي نيـز از فعاليـت          اجتماعي و مشاركت  

ها كه مـصادف بـا دوران انقـالب اسـت بـه همـراه برخـي                 او در اين سال   . برخوردار بود 
 شهيد بـاهنر،    دوستان دانشگاهي مانند صادق محصولي و مجتبي ثمره هاشمي در جلسات          

 هـا   آن. سـازد   مـي  هاي خود را بـا آنـان هماهنـگ        كند و فعاليت  مفتح و بهشتي شركت مي    
  1.كنندهاي تفسير قرآن و مسايل مذهبي شركت مي در كالسها همچنين در اين سال

 هـزار نفـر     570-560آن موقع حـدود     .  سال قبل وضعيت كنكور مثل االن نبود       32
ما هم  .  هزار نفر بود   27ي كه پذيرفته شدند حدود      بود و مجموع كسان   كننده    شركت

 1354نبـود، نـام آن در سـال         » دانـشگاه «اسم اينجـا    .  هزار نفر بوديم   27جزو آن   
اما در همان سال به دانشگاه علـم و صـنعت           ... بود» دانشكده علم و صنعت ايران    «

   2.ايران تبديل شد
هر . ، شيوه را عوض كردند    خواستند دانشجو بگيرند    مي ها   وقتي دانشگاه  1354سال  

من هم، مـداركم را بـراي پـنج دانـشگاه           . گرفت  مي )دانشجو(دانشگاهي جداگانه   

                                                 
 .4041؛ ش 1387 مهر 14؛ روزنامه ايران؛ »انقالب فرهنگي از دانشگاه علم و صنعت آغاز شد«محصولي، صادق؛ . 1
 .    21/8/1386سخنراني در با دانشگاهيان دانشگاه علم و صنعت؛. 2
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32 گفتمان عدالت و معنويت

يي هـا   يكي از دانـشگاه   . احتماال در بايگاني دانشگاه اميركبير موجود است      . فرستادم
كه در رشته عمران پذيرفته شدم، دانشگاه بسيار پرافتخار اميركبير بود، اما به داليل              

 نزديك دانشگاه علم و صنعت بـود، در مجمـوع تـشخيص           مان   ما خانه  شخصي كه 
       1.دادم به آن دانشگاه بروم

نژاد در دانشگاه علم و صنعت مصادف با يكي از نقـاط            هاي دانشجويي احمدي  سال
 جنـبش  ،ها بر اثر شرايط خاص انقالبي جامعهدر اين سال .عطف جنبش دانشجويي بود 
 كه از پيش با تاثيرپـذيري از  نژاد با اين اوصاف احمدي. شتدانشجويي تحرك زيادي دا 

نهضت امام خميني تمايل به مبارزات سياسي عليه حكومت پهلوي داشـت در دانـشگاه               
  .دهد  مي ادامهها ي به اين فعاليتتر به طور جدي

. داشـتيم  كه بياييم دانشگاه با كساني كه اهل مبـارزه بودنـد ارتبـاط             ما قبل از اين   
خواستم بيايم ثبت نام بكنم يكي از آشنايان مـا از روي دلـسوزي                مي  من روزي كه 

. روي خيلي مراقـب بـاش     آمد به من نصيحت كرد و گفت فالني داري دانشگاه مي          
آنجـا حتـي الي   . زنـي آنجـا بزنـي   يي كه در خانه و محله مي  ها  مبادا از اين حرف   

خواهم ببينيد چـه    مي. نه اينكه واقعا ميكروفن بود    . يش هم ميكروفن است   ها  درخت
فردي به نام    )دانشگاه كه (آمديم، رييس گارد     كه ما مي   ها  صبح... فضايي حاكم بود  

ايستاد و بسياري از اوقات يـك        مي )مقابل سردر دانشگاه  (سرهنگ هنري بود، آنجا     
 ي بـزرگ  هـا    بـا كـاله و بـاتوم       هـا   دو طرف ايـن، گـاردي     . كردكوچه درست مي  

كرد و بـه هـركس        مي نگاه. كردا خودش بازرسي بدني مي    ايستادند و او همه ر     مي
يش حـساب و كتـاب      ها  و اگر كسي حرف   ... »بزن كنار «گفت    مي شد،مشكوك مي 

 روز  40شد و حداقل    توانست از پس آنها بر بيايد تحويل ساواك مي        نداشت يا نمي  
، مأمور نقـل  دادندهايي كه كار مبارزه را انجام ميمن بين بچه   ...ماند  مي در انفرادي 

ي ممنوعه بودم و هميشه هم يك ساك ورزشي دسـتم           ها  ها و كتاب  و انتقال اعالميه  
. كـرديم  گذرانديم و ورزش مـي    مي بود، بخشي از ساعاتمان را هم در همين سالن        

يـك كمـدي در مجموعـه كمـدها         . آمدم اعالميه بـود   معموال روزهايي كه من مي    
ايـن اعالميـه را     . دانستنداين رمز را مي   چند نفر   . داشتيم كه يك قفل رمزي داشت     

                                                 
 .20/9/1385سخنراني در ديدار با دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير؛ . 1
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33 دوران دانشجويي

در . كردند  مي بردند و پخش  داشتند و مي  آمدند و برمي  گذاشتيم، افرادي مي    مي آنجا
 سـال زنـدان و هفـت        20-15آن زمان داشتن يك اعالميه يا پخش اعالميه حداقل          

   1.هشت ماه زندان انفرادي در كميته داشت
صنايع بود، صبح وارد دانشگاه شديم، ايـن         رشتة   )نشجويدا(يك روز با دوستي كه      

آور و سپرهاي بزرگ دو طـرف       ي الكترونيكي شوك  ها  ي قوي هيكل با باتوم    ها  گاردي
ي راه  ها   عبور بكنيم، وقتي به وسط     ها  ما آمديم از بين اين    . دانشگاه صف كشيده بودند   

هاي انقالبي   در حالي كه كيف من پر از اعالميه        . بايستيد ،گفت ...رسيديم، رييس گارد  
 يك دفعه ايـن     ...ما توجه نكرديم  . ي وابسته به امريكا و عليه امريكا بود       رعليه ديكتاتو 

اين دوست رشتة صنايعي كه با من بود، هيكل درشـتي           . رييس گارد فرمان حمله داد    
يش هـا   از پشت چنان به او ضربه زدند كه با صورت روي زمين افتاد و كتاب              . داشت

البتـه  . تر پخش شـد   ه علم و صنعت يعني پانزده متر آن طرف        تا جلوي مسجد دانشگا   
آن دوسـت مـن     . ها را در جـاي امنـي گذاشـتم        من از آن محل فرار كردم و اعالميه       

 2.ي ساواك چهل روز تحت شكنجه بودها دستگير شد و در سياهچال

هـاي  شود طيـف    مي  سياسي در كشور ايجاد    ز با به ظاهر  كه فضاي    1350از اواسط دهه    
 .انـد  هاي متفاوتي وابسته ها و گفتمان  ايدئولوژي كنند كه به  دانشجويان فعاليت مي  از  لفي  مخت

در . هاي ماركسيستي تعلق دارند؛ برخي ليبراليستي؛ و برخـي هـم مـذهبي            برخي به گفتمان  
خير و بر اثر فعاليت انجمن اسالمي دانشجويي        اي  ها  واقع جريان مذهبي دانشجويي در سال     

 و روحانيـاني    ؛هاي روشنفكر ديني از جمله بازرگان و شـريعتي        شخصيتو با كمك برخي     
نظير مطهري، مفتح، بهشتي، طالقـاني و بـاهنر توانـسته بـود جـان بگيـرد و بـه رقابـت بـا                        

 گـرا   دهـاي عـرف   ا در پاسـخ بـه نه      مـدار   اين نهادهاي مدني ديـن     .هاي ديگر بپردازد   جريان
شد تا با دفاع عقالنـي و متناسـب بـا            مي ي پهلوي تاسيس  زدا  هاي دين و سياست ) سكوالر(

 اين شرايط رقابتي ميـل بـه        .هاي مذهبي ياري رساند    به تقويت جريان   ،شرايط زمان از دين   
هـاي فنـي دامـن       اي، ديني و مرتبط با علوم انساني را حتي در دانشكده          مطالعه كتب انديشه  

ين وضعيت حتـي تـا دو سـال    ا. انجاميد ميبرانگيز هاي چالشزد و به گفتگوها و مناظره  مي

                                                 
 .21/8/1386سخنراني در ديدار با دانشگاهيان دانشگاه علم و صنعت؛ . 1
 .20/9/1385سخنراني در ديدار با دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير؛ . 2
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34 گفتمان عدالت و معنويت

  1. و تا آستانه انقالب فرهنگي نيز ادامه داشت57 از انقالب سال سپ
ي منتهي به پيروزي انقالب اسالمي و نيز يكي دو سال بعد از آن، هم در                ها  در سال 

.  چند جريان عمده فعال بودنـد      ها  سطح كالن سياسي و هم در سطح داخل دانشگاه        
و به اصطالح جريان ناب بود كه نقش اصلي و  )ره( يك جريان پيروان حضرت امام

اساسي در تشكيل نهضت اسالمي و جريانات منتج بـه پيـروزي انقـالب اسـالمي                
ين اسالم و توانـايي آن بـراي پاسـخگويي بـه            داين جريان به كامل بودن      . داشت

 به حكومت ديني و     )پس از انقالب  (نيازهاي بشري اعتقاد داشت و بر همين اساس         
» التقاط«جريان دوم، جريان    . معتقد بود » نه شرقي، نه غربي   «ت فقيه و نيز اصل      والي
اين جريان دو شاخه داشت كه به رغم وجوه افتـراق بـين آنهـا، در بـسياري                  . بود

بود كه با   » اط ماركسيستي قالت«يك شاخه   . موارد با هم همراهي و معاضدت داشتند      
خه ديگـر   ادانستند و ش  علم مبارزه مي  م را   سوجود اعتقاد ظاهري به اسالم، ماركسي     

 هم به رغم حفظ ظواهر شرعي، حداقل در عرصه سياست ها ؛ كه آن»التقاط ليبرالي«
و بـاالخره جريـان     . دانـستند   مي  بشر جوارا نقطه   » ليبرال دمكراسي «و اداره جامعه    

هـاي  سوم، جريان ماركسيم بود كه هيچ داعيـه اسـالمي نداشـت و رسـما آمـوزه                
  …كرد گيري ميها موضعاساس اين آموزه ي را تبليغ و برتسماركسي

هـاي اسـالمي     عمدتا در قالب انجمـن      و طرفداران اسالم ناب    )ره( جريان خط امام  
جريان التقاط ليبرالي طرفداران چنداني را به خـود جـذب           . دانشجويان فعال بودند  

در ) منـافقين (هاي التقاطي ماركسيستي مثل سـازمان مجاهـدين         ما گروه ا. كردنمي
يي كه در دانشگاه سمپات سازمان      ها  آن. اي داشتند  فعاليت گسترده  ها  سطح دانشگاه 

. كردنـد منافقين بودند، عمدتا در قالب انجمـن دانـشجويان مـسلمان فعاليـت مـي      
طرفداران جنبش مسلمانان مبارز هم تحت عنوان سازمان دانشجويان مسلمان فعـال            

. ي اسالمي دانشجويان هم نفوذ داشتند     ها   در انجمن  ها البته بعضا برخي از آن    . بودند
ي بعـد از آن مرزبنـدي دقيـق         ها  البته قبل از پيروزي انقالب اسالمي و نخستين ماه        

 انجمـن دانـشجويان مـسلمان يـا سـازمان           ،هاي اسـالمي دانـشجويان    ميان انجمن 
                                                 

هـاي   جريان ها، و سازمانجعفريان، رسـول؛  : هاي مذهبي در اين دوره بنگريد درباره وضعيت و شرايط جريان    . 1
؛ تهران، مركز اسناد انقـالب اسـالمي و پژوهـشگاه فرهنـگ و              1320 – 1357هاي    سالمذهبي سياسي ايران،    

 .526 – 593، صص 1383انديشه اسالمي، 
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35 دوران دانشجويي

آمـد،  يي ميان آنها به وجود مي     ها  دانشجويان مسلمان وجود نداشت و بعضا تداخل      
  .غه غالب همان بودبولي ص

 و هـا   به شدت فعال بود كه البتـه گـروه  ها  اما جريان ماركسيستي هم در سطح دانشگاه      
هـا و   بنـدي  طبقـه . كردنـد زيـاد بودنـد     يي كه ذيل اين جريـان فعاليـت مـي         ها  تشكل
گـوارا،   ها، طرفداران كوبا و چـه     تنيسها، لني مائوئيست. ي متفاوتي داشتند  ها  بندي دسته

ي ماركـسيت مـشي     ها  ه مشي بارز گروه   بتال... طرفداران شيوه آلبانيايي و انور خوجه و      
 هـا   هر روز در دانـشگاه    ) پس از انقالب  (هواداران آنها   ... انه بود حنظامي و مبارزه مسل   

حتي . كردنددادند، سخنراني ميكردند، اعالميه ميتجمع و ميتينگ به نفعشان برگزار مي
طلبانه چادر جـذب و    ي تجزيه ها  نده بودند كه براي تقويت حركت     كار را به جايي رسا    

ي هـا   شايد جاي تعجب باشد اما از كشته شدگان درگيـري         . اعزام نيرو برپا كرده بودند    
ايـستاد بـه    م مي اشد و هر كس در برابر نظ       تجليل مي  ها  طلبانه در برخي دانشگاه    تجزيه

 اسـلحه بـه داخـل       هـا   ج برخي گـروه   به تدري . كردندعنوان قهرمان خلق از او ياد مي      
هاي علمي تبديل به اتاق جنگ عليه نظـام و          كردند و اين محيط   ها هم وارد مي   دانشگاه

 بـه   هـا   اين در حالي بود كه فضاي علمي و كاركرد آموزش دانشگاه          . انقالب شده بود  
تابلو شدي، از در و ديوار اعالميه و  صبح كه وارد دانشگاه ميز ا...حد صفر رسيده بود

گروه گروه افراد دور هم جمع شده و بـه بحـث سياسـي يـا تبليـغ                  . باريدو نشريه مي  
. هر گوشه يك مجمع و ميتينگ در حال برگزاري بـود          . ي خود مشغول بودند   ها  ديدگاه

ي آموزشي هم سـرايت     ها  ها و گروه  اين فضاي ملتهب سياسي حتي به داخل دانشكده       
  ...ماندا جايي براي كاركرد آموزشي باقي نميكرده بود و معلوم است كه در اين فض

اوال بايد از كليت    .  برعهده داشتند  يدر آن فضا اعضاي انجمن اسالمي مسئوليت سنگين       
در ايـن راسـتا     . دادنـد   مي كردند و به نيازهاي تخصصي آن پاسخ      نظام جديد دفاع مي   

هاي تئوريك   نيانبايست از ب   مي ها  هاي انجمن اسالمي از يك سو در داخل دانشگاه        بچه
كردند، از سـوي ديگـر در         مي ها دفاع ها و التقاطي  انقالب و نظام در برابر ماركسيست     

 كردنـد، مثـل جهـاد     نهادهاي جديد براي دفاع از حيثيت و امنيت نظام مشاركت مـي           
  1.سازندگي و سپاه

                                                 
 .18/7/1381؛ كيهان؛ »پيشينه تاريخي و علل استحاله مهمترين تشكل دانشجويي«، محمود؛ نژاد احمدي. 1
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36 گفتمان عدالت و معنويت

و  تعلق داشت و به ظاهر       طلب   عدالت ريان نيز به ج   ها  در اين سال   گرچه   نژاداحمدي
 سـيدنژاد از    .شد، اما چنين نبود    متمايل مي  گرا  ي چپ ها  گروهبايد به   اقتضاي مد آن روز     

تحكيم وحدت مدعي است دانـشجويان دانـشگاه علـم و           دفتر  اعضاي نخستين شوراي    
كه چـپ بودنـد و      ) اميركبير(صنعت برخالف دانشجويان صنعتي شريف و پلي تكنيك         

گرايش چپ مسلمان مبـارز داشـتند بـه علـت           كه  ) شهيد بهشتي (همچنين دانشگاه ملي    
ي سوسياليـستي و    هـا    منتقد نگـرش   ،ستاد اين دانشگاه  اهاي دكتر اسرافيليان    نفوذ انديشه 

يـن پديـده را بـيش از هـر چيـز در         اهـاي    بايد ريشه  ،با وجود اين   1.ندضد شوروي بود  
ي هـا   او در سـال   . ستجـ نـژاد و پيونـد او بـا روحانيـت           هـاي مـذهبي احمـدي     انديشه

ت، عدالت منهاي توحيد و معنويت را       سدانشجويي در گفتگو با دانشجويان پيرو ماركسي      
  .دانستناممكن مي

 م گرايش داشتند، بحـث    سمن يادم است در دوره دانشجويي با كساني كه به ماركسي          
  كـه  يم، شما كرد  مي  سوال .كرديمكرديم و شرايط كشورهاي كمونيستي را بررسي مي        مي
برابري ايجاد كنيم اين چه وضعيتي است؟ اين چه تبعيضي است كه در       گفتيد بناست    مي

گفت در اين كشورها همه برابرند، اما بعـضي  اين كشورها برپاست؟ كسي به شوخي مي  
اگر بخواهيم عدالت را برپا     .  يعني بازگشت بشر به نقطه صفر و آغاز و شروع          ؛برابرترند

امـل  تك ما براي برپايي جامعه م     .ذير نيست پ ه توحيد و خداپرستي امكان    يجز در سا  . كنيم
  2.نيازمند تعليمات و هدايت پيامبران الهي هستيم

نژاد در اين دوران هم بيش از هر انديشمند و شخصيت ديگري متاثر از امام               احمدي
 بايد بـيش    ها  هاي او و اصوال دانشجويان خط امام را در اين سال          لذا انديشه . خميني بود 

او كه دو ويژگي ممتاز  . هاي امام خميني سنجيد    در قياس با انديشه    از هر كس و هر چيز     
 نـه  ،نـه شـرقي  «و اعتقاد بـه شـعار   ) ره(جريان خط امام را تبعيت از واليت امام خميني        

از ) منــافقين(دانــست علــت خــروج طرفــداران ســازمان مجاهــدين خلــق مــي» غربــي
  .داندين دو اصل ميبه دليل تقابل آنها با ارا هاي اسالمي دانشجويي  انجمن

كرد، دو نكته محوري بـود  هاي ديگر جدا ميآن چه كه جريان خط امام را از طيف 

                                                 
  .13/8/1383؛شرق؛ »حدتنژاد عضو اولين شوراي مركزي دفتر تحكيم و گفتگو با سيد«. 1
 .  29/10/1384سخنراني در جمع نخبگان و فرهيختگان سوريه؛ . 2
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37 دوران دانشجويي

رامنامه آن بـاز  و مكه اتفاقا بعدها در جريان تاسيس دفتر تحكيم و نوشتن اساسنامه           
اول آن كـه جريـان اسـالم نـاب، تبعيـت از          . هم مورد بحث و تاكيد قرار گرفـت       

دانست و ديگر آن كه همـه مظـاهر         صل خدشه ناپذير مي   را يك ا  ) ره(حضرت امام 
گفت ما الزامي   اما جريان مقابل مي   . كرداستكبار اعم از شرق و غرب را محكوم مي        

پذيريم، امـا پـذيرفتن رهبـري بـا       ميرهبري ايشان را  . نداريم) ره(به تبعيت از امام   
دنـد كـه همـه     زها در شرايطي مي   اين حرف را اين   . تبعيت دو بحث جداگانه است    

نه شرقي  «آنها شعار   . رهبر ايران است  ) ره(دنيا حتي امريكا هم پذيرفته بود كه امام       
گفتنـد  به جاي مبارزه با استكبار شرق و غرب مي        .  را هم قبول نداشتند    »نه غربي و  

. نـد دداهـا مـي  يعني همان شعاري كـه ماركسيـست    . مبارزه با امپرياليسم و ارتجاع    
كردند و منظورشـان از ارتجـاع هـم نيروهـاي             مي يكا خالصه امپرياليسم را در امر   

  1.مذهبي بود
كه شوروي را از دايـره      افرادي  يانه  گرا  نقد نگرش سطحي و تقليل    ضمن  نژاد  احمدي

، به چرايي خروج دانشجويان طرفدار سازمان مجاهدين خلق         ندكردامپرياليسم خارج مي  
ـ   مـي  هـاي اسـالمي دانـشجويان     از انجمـن  ) منافقين( ردازد و آن را براسـاس تغييـرات        پ

 دو اصل يادشده از آثـار       باكند، كه تعارض     تبيين مي  1354ايدئولوژيك سازمان در سال     
  . بود»التقاطي«آن ايدئولوژي 

يي مثل سازمان منافقين هم خود را يـك گـروه مـذهبي عنـوان               ها   گروه ،قبل از آن  
ان هم ممكن بـود عـضو       ي اسالمي دانشجوي  ها  اصر آن در انجمن   نكردند و لذا ع    مي

مثال در انجمن اسالمي دانشگاه علم و صنعت كه محل فعاليت خود ما بـود،     . باشند
بعضي از طرفداران سازمان منافقين عضو شوراي مركزي اين انجمـن بودنـد، امـا               

 آشكار شد و بر سر مسايلي مثل تنظيم اساسنامه و مرامنامه بـه              ها  زماني كه اختالف  
نحوه خروج آنهـا هـم بـدين    . ر شدند از انجمن خارج شوند     مجبو ها  اوج رسيد آن  

طرف تشكيل شد كه برخي اعضاي آن همفكر ت بييترتيب بود كه يك مجمع حكم
موجب اثبات فعاليـت    ) ره(ي جريان خط امام   ها   اما باالخره استدالل   ، بودند ها  همان

 در  طرفـداران سـازمان منـافقين هـم       . ما شد و نتيجه حكميت به نفع ما تمام شـد          

                                                 
 .18/7/1381؛ كيهان؛ »پيشينه تاريخي و علل استحاله مهمترين تشكل دانشجويي«، محمود؛ نژاد احمدي. 1
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38 گفتمان عدالت و معنويت

كردند، بلكه  ناما فعاليتشان را متوقف     . اعتراض به اين نتيجه از انجمن خارج شدند       
كردند و يك دفتر به نـام جنـبش         مي توزيع» مجاهد«كردند، مجله   نمايشگاه برپا مي  

  1.اندازي كردندملي مجاهدين را هم راه
ود معطوف  نژاد را به خ    رخ داد و ذهن احمدي     ها  ن سال آاز رويدادهاي مهمي كه در      

پـس  المللي  هاي گوناگون و حتي بينها و مصاحبهاي كه بارها در سخنراني كرد، به گونه  
در جريان همان حكميت، فردي كه       «؛ كه بوداز آن ياد كرد، اين      نيز  از رياست جمهوري    

كردند هوادار آنهاست و به عنوان حكـم معرفـي كـرده بودنـد، پـس از                 منافقين فكر مي  
هاي خط امامي، انجمن اسالمي، به نفع ما و عليه منافقين حكم صـادر               بچه يها  استدالل

 عناصر وابسته به منافقين همين شـخص را كـه سرپرسـت خـانواده           دع ب چند وقت . كرد
  2».مادرش بود دم افطار به شهادت رساندند

  
  دفتر تحكيم وحدت و تسخير سفارت آمريكا

آن گيـري     رود و شـكل    شمار مي  نژاد كه از اعضاي موسس دفتر تحكيم وحدت به        احمدي
داند كه تاثيرات فراواني در جامعه      مي» نقطه عطف و نقطه اوجي در حركت دانشجويي       «را  

  :دهد گيري آن چنين توضيح ميچگونگي شكلو به همراه داشته است، درباره علت 
  و احـزاب سياسـي نداشـت،       هـا   اين جريان چون اعتقادي به وابسته شدن به گروه        

 حساب كند، از طرف ديگـر       ها  روي توان تشكيالتي خارج از دانشگاه     وانست  ت نمي
 و هدايت   ها  دفاع ايدئولوژيك از انقالب و سازماندهي نيروهاي مسلمان در دانشگاه         

تـر از مجموعـه     جمنسهاي مختلف، نياز به تشكيالتي م      براي حضور در عرصه    ها  آن
بود كه كم كـم انديـشه       اين طور   . ي اسالمي پراكنده و جدا از هم داشت       ها  انجمن

هاي اسالمي دانـشجويان در ميـان برخـي         تشكيل يك اتحاديه مركزي براي انجمن     
اولين جلسات هماهنگي در اين رابطه در ساختماني        . ها شكل گرفت  اعضاي انجمن 

  3.كه متعلق به جهاد سازندگي بود برگزار شد

                                                 
 . پيشين. 1
 . پيشين. 2
 . پيشين. 3
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39 دوران دانشجويي

اين ترتيب كـه    به  .  شكل گرفت  ها  در واقع دفتر تحكيم وحدت از درون اين نشست        
هاي اسالمي دانشجويان بيش از بيست دانـشگاه سراسـر           از انجمن  1358در مرداد سال    

در اين نشـست قـرار      . كشور دعوت شد تا در نشستي در دانشگاه اميركبير شركت كنند          
پس از همكاري گروهي در اين نگـارش، اولـين          . دوبود مرامنامه و اساسنامه تصويب ش     

اعـضاي مهـم آن    وحدت با شش عضو تـشكيل يافـت كـه         شوراي مركزي دفتر تحكيم   
  و طـرف  بـي  ، ابراهيم اصغرزاده  ،نژاد، محسن ميردامادي  محمود احمدي : عبارت بودند از  

 اعضاي دفتر تحكيم وحدت وابسته به خط امام براي آن كه بتواننـد از درسـت           .سيدنژاد
  .ي ديدار كنندكنند با امام خمينهاي خود اطمينان يابند، تالش ميبودن فعاليت

هاي اسالمي دانـشجويان خـدمت      قرار شد چهارنفر به نمايندگي از اعضاي انجمن       
آقـاي  . امام برسند و گزارش كارهاي انجام شـده را خـدمت ايـشان ارايـه كننـد                

 رفتـيم  ما. كرديم طرف، ميردامادي، اصغرزاده و بنده براي اين كار ماموريت پيدا     بي
ايـشان فرمودنـد حـاال چـه        .  عرض كـرديم   )ره( مو گزارشي از روند كارها به اما      

خواهيد؟ گفتيم كه حضرت عالي افرادي را تعيين كنيد كه مـا بـا آنهـا ارتبـاط                   مي
حـضرت  . داشته باشيم و به نمايندگي از شما بر كارهاي ما نظـارت داشـته باشـند           

  1.اي را بر زبان آوردند خامنهاهللا آيت در پاسخ بر اين درخواست، اسم )ره( امام
در ) النـه جاسوسـي   ( تسخير سفارت امريكا     مسألهاز مهمترين رخدادهاي اين دوره      

اي كه حتـي در ابتـداي دوران         حادثه . توسط دانشجويان خط امامي است     1358 آبان   13
هاي  پروپاگانداي وسيعي را از سوي رسانه      1384نژاد در سال    رياست جمهوري احمدي  

ان پيرو خط امام در آن روز بـا رهبـري شـوراي    دانشجوي. غربي عليه او به همراه داشت 
يانـه  جو  هـاي اسـتعماري و مداخلـه       سياسـت   به مركزي دفتر تحكيم وحدت در واكنش     

امريكا در امور انقالب و اوضاع داخلي كشور تصميم به تـسخير مركـز فرمانـدهي ايـن               
» رياليـسم امپ« در واقع امريكا از آغـاز انقـالب نمـاد    .گيرند ستاد يعني سفارت امريكا مي   

شد كه ممكن است هر آن با مداخلـه سياسـي و            شد و اين خطر احساس مي     شناخته مي 
نظامي آن ورق برگردد و روند انقالب نوپاي اسالمي كه هنـوز از آب و گـل در نيامـده               

 اين احساس در ميان شـوراي       . با نفوذ نيروهاي بيگانه به گونه ديگري رقم بخورد         است
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40 گفتمان عدالت و معنويت

نـسبت بـه ايـن      در ايـن شـورا دو نفـر         . زند را دامن مي   ييها  دفتر تحكيم وحدت بحث   
او با اين بـاور كـه ممكـن         .  بود نژاد  يكي از اين افراد احمدي    . تصميم ترديدهايي داشتند  

 .كنـد  مـي  با احتيـاط بيـشتري برخـورد      است اين رفتار مورد رضايت و پسند امام نباشد          
اصوال «: گويد  مي  باره چنين  سيدنژاد عضو ديگري كه با اين پيشنهاد مخالف بود، در اين          

در آن  . ستي نيست رد ما معتقد بوديم كه تسخير سفارتخانه بدون طي مراحل قانوني كار          
ي معـارض بـا     هـا   جلسه ما گفتيم كه االن حمله به نقاط مختلـف تنهـا از سـوي گـروه                

گيرد و ما ديگر در چنين قالبي قرار شده است كه حركت نكنـيم و               حكومت صورت مي  
تـوان ميـان    ديگر چگونه مي،ه امامزاين كار خارج از مراحل قانوني و بدون اجا        با انجام   

ما به هر حال مخالف بوديم و آن . نيروهاي معارض و همسو با حاكميت خط كشي كرد
 با اين توافق كه اين بحث فراموش شود و هيچ كس در خارج از اين                .جلسه پايان يافت  

  1».جلسه درباره آن در جايي صحبت نكند
  . نام برد»انقالب دوم«امام بعد از اين اقدام از آن استقبال كرد و از آن به عنوان 
ي كلـي انقـالب و      هـا   گيـري  تسخير النه جاسوسي عالوه بر تاثيري كه بـر جهـت          

ايـن  . مناسبات جهاني گذاشت، در محيط دانشجويي هم انعكاس وسـيعي داشـت           
ر مقابل انقـالب بودنـد، در       حركت منجر شد به اين كه جريانات و نيروهايي كه د          

اين حركت، يـك كـار ضـدآمريكايي، شـجاعانه و در            . موضع انفعالي قرار بگيرند   
      2.سطح بسيار باال بود

                                                 
 .13/8/1383؛ شرق؛ »اي مركزي دفتر تحكيم وحدتنژاد عضو اولين شور گفت و گو با سيد«. 1
 .12/8/1381؛ راه مردم؛ »وظيفه جنبش دانشجويي؛ بازنگري براساس تجربه«، محمود؛ نژاد احمدي. 2
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  فصل سوم

  »گزاري خدمت«دوران آغاز 

  
وقوع انقالب اسالمي و فضاي باز سياسي حاصل از آن، مباحث و منازعـات فراوانـي                با  

ي تنـدرو   هـا   برخـي گـروه   . هاي مختلف در گرفت   در ميان طيف  در جامعه و دانشگاه و      
ايـن فـضا    . حتي با حمل اسلحه، دانشگاه را تبديل به سنگر مبارزاتي خود كـرده بودنـد              

اين موضوع و نيـز     .  و تحصيل به حاشيه رانده شود      سها اصل تدري  موجب شد تا مدت   
طرح  موجب ها  دانشگاههاي غيرديني به جا مانده از دوران پهلوي در    وجود برخي مولفه  

  . تعطيل شدها  تا مدتها  شد كه در پي آن دانشگاه»انقالب فرهنگي« مسأله
زمـان در چنـد       هـم  1359و1358 ،1357سال) دانشجويان خط امام  ( من يادم است  

شد بروند از مرزهـا     از يك طرف بايد نيرو تجهيز و پشتيباني مي        . جنگيدند جبهه مي 
يي كه آمده بودند حكومت را گرفته بودند        ها  د با ليبرال  از يك طرف باي   ... دفاع كنند 

بـراي  .) كردند  مي مقابله(خواستند اصل امام، انقالب و مردم را كنار بگذارند           و مي 
گفتنـد كـه حركتـي كـور          مي  انقالب را قبول نداشتند و     ها  اين. ما خيلي جالب بود   

يل امـام بـه اينهـا       به هر دل  . است، بايد سازش كرد و بختيار را به رسميت شناخت         
اش از گروه خودشان يك همه يك دولت تشكيل دادند . ميدان داد كه سر كار بياييد     

 هـا   ايـن قـدر ايـن     .  را روي كـار نگذاشـتند      هـا   اللهـي  و حـزب   ها  دانه از انقالبي  
ات بنشين، مـردم هـم برونـد        گفتند برو خانه  بعد به امام هم مي    .  بودند طلب  انحصار

گذرانديم ) را(ما دوراني ... الت نكند ما ديگر سركار هستيمهايشان و كسي دخ  خانه
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42 گفتمان عدالت و معنويت

ايـن ديوارهـاي   . كردنـد   ميكه هفتاد گروه سياسي عليه انقالب در دانشگاه فعاليت    
اش را  مسابقه بود كه چه كسي اعالميـه      ... دانشگاه پر بود از روزنامه، اعالميه، بيانيه      

ف ديگر بايد نظام آموزشي را      از يك طر  . اش فشار سنگين  جا نبود و همه   . بچسباند
كردند، باالخره نظام آموزشي و دانـشگاهي بايـد در خـدمت كـشور و                 مي درست

 1.سازندگي باشد

 مطابق اين اصل كه هر انقالب نياز بـه نهادهـاي جديـد و نيروهـاي                 ،از سوي ديگر  
همسو با خود دارد، نهادهاي جوان انقالب اسالمي نيز نيـاز بـه نيروهـاي پيـرو امـام و                    

بـه طـور نمونـه نهادهـايي        . ي اجرايي آن را برعهده گيرند     ها  انقالب داشت تا مسئوليت   
توسط دانشجويان و جوانان پيرو امـام پـا         دليل و   چون جهاد سازندگي و سپاه به همين        

انقالب فرصت آن را نداشت كه نيروهاي جوان آن بـا فراغـت خـاطر تحـصيل                 . گرفت
اوضـاع   .هاي مورد نيـاز دسـت يابنـد        مسئوليت كنند و با آسودگي خاطر و به تدريج به        

انقالب و سپس جنگ بسياري از جوانان را بدون آنكـه فرصـت يابنـد دوران تحـصيل                  
سپاه، جهادسازندگي  . هاي متفاوت هدايت كرد   خود را به پايان رسانند به سوي موقعيت       

  .هايي از اين دست بودندهاي مناطق دورافتاده نمونهو فرمانداري
هـاي خـود و در      نژاد كه به تازگي با يكـي از هـم دانـشگاهي           حمدي ا 1359در سال 

 در ايـن سـال      2.شـود مراسم دانشجويي ازدواج كرده بود به فرمانداري ماكو منصوب مي         
مهدوي كني كه مشاهده    . جمهور بود صدر رييس ي و بن  ؛كشور  مهدوي كني وزير   اهللا  آيت
وهاي مخالف قرار دارد، از گروهـي  هاي كشور در دست نير    كرد بسياري از مسئوليت   مي

هـايي در منـاطق دور از مركـز بـه           خواهد كه با پـذيرش مـسئوليت       جوانان پيرو امام مي   
نـژاد و گروهـي از دوسـتان دانـشگاهي علـم و             احمديميان  در اين   . انقالب كمك كنند  

 بـه علـت فعاليـت ضـد         هـا   روند كه در آن سـال     صنعت به سوي شمال غرب كشور مي      
  3.شرايط بحراني برخوردار بودانقالب از 

او . مانـد  در آنجا مي   63رسد و تا سال     نژاد مدتي بعد به فرمانداري خوي مي      احمدي
 مـدرك   64گردد و با تكميـل دروس بـاقي مانـده در سـال              در اين سال به تهران باز مي      

                                                 
 . 11/6/1386هاي سراسر كشور؛ سخنراني در دهمين كنگره سراسري اتحاديه جامعه اسالمي دانشجويان دانشگاه. 1
 .21/4/384و 20؛ راه مردم؛ »نژاد با خبرنگاران قبل از انتخابات حمديگفت و گوي منتشر نشده ا«. 2
 .پيشينمحصولي، صادق؛ . 3
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43 »گزاري خدمت«دوران آغاز 

 64ي  ها  پس در سال  سنژاد  احمدي. گيردكارشناسي خود را در زمينه مهندسي عمران مي       
او در دو سال پايـاني      . شود به سمت مشاور عمراني استاندار كردستان منصوب مي        66 تا

هـاي غـرب    ويژه سپاه پاسداران در جبهه6جنگ به عنوان مسئول مهندسي رزمي لشكر      
 او كه از عمليات كركوك اين مسئوليت را برعهـده داشـت در              1.شود به دفاع مشغول مي   

  2.كند مي نيز شركت5تح ف و 4ي فتح ها عمليات
 و پـس از بازگـشت بـه تهـران، در مقطـع              67نژاد با پايـان جنـگ در سـال          احمدي

شـود و   كارشناسي ارشد مهندسي راه و ساختمان در دانشگاه علم و صنعت پذيرفته مـي             
او بالفاصـله مـشغول تحـصيل دكتـرا در          . شـود  موفق به پايان اين دوره مي      69در سال   

نژاد در ايـن زمـان بـه عـضويت          احمدي. شود مي گرايش حمل و نقل در همان دانشگاه      
آيد و تدريس خود را در ايـن دانـشگاه آغـاز         هيات علمي دانشگاه علم و صنعت در مي       

  3.كندمي
  

  استانداري اردبيل
در ايـن دوره بـه منظـور گـسترش          . بـود » دوران سـازندگي  « آغاز دوره دوم     1372سال  

يي مواجـه شـد و      هـا   بـا دگرگـوني   ايران  توسعه مناطق مختلف كشور تقسيمات اراضي       
 با داشتن   نژاد  احمدي. ها اردبيل بود  يكي از اين استان   . ي جديدي رسميت يافت   ها  استان

ها فرمانداري در مناطق آذري زبان ماكو و خوي، داشـتن شخـصيتي كوشـا،               تجربه سال 
 توانـست گزينـه   هـاي عمرانـي و سـازندگي مـي        آشنايي با زبان تركي و داشتن گـرايش       

كه در عـين اسـتعدادهاي فـراوان امـا          استاني   .بي براي اين استان تازه تاسيس باشد      مناس
  .داراي محروميت وسيعي بود

: كنـد نژاد بيـان مـي     بشارتي، وزير كشور وقت، در مراسم معارفه احمدي         محمد علي
نياز داشت و هيات دولت به يك فرد با تجربه، متعهد و            گر    اين استان به يك فرد تالش     «

 به عنوان نخستين استاندار استان 1372 آذر 8 لذا او در 4».امام و انقالب رأي داد در خط   

                                                 
 .4؛ ص4202؛ ش 1372 آذر9؛ جمهوري اسالمي؛ »وزير كشور اولين استاندار اردبيل را معرفي كرد«. 1
 .4042؛ ش 1387 مهر 15؛ ايران »؟عمليات كركوك چگونه رقم خورد«محصولي، صادق؛ . 2
 .4؛ ص4202؛ ش 1372 آذر9؛ جمهوري اسالمي؛ »وزير كشور اولين استاندار اردبيل را معرفي كرد «.3
 .2؛ ص20070؛ ش؛ 1372 آذر8؛ اطالعات؛ »نخستين استاندار اردبيل معرفي شد«. 4
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44 گفتمان عدالت و معنويت

ي هـا  نـژاد پـيش از آن و در سـال   احمدي. شوداردبيل از سوي وزارت كشور معرفي مي    
  1. مشاور فرهنگي و اجتماعي وزارت فرهنگ و آموزش عالي بود،آخر

نـژاد در طـول     شورداري احمـدي  هاي ك توان ادعا كرد بسياري از انديشه     در واقع مي  
اصـوالً نگـرش    . تجربيات فرمانداري، فرماندهي و بـه ويـژه اسـتانداري شـكل گرفـت             
مجبورنـد از   شـان     مديراني كه در ايران مسئوليت استانداري دارنـد و در انجـام وظـايف             

انـد و از    زاويه ديگري با قدرت مواجه شوند با نگرش مديراني كه در پايتخـت نشـسته              
 از دولـت،    هـا   انتظـارات و برداشـت آن     . نگرنـد تفـاوت دارد    واحي ديگـر مـي    مركز به ن  

آنان از قدرت مركزي انتظار ديگري دارنـد كـه          . كندهايي مي حكومت و سياست تفاوت   
 احـساس   هـا   وزير و مسئولي كه در مركز وظايف ديگري بـر عهـده دارد نـسبت بـه آن                 

ه از مسئوليت بـر آيـين كـشورداري         به تعبير ديگر، تاثير تجربيات اين دور      . ديگري دارد 
تدريج مراحل مديريت اجرايي را از پـايين بـه          به   به اين ترتيب بود كه وي        نژاد  احمدي

 در  هـا   عف و قوت قوانين و شـيوه اجـراي آن         ضباال طي كرد و توانست نسبت به نقاط         
 تـا رسـيدن بـه رياسـت         نـژاد   احمدي. مناطق دور از پايتخت آگاهي مناسبي داشته باشد       

مهوري طريقي را پشت سر گذاشت كه تجربيات حاصـل از آن تفـاوت چـشمگيري                ج
  . ي كه مقيم مركزندانمدار سياستداشت با 

توانـد ايـن مطلـب را       اران كشور تا حدي مـي     دنگاهي به وظايف فرمانداران و استان     
 هتوان به دو دست طبق حقوق اداري كشور، وظايف و اختيارات فرماندار را مي          .تبيين كند 

ماندار نماينده سياسـي دولـت در شهرسـتان بـه           رف. ظايف سياسي و اداري تقسيم كرد     و
. رود و به اين منظور مسئوليت اجراي سياست عمومي دولت بر عهـده اوسـت               مي شمار

و به جز محاكم قضايي و امور نظامي بر كليـه ادارات كـشوري محـل مأموريـت خـود                ا
ها و اداره حوزه    وانين و مقررات در سازمان    فرماندار ناظر بر رعايت ق    . نظارت عالي دارد  

فرماندار هر نوع صالحي را كـه از لحـاظ حـسن اداره امـور الزم                . مأموريت خود است  
توانـد نـسبت بـه رؤسـاي ادارات قلمـرو           بداند به استاندار پيشنهاد خواهـد كـرد و مـي          

ف لـذا برقـراري امنيـت و حفـظ نظـم عمـومي از وظـاي               . كندنظر    مأموريت خود اظهار  
شور كـ نيروهاي انتظامي كشور كه تابع وزارت       . شودفرماندار در شهرستان محسوب مي    

                                                 
 .4؛ ص4202؛ ش 1372 آذر9؛ جمهوري اسالمي؛ »وزير كشور اولين استاندار اردبيل را معرفي كرد«. 1
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 و اتفاقات محلـي را بـه وي اطـالع داده و دسـتورهاي           ثهستند، موظفند هرگونه حواد   
  .قانوني او را به اجرا گذارند

وظايف و اختيارات اداري فرماندار شامل ابالغ و نظارت بر قوانين شهرستان، نظـارت              
به اين ترتيـب  . شودي انتظامي ميها  نامه آيينسركشي مرتب به حوزه فرمانداري و وضع و  

فرمانـدار  . رسـد  كليه قوانين و مقررات معموال به وسيله فرماندار به اطالع اهالي شـهر مـي            
كند و مسئول     مي قوانين و مقررات را در قسمت مربوط به دواير خود به طور مستقل اجرا             

هم بدون آن كـه بـه طـور مـستقيم             در دواير و ادارات ديگر شهرستان      و ا .اجراي آنهاست 
 قوانين و مقررات كامل اجـرا       تامداخله كند كه موجب اختالل در امور شود، نظارت دارد           

  1. خود تجاوز نكنندفظاي وشود و مأموران دولتي از حدود و
 .ي برخوردارنـد  تـر    و متنـوع   تـر    از وظايف پيچيده   ناما استانداران به نسبت فرماندارا    

ي وظـايف  اردااستاندار به عنوان نماينده عالي دولت عالوه بر وظايف سياسـي و اداري              
حـوزه    عمومي دولت درتاستانداران مسئول اجراي سياس  . قضايي و عمراني نيز هستند    

 فرمانداران  .مأموريت خود هستند و در كليه امور اجرايي استان نظارت تام و عالي دارند             
كننـد و گـزارش اقـدامات خـود را مرتـب بـه او               ر استاندار انجام وظيفه مـي     برابر دستو 

ها و ادارت مكلفند مسايلي را كه با سياست عمومي ارتبـاط دارد و      تمام سازمان . ميدهند
يا ممكن است از لحاظ سياسي و حفظ انتظامات محلي حايز اهميـت باشـد بـه اطـالع                   

.  مـسايل اقـدام كننـد      گونـه   آنـان در ايـن     نظـر   استاندار برسانند و با راهنمـايي و جلـب        
همــاهنگي . ت دولتــي بپردازنــدا و ادارهــا تواننــد بــه بازرســي ســازماناســتانداران مــي

همچنـين كنتـرل اتبـاع بيگانـه،        . ي مختلف استان نيز از وظايف استاندار است       ها  سازمان
هـاي   كـانون  ها و برگزاري انتخابات، انجام كليه امور تشريفاتي و نظارت بر كليه انجمن          

  .استان از ديگر وظايف سياسي استاندار است
اما مهمترين وظايف و اختيارات اداري استاندار شامل حفظ نظم عمومي، تأمين رفاه             

 به گزارش ي تابع، بازرسي حوزه مأموريت و تهيه و ارايه   ها  مردم، رياست بر فرمانداري   
بـه شـوراي امنيـت      را  ي اسـتان     استاندار بايد وضع امنيتي، سياسي و اجتماع       .استمركز  

  .شدبكوكشور گزارش كند و در جهت هماهنگي با شوراي امنيت كشور 

                                                 
 . 118و 117، صص 1377؛ تهران، نشر ميزان، ؛ كليات و ايران2و 1حقوق اداري زاده، رضا؛ موسي . 1
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 و اختيارات قضايي استاندار نيـز بـا صـدور دسـتورات و تعليمـات الزم در                  وظايف
در حـالي كـه وظـايف و        . كشف جرايم و كشف مواد مخدر و عامالن آن مرتبط اسـت           

ي عمرانـي و    هـا   راقبـت دقيـق در اجـراي برنامـه        اختيارات او در امور عمراني شـامل م       
همچنـين بـه منظـور      . شود  مي نوسازي و بهسازي شهر و روستا و مناطق مختلف استان         

 اختياراتي در مورد ها  استان وها  اصالحي شهرستان  هاي عمراني و  تسريع در انجام برنامه   
  1.استويض شده ف تنها در سراسر كشور به استانداراي وزارتخانهها فعاليت
ر حـوزه وظـايف و اختيـارات         د بينـي شـده    فارغ از اين مسايل حقـوقي و پـيش        اما  

ي هـا   رده مـسئوليت و پيچيـدگي     تدايـره گـس   كننـده     استانداران كه تا حدود زيادي بازگو     
نگرش چنـد بعـدي اسـتاندار بـه         كننده    تواند بيان از اين جهت مي    ريتي آنان است و   يمد

هـاي  الب نير درباره مهمترين وظايف و مـسئوليت       كشورداري و سياست باشد، رهبر انق     
 از آن به    تر  تواند مكمل مباحث گذشته باشد و نگاهي عيني       استانداران بياناتي دارد كه مي    

اين بيانات تصوير روشني از جايگاه يك اسـتاندار در نظـام مـديريتي و               . نمايش بگذارد 
مهوري اسالمي دربـاره    دهد و تصور نخبگان سياسي ج     به دست مي   سياسي كنوني ايران  

بـا اسـتانداران سراسـر      كه  ايشان در ديداري    . دهدرا نشان مي  و مطلوب   استاندار كارآمد   
   :كندوظايف استانداران را چنين توصيف ميداشتند  1384 دي 27كشور در تاريخ 

مهم استاندار اين است كه در منطقه خود، از نظر سياسي و امنيتي، فضا               وظيفهيك  
استانداران مثل نخست وزيـران هـر       ... وجود آورند كه بشود كار كرد     و محيطي به    

هـاي مختلـف    استان هستند و وظيفه جمع و جور كردن و هماهنگ نمـودن بخـش             
 را  ها  استان با يكديگر و با وضع كلي كشور از لحاظ بودجه و امكانات و امثال اين               

  .بر عهده دارند
ي كارآمدي هم   ها  هاي مختلف، آدم  ل بخش  ك اگر فرض كنيم در هر استاني، مديران      

تواننـد درسـت    باشند، اما استاندار ضعيفي بر سر كار باشد، اين افراد كارآمد نمـي            
هاي مختلف را متوجه خال و مشكلي       در حقيقت استاندار است كه بخش     . كار بكنند 

هاي ملـي و كـالن عمرانـي را جـذب       يابد و بودجه  كند و در دولت حضور مي     مي
. داردها را به فعاليت و حساسيت و تحـرك الزم وا مـي            ك از بخش  كند و هر ي    مي

                                                 
 .1116 -112؛ صص پيشين. 1
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47 »گزاري خدمت«دوران آغاز 

بنابراين اگر در يك استان، استانداري باشد كه فعال و با نشاط و زنـده و مبتكـر و                   
ابتكار  حال و بي   نوانديش باشد، وضع اين استان با استاني كه در آنجا استانداري بي           

أت و حكمـت و پختگـي       رهم، ج هاي اساسي و م   قرار دارد و براي ورود در ميدان      
 را با هـم هماهنـگ كنـد و فعاليـت نيـروي              ها  الزم را نداشته باشد و نتواند بخش      

 و قوه قضاييه را برطرف كند،       ها   تنظيم نمايد و مشكل بين بخش      ها  انتظامي را با اين   
  1.كندتفاوت مي

ه نـد بردار ع مطالب پيـشين ترسـيم شـد در    وري كه در مجم   اچنين تصويري از استاند   
استانداران از جمله مديراني هستند كه به مثابه رؤساي دولت          . چند ويژگي اساسي است   

ي مختلـف كـه شـامل تمـام         هـا    و سـازمان   هـا   و به دليل سر و كار داشتن با وزارتخانـه         
 تواننـد   مي ،شودمي... ي سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، امنيتي، حقوقي و       ها  حوزه

تواننـد    مـي  آنان بيش از مديران ديگر    . گري دوري گزينند  با سهولت بيشتري از بخشي ن     
همچنـين بـه سياسـت اجرايـي و عملـي گـرايش             . گرايي را لمس كنند   آثار منفي تمركز  

  .بيشتري دارند تا به سياست نظري و تئوريك
،  كه تجربه استانداري دارد چنانچه به رياست دولت برسـد          يشخص،  ها  با اين ويژگي  

هـاي مـديريتي    ي، كشور داري، سياست، اداره كشور و شيوه       اش از رياست جمهور   تلقي
متفاوت خواهد بود با كسي كه از بخش ديگري همچون وزارت امـور خارجـه، وزارت            

به عبارت ديگر اگـر     . دولتي به آن دست يافته است      غيرعلوم يا از سطوح ديگر دولتي و        
ـ   ترين سياست داخلي احمـدي    ين و مهم  تر  يي را بنيادي  زدا  تمركز  بـدانيم كـه جهـت       ژادن

هـاي آن را در تجربيـات زمـان         ي ديگـر اوسـت، بايـد يكـي از ريـشه           ها  بخش سياست 
مـه و بودجـه،   انربه طور نمونه اقـداماتي نظيـر اصـالح سـازمان ب    . استانداري وي بدانيم  

تواننـد برآمـده از       مـي  دجه نويسي و افزايش اختيارات اسـتانداران همـه        وبشيوه  اصالح  
 مـديريت  ها  ي كه وي در طول سال     موانعان استانداري باشند، يعني     تجربيات وي در دور   

يي كه او اينك در فرصت جديد براي رفـع  ها  مواجه بوده است و راه حلها  نآاستاني با   
  .گيردآنها به كار مي

ر طول چهار سال اسـتانداري خـود در اردبيـل بـا     د نژاد الزم به ذكراست كه احمدي   

                                                 
 .14؛ ص15549؛ ش 1374 دي 27؛ كيهان؛ »رهبر انقالب در جمع مسئوالن وزارت كشور و استانداران«. 1
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48 گفتمان عدالت و معنويت

ي تـشكيالت   انـداز   ، بـه دليـل راه     گرفتران كشور صورت مي   ي كه از استاندا   يها  ارزيابي
ي عمراني ضمن محدود بودن فصل كار عمراني به         ها  اداري استان و حجم باالي فعاليت     

 سازمان برنامه و بودجه     بندي   طبق رده  75-74ي  ها  دليل سردسيري بودن اردبيل، در سال     
 واحد مسكن تخريب شده     7500او پس از بازسازي     . به عنوان استاندار برتر شناخته شد     

 در طول مدت كمتر از هفت ماه مورد تقـدير قـرار گرفـت و بـه ايـن                  76در زلزله سال    
   1.ترتيب سه سال پياپي استاندار نمونه كشور شد

.  عمـران و افـزايش آبـاداني منطقـه بـود     ها  در مديريت اين سال   نژاد  احمدياولويت  
ني از استعداد خوبي برخـوردار بـود امـا          اردبيل گرچه از لحاظ جغرافيايي و نيروي انسا       

اي كه بخشدار يكـي از منـاطق اسـتان در           بهره بود؛ به گونه     بي هنوز از امكانات بسياري   
ي نخست مسئوليت او حتي از داير نبـودن ادارات ثبـت اسـناد و امـالك، دادگـاه                   ها  ماه

و نبـود   ي، مراكز فرهنگي، كمبود امكانات شـهرداري        آموز   نهضت سواد  ،حقوقي مستقل 
ي هـا   وضعيت جاده  2.بردامكانات ورزشي و تفريحي به عنوان مهمترين مشكالت نام مي         

بود كه گاهي مسافران در بين راه و در اثر برف و كوالك جان خـود را  اي   استان به گونه  
  3.دادنديماز دست 

: هاي استاني را چنين اعالم كرد     هاي نخست مسئوليت خود برنامه     در ماه  نژاد  احمدي
 طـرح ايجـاد مركـز       200كـشي،    نـال ا طرح بزرگ در زمينه آبرساني، احداث سد و ك         33

.  طرح در زمينه راه و حمـل و نقـل          40 مركز بهداشتي و درماني و       75آموزشي، احداث   
وي همچنين از تكميل گمرك بيله سوار مغـان بـا هـدف گـسترش روابـط تجـاري بـا                     

 نژاد احمدي. صادركنندگان سخن گفت ر  وكشورهاي قفقاز و آسياي ميانه و تسهيل در ام        
بـه  در اين منطقه ي گذار از صاحبان سرمايه  منطقه و سراسر كشور خواست تا با سرمايه  

او اعطـاي تـسهيالت بـانكي، كمـك مـالي و تهيـه              . پيشرفت و آبادي استان كمك كنند     
ي ي مختلف از سوي اداره كل صنايع اردبيل را از جمله اقداماتي دانست كه بـرا               ها  طرح
  4.ي اين منطقه انجام خواهد شدگذار سرمايه رشد

                                                 
 .164، ص 1384؛ تهران، مولف، ان سوم تيرآفرين نقشسياح، امير؛ . 1
 .8؛ ص 20166؛ ش 1373 فروردين 22؛ اطالعات. 2
 . 13؛ ص 1372 آذر 15؛ اطالعات. 3
 . 8؛ ص20168؛ ش 1373 فروردين 24؛ اطالعات. 4
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49 »گزاري خدمت«دوران آغاز 

 در  73گرچه در شروع به كار استان، مسئوالن مركز نسبت بـه جـذب اعتبـارات سـال                  
ي عمراني باعث شد رشد و توسعه       ها  كردند، اما حجم باالي فعاليت    منطقه اظهار نگراني مي   

 73 ميليارد ريال در سال 54استان سرعت بااليي داشته باشد و حتي بودجه عمراني استان از 
 هـا   اين سـال  دردر واقع 1. ارتقا يابد74 ميليارد ريال در سال   105 دو برابر يعني به      حدودبه  

به طوري كه سـازمان  .  به مقام نخست كشور دست يابدها  استان توانست در برخي شاخص    
 نظـر    را كـسب كـرد و همچنـين از         ها  مسكن و شهرسازي استان رتبه نخست در بين استان        

شتاب و سرعت كارهاي عمراني و جذب اعتبارات، استان اردبيـل در رده نخـست كـشور                 
اي بود كه منجر بـه كـاهش        هاي عمراني در سطح استان به گونه       افزايش طرح  2.قرار گرفت 

 از مسئوالن مربوط خواسـت تـا در ايـن اوضـاع از              نژاد  آهن در سطح استان شد و احمدي      
  3.صادرات آهن جلوگيري كنند

 گسترش صنايع تبديلي، افزايش كشت مكانيزه محصوالت كـشاورزي و           نژاد  احمدي
مچنـين در    ه 4.دانـست   مـي  هـاي اقتـصادي اسـتان اردبيـل       لويتوتوسعه توريسم را از ا    
كـه در   پـردازد     مـي  به ايـن  كند،  ي انجام شده در استان ارايه مي      ها  گزارشي كه از فعاليت   

مختلـف ماننـد آمـوزش و پـرورش، عمـران           هاي  در بسياري از بخش   ي گذشته،   ها  سال
ي گـرم   ها  ي از آب  بردار  هاي سطحي، اصالح وضعيت بهره     شهري و روستايي، مهار آب    

در سـطح اسـتان      ايجاد فـضاهاي تفريحـي و ورزشـي           و معدني، احياي ميراث فرهنگي   
او افزايش ميزان درختكاري در سـطح اسـتان    .اي آغاز شده استاقدامات بسياري عمده  

هـاي كاشـته شـده در       داند كه طي آن تعداد نهال     هاي اجرا شده مي   همترين برنامه را از م  
  5.رسد مي1373 به چهار ميليون در سال 1371 هزار در سال 30سطح استان از 

نژاد ضمن آن كه عمران و آباداني هر منطقـه را در اصـل همكـاري مـردم و                   احمدي
ن مـسئوالن اسـتان، تفـاهم و        گـزاري در ميـا     دانست، حفظ روحيه خـدمت    مسئوالن مي 

را از عوامل موفقيت    جويي    هاي مختلف و توجه به صرفه     وحدت و همكاري در دستگاه    

                                                 
 .2؛ ص20489؛ ش1374 خرداد 8؛ اطالعات. 1
 .11؛ ص 15538؛ ش1374 دي 13؛ كيهان. 2
 . 11؛ ص15490؛ ش1374 آبان 15؛ كيهان. 3
 .2؛ ص20489 ش؛1374 خرداد 8؛ اطالعات. 4
 .15430؛ ش 1374 شهريور 6؛ كيهان. 5
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50 گفتمان عدالت و معنويت

  1.كرد  ميارزيابياستان در دستيابي به رتبه نخست كشور 
دانـست و ضـمن     او برگزاري انتخابات نمونه و با شكوه را از وظايف استانداري مي           

 خود را حفظ كنند همچنين به آنان توصـيه    حدت و خواستآن كه از مسئوالن استان مي     
  2.از دست ندهندرا طرفي خود در انتخابات  كرد بيمي

 برخورد مسألهها نژاد در اين سالهاي مهم احمديبه جز امور عمراني، از دل نگراني    
هاي دفاع هشت ساله و بـا گـسترش         اين پديده كه پس از سال     .  بود »تهاجم فرهنگي «با  

لت سازندگي و دگرگوني چهره اجتمـاعي و اقتـصادي كـشور بـيش از               ي دو ها  نوسازي
 بـا   نـژاد   احمـدي . رفـت ترين موضوع فرهنگي كشور به شمار مـي        مهم ، شد نپيش نمايا 

خواهـد كـه بـه      ي فرهنگي از مسئوالن و هنرمندان استان مي       ها  تأكيد بر گسترش فعاليت   
 بـا ايـن     ،ي فرهنگـي مناسـب    هـا  و جشنواره  ها  طور دايم و مستمر با برگزاري نمايشگاه      

برد و از او از ناشران به عنوان مرزبانان مرزهاي فرهنگي كشور نام مي. پديده مقابله كنند 
 آشنايي عميق با فرهنگ اسالمي و آگاهي به زمان و سياسـت بـا عنـوان                 ،شجاعت، علم 

  3. باشدتواند در شرايط كنوني راه گشاكند، كه ميهاي مورد نياز هنرمندان ياد ميويژگي
 در ايـن    76 زورنژاد در اردبيل مصادف با زلزلـه نـو        ي پاياني مسئوليت احمدي   ها  ماه

، يعنـي پـر تالشـي و        نـژاد   اي از ويژگـي كـم يـاب احمـدي         اين حادثه جلوه  . استان بود 
او در اين روزها همپاي مردم آسيب . خستگي ناپذيري مضاعف او را به نمايش گذاشت     

. كـرد راه مسئوالن اجرايي از نزديك به امور رسيدگي مـي         ديده و براي كمك به آنان هم      
. احت كنـد  ر روزانه كمتر از يك سـاعت اسـت        نژاد  اين وضعيت موجب شده بود احمدي     

دوران . البته تداوم اين فـشار كـاري در نهايـت او را تـا مـدتي روانـه بيمارسـتان كـرد                     
 در مهـر همـان   1376 در اردبيل با آغاز تحوالت سياسي سال   نژاد  گزاري احمدي  خدمت

  4.سال پايان پذيرفت

                                                 
 .20166؛ ش 1373 فروردين 2؛ اطالعات؛ و 11؛ ص15571؛ ش 1374 بهمن 24؛ كيهان. 1
 .11؛ ص15503؛ ش 1374 آبان 29؛ كيهان. 2
 .11؛ ص15399؛ ش1374 تير 29؛ كيهان؛ و 8؛ ص20326؛ ش 1373 آبان12؛ طالعاتا. 3
 .1384؛ ساخته سيد جواد شمقدري؛ توليد » خدمترايحه خوش«فيلم مستند . 4
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  فصل چهارم 

  )1376 ـ 1384(دوره نقد و بازيابي 
  

طلبـي بـه قـدرت رسـيد و مباحـث       پديده دوم خرداد كه پيرو آن دولت منتسب به اصالح       
 نـژاد    در تكوين انديشه سياسي احمدي     ،شمار اجتماعي و سياسي و ديني را موجب شد         بي

 را كـه    نـژاد   اين دوران ابعاد انتقادي احمدي    . ديگر از او نمايان ساخت    اي  مؤثر بود و جلوه   
دوم خرداد مباحـث فراوانـي را در جامعـه و در            . ن زمان آشكار نشده بود، آشكار كرد      آتا  

 هم  نژاد  ن برانگيخت كه احمدي   آ »منتقدان« و   »دوم خرداد « دو جناح    يميان نيروهاي سياس  
او كـه در ايـن   .  شـركت داشـت  ها دوم خرداد در آني منتقد   ها  به عنوان يكي از شخصيت    

ريس در دانـشگاه    دي اجرايي به دور بود بيشتر زمان خود را صرف ت          ها   از مسئوليت  ها  سال
 سياسي خود را پس از مـدتي سـكوت و بـه طـور               /اي فرهنگي ه   فعاليت نژاد  احمدي. كرد

 و نهادهـاي مـذهبي      اهـ   او در اين راستا به سخنراني در دانشگاه       .  آغاز كرد  1378جدي در   
گرا از جمله جامعـه اسـالمي        ي سياسي اصول  ها   شوراي مركزي برخي تشكل    رد. پرداخت

ي نيز در برخي نـشريات      همهندسين و جمعيت ايثارگران انقالب اسالمي شركت كرد و گا         
  . نوشتمطلب مي

 هاي پديده آمـده پـيش از آن        نقد دوم خرداد و برخي مؤلفه      ها  هسته اصلي اين فعاليت   
بـا ايـن    . شدي انقالب و امام خميني تلقي مي      ها  هايي كه انحراف از آرمان    دوره بود؛ پديده  

 نـژاد    بـراي شـناخت انديـشه سياسـي احمـدي          ها  توصيف، پرداختن اجمالي به اين پديده     
  .ضرورت دارد
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52 گفتمان عدالت و معنويت

  »دوم خرداد«ي از ساز مفهوم
يـان انتخابـات روز     در واقع بايد م   . دوم خرداد آن چنان كه رخ داد، آن چنان پيش نرفت          

خود انتخابات كه محصول    .  و تحوالت سياسي پس از آن تفاوت نهاد        1376دوم خرداد   
دوره پيشين جمهوري اسالمي بود، حاوي انتخاباتي با شـكوه، حـداكثري و بـا حـضور                 

هاي انتخاباتي، اكثريت شخصي را برگزيد كه جمعيتي سي ميليوني بود كه در ميان گزينه
 و  هـا   آنهـا بـا بيـنش     . شـد هـاي مـديريتي شـناخته مـي       ه اصالح شـيوه   بيش از ديگران ب   

  .پسنديدند را نمي»دولت كارگزاران« تداوم شيوه مديريتي ، اماگوناگون هاي نگرش
گـسترش  «،  »افـزايش تـورم و فاصـله طبقـاتي        «،  »دوري از شعارهاي انقالب و امام     «

ترش فـساد اداري و     گـس « و» فضاي بسته سياسي و فرهنگي    «،  »گري  تجمالت و اشرافي  
. شـد  مركز ثقل تمام انتقادهايي بود كه به شيوه مديريتي ايـن دوران وارد مـي               »اقتصادي

تـوان در چنـد سـخنراني حـاج احمـد           ها را مـي    گسترش اين انتقادها و مخالفت     »نماد«
هسته مركـزي   . خميني مشاهده كرد كه در آن روزها با استقبال گسترده مردم مواجه شد            

 18او در سـخنراني     .  بـاال بـود    »پنج محور اساسي  «و در حقيقت شامل همان      انتقادهاي ا 
  : گويد چنين مي1373مهر 

اينجانب چند سال قبل هشدار دادم كه مذاكره با سرمايه داران بزرگ براي گـردش               
امروز هم سر منـشأ      .درآوردن چرخ اقتصاد كشور، خطر بزرگي براي انقالب است        

 .دانمداران بزرگ در پيكره اقتصاد كشور مي       فوذ سرمايه گراني و اخالل در امور را ن      
فروشان برخورد كنيم به بيراهه خواهيم رفـت،         خردهو   اگر بخواهيم با كسبه جزء       ما

داران  ايه داران بزرگ كه سـر فـصل سـرمايه        ي اقتصادي و سرم   ها  بايد با تروريست  
د كـه خـود و    كـساني هـستن  ها آن. به شدت برخورد كنيم وابسته به خارج هستند،   

ي اقتـصادي، فرهنگـي و   هـا  هـاي مختلـف در ارگـان   ايادي متخصصشان در رشته   
ي دولتـي، عملكـرد     هـا   اند و در مواردي با نفـوذ در دسـتگاه         دانشگاهي نفوذ كرده  

هـا و ادارات، همـه      در كارخانـه  . برنـد انقالبي نظام و فرزندان آن را زير سؤال مي        
 بايد مشكالت ... به نظام اسالمي بدبين كنند   كنند تا مردم را نسبت    تالش خود را مي   

ي اقتصادي و فرهنگي را ريشه يابي كرد و قبل از آن كـه مـشكل بـه                  ها  و نارسايي 
ايـن كـه در     ... معضل حاد و درجه يك جامعه تبديل شود، به فكـر چـاره باشـيم              

ي است، به اين علت است كه ما از اول برخورد قـاطعي  خوار ادارات فساد و رشوه 
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53 )1376-1384(ابي دوره نقد و بازي

ضابطه و از برخورد آرام نظـام         بي ايبينيد عده وقتي مي ... ايمنگونه افراد نداشته  با اي 
گيرند و به راحتـي     شوند و اموالشان را پس مي     سوءاستفاده كرده و وارد كشور مي     

اي هـاي حرفـه  دهند و كم كم به صورت شبكه        مي ي گذشته خود را ادامه    ها  فعاليت
شوند، بايد انتظـار داشـت      ها مي ت و دانشگاه  وارد مراكز اقتصادي و توليدي، ادارا     

ايـستادند امـروز    هاي دشـمن مـي    ي انقالبي كه تا ديروز در برابر گلوله       ها  كه جوان 
 انقالب، نظام، امام، رهبر و كـشورشان را دوسـت دارنـد،             ؛مردم... تفاوت شوند  بي

ايـن جـوي كـه درسـت        . بنابراين الزم است كه در كمال آزادي حرفشان را بزنند         
نبايد اين جو باشد، چرا مطبوعـات و        . به مصلحت انقالب و نظام نيست     ... اندكرده

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي بعد از موضع رييس جمهور محترم جـرأت پيـدا              
  1.كنندكنند و حرف دلشان را بيان ميمي

  : كندحاج احمد خميني يك هفته بعد نقدهاي ديگري را نيز مطرح مي
وضعشان خوب اسـت بايـد حواسـشان را جمـع كننـد كـه از                آن روحانيوني كه    

رهبـران روحـاني    . طلبگي مورد وفاق بزرگان ما است      يزطلبگي خارج نشوند،     يز
 هـا   اي داشته و عمل و گفتارشـان بـا مقتـضيات شـغل آن             همواره زندگي محقرانه  

طلبگـي   يزامام اعتقاد داشتند كه طالب و روحـانيون نبايـد از            . گار بوده است  زسا
نبايد اجازه بدهيم كه تحت تأثير جو تبليغاتي حق كسي ضايع شود            ... خارج شوند 

 هـا   در چنين كار مهمي اول بايد به سراغ دانه درشـت          . گناهي را محكوم كنند    و بي 
ي دولتي براي افزايش درآمدهاي كاذب خود،       ها   بسياري از نهادها و شركت     .برويم
تحت عناوين ملي و دولتي ما      . كنندميهاي واقعي و سود عادالنه را رعايت ن       قيمت

دولت و مسئوالن مبارزه با     . كننديحتاج مردم را با قيمت و سود عادالنه عرضه نمي         
ما از اول   ... ها و نهادهاي دولتي رسيدگي كنند     گرانفروشي اول بايد به وضع شركت     

ـ    زادي عمل سرمايه  آگفتيم كه    اند، داران بزرگ و متكاثر كار را به اينجا خواهـد رس
مـا  . هاي اقتصادي مخالف نيـست    كسي با كارهاي زيربنايي و بازسازي زير ساخت       

اي بـا   گفتيم اجازه ندهيد به اين بهانه لجام گسيختگي اقتصادي حاكم شود، عده           مي
شعار رفاه اقتصادي كار را به جايي رساندند كـه بـه همـان نقطـه اول تعزيـرات                    
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54 گفتمان عدالت و معنويت

  1.حكومتي برگشتيم
شت كه بـه    گ  مي  به دنبال مديري   76اين شرايط در سال     فضاي عمومي جامعه تحت     

در ميان چهار گزينـه آن دوره       . ح امور گذشته تأكيد كند    الن نقدها بپردازد و بر اص     آرفع  
او سـيدي   . توانست بهترين گزينه تلقـي شـود      انتخابات، محمد خاتمي از نگاه عموم مي      

هـا دكتـر نيـز      ر برخـي رسـانه     امام خميني بود كه به اصرا      روحاني و منتسب به خانواده    
هايي كه بيش با اين وجود او با نطق. شد، هر چند كه خود آن را رد كرده بود       خوانده مي 

 در تركيب جمعيتي پيچيده جامعه ايـران از         ،كردرا القا مي  خواهي    از ديگران حس تحول   
يـت را   گرا توانست نظـر اكثر     روستا تا شهر و از نيروهاي كامال مذهبي تا نيروهاي غرب          

در اين تركيب ناهمگون جمعيتي اكثريت با مردمي بود كه بـه دنبـال              . به خود جلب كند   
 و بسياري ها جمعيتي كه در انتخابات، تظاهرات، راهپيمايي     .  فوق بودند  اصلاصالح پنج   

  . پرداختندهاي مشاركت عمومي به دفاع از نظام جمهوري اسالمي مياز عرصه
اي   مطالباتي كه چكيـده   . ه مطالبات اصيل انقالب بود    خاتمي براي اكثريت بازگشت ب    

انـه و متفـاوت   خواه او با ادبيات تحول.  آن را در مطالب احمد خميني مشاهده كرديم        از
ي تبليغاتي شاعرانه در كنار تكرار شعارهاي       ها  عكساز كانديداهاي ديگر و با شعارها و        

افـزود بـه نـوعي همـان         او مـي   نان، معلمان و كارگران كه بر جذابيت ادبيـات        زجوانان،  
ـ     . ي خـود تكـرار كـرد      ها   را در سخنراني   گانه  مطالبات پنج   نزديـك بـه     هاو در چنـد هفت

بايـد روح عـدالت     :  كـرد  معرفيهاي سياسي و اقتصادي خود را اينگونه        انتخابات برنامه 
 از وظـايف  ؛ي نظام اسالمي حـاكم باشـد  هاريزي ها و برنامه يگذار  سياستعلوي بر تمام    

عي جمهوري اسالمي زدودن فقر و تأمين زندگي شرافتمندانه براي همه افراد اسـت؛              قط
گزار مردم است نه ارباب آنان؛ استقرار امنيت مـستلزم مبـارزه بـا               دولت اسالمي خدمت  

 ،اخالقي از جملـه ريـا، تملـق، نفـاق         ي  ها  رذيلت است؛ تالش براي زدودن      شكني  قانون
ممانعت و رود؛ و پرهيز از خودكامگي  به شمار ميباري از وظايف دولت  وبند  بي فساد و 

. ي قـانوني رسـالت دولـت اسـت        هـا    و تجاوز به حقـوق و آزادي       ها  از شكستن حرمت  
مظهر حكومـت اسـالمي عـدالت       « خود تأكيد كرد كه      يها  خاتمي همچنين در سخنراني   

وب را  لـ ط او جامعـه م    ».ل را برپا كرد   د بايد ع  آل  است و براي رسيدن به يك جامعه ايده       
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55 )1376-1384(ابي دوره نقد و بازي

م دولت در كنار توسعه را از       هاي معرفي كرد كه به بيگانگان وابسته نباشد و كار م          جامعه
خاتمي با اين رويكرد كه مردم از حـرف زدن و عمـل نكـردن               . بين بردن فقر اعالم كرد    

 معرفـي   گونـه    ناظر به عمل باشد خود را ايـن        ها  ها و حرف  اند و بايد برنامه   دل زده شده  
ت اسـالم و    عـز هـا و معـارف اسـالمي و          و عالقه من تقويـت انديـشه        گرايش :كرد كه 

هاي جامعه مدني است كه در آن خردمنـدي، آزادي، عـدالت اجتمـاعي و               استحكام پايه 
توسـعه اقتـصادي مـستلزم جـدي گـرفتن مـشاركت اسـت و               .  باشـد  پذير  اخالق امكان 

د، خود بـه خـود      مشاركت اگر در جامعه نهادينه شود و مردم صاحب حق و اعتبار شون            
  .گردديز برقرار ميناي از دمكراسي گونه
در واقـع   .  بايد به سوي عدالت اجتمـاعي باشـد         ما گيري هميشگي ين حال جهت   ا با

گيـري    م با توسعه سياسي به عنوان دو بال پيشرفت جامعه و جهـت            اتوسعه اقتصادي تو  
ه متناسب و برآمـده     از توسعه ك  اي    دايمي به سوي عدالت اجتماعي ما را به سمت نمونه         

خـاتمي همچنـين    . از موازين ديني و شرايط اجتماعي ما باشـد، رهنمـون خواهـد شـد              
واليت فقيه را محور نظام جمهوري اسالمي معرفي كرد و بـا رد گـرايش بـه ليبراليـسم                   

يي هـا   افزود كه رييس جمهور آينده با توجه به شرايط و اوضـاع و احـوال بايـد برنامـه                  
 شـاه بيـت شـعارهاي        1.د قبول مردم و رهبـر معظـم انقـالب باشـد           داشته باشد كه مور   

درود بر سـه  «ده بود شعار مان  بعد هنوز بر در و ديوار شهر باقي  ها  انتخاباتي او كه تا سال    
  .بود» اي، خاتمي خميني، خامنه؛سيد فاطمي

ت پـس از    نخـس ي  هـا    لقبـي كـه رهبـر انقـالب در سـاعت           »حماسه دوم خرداد   «اما
ي منسجم با نگرشي    ها   آن داد، از همان نخستين روزها از سوي برخي گروه          انتخابات به 

اي ديگر تفسير شـد و جهـت ديگـري را           انه مواجه و به گونه    طلب  يانه و انحصار  گرا  تقليل
جـده تـشكل جبهـه دوم       ي از همان ابتـدا در ميـان ه        ك ايدئولوژي اتاختالف. پيش گرفت 

ــود  ــشهود ب ــه .خــرداد م ــي ك ــرايطي گروه ــين ش ــش در چن ــسجام بي ري داشــت و ت ان
  .  عمل كرد توانست روند امور را به دست گيردتر شده ريزي برنامه
  

                                                 
؛ به كوشش ابراهيم انصاري     انتخاب هفتم، روز شمار هفتمين دوره انتخابات رياست جمهوري اسالمي ايران          . 1

 .144، 161، 167، 173، 186، 184، 213، 218، 325، صص1376الري؛ تهران، همشهري، 
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56 گفتمان عدالت و معنويت

  ي بنيادي خشونت سياسي در جبهه دوم خردادها نظريه. الف
عـصر  «در نـشريه  كرد كه به طور مشخص     مي را مطرح اي    ي سياسي ها  اين جريان برنامه  

. هاي سياسي آنان بـود    اعالم برنامه ي و   پرداز   عصر ما محل تئوري    .رسيدبه چاپ مي  » ما
حلقه كيان شامل اعـضاي برجـسته       . اند نام برده  »حلقه كيان «برخي از اين جمع با عنوان       

هاي دوم   روزنامه صر اصلي انشد كه مديران و ع    سياسي مي ي  ها  برخي احزاب و سازمان   
 در  76  پـيش از انتخابـات     هـا   آن. خردادي و نيز برخي مديران دولت تازه تأسيس بودند        

شـدند و    ميمحل ماهنامه كيان به طور هفتگي و گرد شخصيت عبدالكريم سروش جمع    
حلقـه  «برخي نيز از آن گروه با عنوان         1.دكردندر موضوعات فكري و سياسي گفتگو مي      

 در اصل همان وابستگان حلقه كيان هستند به اضافه افـرادي كـه              ها  آن. اند نام برده  »آيين
 برخـي از آنـان      البتـه . بودنـد  اتژيك دفتر رياست جمهوري فعال    در مركز تحقيقات استر   

در مركز تحقيقات اسـتراتژيك   .مانند سعيد حجاريان در هر دو محل رفت و آمد داشتند    
  2. بودنشيريه بيش از ديگرابهاي حسين نفوذ انديشه

هاي آن دو شخصيت بـر      وذ انديشه فكاربرد مفهوم حلقه آيين به معناي تأكيد بر ن        لذا  
، هـا   هـا، ارزش  به تعبير ديگر بـدون شـناخت انديـشه        . هاي دروني اين جريان است    يهال

اعمـاق  . ي مطلوب سروش و بشريه شناخت دوم خرداد ناممكن است         ها   و مدل  ها  بينش
شود كه   ختم مي  ييها   و ايدئولوژي  هاهاي خود به انديشه   ين اليه تر  اين جريان در دروني   

هـاي بعـد بـه افـرادي        اند، و در سـطوح و اليـه       يه كرده  ارا ها  آن دو تفسير روشني از آن     
ي دارند و هم گرايش به ژورناليـسم و فعاليـت در            پرداز  انجامد كه هم ميل به تئوري      مي

 در جريـان دوم     )مسيـ لي و ژورنا  پـرداز   نظريـه (به بيان ديگر اين دو اليـه        . عرصه رسانه 
ن  و توان تبليغـاتي آ   ها  واستي كه به تقويت خ    ا  شود؛ پديده خرداد تبديل به يك اليه مي     

  .رساندياري مي
ن كـه بـه كـشورداري بپـردازد بـه       از آ دولت بيش   گيري    ين جريان به هنگام در دست     ا

از داليل عمده اين رويكرد عـدم       . انه تمايل نشان داد   پرداز  هاي روشنفكري و نظريه    گرايش
 ، او در انتخابـات    به گفته نزديكان خـاتمي علـت حـضور        . انتظار پيروزي در انتخابات بود    

                                                 
 . 296، ص1384، گام نو، نظم و روند تحول گفتار دموكراسي در ايران؛ تهرانغالمرضا كاشي، محمد جواد؛ . 1
 .44، ص1384؛ تهران، گام نو، يانگرا كالبد شكافي ذهنيت اصالحسليمي، حسين؛ . 2
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گذاشـت  ضايي بود كه انتخابات در اختيار آنان مي       فعلت اصلي   . رييس جمهور شدن نبود   
 اين گروه در پي آن بـود تـا از           .ها  و به دست آوردن روزنامه و تريبوني براي اعالم انديشه         

هاي حلقه كيان سازماندهي كند؛ و      ي را با محوريت انديشه    عطريق انتخابات جرياني اجتما   
اصوال سقف انتظارات آنان از دولت بيش از آن كه معطوف به تكاليف كـشورداري باشـد                 

سـازي   گذاشت تا بـه جريـان   نان ميآيي بود كه در اختيار      ها  ي و فرصت  پرداز  متوجه نظريه 
  و »يـي زدا  تـنش «هـاي كالنـي كـه مطـرح كردنـد ماننـد              حتي براي انديشه   ها  آن .بپردازند

  1.نداشتنداي  امهنرت جزيي و عملياتي بر نيز به صو»ها گفتگوي تمدن«
برنامـه دولـت را در     بيها برعكس آن چه كه در عرصه كشورداري رخ داد و آن   البته  

، هـا  در واقـع فعاليـت   .ي حزبي با برنامـه ظـاهر شـدند    ها   در زمينه رقابت   ،دست گرفتند 
داد را بـه    ي اين گروه بود كـه توانـست پديـده دوم خـر            هاريزي   و برنامه  ها  يپرداز  تئوري

 تـأثير   84 تـا    76ي  هـا   ت سياسـي سـال    انحصار گروهي خاص درآورد و بر روند تحوال       
ي ايـن   هـا   اجراي دوم خرداد از آنجا شـروع شـد كـه تئوريـسين            مبا اين تعبير،    . بگذارد

از نيــروي مردمــي در جهــت گيــري   در پــي بهــرهاتجريــان بالفاصــله پــس از انتخابــ
  . دي جناحي و حزبي خود برآمدنها خواست

نويسد، نبايد   دوم خرداد مي   »جبهه« خود در    »هم رزمان «سعيد حجاريان با هشدار به      
بايـد  «كند كه او توصيه مي. گمان كرد با در دست گرفتن قوه مجريه كار تمام شده است     

هرچه زودتر براي جنبش اجتماعي برخاسته در كوران انتخابـات فكـري كـرد و ظـرف                 
نبايد تـصور كنـيم      .ه كردن اين تحرك عظيم فراهم آورد      سازماني مناسب را براي نهادين    

كار ديگر تمام شد و دنيا به كام شده است و لذا مردم بايد به منزل رفتـه و بـه صـورت                       
هـاي مـا بـاقي      ي انتخاباتي و وعـده    ها  ل تا چهار سال بعد منتظر رقابت      فعتماشاچياني من 

همترين گام در اين زمينه تقويت      م... بايد مردم را سياسي و در صحنه نگاه داشت        . بمانند
ي و حمايـت    انداز  هاي صنفي، راه  شكلتنهادهاي مدني است، يعني ايجاد و يا گسترش         

اجراي سريع قـانون    و  هاي سياسي   مطبوعات منتقد و مستقل، تقويت احزاب و جمعيت       
انـرژي  ... توان ميدان تحرك سياسي جوانان ناميـد      انتخابات اخير را به حق مي     ... شوراها

... از مفاسد اجتماعي را با خـود زايـل كـرد   اي  سرشاري كه از اين طريق آزاد شد و پاره       

                                                 
 .47 -44؛ صص يشينپكرديم؛  گفتگو با محمد رضا خاتمي؛ تصور پيروزي نمي. 1
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58 گفتمان عدالت و معنويت

  1».غنيمتي است كه نبايد به آساني از دست نهاد
. دهـد   مـي ي بعـد نـشان    هـا   اين جمالت اساس راهبردهاي ايـن جريـان را در سـال           

پـايين و   فـشار از    «و  » فـتح سـنگر بـه سـنگر       «راهبردي كه اندكي بعد با دو تئوري مهم         
ها و راهبردها كه بيش از هر چيز بـا          اين نظريه  2. تكميل و عملياتي شد    »در باال زني    چانه

 »نيروهـاي اجتمـاعي   «ي سياسي ماركسيستي حـسين بـشريه يعنـي          شناس  پارادايم جامعه 
. كردانطباق داشت، تحوالت سياسي را از منظر نيروهاي اجتماعي و سياسي مشاهده مي            

تـي سياسـي و     آ تحـوالت    بينـي   پـيش  ؛ي سياسي آن روز ايـران     ها  يدهآنان براي تبيين پد   
 بهـره   »نيروهـاي اجتمـاعي   « از پـارادايم     ،ي رسيدن بـه آن    ها  ي احتمالي و راه   ها  موفقيت

ت كه قـدرت سياسـي صـرفا از طريـق نهادهـا و              خآمواين ديدگاه به آنان مي    . بردند مي
ا بـه قـدرت دولتـي وابـسته         قدرت سياسي لزوم   .آيدي حكومتي به دست نمي    ها  سازمان

جامعـه بـه مثابـه      .  اجتماعي، به قـدرت سياسـي رسـيد        يها  توان از پتانسيل  نيست و مي  
از آن بـه سـد و تـوربين نيـاز دارد و             گيري    اي است كه بهره   فتهخرودخانه شامل انرژي    

نيروهـاي نهفتـه در   . نهادهـاي جامعـه مـدني در حقيقـت داراي ايـن خاصـيت هـستند       
و به ويژه نيروهاي جوان دانشجويي مولد قدرت سياسـي از قـدرت   عي ي اجتماها  گروه

ي مختلف و اصناف گوناگون كـه داراي        ها   جمعيت از قدرت اجتماعيِ  . هستنداجتماعي  
توان براي رسيدن به قـدرت سياسـي و مناصـب حكـومتي             هاي مستعد هستند مي   زمينه
 گونـه    انحصارطلبانه ايـن   بر اين اساس، توسعه سياسي در يك دريافت       . ي كرد بردار  بهره

نهادهـاي آن منـافع     و  شكل بگيرد    ها  اي مدني براساس گفتمان آن    شد كه جامعه  تلقي مي 
  .مذكور را تامين بكندجريان 

نهادهاي قدرت در نظام جمهوري     » فتح سنگر به سنگر   «آنان با هدف    به اين ترتيب،    
. بهـره ببرنـد   » در بـاال  زنـي    فشار از پايين و چانه    «اسالمي ايران تالش كردند از رهيافت       

سـازي     از سـوي نيروهـاي اجتمـاعي و بـا تحريـك و جريـان               »فشار«انتظار اين بود كه     
 مطالبـات هـم از       به  براي دستيابي  »زني  چانه« صورت گيرد و     ها  هاي آن نشريات و رسانه  

  .سوي فعاالن سياسي و مديران داخل در مناصب حكومتي انجام شود
                                                 

 .17/3/1376؛ 71؛ ش عصر ماحجاريان، سعيد؛ . 1
جبهـه دوم خـرداد و      «دارابي، علـي؛    : هاي مطرح شده از سوي اين جريان بنگرديد به          ها و تاكتيك    درباره تئوري . 2

 .1379؛ سال 127 -125؛ ش  سياست نامه هفته؛ »خط توليد استراتژي
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59 )1376-1384(ابي دوره نقد و بازي

 با ادبيـات نظـامي و   اشتتالش دكرد،   ميان جنگ تلقي سياست را ميد  حجاريان كه   
 با روزنامه ايـران چنـين       1377 آذر   19 در مصاحبه    او. جنگي اين مفاهيم را تئوريزه كند     

ي را تا حدود زيادي در خـاك حريـف          ساالر  مردم سنگر و جبهه     ،دوم خرداد «: گويدمي
ه اسـت و نيروهـا در دو        پيش برده است و در افق بسيار بااليي خط جبهه را ترسيم كرد            

تين وظيفه ما مثل هر استراتژيست نظامي ايـن         نخس. اندطرف اين خط صف آرايي كرده     
است كه با ايجاد سنگرهاي مستحكم مانع تك و پيـشروي حريـف شـويم و همچنـين                  
ــه    ــا اجــازه نــدهيم ب خطــوط تــداركاتي، لجــستيكي و مواصــالتي را تقويــت بكنــيم ت

ي و انحـصارطلبي نيـاز داريـم نهادهـاي          سـاالر   مـردم رد  در نب . مان حمله شود   سنگرهاي
 و نهادهـا    ها  همه روزنامه . ود بياوريم ججامعه مدني مستحكمي را در جبهه خودمان به و        

همـه  . شـوند سنگر مقاومت هستند و مطبوعات مهمترين معبر مواصالتي محـسوب مـي    
هي مـورد   مطبوعات و نهادهاي مدني حامي دوم خـرداد بايـد متـصل بـه سـتاد فرمانـد                 

اطمينان باشند، چرا كه اگر با كارهـاي پـارتيزاني در اعمـاق اسـتراتژيك حريـف پـيش                   
بروند، بدون اين كه اتصال خود را با ستاد فرمانـدهي تعريـف و ترسـيم كـرده باشـند،                    

    1».شوند  ميو شبيخونگيري  گرفتار محاصره شدگي، غافل
مـاعي نظيـر دانـشجويان،      ي متفـاوت اجت   هـا   ، اصناف، طبقات و گـروه     شبا اين نگر  

  تلقـي  »گروه فـشار  «ي بيش از هرچيز     م كارگران، جوانان، زنان وحتي مسايل قو      ،معلمان
ي هـا   توانستند به عنوان ابزاري كارآمد عليه دارندگان قـدرت در بخـش           شدند كه مي   مي

شايد بتوان در رأي     اي از دستاوردهاي اين سياست را     نمونه. ديگر حكومت به كار روند    
 بـا  تي كه مخالفـ وضعيت در ، ديد كه مجلس پنجم به تمام وزراي دولت هفتم داد     كاملي

 دولـت   منتقـد  متعلق به اكثريتمجلس پنجمِ. برخي وزراي مطرح شده بسيار جدي بود  
 در شرايطي به تمامي اعضاي معرفي شده كابينه دولت هفتم رأي داد كه مجلـس هفـتمِ                

وزير معرفي شده دولت نهم رأي نداد دولت به چهار  موافقِمتعلق به اكثريت.  
ي دگرسـازانه و برخاسـته از فرهنـگ         هـا    كه مبتني بر نگرش    ها  اين سياست گيري    پي

دشمن را به مخالف و     «كرد كه تالش دارد      بود، بر خالف آنچه كه ادعا مي       »انگار  طئهتو«
ي داخلـي منتقـد خـود و پـاي بنـد بـه              هـا    تبديل كنـد از جريـان      »مخالف را به دوست   

                                                 
 .3؛ ص1115؛ ش 1377 آذر19؛ ايران؛ » استساالر مردمبزرگ ترين جبهه انتخابات شوراها «حجاريان، سعيد؛ . 1
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ايـن  گيـري      بـا پـي    هـا    آن .كـرد ي انقالب و قانون اساسي، دشمن تراشـي مـي         ها  نديشها
ي نـامطلوب  هـا    حتي موجب شدند نقدهاي پراكنده يي كه بـه برخـي پديـده             ها  سياست

فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي وجود داشت و ناقدان آن هيچگاه سياست زده و              
 هـا  ي تخصصي خود به علت يابي آنها ر زمينهبردند و د  نمي را به كار ها  ايدئولوژيك آن 

آنـان  نظر   پرداختند، در فضايي سياست زده و با رسوخ ايدئولوژي سكوالريستي مورد           مي
منتقـداني تخصـصي،    « از   هـا   به عبـارت ديگـر آن     . به كليت نظام سياسي تعميم پيدا كند      

  .ساختند» اپوزيسيوني ايدئولوژيك
 ميـس رمانتيس« بيش از هر چيـز بـه          ياد شده  دهش تعييني  ها  پيشبرد راهبرد و سياست   

عقالنيت سياسي براي در    . عواطف عمومي نياز داشت   تحريك  و  زدگي    ، هيجان »سياسي
. كـرد، نيـروي مناسـبي نبـود    صحنه نگاه داشتن مردم، آنچنان كه حجاريان پيـشنهاد مـي      

 شـده سـازي   عقالنيت سياسي با هيجانات افراطي و عواطف تند تحريك شـده اسـطوره       
سياسـت فـتح سـنگر بـه        . توان گروه فشار ايجاد كرد     نمي مدار  سازد و از گروه عقل    نمي

انـه و  خواه انه، هم مبتني بر تمايالت تمامـت خواه هاي دمكراسي سنگر بر خالف انديشه   
زني  نهچافشار از پايين و     « راهبرديانه از خود بود و هم براساس        گرا  ارائه تصويري منجي  

از تمـام منتقـدان     سـازي     انديشد نياز به دشـمن    ي مردمي مي  ها  گروه كه به بسيج     »در باال 
راي دستيابي به مقصود، بـه       به اقتضاي دو راهبرد ياد شده و ب        اين جريان . خويش داشت 

  و»ي از خـود پـرداز  اسـطوره «بـرد تـا از طريـق آن بـا      پنـاه مـي   »پوپوليسم ژورناليستي «
ن ديوي سياسـي بـسازد كـه هـر آن بـا              از تك تك آنا    »از منتقدان و رقبا   سازي    اهريمن«
ر پـي نـابودي دسـتاوردهاي صـد سـاله           د »ارتجاع« و   »يطلب  صارحان«،  »ييگرا  خشونت«

  .هستندخواهي  و دمكراسيخواهي  آزادي
كه صورت سازي  شد و در تاريخدر اين ميان، دوم خرداد گاهي با مشروطه قياس مي

 اين حـق را نيـز       ها  البته آن . نيدندرسا  مي هاي آن را به جنبش مشروطيت     گرفت ريشه مي
 را بـر مـشروطه      نقد اين   »يي از نهضت مشروطيت   ها  درس«براي خود قايل بودند كه در       

ي مردمي در جهت بـسط آن بهـره         ها از نيرو  انهبراوارد كنند كه پس از انجام نهضت، ر       
وزي  پـس از پيـر     ها  آن. نبردند و به عبارت ديگر از دو سياست ياد شده استفاده نكردند           

؛ و همـين از علـل مهـم         نـد ندما غافـل    هـا    فرستادند و از پتانـسيل آن      ها  مردم را به خانه   
 از مشروطه پيشنهاد اين بود كه مـردم را بـا            »يآموز  درس«با اين   . شكست مشروطه بود  
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ي سياسـي و تـنش زاي        هـا   وارد جريـان  زدگـي     هايي كه پيشتر گفته شد با سياست      شيوه
  1.خود كنند

اولويـت خـود را سياسـت       الملـل     دولت هفتم گرچه در عرصه بـين      در اين شرايط،    
يي اعالم كرد اما با پيگيري اين جريان وابسته به دولت در حـوزه داخلـي آنچـه        زدا  تنش

. بـود داخلـي   ي سياسـي    هـا   ميان گروه زا    ي تنش ها  كه در عمل رخ داد گسترش سياست      
بـه  .  آن دوره بـود    اي از وضـعيت   زايـي در داخـل خالصـه       يي در خارج و تنش    زدا  تنش

 واژگون شده و به عكس      2»اشداء علي الكفار و رحماء بينهم     «عبارت ديگر، آموزه اصلي     
  .شد  ميعمل

ي مردمـي و قرمـز و آبـي كـردن جامعـه از لـوازم و                 ها  ميان گروه بندي    در واقع مرز  
 .دانـستند  طـرف مقابـل مـي      نفـي آنان تنها راه اثبـات خـود را         .  بود ها  ن سياست آتبعات  

ن جهـت اهميـت داشـت كـه اگـر فـضاي             آسياست دو قطبي كردن جامعه از       گيري   پي
ـ       مي ن فرو آو التهابات ناشي از     زدگي    تسياس  عواطـف   كنشست اين جريان براي تحري

فتح « به منظور دستيابي به هدف       »فشار از پايين و چانه در باال      «عمومي و عملي ساختن     
 »فـشار « و گفتگـو سـخن گفـتن از          در فـضاي تفـاهم    . مانـد ناكـام مـي   » سنگر به سنگر  

 و  كه بـا گفتگـو    باور بود    به طور ضمني اقرار به اين        »فشار از پايين  «تئوري  . معناست بي
روشـن اسـت كـه اگـر افكـار      . توان سنگرها را فتح كردقانوني و رسمي نمي ي  ها  روش

اند؛ عمومي ارزيابي مثبتي از اوضاع كشور داشته باشد؛ فرايند سياسي را به سوي جلو بد          
مطالبات بر زمين مانده را از ناتواني دولت و نه شعارهاي توطئـه باورانـه ببينـد؛ هـر دو       

را مكمل هم و نياز ساختار انتخاباتي بدانـد؛ و احـزاب را سـياه و سـفيد      سياسي  جريان  
نخواهد شد كه گروهي قـادر باشـند از آن اسـتفاده ابـزاري     اي  ه به آن شيوهگا  نبيند، هيچ 

 برانگيختگـي   ،ي سياسي، خوب و بـد مطلـق دريافـت نـشوند           ها  ه جريان زماني ك . كنند
سياسي براي به صحنه كشاندن مردم در حمايت از يكي عليه ديگـري ممكـن نخواهـد                 

  . در چنين شرايطي بهترين روش گفتگو و پرهيز از راديكاليسم است. بود
هـاي ايـن    وكسبه معني تداوم پاراد   رويكرد در جبهه دوم خرداد      ن  در نتيجه، اتخاذ آ   

                                                 
 .22/5/1376؛ 76؛ ش ؛ عصر ما»هايي از نهضت مشروطيت درس«حجاريان، سعيد؛ . 1
 .29سوره فتح؛ آيه . 2
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گـسترش  تناقض نماهايي نظير  . اش بود هاي اعالمي  شعارها و سياست   ،جريان در اهداف  
انه؛ رها كردن گفتگـو و تفـاهم در         طلب  گروه فشار و تمايالت قدرت     دمكراسي با تئوري  

 در خـارج؛ سـخن از توسـعه سياسـي و            ها  داخل در عين سخن گفتن از گفتگوي تمدن       
دعوت به تسامح و تحمل همديگر بـه رغـم          ات سياسي؛   رقابت سياسي بدون رعايت ثب    

و انديشي و حق مطلق پنداشتن خـويش؛         گرايي در عين جزم    طرد شديد رقيب؛ نقد جزم    
يـي از قـدرت و      زدا  هاي دوم خردادي در عين ادعاي افسون       ي از شخصيت  پرداز  اسطوره
  .يي از سياستزدا قداست

يي از قدرت را داشـت      زدا  افسون و   از سياست يي  زدا  اين جريان گرچه ادعاي تقدس    
بـيش ازهـر چيـز بـه        ي ياد شـده،     ها  سياستگيري    پدر نتيجة نگرش راهبردي و پي     اما  

، ترور  زدگي  اعتمادي، سياست   بي ي،انگار  ي، منفي توز  رواج كينه .  انجاميد »ييزدا  اخالقي«
و شـايعه پراكنـي از رهاوردهـاي ايـن          زنـي     شخصيت افراد حقيقي و حقوقي، برچسب     

  .  بود كه در فضاي عمومي و سياسي جامعه نمايان بودها سياست
از همان روزهاي نخست، نهادهاي بسياري همچون شوراي نگهبان، صـدا و سـيما،              
قوه قضاييه، مجلس، نيروي انتظامي، سپاه و بـسيج و بـسياري از نهادهـاي ديگـري كـه            

تلقـي شـده و بـه    شدند مخـالف    ميدولت قرار نداشتند و بايد به تدريج تسخير   نظر    زير
افراد  .نداي آن جريان مواجه شدروپاگانداي گسترده و متحد رسانهپي مختلف با ها  شيوه

هـاي روحـاني، ائمـه جمعـه، مـسئوالن          نمايندگان مجلس، شخـصيت    گوناگوني اعم از  
دستگاه قضايي، مديران صـدا و سـيما، فرمانـدهان سـپاه و نيـروي انتظـامي، مـسئوالن                   

گان و انديشمندان مستقلي كه هر يك به داليلي همـسو بـا ايـن               نشريات منتقد، نويسند  
در ايـن دوران اسـتفاده از    . گرفتنـد  قرار   ها  اي آن جريان نبودند مورد حمله قدرت رسانه     

، هجـو   آميـز   هـاي احتـرام   ، حـذف واژه   برانگيـز   ي جهت دارد، تيترهاي جنجـال     ها  عكس
شـد،  مي جديد تلقـي مـي     ي از اين دست كه پس از جمهوري اسال        يسياسي و رويكردها  

حرمتـي افـراد كـشيده      نه، اما به بي    يي از قدرت انجاميد يا    زدا  جداي از آن كه به قداست     
ي نشريات جديد كه هم از لحاظ سبك و شكل جديد بودنـد و              انداز  در واقع با راه   . شد

  .دوهم از لحاظ محتوا، جنگ سياسي براي فتح نهادهاي قدرت آغاز شده ب
نخـستين سـنگر    . غـاز شـد   آ 1377 به طور جدي از پاييز سال        ها  آن تئوري گيري    پي

اين شوراها به لحاظ تـشكيالتي      . شد، شوراهاي شهر و روستا بود     مهمي كه بايد فتح مي    
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شـد و از    و از اين جهت كه سراسري بود و به طور گسترده در سراسر كشور احيـا مـي                 
نست در نگـاه نخـست بـراي        توا مي ،خورد به يكديگر پيوند مي    تر  طريق شوراهاي عالي  

 كمـا اينكـه در تجمـع        .هماهنگي و بسيج نيروها و قدرت نمايي آنان مهـم تلقـي شـود             
  .چندين ده هزار نفري آنان نيز اقداماتي صورت گرفت

 همزمان با نزديك شدن به انتخابات شوراها چندين رويداد مهم ديگـر             ،در اين دوره  
حـزب  « تأسـيس    ،اي  ي زنجيـره  هـا   قتـل . ودنيز رخ داد كه به التهابات سياسي كشور افز        

 سرعت تحوالت سياسي را     »خرداد« و   »صبح امروز «هاي  ي روزنامه انداز   و راه  »مشاركت
ن آاي جداي از هاي زنجيره قتل. بود شتاب بخشيدها  كه مورد دلخواه اين تئوريگونه آن

 مفقـوده و    كه عوامل آن چه كساني بودند و با چـه اهـدافي آن را انجـام دادنـد، حلقـه                   
ج افكار عمـومي فـراهم      يتوانست زمينه مناسب را براي تهي     گمشده آن راهبرد بود كه مي     

 در دفاع از دوم    ها  و تفسير آن به در صحنه نگاه داشتن برخي گروه         دهي    و با جهت   سازد
 ، دادگـاهي تـشكيل شـود      ،هنوز پيش از آن كه متهمـي مـشخص شـود          . خرداد بيانجامد 

 »تاريكخانـه اشـباح   «شد كه مخالفان دوم خـرداد در        ن القا مي   چني ،ي شناخته شود  ممجر
در اي    ي زنجيره ها  ي مربوط به قتل   ها   نوشته .اندكار گرفته اين  براي نابودي آن تصميم به      

ي آگاتا كريستي شباهت داشت و از آن طريـق حـس            ها  اين نشريات كه بيشتر به داستان     
بود » فشار از پايين  «مشده راهبرد   انگيخت، حلقه گ   كنجكاوي و عواطف عمومي را برمي     

و تبليغـي شـتاب و سـرعت تحقـق          اي    توانست با پوشش قرار دادن فضاي رسـانه         مي و
  . راهبرد ياد شده را به نحو چشمگيري افزايش دهد

اي آغاز همان راهي بـود كـه بـه           تداوم اين فضاي رسانه    ااي ب ي زنجيره ها   قتل مسأله
پوپوليـسم  «هـاي اجتمـاعي ايـن حادثـه در          زمينـه   در واقـع،   . انجاميد 78 تير   18آشوب  

و  » رنگـي  يهـا   انقالب«ه كه يادآور تئوري     ثحاد اين   . اين جبهه قرار داشت    »ورناليستيژ
هر چند كه   . شد محسوب مي  »فشار از پايين  «بود نقطه عطف سياست     مدل ناقصي از آن     

اظهار داشت كـه   ريان بعد حجا ها  سالان آن به اين اندازه هم راضي نبودند و          پرداز  نظريه
و او بايد براي    است   هاو بود جا نيفتاد   نظر     كه مد  گونه  ال به طور كامل آن    اهيچگاه نظريه ب  

وي حتي معتقـد بـود كـه اساسـا در     .  ديگران بيشتر بر روي اين موضوع كار كند    »اقناع«
اين خود در  نظر    او الگوي مورد  . ه است دورة حاكميت اين جريان هيچ فشاري وارد نشد       

دانست و معتقد بود اين تئوري در آن دو كشور    مي كشورهاي اسپانيا و لهستان   يه را،   نظر
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  1.به طور كامل اجرا شده است
 هـا   اين جريان تا مدتي ادامه داشـت و حتـي آن           »فتوحات« گرچه سلسله    78پس از تير    

تالفات  آغاز سرما و اخ    78توانستند چند ماه بعد مجلس ششم را به دست آورند اما تابستان             
 معتقـد بودنـد كـه       هـا   در واقع بخشي از آن     .دروني اين جبهه بود كه اندكي بعد نمود يافت        

آنـان بـه   . كافي برخـوردار نيـست  زني   كم است و خاتمي از توان چانه   »اصالحات«سرعت  
ايـن پديـده كـه در محافـل         .  بودند »اصالحات«دنبال جايگزيني افراد ديگري براي رهبري       

گيـري   شـد طريـق پـي    ياد مي»عبور از خاتمي« يا   »گورباچفيزاسيون«وان  سياسي از آن با عن    
مالحظه  كسي كه تندتر بدود و بي     . جستراهبردها و اهداف خود را در شخص ديگري مي        

 كافي نيست »فتح سنگر به سنگر«خاتمي براي  زني    تلقي اين بود كه چانه    . كندخواهي    مطالبه
  .و سرعت مطلوبي ندارد

 ،دانستند؛ لذا با وجود اين شرايط      مي »اصالحات«لت خود را انجام     آنان هدف و رسا   
ه معنـا و    گـا   گرچـه هـيچ   .  را مطرح ساختند   »ار اصالحات قطپياده كردن خاتمي از     «ايده  

 ميان  ها   به طور رسمي تعريف و تعيين نشد اما در اعماق انديشه آن            »اصالحات«مراد از   
در واقـع معنـاي     .  عميقي وجود داشـت     پيوند »فتح سنگر به سنگر   «اصالحات و تئوري    

وقتي . واقعي و عيني اصالحات از ديد آنان اشغال مناصب قدرت توسط اين جريان بود             
گيـري    در پـي  هـا   آمد معنايش ناكـامي آن    هم كه سخن از شكست اصالحات به ميان مي        

البته اصالحات معناي انديشگي هـم      .  نهادهاي قدرت بود   »فتح سنگر به سنگر   «سياست  
شـد و شـامل دو بعـد    هـاي سـروش و بـشيريه منتهـي مـي     ت كـه بـه آرا و نوشـته       داش

ي هـا   است و در سـال    گيري    اما آن چه كه قابل اندازه     . ديني و سياسي بود   ي  ها  دگرگوني
 شكست خورده   »اصالحات«توانست معياري براي آنان باشد تا نشان دهد كه آيا             مي بعد

  .يا نه، همان اشغال مناصب بود
ايـدئولوژيك و    غيـر  مثبـت،    يمعنـاي   گرچه در فرهنـگ سياسـي ايـران        ،»اصالحات«

ه بـراي   دارم و ا  زعـ گر    اي خاص باشد نشان   انديشهگر    ن كه بيان  آمنعطف دارد و بيش از      
رفع معايب و مشكالت است، اما به دست آنان كاركردي ايدئولوژيك يافت كه بـيش از        

ات و فرايندي بود كه در غـرب رخ          و مجموع اقدام   )reform( »رفرم«مفهوم  گر    همه بيان 

                                                 
 .1386 دي 11؛ اعتماد؛ »در باالزني  گفت و گوي انتخاباتي سعيد حجاريان، دفاع از ايده فشار از پايين و چانه«. 1
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 از نگــاه »اصــالحات«. داد و در نهايــت بــه عرفــي شــدن جامعــه و سياســت انجاميــد 
و سـطوح اقتـصادي و      ن كه به حوزه اراده و عواطـف         آاين جريان بيش از     ايدئولوژيك  

بـه بيـان   . شـد غربي معنا ميشبه باز گردد به حوزه انديشه و تمايل به مدرنيسم    معيشتي  
 ايدئولوژي مبارزاتي اين جريان بود كه استعداد پيونـد بـا رفتارهـاي              »اصالحات«ديگر،  

. راديكاليستي را داشت؛ و از اين جهت حتي به معناي مقابله بـا راديكاليـسم هـم نبـود                  
. اصالحات، ايدئولوژي مبارزه براي بسيج توده و فتح سنگر به سنگر مناصب قدرت بود             

گرايي هم   م، مدرنيسم شبه غربي، ليبراليسم و عرف      از اين جهت با مفاهيمي همچون رفر      
  .خويشي داشت

جبهه دوم خـرداد متـشكل از يـك طيـف           «به نوشته يكي از نويسندگان اين جريان،        
و در سـر ديگـر       »تغييـر شـكل   « فرايندوسيع است كه در يك سر آن نيروهاي معتقد به           

 را »تغييـر شـكل   « فراينـد  او» .قـرار دارنـد    »جا به جايي  «طيف نيروهاي معتقد به فرايند      
 در گام اول فضا را ليبراليزه       طلب  كند كه، ابتدا گروهي از رهبران اصالح      اينچنين معنا مي  

پس با اشغال مناصب كليدي و ائتالف گسترده حتي بـا مخالفـان خـارج از                سكنند و   مي
پاشـي   با برانـدازي و فرو فرايند وي تفاوت مهم اين 1.دهندنظام روند جاري را تغيير مي    

 فروپاشـي مقامـات رژيـم پيـشين تقريبـا           فراينـد در حالي كه در     «داند كه،     مي را در اين  
 او ».وندشـ   نمـي  تغيير شكل تقريبا هرگـز مجـازات       فرايندشوند، در     مي همواره مجازات 

يابند  كند كه مطابق آن مخالفان در مي       اين چنين معنا مي    ا ر »جا به جايي   «فرايندهمچنين  
 از آننـد كـه      تر  فهمد كه مخالفان قوي   دازي رژيم را ندارند و حكومت مي      كه توانايي بران  

 او گفـت و گوهـاي      ».مانداي جز گفت و گو باقي نمي      لذا چاره . گرفتشان    بتوان ناديده 
يي در جهت ليبرالي    ها   حكومت قدم  ،نخست«: داندجا به جايي را شامل چهار مرحله مي       

از ايـن   گيـري     دوم، مخالفان بـا بهـره     . كاهد مي دارد و كم كم از اقتدار خود        مي كردن بر 
پردازند و فعاليـت خـود را تـشديد         موقعيت و تضعيف حكومت به تقويت هواداران مي       

 حكومـت   ،سوم. بدين اميد كه به زودي خواهند توانست حكومت را براندازند         . كنندمي
 و تحـرك    رسد كه به اجبار و از روي اضـطرار در مقابـل مخالفـان بايـستد                 مي به جايي 

كننـد  چهارم، رهبران حكومت و مخالفان مشاهده مي      . قدرت سياسي آنان را محدود كند     

                                                 
 .هاستها براي اين ائتالفاي از تالشكنفرانس برلين نمونه. 1
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در ايـن   . د از امكانـات بـراي گـذار سـود جوينـد           نافتبه فكر مي  . اندحركت مانده  كه بي 
  1».شودشرايط مذاكره و مصالحه به مقابله و ايجاد فاجعه ترجيح داده مي

ي مختلف جبهـه    ها  و اختالف در اهداف ميان طيف     به اين ترتيب، آشفتگي مطالبات      
 »تاكتيك«سر معناي اصالحات پس از مدتي موجب شد دو           دوم خرداد و عدم توافق بر     

.  در ميان آنان براي تعيين بازي سياسي در تحوالت آينده كشور شكل بگيـرد       »سناريو«و  
ـ  »سـرعت اصـالحات   «نخست، تداوم وضعيت پيشين با رعايت ايـن نكتـه كـه               د بـا   باي

شوروي 1991 الگوگيري از شرايط اوت      ، متناسب باشد و ديگر    »ي ايجاد شده  ها  ظرفيت«
طريـق دوم در پـي آن    .  و به قدرت رسـيد     در ك كه طي آن يلتسين عليه گورباچف كودتا      

روندي كه   2.خويش را شتاب بيشتري بخشد    نظر     خاتمي روند مورد   گذاري  بود تا با كنار   
در ايـن مـسير،     . تحاله جمهـوري اسـالمي از آن يـاد كـرد          توان به تغيير ماهيت و اس     مي

اما ماهيت   شود  مي شود و نظام سياسي حفظ    دهد قانون اساسي ملغا نمي    انقالبي رخ نمي  
 و بـا جـا بـه جـايي          ،يابـد  و سكوالر تغيير مي    فيآن از حكومتي مذهب به حكومتي عر      

 كـه ماهيـت     »يت فقيه وال«سنگيني قدرت در اركان نظام، اصل پنجم قانون اساسي يعني           
 نمادين و فرماليته تبـديل      يبه اصل  بر فرض حضور دوباره      ديني نظام به آن وابسته است     

 »حاكميـت دوگانـه   «كرد نظريـه     مشخص مي  اآن چه كه تكليف اين وضعيت ر       .شودمي
شد بايد در موازنه قـدرت جـاي          مي  خوانده »انتصابي«بود، كه براساس آن نهادهايي كه       

 شـدن سياسـت     يجـد  با تـداوم ايـن وضـعيت و        3.داد مي »انتخابي«دهاي  خود را به نها   
 از جبهه دوم خرداد، رهبـر انقـالب در يكـي از             ييها  سين در ميان بخش   تيل / فگورباچ

 در ديــدار بــا مــسئوالن و 1379 تيــر 19ي مهــم خــود در ايــن دوران در هــا ســخنراني
و ايـن موضـوع     . پـردازد  مي كارگزاران نظام به طور مبسوط به شرح و تحليل اين پديده          

ي نخست بـه وسـيله برخـي مقامـات آمريكـايي صـورت       ها كه از همان ماهسازي    تشابه
  .غاز كنندآشود كه رهبر انقالب بياناتشان را از نقد بر همين مطلب گرفته بود موجب مي

 ايـن   .كننـد   مـي  امروز از چيزي به نام اصالحات و آزادي در ايران دفاع و حمايت            

                                                 
 .9/5/1378؛  صبح امروز ؛»2نگاهي به حادثه حمله به كوي دانشگاه و پيامدهاي آن «گنجي، اكبر؛ . 1
 .1/10/1378؛ 143؛ ش عصر ما؛ »دو تاكتيك«حجاريان، سعيد؛ . 2
 و حجاريـان،    27/8/1377؛  108؛ ش   عـصر مـا   ؛  »ا سعيد حجاريـان   ب» عصر ما «مصاحبه  «: در اين باره بنگريد به    . 3

 .11/9/1377؛ 109؛ ش عصر ما؛ »نگرش نهادي به واليت فقيه«سعيد؛ 
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 مسأله. وشمندي را به فكر وادار كند و هر غافلي را بيدار و هوشيار نمايد             بايد هر ه  
بنده به عنوان   .  است يچيست؟ اين يك صحبت بسيار مهم و يك سؤال بسيار اساس          

هاي مختلـف   كسي كه از اول اين انقالب تا امروز در مسايل گوناگون و در عرصه             
شناسـم،   را ميها همه آدم: ام دهي گوناگون مواجه بوها اين نظام، با جوانب و جريان     

ـ       را مي  ها  همه حرف   بـه يـك     ؛دنيـا آشـنا هـستم     اي    نهاشناسم و هم با تبليغات رس
  آمريكـايي  يك طرح همه جانبـه    : ام كه به طور خالصه اين است      رسيدهبندي    جمع

انـب آن از همـه جهـت        وبراي فروپاشي نظام جمهوري اسالمي طراحي شـد و ج         
است از آن چه كه در فروپاشي اتحاد اي   شده ح بازسازي اين طرح، طر  . سنجيده شد 

خواهند همـان طـرح را در ايـران         به نظر خودشان مي   . تادفجماهير شوروي اتفاق ا   
گوييم طرح آمريكايي فروپاشي شوروري، الزم اسـت         وقتي مي  )البته( ...اجرا كنند 

ت كـه وقتـي      نكته اول اين اس    :مريكايي عرض كنيم  آسه نكته را در كنار اين كلمه        
ه بقيه بلوك غرب در اين زمينـه بـا          كي، معنايش اين نيست     يمريكاآگوييم طرح   مي

، يمريكـاي آگوييم طرح    نكته دوم اين است كه وقتي مي       ...مريكا همكاري نداشتند  آ
نكته ... گيريم معنايش اين نيست كه ما عوامل داخلي فروپاشي شوروي را نديده مي           

يـك  ،  گـوييم به هر تعبيري كه مـي     ،   يا غربي  ييكامريآسوم اين است كه اين طرح       
ا به وسـيله تـابلو،      دتاي بود كه عم   در درجه اول يك طرح رسانه      .طرح نظامي نبود  

بيند كه حـدود     اگر كسي محاسبه كند، مي    . پالكارد، روزنامه، فيلم و غيره اجرا شد      
بعـد از   .. . و ابزارهاي فرهنگي بود    ها  پنجاه، شصت درصد آن مربوط به تأثير رسانه       

عامل نظامي  . اي و تبليغي، در درجه دوم، عامل سياسي و اقتصادي بود          عامل رسانه 
سركار آمد،  ،  65 و   64ي  ها   حدود سال  ،1985گورباچف وقتي در سال     ... هيچ نبود 

روشنفكر و خوش برخورد     .و قديمي بود   ي پير ها  يك عنصر جوان در قبال دبيركل     
 در درجـه اول و گالسنوسـت در     پروسـتريكا  شعاري كه او مطرح كرد، شعار     . بود

 و  بازسازي و اصالحات اقتصادي اسـت؛     تعبير فارسي پروستريكا،    . درجه دوم بود  
. هـا    آزادي بيان و امثال اين     گالسنوست يعني اصالحات در زمينه مسايل اجتماعي،      

ي از حـرف و تحليـل و تفـسير و           ر آوا ،هـا در يكي دو سال اول، به وسيله رسـانه        
و پيشنهاد بر سر گورباچف فروريخت و كار به جـايي رسـيد             دهي     جهت تشويق و 

اين در همـان    !  به عنوان مرد سال معرفي شد      فمريكايي، گورباچ آكه توسط مراكز    
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 شبح هر مـوفقيتي را در       ها  مريكاييآهم بود؛ يعني در دوراني كه        دوران جنگ سرد  
ي خوبي هم در شـوروي  ها قبل از گورباچف، اگر واقعيت   ! زدندشوروري با تير مي   

 و عليـه آن تهـاجم تبليغـاتي راه          كردنـد وجود داشت، به شدت آن را انكـار مـي         
مـدتي  ... داختند اما ناگهان نسبت به گوباچف چنين وضـعي را پـيش گرفتنـد     ان  مي

هاي لبـاس و     سمبل غربي و فرهنگ غربي و نمادهاي غربي،      گذشت، سيل تبليغاتي    
 در شوروي   ،ي امريكايي است  ها  ه در واقع سمبل    و از اين چيزهايي ك     »دونالدمك  «

شعارهاي گورباچف يكي دو سال رو به اوج بود؛ اما بعـد ناگهـان              ... راه پيدا كرد  
كننده  نقش يلتسين تعيين . يك عنصر ديگر به نام يلتسين در كنار گورباچف پيدا شد          

ا  مرتب پا به زمين بكوبـد و بگويـد، كـه ايـن شـعاره     كهنقش او اين است   . است
كار به جـايي  ...  است، دير شد؛ اصالحات عقب افتاداي ندارد، اين شتاب كم هدايف

هـاي امريكـايي و     رسانها   را عزل كرد؛ ام    ، يلتسين ،ن خود و معا فرسيد كه گورباچ  
و حدود يك سال يـا بيـشتر بـه         ! غربي نه فقط عزلش نكردند، بلكه تقويتش كردند       

ـ  طل ن يك چهره برجسته روشن بين اصالح      عنوا وب و مظلـوم در تبليغـات       صب مغ
بعدا انتخابات رياسـت جمهـوري روسـيه پـيش          .  مطرح شد  ها   و امريكايي  ها  غربي

ر نـص  يعنـي همـان ع   ،با رأي بـااليي يلتـسين     ! كانديدا كيست؟ آقاي يلتسين   ... آمد
از روزي كه يلتسين در     . از اين جا داستان شيريني است      . رييس جمهور شد   ،تندرو
 رييس جمهور شد، تا حدود چهارم يا پنجم دي مـاه     24/3/1370 يعني   1991ژوئن  

 آنهـا ايـن مقايـسه را        ...كه رسماً شوروري منحل شد، حدود هفت ماه طول كشيد         
البتـه فرامـوش    ! كردند و صريحاً گفتند كه در ايران هم گورباچف به قدرت رسيد           

ميدند و  نكنيم كه متأسفانه يك عده هم در داخل خوششان آمد و اين اهانت را نفه              
   1.اي را كه پشت اين اهانت هست، به طريق اولي نفهميدندآن توطئه

اما گذشته از تاكتيك گورباچفيزاسيون مدل ديگري نيز بعـد از حمـالت امريكـا بـه                 
 پيـروان   ،به اعتقاد آنان  . افغانستان در ميان برخي ناظران سياسي به طور جدي مطرح بود          

 اكنون با الگـوگيري از  »در باالزني   از پايين و چانه   فشار  « و   »سنگر به سنگر  «انديشه فتح   
 به عنوان   »فشار از بيرون و فروپاشي از درون      «نيروهاي متحد شمال افغانستان به تئوري       

                                                 
 . 19/4/1379بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با مسئوالن و كارگزاران نظام جمهوري اسالمي ايران؛ . 1
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 رخ  هـا   مطابق اين الگو كه مقارن همان سـال       . انديشند  مي مكملي براي دو تئوري پيشين    
ه نيروهاي متحد شـمال زمينـه را        داد آمريكا با حمله هوايي به مرزهاي طالبان و كمك ب          

  .ي داخلي مخالف طالبان در افغانستان فراهم كردها براي به قدرت رسيدن گروه
 بـه يكبـاره تـرس از تهديـدات         ،ها  در فضاي نارضايتي  تلقي اين بود كه در ايران نيز        

  عليـه نظـام فـراهم      هـا   آشـوب گيـري     خارجي و آغاز جنگ دوباره انگيزه را براي شكل        
 »حاكميت دوگانـه  «ي پيداش آن با شعار      ها  يو داخلي كه زمينه   ت با وجود آلترنا   سازد و  مي
روند كه به     مي  فراهم شده بود مردم به سوي بخشي از حاكميت         »خروج از حاكميت  «و  

 البتـه گرچـه برخـي       .گفته آنان انتصابي نيست و با غرب و امريكا هم رابطه خوبي دارد            
 هـا   ي دوم خرداد را از اين نظريه      ها  حت راديكاليست تالش كردند سا  زاده    افراد مانند تاج  

ات عباس عبدي در دادگاه موضوعي را كه نياز به اعتراف نداشت            فاعترا اما   1،پاك بدانند 
   2. ساختتر روشن

 محافظه كاري چـون بـشيريه نيـز براسـاس نظريـات             پرداز  در آن شرايط حتي نظريه    
كـرد؛ پايـاني كـه بايـد آن را            مـي  يبين  پيشسياسي خود پايان عمر جمهوري اسالمي را        

كند كـه قـانون اساسـي         مي  را چنين تحليل   مسأله او اين    .»يدوجو« دانست نه    »ماهوي«
متجلـي  (كاريزماتيـك   / مشروعيت تئوكراتيك  .1: ايران داراي سه مبناي مشروعيت است     

. 3؛ )متجلــي در شــوراي نگهبــان(روحــاني / مــشروعيت ســنتي. 2 ؛)در واليــت فقيــه
 اما تـداخل    .)رياست جمهوري  متجلي در مجلس و نهاد    (دمكراتيك   /انونيمشروعيت ق 

 بروز اخـتالف دربـاره شـكل فعاليـت و     ،ثباتي سياسي  بي موجب،و تعارض آن سه نوع  
رسـد كـه خلـط و         مـي   بـه نظـر    .شود  مي مشاركت سياسي و نهايتا بحران در مشروعيت      

ين بحرانـي را در جمهـوري       تداخل انواع مشروعيت و عدم غلبه الگويي واحد زمينه چن         
  ظهور تعبيرهاي تازه مختلـف از معنـاي واليـت فقيـه خـود     .اسالمي فراهم آورده است 

 اكنـون  .بـوده اسـت  گيـري    است كه در زمينه مشروعيت در حال شكل  يحاكي از بحران  
 يهـا  هقـ  پيروان و مريدان واليـت فقيـه گـسيخته شـده و بيـشتر حل               تر  يي بيرون ها  حلقه

 به سخن ديگر جنبش     .اند   باقي مانده  گرا  سنتكار    زه جناح محافظه  و ح  آن هم در   ،دروني

                                                 
 .22/5/1381؛ آفتاب يزد؛ »درونفشار از بيرون؛ فروپاشي از «تاج زاده، مصطفي؛ . 1
 .4/10/1381؛ كيهان: درباره اعترافات عبدي بنگريد به . 2
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ي هـا   سد كه كوشـش   ر   نمي  در حال كوچك شدن فزاينده بوده است و به نظر          يكاريزماي
  1.جديد براي بسيج و مقابله فرهنگي بتواند اين جنبش را از نو رونق بخشد

نيز بر همين استدالل    كرد    مي كه حجاريان مطرح  اي    در واقع نگرش حاكميت دوگانه    
 نيـز اشـاره   المللـي      اما بشيريه در جهت ادعاي خود به شرايط بيرونـي و بـين             .مبتني بود 

ند به راحتي برخالف مسير تحوالت      توان    نميي ملي ديگر    ها   دولت ،نويسد  مي  او .كند مي
آيد كه    مي به نظر  .كنندگيري     تصميم )!؟(سياسي، اقتصادي و فرهنگي جهان خود سرانه        

 نيروهـاي سياسـي بـه سـود         هو تحوالت جهاني اخيـر كفـ      المللي    حت تاثير عوامل بين   ت
   2.عوامل مساعد دمكراسي در حال تغيير باشد

 بـه تـدريج شـعارهايي نظيـر         76 باگذر زمـان و دورشـدن از خـرداد           ،به اين ترتيب  
ر به فتح سنگ«ان پرداز  تحت اراده نظريه»يطلب اصالح« و  »توسعه سياسي «،  »جامعه مدني «

طلبـي بـه     ي افراطي قدرت  ها   تبديل به سالحي سياسي شد و در جهت روش         ... و »سنگر
 مـشاهده كردنـد و قربـاني    هـا  در اين ميـان نخـستين ضـربه را همـان آرمـان     . كار رفت 

 از طرفي فضاي عمومي را سياسـت زده         ها  آن سياست گيري     پي .ي سياسي شدند  ها  بازي
مـشكالت  از  ميان نيروهاي سياسي به تغافـل       كرد و ضمن بستن فضاي تفاهم و گفتگو         

اقتـصادي و بيمـاري نظـام       / عـدالتي، مفاسـد اجتمـاعي       بي ي،كار   بي اساسي كشور نظير  
ي ديگر جبهـه دوم خـرداد       ها   و از سوي ديگر موجب نارضايتي طيف       ،اقتصادي انجاميد 

د  اين جريان و مصادره كردن دوم خرداد به سـوي خـود انتقـا              »انحصارطلبي«شد كه به    
در باال  زني    ي فتح سنگر به سنگر و فشار از پايين و چانه          ها  »تز« ، به عبارت ديگر   .داشتند

ــز«در درون  ــد جبهــه دوم خــرداد ي اعالمــيهــا  شــعارها و سياســت»آنتــي ت  .را آفري
ي عينـي بـود كـه از پـس          هـا    واقعيت همگي ؛ي، انحصارطلبي و جزم انديشي    طلب  قدرت

. رگرايـي، تحمـل يكـديگر و گفتگـو سـربرآورد          شعارهايي چون تساهل و تـسامح، تكث      
 فضاي ايجاد شـده در ايـن        دان جريان اصالحات در نق    پرداز  محمدرضا تاجيك از نظريه   

نبره قدرت گرفتـار آمدنـد و   چ راز آنان داي  ه كه عده  گا  ليكن آن «: نويسد  مي جبهه چنين 
نتابيدنـد و    ديگر صدايي جز صـداي خـود بر        ، را از آن خود كنند     »صدا«بر آن شدند كه     

                                                 
؛ تهران، نشر نگاه معاصر،     )دوره جمهوري اسالمي  (بر جامعه شناسي سياسي ايران      اي    ديباچهبشيريه، حسين؛   . 1

 .95 -89،صص 1381
 .166و 165؛ صص  پيشين.2
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71 )1376-1384(ابي دوره نقد و بازي

 ،»محبـت « و  »مهـر « مريـدان    ...ديگر بـا هـم زيـستن را در ميـان خـود تقـسيم نكردنـد                
 اما حـامالن و عـامالن       ؛ بودند »وصل«ان سفر   ساالر   و كاروان  »تحمل دگر «ان  پرداز  انگاره

ان پـرداز    نظريـه  ، روايت آنـاني كـه مناديـان تـساهل و تـسامح            ، شدند »فاصله« و   »فصل«
ـ قول « صاحبان ،»احسن« و برگزيدگان »اقوال«ش سپردگان به     گو ،»تكثر« و   »تمايز«  »ينل

يـشان را   ها   خرده گفتمـان   ... شدند »خشونت« و   »بستار« و   »تصلب« اما خداوندان    ،بودند
 لـوح   ،انشمول كردند ه و ج  »عام« خود را    »صدقي« و   »انديشگي«گفتمان كردند، نظام     فرا

 نيز  »جامعه مومنان «ند، اما در قلمرو      روح تاريخ تعريف پنداشت    ،ملفوف باورهاي خود را   
   1». دگر تعريف شدگان نكوشيدند»طرد« و »حذف« نگرديدند و جز در »جمعيت«

 از وظـايف اصـلي خـود بـه سـوي       مـردان   دولتر دوران دوم خرداد     دگزيده آن كه    
وظايف روشنفكري، با گفتماني غيربومي و شبه غربي كه با گفتمان اصيل انقالب فاصله              

 كه در نتيجه آن بسياري از فراز و فرودهاي اين دوران كه مهمتـرين               ؛ندردل ك داشت، مي 
با نقد محمد   ان اين جبهه    گ تقي رحماني از نويسند    .دابود رخ د  زدگي    ويژگي آن سياست  

خاتمي در هشت   « :كند مي آن را چنين تصوير   خاتمي به عنوان نماد حاكميت اين دوران        
سـازي     اتمـسفر  ،ونـاگون در كليـات تاخـت      ي گ هـا   سال رياست جمهوري در سخنراني    

 انگار مقام رياسـت جمهـوري بـه      .لي نگري نداشت  ك اما   ، كلي گويي كرد   ،فرهنگي كرد 
 دمكراسـي،   ،ي نظـري خـود را دربـاره اسـالم         هـا   وي اين امكان را داده بود كه ديـدگاه        

 ،در مقام مـدير اجرايـي رياسـت جمهـوري         . ليبراليسم و سكوالريسم به نمايش بگذارد     
ي آينده سخن گفت و جالب اين بود كـه          ها  نيفست اسالم، آزادي منتشر كرد و با نسل       ما

  خـاتمي  .شدند  مي  به دليل تئوريك بودن از سخنان وي بسيار خشنود         يروشنفكران ايران 
 نقش يك روشنفكر و مـصلح اجتمـاعي آگـاهي           اجرايي،خواست در مقام يك مدير       مي

تاخـت    مي ويي و نظر عام تئوريك به شدت       از همين روي در كلي گ      ،اجرا كند  بخش را 
  خاتمي در مقام يك خطيـب در جايگـاه رياسـت جمهـوري سـخن               .رفت  مي و به جلو  

ه و  مـ  بيـشتر برنا   ، در حالي كه دولتمرد را وظيفه اصلي آن است كه اندكي ايده            ،گفت مي
د دا  مـي   دكترين ارايه  ، در مجموع خاتمي در مقام يك مهندس اجرايي        .راهبرد ارايه دهد  

 خـاتمي را يـاراي آن       .ي توانايي و اختيار اجرا محروم بـود       ها  و در زمان اجرا از حداقل     

                                                 
 .4/11/1386؛ اعتماد ملي؛ » برادرآري اينچنين شد«تاجيك، محمد رضا؛ . 1
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72 گفتمان عدالت و معنويت

 خصلت روشـنفكري    .ام نسبت معقولي برقرار كند    د ايده و اق   ،نبود كه ميان شعار و عمل     
ي امـا در ميـدان اجـرا از توانـايي و            پرداز  شد كه در مباني نظري به جدال        مي وي باعث 

انست اين بار بايد آزادي را بـه مـردم نـشان            د   نمي  انگار وي  ،ددقت الزم برخوردار نباش   
 خاتمي توجه نداشت كه اهميت وضعيت معيشت مردم به          . درباره آن حرف بزند     نه دهد

قب زد امـا همـان      ني دوران قبل    ها   وي به سياست   .اندازه آزادي بيان و عقيده مهم است      
 تيم مطبوعاتي   ،اتمي كارگزاراني  را به شكل ديگري ادامه داد، تيم اقتصادي خ         ها  سياست

 چنـين معجـوني بـدون       .وي مشاركتي و تيم مديريتي وي از گرايش چـپ سـنتي بـود             
 به عبارتي خـاتمي در عرصـه مطبوعـاتي تـا عـرش          .ندكرد  مي راهبرد، يكديگر را خنثي   

 ،ي انتزاعـي در دوره مطبوعـاتي خـاتمي        هـا   تاخت، منتها با طـرح بحـث        مي روشنفكري
ـ  كربال را نتيجه كشتار جنگ بـدر دا        ، در عرصه ذهن   تل حاكمي داخطلبان    اصالح  .ندتسن

 جالب اين بود كـه خـاتمي بـا نقـد سياسـت تعـديل                .عليه خدا تظاهرات را آزاد كردند     
  ايـن  تر  مهم.  اما همان مديران اقتصادي را حفظ كرد       ،كرده بود آوري    اقتصادي راي جمع  

 .شد جامعه مـدني را ندادنـد  ر اجازه  در عمل ،كه مديران اجرايي خاتمي با ديدگاه سنتي      
رفت، اما در عرصه اقتـصادي        مي به عبارتي خاتمي در عرصه مطبوعاتي تا عرش آزادي        

  1».زد  ميانحصار در جا در
  

  شناس و نقاد  در مقام آسيبنژاد احمدي. ب
شناسي انقـالب     به طور علني به آسيب     نژاد   به بعد موجب شد احمدي     76تحوالت سال   

 را مانع پويايي كشور و عامل دوري از اهـداف           ها  يي كه آن  ها  ازد و از پديده   اسالمي بپرد 
 نقدهاي او برخي خـاص بـود و بـه طـور ويـژه بـه           . نقادي كند  ،دانست  مي ديني و ملي  

گشت؛ و برخي هم عام بود و شامل دوران         مي  باز 76ي نامطلوب پس از خرداد      ها  پديده
را بـه سـه     » نظـام اسـالمي   «طور كلي جامعه و      كه به    نژاد  احمدي. شد  مي پيش از آن نيز   

شناسـي   كرد، با تمركز بر اليـه مـديران، آسـيب           مي بخش رهبري، مردم و مديران تقسيم     
از نگـاه او    . دهـد   مـي  خود از جمهوري اسالمي را در واقع به نقد اين بخش اختـصاص            

 اسـالمي   دهند و از اين رو چشم اسفنديار نظام         مي رهبري و مردم وظايف خود را انجام      

                                                 
 . 532؛ ش 1387 تير 12؛ كارگزاران؛ »روشنفكر يا مقام دولتي«رحماني، تقي؛ . 1
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73 )1376-1384(ابي دوره نقد و بازي

بيش از هر جاي ديگر در طبقه مديران نهفتـه اسـت؛ مـديراني كـه از گفتمـان دينـي و                      
  .گيرند، و اصال جان كالم نيز در دوري از همين گفتمان است  ميانقالبي فاصله

و رهبر معظم انقالب قله افتخار مديريت شيعي است و هـر            ) ره(دوران رهبري امام  
اگـر  ... انـد   ين عملكرد را داشـته    تر  هوشمندانه و   ينتر  كدام در شرايط خاص، دقيق    

. اشكاالتي وجود دارد بايد آن را در رفتار و نگاه اليه مديريت كشور جستجو كنيم              
از كشور كه مديريت آن با نگاه و تفكر انقالب عمل كرد آن جـا نقطـه                اي    هر نقطه 

 مـشكل   افتخار ما شد ولي هر جا با اين تفكر فاصله گرفتيم به همين ميـزان دچـار                
   1.شديم

 بهـره بـرد تعبيـري از گفتمـان امـام            ها  يشناس   در اين آسيب   نژاد  گفتماني كه احمدي  
يي كه او وضع موجـود     ها   الگوها و مطلوب   ، اهداف ،ها   به اين معنا كه ارزش     .خميني بود 

 اين .انديشيد همگي به اين گفتمان تعلق داشت  ميسنجيد و روشي كه با آن     مي را با آنها  
 شاقولي بود كه ميزان انحراف      ، درباره آن در آينده بيشتر سخن خواهيم گفت        گفتمان كه 

 از اهداف اصيل انقالب اسالمي را كه در واقع عصاره اهداف ملي و دينـي بـود روشـن                  
يي بـود كـه در      هـا   عطـوف بـه آرمـان     م و دلنگراني او     نژاد   جان كالم احمدي   .ساخت مي

 در ضـمن  .اسـالمي تجلـي يافتـه بـود    مبارزات تـاريخ معاصـر و بـه ويـژه در انقـالب            
ما با كسي دشمني    «كند كه     مي  با تاكيد بر رعايت اخالق و اصول نقادي بيان         نژاد  احمدي

  2».ي غلط و انحراف از اهداف مخالفيمها نداريم بلكه با روش
 76ي پـس از دوم خـرداد   هـا  در مباحث زير ابتدا بـه نقـدهاي او بـه برخـي پديـده      

  .اندازيم  ميقدهاي عام او نظرپردازيم و سپس به ن مي
  

  شناسي جريان دوم خرداد نقد و آسيب. 1
معنـا از آن تفكيـك        در نقد برخي مسايل مربوط به دوم خرداد ابتدا ميان دو           نژاد  احمدي

 او ميان پديده دوم خرداد و تفسيري كه جريان غالب اين جبهه از آن كرد                .شود  مي قايل
ي تجديدنظرطلب واژگونـه    ها   كه برخي گروه   گونه  آن او دوم خرداد را      .گذارد  مي تفاوت

                                                 
 . 8311140999خبرگزاري فارس؛ كد خبر . 1
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74 گفتمان عدالت و معنويت

 و آن را در راسـتاي تحـوالت طبيعـي           كـرد    نمـي  يشتر بيان شـد، تعبيـر     پتفسير كردند و    
آن گيـري      مطالبات اكثريت مردم كه در شـكل       .دانست  مي انقالب و مطالبات اصيل مردم    
، ام و انقـالب   به اهـداف امـ    بندي     پاي ،يخواه  ي عدالت ها  حماسه موثر بود شامل ارزش    

و زدگـي      امـا گروهـي بـا سياسـت        .بودگري     و مقابله با مفاسد و اشرافي      مسايل معيشتي 
و با   انه ترسيم كردن مطالبات مردمي آن را از مسير اصلي منحرف ساختند           طلب  تجديدنظر

ي سياسـي، مهمتـرين اشـتباه را كـه همـان دوري از              ها  كشاندن نهادهاي اجرايي به نزاع    
 فرصت سازندگي   ،ين خطا تر   آنها با انجام بنيادي    . بود موجب شدند   فضاي خدمت و كار   

  . را از دست دادندها و حل مشكالت مردمي در اين سال
حادثه دوم خرداد يك حماسه بزرگ در جهت تاييد نظام بود كه به داليل مختلـف                

سـتانه آزاد شـدن     آي سازنده در    ها  از اين انرژي عظيمي كه در جهت اجراي برنامه        
نگـاه  . ما دوران پرتنشي را طي كـرديم      ) در مجموع ... (گرفت، استفاده نشد و   قرار  

تواند نكات مثبـت را روشـن         مي نقادانه به اين اتفاقات و جريانات به وقوع پيوسته        
 شدن به وضع موجود يك نوع در جـازدن       يكرده و نقاط منفي را از بين ببرد، راض        

 از نظـر    .دوره را بررسـي كـرد     توان ايـن      مي  از جهات مختلفي   .و عقب گرد است   
. ي مختلفي داردها  هر كدام بحث  ...  داخلي يا خارجي و    تفرهنگي، اقتصادي، سياس  

دارند اين است كه    نظر    ن اتفاق آكه هم طرفداران دولت و هم منتقدان بر         اي    اما نكته 
 در جهت پيشبرد امـور كـشور دوران مـوفقي           )زمان انتشار مطلب  (اين چهار سال    

ين مطلب به اين معنا نيست كه خدمت و كاري انجام نشده، اما همـه                ا .نبوده است 
كه كارهاي انجام شـده متناسـب بـا امكانـات موجـود نيـست و                اند    دهيعق بر اين 

   1.ي ارزشمندي از دست رفته استها فرصت
نقطه اوج دوم خرداد حضور آگاهانه سـي ميليـون جمعيـت اسـت و در كنـارش                  

بـدون   وانـد در درون خـودش سـاليق مختلـف را          ت  مي ي باالي نظام كه   ها  ظرفيت
 رهبري بـه    . مولود رهبري است   ها   كه البته اين   ،هيچگونه تبعات منفي جايگزين كند    

ي هـا    ولي بعد يك سري گـروه      .تنهايي ايستادند و اين حادثه عظيم را خلق كردند        

                                                 
؛ »ياسـي مـا دوختنـد      لباسـي بـود كـه ديگـران بـر ادبيـات س             ،بندي چپ و راست     تقسيم«، محمود؛   نژاد  احمدي. 1
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75 )1376-1384(ابي دوره نقد و بازي

يشان انتخابات را تحريم كـرده بودنـد بـا توجـه بـه              ها   كه حتي خيلي   يافته  سازمان
مكانات مالي و تشكيالتي كه داشتند آمدند و اين حماسه عظيم را به نام خودشان               ا

  1.مصادره كردند
حماسه دوم خرداد دو برجستگي ارزشمند نظام جمهوري اسـالمي را بـه نمـايش               

 فـشار جنـگ،     هـا    برجستگي اول، حضور گسترده مردم كه پـس از سـال           .گذاشت
دهنده پشتيباني مـردم از      منان، نشان مشكالت دوران سازندگي، تبليغات گسترده دش     

 و  هـا    و خواسـته   لنظام و سازوكارهاي نظام بود و احساس مردم اين بود كـه آمـا             
 برجستگي دوم اين بود كـه       .توانند در چارچوب نظام محقق كنند       مي راشان    ساليق

است كـه در درون خـودش بـه آرامـي و بـدون              اي    نظام جمهور اسالمي به گونه    
توانند   ميي مختلفها   ساليق مختلف را جايگزين كند و گرايش       كوچكترين تبعات، 

 )مـا (... ي قدرت را در اختيـار بگيرنـد       ها  با كمترين مقاومتي و با راي مردم كرسي       
 دوم خـرداد داريـم كـه        »حماسـه « يـك    .نداريم  دوم خرداد  »جنبش«چيزي به نام    

 اينكـه ... دي ايـن حماسـه هـستن      خوار  بعد از اين حماسه مدعي ميراث     اي     مجموعه
 انتخابـات را    هـا   كه بعضي گروه  است   به دليل اين     خوار   و ميراث  »مدعي«گوييم   مي

 گذاشتند و خودشان را بـه       »حماسه«كردند اما بعد از دوم خرداد اسم آن را           تحريم
 و از موضع طلبكاري با كل نظـام و          ،عنوان پديد آورنده اين حماسه معرفي كردند      

 دوم خرداد نقـش اصـلي را رهبـري و مـردم بـازي               در حماسه ... مردم وارد شدند  
آن  اكيد و اصرار داشتند و     ت  رهبري فضا را باز و برحضور و مشاركت مردم         .كردند

قدر اصرار كردندكه حتي پيشنهاداتي را كه در مورد محـدود كـردن كانديـداها و                
 كنترل شده مطرح بود را نپذيرفتند و تاكيـد داشـتند كـه فـضا             اتانجام يك انتخاب  

 رهبري گفتند مـن سـي ميليـون راي        ... بايستي باز باشد و همه بتوانند حركت كنند       
ي داخل  ها   اين يعني اين كه همه بيايند و مفهوم آن اين است كه پتانسيل             .خواهم مي

 )زمان انتشار مطلب  ( در طول بيست و چهار سال گذشته         ...جامعه بايد بالفعل شود   
ازه انتخاب دوم خرداد بر حضور و مـشاركت         ينيم كه رهبري انقالب به اند     ب   نمي ما

خواهند از   ميحتي روزهاي آخر كه شايع شده بود ايشان... مردم تاكيد داشته باشند

                                                 
 .12/8/1381؛ راه مردم؛ »وظيفه جنبش دانشجويي؛ بازنگري براساس تجربه«، محمود؛ نژاد احمدي. 1
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76 گفتمان عدالت و معنويت

 هركـسي كـه مـردم بـه آن راي           ، نه : ايشان فرمودند  ،شخص خاصي حمايت كنند   
  1.بدهند از او حمايت خواهم كرد

كـه وجـود   اي  گانـه  البات پنج با توجه به فضاي پيش از دوم خرداد و مط         نژاد  احمدي
  بـه نقـد افـرادي   ،احمـد خمينـي متجلـي بـود    حـاج  ر نقدهاي دداشت و قسمتي از آن     

بخـشي دوم خـرداد     ي سكوالريـستي در پـي تفـسير و معنا         ها  پردازد كه با ايدئولوژي    مي
همـسويي آن شـعارها بـا      او به شعارهاي معيشتي اين جريان در انتخابـات و در  .هستند

كند و معتقد است كه اين جريان پـس از پيـروزي بـا شـكل                  مي  اشاره گانه مطالبات پنج 
  .گرفتن برخي رخدادها جهت و شعارهاي خود را دگرگون ساخت

 تلقي اين بود كه وقتـي ايـن مجموعـه حـاكم بـشود      ها  در دوم خرداد در دانشگاه    
. رود  مـي  گري و سوءاستفاده از قـدرت كنـار         اشرافي .كند  مي عدالت گسترش پيدا  

  اعتبار داده  ها   و شايسته  ها   و توانمندي  ها   به تخصص  .شود  مي زيستي جايگزين  ادهس
 اين طور نبود كـه بخـش عظيمـي از دانـشجويان و              .شود و واقعا اين تلقي بود      مي

 در شـعارها و     هـا    آن .اساتيد كه به آقاي خاتمي راي دادند نقطه مقابل نظام هستند          
ـ    چهره آقاي خاتمي نوعي اصول     ديدنـد كـه ايـشان        مـي  ي روشـن را   گرايـي منطق

 قاي خاتمي را در زمان انتخابـات      آ من تمام شعارهاي     ...كند  مي  را حاكم  ها  شايسته
 ايشان روي ريز مسايل     .از آن شعارها اقتصادي است    اي     بخش عمده  .دارم) به ياد (

 اشتغال، توليد ملـي، عـدالت       ي آقاي خاتمي رو   .كرده است گيري    اقتصادي موضع 
فقرزدايي مواضع جالب و شفافي گرفته است، امـا          و   ت، كشاورزي اجتماعي، صنع 

گويند ما شعارمان پاسخگويي به مطالبات اقتصادي نبوده اسـت، چـرا كـه                مي بعد
  2. را در دستور كار نگذاشتندمسألهاصال اين 

 را  ها   علت اصلي و منشا بسياري از نابساماني       ،شناسي اين دوره    در آسيب  نژاد  احمدي
 حتـي   هـا   كـه آن  اي    داند، به گونـه    ميداري    داشتن اين جريان در حوزه كشور     در برنامه ن  

. انتظار پيروزي در انتخابات را نيز نداشتند و به اين منظور در آن شركت نكـرده بودنـد                 
 از ايـن رو در      . تنها براي تبليـغ جريـان خـود در انتخابـات حـضور يافتـه بودنـد                 ها  آن

                                                 
 .30/9/1381؛ سياست روز؛ »پردازي نيست وظيفه قوه مجريه نظريه«، محمود؛ نژاد احمدي. 1
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77 )1376-1384(ابي دوره نقد و بازي

ت رفاهي كشور، كه وظيفه اصلي قوه مجريـه         ي اقتصاد، مديريت و رفع مشكال     ها  حوزه
 آنـان در    .ي روي آوردند  پرداز  نداشتند و براي جبران آن نقص به تئوري       اي    است، برنامه 

ي عمراني و خدماتي و رفـع       ها  ، كشورداري و اجراي برنامه    مردان  دولتحالي كه وظيفه    
 هـم بـه     ،مسأله  اين . و تئوريسين ظاهر شدند    پرداز  مسايل معيشتي است در قامت نظريه     

ي سياسي منجر شد و هم دولت را از وظيفه اصلي خود            ها  و ايجاد بحران  زدگي    سياست
 و در يـك     ،ي مختلـف كـشورداري اسـت      ها  كه سازندگي كشور و رفع مشكالت حوزه      

  . بازداشت، ناميد»گزاري خدمت«توان آن را   ميكالم
ي كـه پيـروزي     هم خود آقاي خاتمي و هم دوستانـشان بارهـا گفتنـد از آن جـاي               

 و از آنجـايي كـه در مواضـع اثبـاتي            ؛دانـستند   مـي  خودشان را در انتخابات بعيد    
دو دليل قبل از انتخابات برنامه جـامعي را بـراي اداره              به اين  ؛نداشتندنظر    وحدت

كشور تدوين نكردند و به همين داليل تا امروز هم موفق نشدند كه برنامه روشـني                
حاال صرفنظر از   . ي مجموعه دوم خرداد باشد تهيه كنند      اه  كه مورد اتفاق تمام گروه    

 وقتي شما برنامه نداشته باشيد و در انتخابات به پيروزي برسيد در يـك               ،ها  توانايي
 دولتي  .افتد  مي جناحي كه طيف وسيعي از تمايالت گوناگون وجود دارد دو اتفاق          

تئوريـك و   خود را به سـمت حـضور در مباحـث           گيري    كه فاقد برنامه بود جهت    
تبيين مباني فكري و فلسفي     اش    اجراست و وظيفه  اش    قوه مجريه وظيفه  . فلسفي كرد 

 جناح دولتي براي حفظ انـسجام چـون         ، بنابراين .ي نيست پرداز  و اعتقادي و نظريه   
 اين مباحث تئوريك هم باز تخريبي       .برنامه نداشت، به سمت مباحث تئوريك رفت      

ليـه مبـاني رقيـب بـود نـه در جهـت تبيـين                يعني موضع هجومي ع    .بود نه اثباتي  
 ،افتـد آن اسـت كـه        مـي   اتفاق دومي كه   ...چارچوبي كه بشود در كشور پيدا كرد      

 گيرنـد و تاثيرگـذار      مي  هستند رهبري مجموعه را دراختيار     تر  يي كه منسجم  ها  گروه
ي پـرداز   يي كه انسجام كمتر يا قدرت سازماندهي يا تئـوري         ها  رفتار آن  شوند بر  مي

   1.ي دارندكمتر
ي تندرو دوم خـرداد در      ها  گروهداري    اصلي ميدان   علت نژاد   احمدي ،به عبارت ديگر  
 گروهي كه پيش از انتخابـات نيـز بـا داشـتن             ،داند  مي برنامگي دولت  اين دوره را در بي    
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78 گفتمان عدالت و معنويت

 از تمـام  ،يپـرداز   با تئـوري ها  آن .برخي محافل سياسي از انسجام مناسبي برخوردار بود       
ارايه كردند و بـا     اي     و كلي كشور در قالب يك ايدئولوژي تفسير ويژه         ي جزيي ها  پديده

  .ي همسو تاثير گذاشتندها تبليغ آن در بينش و رويكرد گروه
نيـز  سـازي     ي و مفهـوم   پرداز  تئوري حوزه   برنامگي دولت حتي موجب شد كه در       بي

، »سياسـي توسـعه   «شده و قانوني شعارهايي نظير      ريزي    نتواند به صورت مدون و برنامه     
برنامگي دولت حتـي      بي  لذا . را به انجام برساند    »آزادي« و   »يمدار  قانون«،  »جامعه مدني «

م مبهم و تعريف    ي روشن است كه مفاه    .ي سياسي آن هم آسيب زد     ها  به شعارها و نظريه   
ـ   اجرايي شدن از شانس كمي برخوردارند و براي        نشده و عملياتي نشده براي     ا داجرا ابت

نخـست توسـعه سياسـي      س  قـع در  ا در و  .به قـانون و برنامـه تبـديل كـرد          را   ها  بايد آن 
يـي و   گرا  دوري از فرقـه   « و   » و مـشاركتي   مند  رفتار قانون « ،»حركت جمعي « ،»همگرايي«

  . چيزي كه در جبهه دوم خرداد كمتر به آن توجه شد. است»طلبي منازعه
مـه نداشـتن دولـت      برنا) در نقد ايـن دوره    ( قابل ذكر    مسألهبه اعتقاد من مهمترين     

 مجموعه هواداران آقاي خاتمي به اقـرار خودشـان انتظـار پيـروزي در دوم                .است
خرداد را نداشتند و صرفا براي تحكيم موقعيت سياسي و ارزيابي جايگاه اجتماعي             

 طبيعـي اسـت     .صحنه شدند، و هدف برخي هم كاهش راي رقيب بـود           خود وارد 
 .ينده خود نـدارد   آبراي  اي    شود برنامه   مي كسي كه با چنين هدفي در صحنه حاضر       
در نبـود  . بـراي اداره كـشور نداشـتيم   اي    به طوري كه بارها اذعان كردند ما برنامه       

ي هـا   اول آن كه دولـت در بخـش       ... ديگر پرخواهد شد  اي    برنامه اين خال به گونه    
 با هدايت برخي افـراد خـارج از دولـت           ،ريزي  مختلف اداره كشور به جاي برنامه     

 لفـظ   ،جـري هـستند   مر قوا   ي اصوال قوه مجريه و سا     .ي شد پرداز   عرصه نظريه  وارد
ي فكري خـوبي اسـت امـا كـار قـوه            پرداز   نظريه .ت دقيقا به همين معناس    »مجريه«

  ...مجريه نيست
شد، مانند   ميسازي    ي آن برنامه در جامعه پياده     ها   روش ،وجود داشت اي    اگر برنامه 

ين حرف فراموش شد و جامعـه مـدني هيچگـاه            بعد از مدتي ا    )اما( .جامعه مدني 
ساالري، بعد    مدتي ديگر بحث مردم    ، شد آزادي مخالف   ه مدتي بعد گفت   .توليد نشد 

ي ناقص سياسي و اجتماعي انجام      پرداز  در اين زمينه يك نوع نظريه     ... اصالحات و 
 پس هنگامي كه قرار است در كشور حركتي بر ايـن            ؛ اين مفاهيم تعريف نشد    .شد
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و آيـد     انجام شود، نوعي وفاق و نظر عمومي روي آن موضوع به وجود نمي            اساس  
گيـرد و در حـوزه        مي هركسي برداشت خود را در نظر     . شود  مي هرج و مرج ايجاد   

. مفاهيم هيچگاه به يك برنامه تبـديل نـشد          به عالوه اين   ...كند  مي اختياراتش عمل 
ـ             ك سـري سـازوكارهاي     اگر شما بخواهيد جامعه مدني تاسيس كنيـد الزمـه آن ي

بـه   گذاريم، اما هيچ وقت اين نظر       مي  كه اسم آن را برنامه     ،اجرايي و مقررات است   
كنيـد الزامـا بايـستي        مـي  شما هر هدفي را كه در جامعه تعقيب       . برنامه تبديل نشد  

ين اهداف اگـر در چـارچوب قـانون    تر  بزرگ. كنيدبيني پيشساختارهاي آن را هم  
شد   مي اگر اين تعاريف كامال روشن    ... ماند  مي  حرف باقي   فقط در حد   ،قرار نگيرد 

فهميـديم چـه      مـي  برد، آن زمان واقعـا      مي و سپس به عنوان اليحه آن را به مجلس        
 بحثي كـه تعريفـي      . چه كسي مخالف و چه كسي موافق است        ،چيزي منطقي است  

روي آن  كننـده      مثل توسعه سياسي، و حتي اعـضاي گـروه مطـرح           ،مشخص نشده 
ـ در زمان مجلـس پـنجم حقيق  ... ند آن را اجرا كنند  نتوا  مي چگونه...  ندارند توافق ا ت

را به مجلس نداد كـه مـا   اي  دولت در راستاي شعارهايي كه مطرح كرد هيچ اليحه   
 هر كس با برداشت خـودش  ...بدانيم مجلس در قبال آن چه موضعي خواهد گرفت       

 يـا  ،كشور ما قابل اجرا اسـت يا اين تعريف در آ اما .از توسعه سياسي موافق است    
... اين كه بايد يك برداشت واحد از اين تعريف به وجود آيد تا به قانون مبدل شود 

. البته يك علت عدم تعريف اين موضوعات، پايين بودن بضاعت علمي دولت بـود             
اين كم بـضاعتي دولـت در   . ي نيستندپرداز ي تئوريها  طبيعي است كه مجريان آدم    

 همراه اختالف نظرها كه در خود مجموعه دولـت وجـود داشـته،              ي به پرداز  نظريه
  1.عمال امكان اجرايي كردن اين سخنان را از ميان برد

تواند دولت را به شركت سهامي تبديل كنـد           مي  اين شرايط حتي   نژاد  از نگاه احمدي  
  :و از كار آمدي آن بكاهد

ن آمـدن ميـزان     ي مختلـف دولـت، پـايي      ها  دومين اتفاق و نتيجه ناهمگوني بخش      
 چرا كه وقتي برنامه مشتركي وجـود نداشـته باشـد            .همگرايي اعضاي كابينه است   

                                                 
؛ » لباسـي بـود كـه ديگـران بـر ادبيـات سياسـي مـا دوختنـد                  ،پ و راست  بندي چ   تقسيم«، محمود؛   نژاد  احمدي. 1
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80 گفتمان عدالت و معنويت

 در دو بخش مسأله اين   .اعضاي كابينه هم برسر موارد يكساني انتخاب نخواهند شد        
 اتفاقي كه در عرصه مـديريت اقتـصادي         .فرهنگي و اقتصادي نمود بيشتري داشت     
ل شد و عمـال امكـان حركـت روشـن از            افتاد و دولت به يك شركت سهامي مبد       

 معلول چنين شرايطي است اگر شاهد قاچاق ، ناامني، نابـساماني          .دولت ستانده شد  
  1. اين نشان كاهش اقتدار دولت است،هستيم... فرهنگي و

 هـا   ارد آن گـذ    نمـي   مظلوم نمايي طرفداران دولت در اين كـه رقيـب          نژاد  لذا احمدي 
 براي افزايش اختيارات رياسـت جمهـوري را نيـز در            ها  آزادانه فعاليت كنند و تالش آن     

هـد آن اسـت كـه    د  نميكه رقيب اجازه كار  نشانه اين.كند  ميبرنامگي دولت ارزيابي   بي
 را بـراي اجـرا يـا تـصويب          هـا   يي براي انجام داشته باشـد و آن       ها  دولت لوايح و برنامه   

 چنين ظرفيتي از خود     مجلس در معرض عموم قرار دهد؛ حال آن كه دولت در آن دوره            
كه مجلس ششم نيز با دولت هماهنـگ        اي    شتر اقدامات آن حتي در دوره     ينشان نداد و ب   

 هـا    يكي از اهداف اين فرافكني     نژاد   احمدي .ي سياسي دور زد   ها  يآفرين  بود حول جنجال  
ي آن  ها  ناتواني را منحرف ساختن افكار عمومي از مشكالت دروني جبهه دوم خرداد و           

  .دانست  ميانجام وظايفشدولت در 
 طبيعي است كه اگر يك گـروه كوچـك و           ،نداشته باشيد اي    هنگامي كه شما برنامه   

دولت اثر بگذارنـد؛ و ايـن        توانند بر   مي را طراحي كنند به راحتي    اي    منسجم برنامه 
 سال گذشـته بـه خـوبي قابـل مـشاهده اسـت كـه                رهاچ در رفتار سياسي     مسأله
كـار  معـه آن را در دسـتور   موضوعي خاص در سطح جا    كردن   مسألهيي با   ها  گروه

ي سياسـي بـه     هـا   اندركاران و گـروه    ل دست ككه  اي    دادند، به گونه    مي دولت قرار 
ديگـر  ، وجـود داشـت  اي    در صورتي كـه اگـر برنامـه        ،افتادند  مي مسألهدنبال اين   

 وقتي كسي برنامـه نـدارد دنبـال عامـل           .ست براي كشور مسير تعيين كنند     توان    نمي
... كنيم، مانع شدند، اختيارات نـداريم و        نگذاشتند كار  :گويد  مي گردد و   مي بيروني

.  كه در طول فعاليتش با مانعي مواجه نـشود         كنيد   نمي شما اصال هيچ دولتي را پيدا     
موانع متعددي وجود دارد و هنر مديريت اين است كه با توجه بـه موانـع موجـود                  

 طبيعي  ...مانع در كجاي دنيا سراغ داريد؟       بي ت دول .كرده و فعاليت كند   ريزي    برنامه

                                                 
 . پيشين. 1
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81 )1376-1384(ابي دوره نقد و بازي

كارگزاران دولت در ) برخي(يي هم باشد، چرا كه در خود دولت      ها  است كارشكني 
مـن اعتقـاد دارم بـسياري از        . ي متعددي را ايجاد كردند    ها  اندازي روند امور دست  

 انجـام   اه  خود هواداران آن  سازي     كه جناح منتقد دولت انجام داد، با زمينه        يكارهاي
 انـد،  در طول يك سال و نيم گذشته كه دولت و مجلس كامال هماهنگ بـوده             ... شد

يي كـه   هـا    همه طـرح   ،چند طرح در جهت حل مشكالت اساسي كشور ارايه شده         
  1. مسايل سياسي طرح گرديده استهي بوده و صرفا در دنبالآفرين طرح شده جنجال

 و منحرف ساختن افكار عمـومي از        ، تضادها و اختالفات دروني    ها  فرافكني ناتواني 
 از جمله داليل و     ،يي كه در بين آنها ريشه دوانده است       ها  يخوار  فساد مالي و رانت   

آفريني را به يك نقطه نجـات و اميـدبخش           و تنش سازي    يي است كه بحران   ها  زمينه
  2.براي افراطيون جناح دولتي مبدل ساخته است

انجـام وظـايف قـانوني در هنگـام بـه           برنـامگي دولـت هفـتم در         اما گذشـته از بـي     
انه مدار  ي قدرت ها   به راهبرد و تاكتيك    نژاد  نقد اساسي ديگر احمدي    ،قدرتگيري    دست

ي هـا   به رواج نزاع و خشونت در سطح گروه       زدگي    آن جناح بود كه با گسترش سياست      
 موجب شده بود كه فضاي      ها  اين سياست گيري    پي. انجاميد  مي سياسي و حتي اجتماعي   

ي منفي در سطح جامعه همـراه       ها   با تنش و تشعشع انرژي     ها  ومي كشور در اين سال    عم
 »زني در باال فشار از پايين و چانه « و   »فتح سنگر به سنگر   « به دو نظريه     نژاد   احمدي .شود

زا كه وضـعيت سياسـي كـشور را از حالـت             انه و تنش  مدار   قدرت يبه عنوان راهبردهاي  
 او از ايـن كـه       .سـازد   مـي   نقد اساسـي وارد    ،داد مي گزاري به جنگ قدرت سوق     خدمت

گـزاري و    جناح صاحب قدرت به جاي آن كـه پيـروزي در انتخابـات را آغـاز خـدمت                 
كرد و    مي  آغاز فتوحات سياسي محسوب    ،انجام امور عمراني تلقي كند     ورساني    خدمت

ه كشور با    در حالي ك   .كند  مي كرد به تلخي ياد     مي زمان و نيروي خود را صرف اين امور       
 آتـش ي، فقـر، فـساد، اعتيـاد و نـاامني مواجـه بـود دميـدن بـر                   كـار    بي مشكالتي چون 

ي سياسي و معنا كردن سياسـت بـه عنـوان روشـي بـراي               هابندي   و دسته  ها  ساالري حزب
   3. معنايي منطقي، اخالقي و ديني نداشت»كسب و حفظ و بسط قدرت«

                                                 
 .پيشين. 1
 . 174؛ ش جام هفته. 2
 .110 ش جام هفته؛. 3
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82 گفتمان عدالت و معنويت

 مـشكالت مـردم معنـا     كـشور و حـل      براي اداره   ريزي     سياست را برنامه   نژاد  احمدي
   1.كرد مي

 درست است كه ما قوه مجريه را برنـده شـديم امـا تنهـا     ،آيد  مي  مجله عصر ما   در
 است كه ما بايد تـالش كنـيم         ن مفهوم آن اي   .بيست درصد قدرت در اختيار ماست     

بزرگترين دشمن  : گويد  مي  باز ايشان  .ي ديگر قدرت  ها  براي در اختيار گرفتن بخش    
 »عنـصر محـوري   «بـاز   .  اين دو مطلب را كنار هم بگذاريـد        .ح راست است  ما جنا 

فشار از پـايين و   « ما بايد با استفاده از تاكتيك        ،گويد  مي  جاي ديگر   در همين جناح 
 ايـن سـه را كنـار هـم          . گام به گام سنگرهاي نظام را فـتح كنـيم          »از باال زني    چانه

 بررسي كنيد و ببينيد آيا      )را(خير  بگذاريد و بعد حوادث اتفاق افتاده در پنج سال ا         
حوادث اتفاق افتاده در پنج سال اخير غير از اين سه جمله است؟ يعني پروژه فتح                

آفرينـد و     مـي   يك تيم منسجمي   . از بين بردن رقيب و كسب قدرت       ،سنگر به سنگر  
  بـراي ايـن كـه      .كننـد  ميروي    شوند و دنباله    مي كند و بقيه هم تابع      مي يآفرين  موج
   2.دانند اگر جدا شوند قدرتي ندارند  مياهند انسجامشان را حفظ كنند چونخو مي

زنـي را    و فضاسازي است تا امكان چانه     سازي     بحران ،ترجمه روشن فشار از پايين    
فراهم آورد، همه فشارهايي كه به وجود آمده در جهت حذف يك جناح بـوده نـه               

   3.بهبود اوضاع در جهت اداره كشور و
در جايي فرمودند كه بزرگترين دشمن ما جناح راست است و پس ) نيكي از ايشا(

ه بر پاسداري استقالل كـشور پايـداري كـرد توسـط            كاز آن هر كس و هر نهادي        
شد و عمال بندي  شبكه تبليغاتي مشكوك و يا وابسته تحت عنوان جناح راست طبقه    

لشعاع تبليغـات   ا حدود زيادي تحت   زمينه دفاع از هستي ملت و منافع حقيقي او تا         
ز آن يكي از دوسـتان فـرد   ا پس .ي مطبوعاتي دشمن قرار گرفتها سهميگن پايگاه 

فوق صحنه داخلي را به صحنه نبرد نظامي تشبيه و دستور پيشروي و تسخير گام به                

                                                 
 .8401310320خبرگزاري فارس؛ كد خبر. 1
 .30/9/1381؛ سياست روز؛ »پردازي نيست وظيفه قوه مجريه نظريه«، محمود؛ نژاد احمدي. 2
؛ » لباسـي بـود كـه ديگـران بـر ادبيـات سياسـي مـا دوختنـد                  ،بندي چپ و راست     تقسيم«، محمود؛   نژاد  حمديا. 3
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83 )1376-1384(ابي دوره نقد و بازي

   1.گام مواضع با استفاده از همه امكانات را صادر كرد
طلبـي و ذات     از روحيه قـدرت    را بيش از هر چيز برآمده        »استبداد« كه   نژاد  احمدي

، و  هـا   يمـدار   دانـد تـرويج اينگونـه قـدرت         مـي  تقـوا  انسان غيرخودساخته و بـي    
ي قانونمند را كه در قوانين جمهوري اسالمي در نظر گرفته           ها  گزيني از روش   دوري

در واقع او معتقد بود كه جريان افراطي        . برد  مي شده است عامل استبداد سياسي نام     
تفاهم  پا گذاشتن فرهنگ وفاق و      و زير  ها  اين سياست گيري     با پي  جبهه دوم خرداد  

گرچه مدعي دمكراسي و آزادي هستند اما با قرباني كردن اخالق و خويشتنداري به 
ساالري نيز مانند هر پديـده انـساني         مردم. رسانند  مي گسترش فرهنگ استبداد ياري   

 لـذا  .شـود   ميساختار تبديلجوشد و سپس به نهاد و         مي ديگر ابتدا از درون انسان    
 ي سياسـي  هـا    بر طبل تفرقه و فتوحات و نـزاع        مدار  ي قدرت ها  تا زماني كه جريان   

  .ساالري از سوي آنان وجود نخواهد داشت  امكان دستيابي به مردم،كوبند مي
 يك سازمان و نظام متجلي شود يك ضـعف          ب از اين كه در قال     قبلاصوال استبداد   

 تمايل به استبداد از روح ناساخته و        .گيرد  مي د افراد نشات  و روحيه است كه از نها     
 تـشكيل   هخيزد و صـرفا ارتبـاطي بـه نحـو           مي طلب بر  ي قدرت ها  تقواي انسان  بي

ديكتاتوري و  ضـد  عملـي    ، اجراي قاطعانه و دقيـق قـانون       .سازمان و يا نهاد ندارد    
فـشارند    مـي  استبدادي است و تنها كساني كه قاطعانه بر اجـراي قـانون پـاي              ضد
ـ   نمـي  ي اصوال جايگاه اداري يـا قـانون  .ساالر هستند  سته خطاب مردم  يشا د بـه  توان

معناي مردمي بودن يا ضد ديكتاتور بودن و يا عكس آن باشـد بلكـه روحيـات و                  
  است كه خوي مـردم دوسـتي و يـا اسـتبدادي را متجلـي               ها  حاالت و منش انسان   

پرسـتي در قالـب      ترش فرهنگ مقـام   طلبي و گس   آيا ترويج روحيه قدرت   ... سازد مي
خـوي  گـر      و اشاعه بـدبيني بـين نهادهـاي نظـام بيـان            ؛مردمي شعارهاي به ظاهر  

   2؟ديكتاتوري و استبداد راي عامالن آن نيست
ـ    نمي ساالري نيز فراهم    حتي امكان تحقق شايسته    ها  در پرتو اين سياست     ايـن   .ودش

  دارد »گرايـي  قبيلـه «تفكـر   ي كـه ريـشه در       سـاالر    و راهبردها به حزب    ها  سياست

                                                 
 .110؛ شجام هفته. 1
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84 گفتمان عدالت و معنويت

 .ساالري است ي خود از مصاديق عمده رفتار مغاير با شايستهساالر  حزب.انجامد مي
آيد، هم حزبـي اصـالت        مي ساالري چون قدرت از طريق حزب به دست        در حزب 

دارد؛ و در تقسيم مناصب جداي از آن كه چه كسي شايسته است هم حزبي بر غير                 
  .آن تقدم دارد

ساس منافع جناحي و فداكردن منافع مردم به پاي منافع حزبي يـك تفكـر               اقدام برا 
  1. است»قبيله اي«متحجرانه 

   2.ي شده استساالر حزبي بودن جايگزين شايسته
چنين واقعيتي در جوامعي كه احزاب فضاي بسته سياسي دارند و دايـره ورود بـه                

سته بودن دايره مـديران     يابد كه همان ب     مي  بسيار تنگ است، معناي ديگري نيز      ها  آن
ي حزبي هم به معناي     ها  اب به افرادي معدود محدود شود، مديريت      ز وقتي اح  .است

  .اين است كه افراد معدودي زمينه دستيابي به مديريت را دارند
گرايـي مفـرط بـر فـضاي         متاسفانه پس از گذشت بيش از دو دهه از انقالب، قبيله          

 ...لي كشور در حاشيه قرار گرفتـه اسـت       حاكم شده و مسايل اص     ها  احزاب و گروه  
 مـا   .خاص، آفت بزرگ انقالب است    اي    منحصر كردن حلقه مديريت كشور به عده      

، گرا   را با مديريت تحول    ها  تواند بسياري از عرصه     مي توانمند داريم كه   صدها مدير 
، چنين القا كنند كه تنها آنـان        ها  متحول كنند؛ نه اين كه با انحصاري كردن مديريت        

  3. برآيندها توانند از عهده اين مسئوليت  ميهستند كه
 لـذا   .كـار اسـت    ي محافظـه  ها  ساالري از سوي ديگر خود علتي براي مديريت        حزب

زده و   تاثر فضاي سياس   را كه در  كار    گرا، ايستا و محافظه     مديريت غيرتحول  نژاد  احمدي
بـه دليـل برخـي      دانـد كـه       مـي  ي انقـالب  هـا   ايجاد شده است يكي از آفت      ساالر  حزب

 در واقـع براسـاس      4.ي بـزرگ بگيـرد    هـا   د در مواقع ضروري تصميم    توان    نميمالحظات  
 معتقد است دولت اسالمي نبايد وامدار هيچ حـزب و           نژاد  همين داليل است كه احمدي    

                                                 
 .8202130069خبرگزاري فارس؛ كد خبر . 1
 .8311140999خبرگزاري فارس؛ كد خبر . 2
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85 )1376-1384(ابي دوره نقد و بازي

  1.گروه و جريان سياسي باشد
) ع(و حكومـت اميرمومنـان    ) ص( در حكومت پيـامبر اسـالم      ،ما در قاموس اسالم   

ـ       .به اسم چپ و راست نداريم     چيزي   ي از ايـن چـپ و       ر در هيچ جاي قرآن هم اث
ت اصرار دارند كه جامعه بايـد قرمـز و آبـي    ا چرا اين حضر ، نيست ها  راست بازي 

  2؟باشد
 كه از لوازم نظام انتخابـاتي اسـت و   »حزب« با نژاد البته بايد توجه داشت كه احمدي  

 است كـه    »ساالري حزب« نقد او بر     .داردانجامد، مخالفتي ن    مي به مشاركت سياسي مردم   
 در .شــود  مــيمطــابق آن حــزب معيــار درســتي و نادرســتي و خــوبي و بــدي شــناخته

 »گرايـي  قـدرت «ي سكوالريستي است، ماهيت احزاب      ها  ي كه نتيجه نگرش   ساالر  حزب
 لذا در صورتي كه احـزاب       . دارد »گرايي تكليف«است اما در نظام اسالمي حزب ماهيت        

د، مفيـد و  نـ رساني و افزايش حضور مردم در امور كـشورداري بيانجام         ه خدمت بتوانند ب 
  .شوند  ميضروري تلقي

  3.گرا نه قدرت؛ گرا در اسالم تشكل داريم ولي تشكل تكليفما 
از اي     و راهبردهاي قدرتمدارانه بخش افراطي جبهه دوم خرداد جلوه         ها  در واقع تئوري  

كه همه چيز قرباني منافع حزبي شود تا منافع         اي    ساالري به شيوه    حزب .ساالري بود  حزب
ي اخالقـي و دينـي      هـا   ارزشمعيار حقيقت و جـايگزين      » حزب«شخصي به دست آيد و      

يي نيـز در    هـا   ي مختلـف دارد پيامـدها و آفـت        ها  يي كه در حوزه   ها  جداي از آسيب  ،  شود
فرهنگ نزاع  ، گسترش   زدگي  توان به سياست    مي ها  از جمله اين آسيب   . حوزه سياست دارد  

  . اشاره كردها نهادن كرامت و شخصيت انسان پا يي و زيرزدا توزي، اخالق و كينه
 .ي زنـدگي اسـت    هـا    تعمـيم سياسـت بـه تمـام حـوزه          ، در معناي عام   »زدگي  سياست«

 ديدن و بـا سياسـت سـنجيدن اسـت و در تمـام امـور،                 يهمه چيز را سياس   زدگي    سياست
 يسـاالر   يي و شايسته  گرا  مانع تخصص زدگي    است سي .مناسبات قدرت را لحاظ كردن است     

نـوعي  زدگـي      سياست ، به اين دليل   .دهد  مي شود و جهان را تنها به حوزه سياست تقليل         مي
سنجش افراطي زدگي   سياست.شناساند  ميگفتمان و پاردايم است كه جهان را به ما واژگونه

                                                 
 .8402040266خبرگزاري فارس؛ كد خبر . 1
 .91؛ ش  سياست نامه هفته. 2
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86 گفتمان عدالت و معنويت

در دو سـطح    دگـي   ز   سياسـت  . قدرت و حكومت اسـت     ،امور مختلف با معيارهاي سياست    
 .»عمـوم افـراد جامعـه     « و سطح    »كارگزاران و بازيگران سياسي   « سطح   :دهد  مي متفاوت رخ 

كارگزاران به اين ترتيب است كه امور وابسته به قدرت شخـصي و گروهـي               زدگي    سياست
ي هـا   يابد و با دورشدن از مباحث فرهنگي، علمي، تخصـصي، آمـوزه             مي براي آنان اولويت  
  منافع ملي ترازو و ميزان سنجش امور ازدايـره حقيقـت و عـدالت خـارج                ديني، اخالقي و  

در فضا و جو ساخته شده سياست زده صحنه سياست به ميدان جنگ و بـه تعبيـر                  . شود مي
شود كه پيوسته بايد حمله كرد و مراقب بود امتياز نداد و در   مي ميدان ورزشي تشبيه   تر  رقيق

هاي سياسي جداي از منـافعي كـه بـر آن    فرايندط اين شراي  حتي در.نهايت شكست نخورد 
 و باخـت در آن از اهميـت مـضاعفي برخـوردار            يابـد و بـرد      مي يتيثمترتب است جنبه حي   

  در اين فضا هر رفتاري از جانب هر بازيگري، سياسي و معطوف به قـدرت تلقـي                 .شود مي
 نه آن بازيگر مبتني   امدار  گيرد بر نيت قدرت     مي شود و تفسيرهايي كه از هر رفتار صورت        مي
 در فرهنـگ سياسـت زده مرزهـاي سياسـي بـسيار پررنـگ اسـت و گـرايش بـه                      .شود مي

ي سياسي نه تنهـا هويـت سياسـي بلكـه اجتمـاعي را نيـز                ها   احزاب و جناح   ،ها  ايدئولوژي
 زده ت رواج دارد در جوامـع سياسـ  »يـي گرا قبيلـه « اگر در جوامع ابتـدايي    .كند  مي مشخص

البته به همان اندازه كه براي بازيگران ابعاد رقابتي         زدگي     سياست . دارد  رونق »يساالر  حزب«
يابد و موجب دلمشغولي و سرگرمي        مي كند همچنين وجوه تفريحي و سرگرمي نيز        مي پيدا
مـالك  .  غـم آور ،ور اسـت و هـر امتيـازي بـه او    آ هر امتيازي از رقيب شادي    .شود  مي آنان

 هر . نه حقيقت و عدالت و منافع ملي؛ حزب و فرد استمنافعاي  داوري و نشر اخبار رسانه
 درون آنان   .كند  مي همهمه و هياهو برپا     در ميدان مسابقات   هگونه ك  پيروزي و امتيازي همان   

بـرد و     مي  سكوت غم فرو   ر و برعكس هر شكستي آنان را د       ،وردآ  مي را به وجد و خروش    
نگيني منــشا بــسياري از  توليـد چنــين فــضاي سـ  .كــشاند  مــيگـاهي نيــز بــه پرخاشـگري  

يـستي در توجيـه وسـيله       لي سياسي خواهد بود و با الگوگيري از اخالق ماكياو         ها  بداخالقي
 .انجامـد   مـي   حرمت امور مقـدس    نبراي هدف، در نهايت به گذر از خطوط قرمز و شكست          

را اي    شـود و پديـده      مـي  ايستارهاي اجتمـاعي كـشيده      و ها  اين بازي به تمام باورها، ارزش     
فهـم مـشترك و   ي هـا  زمينـه زدگـي   سياست. دگذار خود باقي نميگر  ج از دست تطاول خار

گفتگـو و تفـاهم در قبـال        در حـالي كـه      . برد  مي ي مختلف را از بين    ها  همكاري ميان گروه  
ي مـشترك را از ميـان بـرده         هـا   پيشتر افق زدگي     اما سياست  ،شود  مي ي مشترك ايجاد  ها  افق
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87 )1376-1384(ابي دوره نقد و بازي

دهد و زبان مشتركي براي      مي كاهشرا  زان توافق و اجماع     ميزدگي    از اين رو سياست   . است
ي سياسي بـر محوريـت   ها  و تشكلها از اين جهت هر چه گروه. دگذار كارگزاران باقي نمي 

ي سياسي شكل بگيرند، موجب تقويت اين ها قدرت سياسي و تقويت مواضع خود در بازي
 پيامـدهاي   ره كرد كه يكـي از        در ضمن بايد اشا    .شوند ميزدگي    فرهنگ و بازتوليد سياست   

  .سياست زدگي در سطح كارگزاران، سرايت اين بيماري سياسي به عموم افراد جامعه است
سياست زدگي در سطح عموم جامعه بـه ايـن معناسـت كـه آنـان بـه جـاي سـنجش                      

ي اقتصادي، فرهنگي، علمي و اجتماعي با معيارهاي خاص خود همه امـور را بـا                ها  پديده
سنجند، و ريشه هر نابساماني را به جاي آن كه در ظرف خود بيابند بـه                 ي م عينك سياست 

انجامد و    مي اين رويكرد عموما به بدبيني به سياست و حكومت        . دهند  مي حكومت تسري 
 ي دولت را كه براي سامان بخـشي بـه امـور كـشور اتخـاذ               ها  تمام خدمات و برنامه ريزي    

. پنـدارد   مـي  ز براي تامين منافع گروهي خاص     كند و گاهي ني     مي شود، با سوءنيت تلقي    مي
توانـد بـه      مـي  مانند دير كردن اتوبـوس    اي    هصين اشتباه و نقي   تر  در چنين شرايطي، كوچك   

  .ين مقام اجرايي كشور تسري يابد و او را مورد پرسش قرار دهدتر بزرگ
از نگـاه   زدگـي     ي مقابلـه بـا سياسـت      هـا   نان كه پيشتر نيز بيان شد يكـي از روش         چ

 ، از ايـن منظـر     .ي سياسـي اسـت    هـا    نسبت به حزب و گروه     ها   تغيير نگرش  نژاد  دياحم
ي سياسي صرف باشد    ها  ي و تالش براي رقابت    مدار  فلسفه وجودي احزاب نبايد قدرت    

 احزاب جوامع ديني با احـزاب       . زده بيانجامد  تكه از آن طريق به گسترش فضاي سياس       
 در بينش اسالمي اولويت قدرت      .رندربي و فرهنگ سكوالريستي آن تفاوت ماهوي دا       غ

دادن بــه وظيفــه و  گــزاري و بهــا ي، توليــدگري، خــدمتپــذير نيــست بلكــه مــسئوليت
 لذا تصور كالسيك از حزب كه محصول غـرب سـكوالر اسـت بايـد                .خيررساني است 

 ،ي اخالقـي و دينـي اسـت       هـا   جاي خود را به تصوير جديدي از آن كه مبتني بر آموزه           
توانند فعاليت سياسي داشته باشند اما        مي ي سياسي ها   احزاب و گروه   ،اين نگاه   در .بدهد

خدماتي،   بايد اموري همچون مسايل    ها  عامل اصلي تشكيل آن     هسته مركزي و   ،اولويت
  1.اشدبديني   اخالقي و،ي فرهنگي، علميها  و با انگيزه؛تخصصي/توليدي، فني

حادثه  اي، ي زنجيره ها   قتل  علت و زمينه اصلي حوادثي همچون      نژاد  در واقع احمدي  
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88 گفتمان عدالت و معنويت

 را در فراگيـري     هـا    آن سـال   آفرين   خرم آباد و بسياري از رخدادهاي تنش       مسأله،  78 رتي
اين حوادث با هر تفسير و نگاهي، اما يـك علـت اصـلي              . دانست  مي زده فضاي سياست 

فتح سـنگر بـه     « اين فضا بر اثر راهبردهاي       .ييگرا  ناشي از قدرت  زدگي    داشتند؛ سياست 
   1. ايجاد شد»در باالزني  فشار از پايين و چانه« و »رسنگ

 اعالم كـرده    »توسعه سياسي «چه دولت هفتم در اين شرايط هدف اصلي خود را            گر
ـ   با وجود راهبردهاي ياد شده، مسايل پـيش آمـده، تـنش          نژاد  اما احمدي  بود، ، هـا  يآفرين

انوني و ، رفتــار غيرقــهــا زدگــي ي حقيقــي و حقــوقي، سياســتهــا تخريــب شخــصيت
او . كـرد   نمـي  جهت امور را به سوي توسعه سياسي ارزيـابي      ،رويكردهاي سكوالريستي 

ــي   ــي، اخالق ــستگي مل ــش سياســي، همب ــزايش دان ــي و  توســعه سياســي را در اف گراي
دانست و معتقد بود توسعه واقعيتي چند بعدي است كه            مي پذيري افراد جامعه   مسئوليت

 .سـازد   مي عه و از جمله توسعه سياسي را ناممكن       نگاه تك بعدي به آن دستيابي به توس       
خواهد به توسعه سياسي يـاري رسـاند بهتـر            مي او معتقد بود جريان صاحب دولت اگر      

ي هـا   سياستگيري    و پي زني    ، برچسب برانگيز  است به جاي پرداختن به مباحث اختالف      
سياسي، آنان را با    به واقعيت توده مردم اعتقاد يابد و تالش كند با افزايش دانش             زا    تنش

زيرا مهمترين عامل ظلم و توسـعه نيـافتگي عـدم آشـنايي           . حقوق شهروندي آشنا سازد   
 يكي از وظايف خـود در دوران شـهرداري را           نژاد  احمدي. مردم با حقوق خويش است    

  .دانست  ميهمين موضوع
ر روزي ديديم كه درجامعه قدرت درك و تحليل مسايل سياسي بـاال رفـت، آن             اگ

رسيم كه مـردم در       مي است و به جايي   گوييم جامعه، توسعه سياسي يافته       ي م وقت
 كنند، و آمادگي آنان بـراي دفـاع از          مي مورد همه مسايل جامعه احساس مسئوليت     

 رود و آن زمـان      مـي  كشور و تقويـت همبـستگي ملـي بـسيار بـاال            كيان جامعه و  
  2.كشور توسعه سياسي اسالمي يافته است توانيم بگوييم كه مي

نگرش تك بعدي و نامتوازن جناح دولتي بـه توسـعه سياسـي و ناديـده انگاشـتن       
 و  )شده (ي ديگر توسعه در عمل موجب شد اقتصاد و فرهنگ دچار بحران           ها  مولفه

                                                 
 .26/4/1378؛ ترسال؛ »نژاد عضو هيات علمي دانشگاه علم و صنعت در گفت و گو با رسالت دكتر احمدي«. 1
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89 )1376-1384(ابي دوره نقد و بازي

 اكنون .مجبور شود هزينه زيادي بابت اين رويكرد نادرست به توسعه بپردازد كشور
توجهي دولـت     بي  اين . را تحمل كند   ها  هزينه گونه  د اين توان    نميكشور بيش از اين     

ي و فـساد    كـار    بي موجب شد بسياري از مشكالت تشديد شده و در مواردي مانند          
ناپـذيري   القاي ادعاهاي نادرستي چـون اجتنـاب       ...اجتماعي به نقطه بحراني برسد    
ق يي توسعه سياسي با سكوالريزاسيون از مصاد      ضرعسكوالريسم و مدرنيسم و هم      

  1.شود  مينگ ديني محسوبمقابله با فره
ما خودمان  ...  نگاه ما به توسعه سياسي، نگاهي نو، مترقي و بومي است نه وارداتي            

، ما در يـك فـضاي دوسـتانه و          كنيم   نمي سوز ي سياسي خانمان  ها  را درگير جنجال  
 خـواهيم بـود و نحـوه اسـتفاده از           ها  سازنده به دنبال افزايش كمي و كيفي آزادي       

  2.كنيم مي آزادي را تمرين
 اجحاف به مردم و انجـام كارهـاي         ساز  عدم اطالع شهروندان از حقوق خود زمينه      

فرهنـگ  ... نامناسب است كه الزم است در اين زمينه اقدامات جدي صورت گيـرد            
نهـضت  گيـري     ي و اصالح حوزه ارتباطات با مردم و نخبگـان و پـي            مدار  شهروند

  3.ر گيردخدمت رساني به مردم بايد در اولويت اول قرا
رحمـاء  «: فرمايـد   مـي  داند كه   مي  توسعه سياسي را مصداق عيني آيه زير       نژاد  احمدي
  ش فرهنـگ تحمـل يكـديگر و دوري از          ردر واقـع او گـست     . »اء علي الكفار  بينهم و اشد

ي سياسـي معيـاري بـراي       هـا   ي شخصيتي و تن دادن به اخالق را در فعاليـت          ها  تخريب
توسعه « اين بود كه جريان پرچمدار نژاد نقد احمدي تعجب و   . دانست  مي توسعه سياسي 

  .دگذار  احترام نميها  به هيچيك از آن ارزش»سياسي
جاي تعجب دارد كساني كه در بيرون از مرزها شعار گفتگو حتي با دشمنان معانـد      

ي هـا   دهند در داخل تحمل گفتماني ساده و معمـولي را در رقابـت              مي ملت را سر  
  4.حزبي و سياسي ندارند

 و شعارهاي توسعه بايد به تعمق و گسترش مهرباني، دست همديگر            ها  نتيجه برنامه 

                                                 
 . 141؛ ش جام هفته؛ »و فساد اخالقي استگري  غفلت از فرهنگ ديني و ملي، بستر اباحي«نژاد، محمود؛  احمدي. 1
 .8403090023خبرگزاري فارس؛ كد خبر . 2
 .8202130069خبرگزاري فارس؛ كد خبر . 3
 .28/7/1379؛ رسالت؛ »كنندات رياست جمهوري را تك نامزدي ميانتخاب«، محمود؛ نژاد احمدي. 4
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90 گفتمان عدالت و معنويت

بيانجامد، چه در غير     را گرفتن، راستي، صداقت و صفا، آرامش، آسايش و عبوديت         
اين صورت، افزايش تيراژ روزنامه و رشـد فـالن شـاخص اقتـصادي بـه تنهـايي                  

  1.توسعه نخواهد بودگر  نشان
ي اخير انجام گرفته در تـاريخ دو دهـه          ها  يبي كه در طي سال    ي رق ها  تخريب چهره 

 به طور مثال برخـورد جنـاح دولتـي در انتخابـات             .سابقه است  اخير كشورمان بي  
 انگيـز  بار و در عين حال عبـرت       شمي رفسنجاني هم تاسف   ها   مجلس ششم با آقاي   

 دوران و   »اميركبيـر «شخصيتي را كه تا چند مـاه قبـل از او بـه عنـوان                ... باشد مي
حتي مصمم بودند با تغيير قـانون اساسـي دوره           كردند و   مي  ياد »سردار سازندگي «

ي تبليغاتي  ها  ين شيوه تر  ين و پيچيده  تر  مديريت ايشان را تمديد كنند با ناجوانمردانه      
ـ    نمـي   فقط در حوزه سياست صورت     ها  اين تخريب ... دادند مورد هجوم قرار   . ردگي

 در مقابل سـيل     . در بخش فرهنگي هم ادامه دارد      ها  هينبلكه دامنه اين تخريب و تو     
 بزرگاني با سالح منطق و اسـتدالل        ،تحريفات و تبليغات عليه مباني دين و انقالب       

 به طور مثـال شخـصيت ارزشـمند و عـالمي            .وارد ميدان شده و ايستادگي كردند     
نيـت و    مصباح يزدي كه از مفـاخر برجـسته روحا         اهللا  آيتوارسته و دانشمند مانند     

 اما مالحظه شد كه اين شبكه عظـيم تبليغـاتي بـه             .دحوزه علميه در عصر ما هستن     
 شـيوه تـوهين و تخريـب را در پـيش        ،ي منطقي ها  جاي بيان استدالل و ارائه بحث     

ايـشان   را بـه سـوي    اي    ي ناجوانمردانه ها  يپرداز  گرفته و تهمت و افتراها و داستان      
اد مـصباح يـزدي حـرف       تي اس ها  ل انديشه روانه كرده و ثابت كردند چون در مقاب       

  2.اند منطقي ندارند، به ناچار راه توهين و تخريب را در پيش گرفته
دانـد كـه بـرخالف مـادر          مـي   نيروي اصيل انقالب را مانند مادر راسـتيني        نژاد  احمدي

واهد به هر قيمتي كه شده حتي آسيب ديدن فرزند، ادعاي خـود را ثابـت                خ   نمي روغين،د
گاه او نيروهاي اصيل انقالب به دليل مالحظاتي كه دارند دست بـه هـر رفتـاري                  از ن  .كند
  .شود  ميغيراصولي در نهايت به زيان انقالب تمامو زنند، زيرا رفتارهاي غيراخالقي  نمي

ي تخريبــي هــا روش اعتقاداتــشان اصــال مجموعــه نيروهــاي انقــالب بــه خــاطر

                                                 
 . 8402180014خبرگزاري فارس؛ كد خبر . 1
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  1.چرا كه در نهايت به نفع نظام نيست ،پذيرند و قبول ندارند نميناجوانمردانه را 
توان با زير پا گذاشتن قانون به بهانـه آزادي،          نژاد اين است كه نمي    نقد ديگر احمدي  

. انه با آزادي سـازگار نيـست      مدار  هاي قدرت و انديشه  ي فشار ها  تئوري. آزادي برپا كرد  
انـه  خواه   تمامـت  هايروحيات و انديشه   اي از  تبلور و جلوه   »ح سنگر به سنگر   تف«ه  ينظر

اسـتبداد  «بـا   . كنـد بـا ادعـاي رسـالت دمكراتيـك آن را توجيـه كنـد               است كه سعي مي   
 توان بـه تحقـق دمكراسـي و جامعـه مـدني اميـدوار بـود، و اصـوال                   نمي »انهطلب  اصالح

در فضاي ارعاب و خفقان كـه       . ي ناميد طلب   چنين رهيافتي به سياست را اصالح      توان  ينم
شود و از اين طريق مجال نقـد از فـرد    در نشريات رعايت نمي   حيثيت و آبروي مخالف     

 عدم آزادي هميشه    ؟ساالري سخن گفت   توان از آزادي و مردم    شود چگونه مي    مي گرفته
اعتبار كردن شخصيت اجتماعي افـراد        بي ي معهود و رسمي نيست؛    ها  به معناي مجازات  
سـاالري بـا تـرور       مـردم  .هاي بـارز نبـود آزادي اسـت        نمونه از خود   ،و ترور شخصيتي  

سـياه  اي    كه از حريف چهره   اي    شود و با پروپاگانداي رسانه      نمي شخصيتي رقيب حاصل  
از سوي ديگـر بـا      . ساالري و انتخابات آزاد سخن گفت      توان از مردم    نمي كند  مي تصوير

كـومتي كـه    حتوسـط كـارگزاران     » آزادي«ي همچـون    مـ گويي و كاربرد مفاهيم مبه     كلي
اداره كشور با سختي مواجه خواهد شد و زمينـه           نامه و قانون ارايه دهند،    روظيفه دارند ب  

به جـاي شـعار دادن بايـد        . شودم مي هبراي سوءاستفاده برخي افراد صاحبت قدرت فرا      
ـ هـا  ي قانوني عملياتي كرد و در شرايط وفاق اجتماعي آن ها  اين مفاهيم را با روش      ه را ب

  .اجرا گذاشت
توانند تصميمات روشن و هماهنـگ      هيم مبهم چگونه مي   مديران اجرايي باطرح مفا   

آيـا  ... اتخاذ نمايند و كشور را اداره كرده و فضاي سياسي جامعه را سامان دهنـد؟         
وقتي آزادي به طور مطلق و بـدون تعريـف حـدود و برنامـه اجرايـي آن مطـرح                    

 اشرار گردد باعث سستي اركان جامعه و نابساماني در اداره كشور و نهايتا تسلط مي
منـد از انـواع امكانـات مـادي و          سياسي كه از هر ابزاري اسـتفاده كـرده و بهـره           

اگر منظـور   ... گرددي آشكار و پنهان هستند بر فضاي سياسي كشور نمي         ها  حمايت
از اين مباحث، آزادي ابراز مخالفت در چهارچوب قـانون و منـافع ملـي و بـراي                  

                                                 
 .30/9/1381؛ سياست روز؛ »پردازي نيست وظيفه قوه مجريه نظريه«، محمود؛ نژاد احمدي. 1
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92 گفتمان عدالت و معنويت

ست سال گذشته همواره وجود     همگان است كه حرف جديدي نيست و در طول بي         
به راستي كدام دولت است كه نماينده و وكيل مخالفين باشد؟ مگـر             ... داشته است 

بـه  . انـد  همواره بايد نماينده ملتي باشند كـه بـه آنهـا رأي داده            ها  نه اين كه دولت   
راستي اقليت انگشت شمار پرمدعا و غريبه از ملت، تا كجا بر شـهروندان و مـردم                 

اي ت دارد؛ و آيا به خاطر پز مدارا و دمكراسي در عرصه جنگ رسانه             عادي ارجحي 
ي آنچناني ندارند، ناديده    ها  توان حقوق مردم را كه بلندگو     ي استكباري مي  ها  قدرت
 2/98درست است پس حق     ) كنندكه دشمنان مي  (اگر اين تعابير از آزادي      ... گرفت

لس و همه اركان نظام بـا رأي        دولت و مج  ... ملت ايران كه براي آزادي جنگيدند و      
يشان توسط  ها   و آمال و خواست    ها  گردند از آزادي چيست كه آرمان       مي آنها مستقر 

   1.شودهمان معاندان پايمال مي
بند و بـاري اسـت تـا زمينـه و             بي جامعه نيازمند ترسيم و تثبيت مرز بين آزادي و        

بر سـوگندي كـه      مهور بنا ج رييس... استفاده مفسدان فراهم نشود    اي براي سوء  بهانه
خورد موظف به حفظ ايمان ديني مردم در برابر فرهنگ فرسوده غرب و برخورد  مي

   2.پردازدعه ابتذال مياقانوني باكساني است كه به ترويج و اش
   3.ين قرباني آن آزادي استلقانوني حاكم شود او  بيهر جا

و نـه بـه معنـاي صـفت و          رود  متأسفانه امروز اصالحات به معناي اسم به كار مي        
خواهند   مي طلب، اما كاري كه    اند اصالح يك گروه اسم خودشان را گذاشته     . آرمان

بايد به سـمت  . باالخره اصالحات تعريف دارد. ن اسم ندارد  يبكنند اصال ربطي به ا    
اي هـستند كـه از عناصـر        طيـف گـسترده   طلبان    اصالح. خير و صالح حركت كند    

گويند اصالحات، بدون اين كـه آن را        همه هم مي  . د دارد  وجو ها  انقالبي در بين آن   
   4.تعريف كنند

اي در جامعه ايجاد شـده بـود         كننده  پس از دوم خرداد يك فضاي خشن و مرعوب        
  وزيـر 22براي اولين بار به طـور كامـل بـه        ) به طور نمونه مجبور شد    (كه مجلس   

                                                 
 .28/7/1378 كيهان؛؛ »آزادي به مفهوم درنورديدن مرزهاي امنيت و منافع ملي نيست«، محمود؛ نژاد احمدي. 1
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 .8403230130خبرگزاري فارس؛ كد خبر . 3
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93 )1376-1384(ابي دوره نقد و بازي

در تمـام  . نداشتدولت رأي داد و هيچ كس هم جرأت مخالفت با دولت جديد را           
نكتـه بـسيار    . اي نبود كه مجلس با آن مخالفت كنـد        دوره مجلس پنجم هيچ اليحه    

هـاي جـاري درخواسـت      اي پرداخت هزينه  رعجيب اين كه براي اولين بار دولت ب       
سـال همـه ايـن       در اين چهـار   ... استقراض كرد و مجلس هم با آن مخالفتي ننمود        

بوده و اگر جنـاح رقيـب هـم         )  ارعاب فشار و (كارها در جهت تحقق اين اهداف       
يعني هجومي به آن شـده و در موضـع          . كاري انجام داده عكس العملي بوده است      

   1.ع يك اقدامي انجام داده استفتدا
رت بر انتخابات از يك طرف و  ا مجريان با دستگاه نظ    يافته  سازمانما معتقديم مقابله    

رقيـب    بـي   سوي دستگاه تبليغاتي    رقباي احتمالي از   يافته  سازمانتخريب گسترده و    
) در انتخابات هشتم رياست جمهـوري     (حزب حاكم، امكان رقابت سالم و برابر را         

تخريب چهره رقيب به يك امـر عـادي و روزمـره در             . به شدت كاهش داده است    
دهند امـا   سر مي خواهي    اندركاراني كه شعار مبارزه با تماميت     رفتار مجموعه دست  
  2.انديشند تبديل شده استميخواهي  اعالي تماميتدر مقام عمل به حد 

در اين دوران يكي از محورهاي تبليغاتي سكوالريستي جناح صـاحب دولـت كـه بـه                 
خاسـتگاه   .بـود » حاكميت دوگانه « نيز در پي داشت راهبرد       يلحاظ نرم افزاري تبعات امنيت    

در تـاريخ   . شـت  دا هـا    آن راين راهبرد ريشه در فلسفه غرب و روش انديـشه دوگانـه نگـ             
فلسفه غرب هميشه ميان عقل و ايمان، انـسان و خـدا، دنيـا و عقبـي، ديـن و سياسـت و                       

به ايـن دليـل انديـشمندان و        . اصوال امور مادي و معنوي مرز و جدايي وجود داشته است          
 را مقـوالتي  هـا  هاي خود اينثر از آن فلسفه در نظريه     اان غرب زده ايراني نيز مت     پرداز  نظريه

نظريه حاكميـت دوگانـه نيـز در        . اندپردازي كرده  فرض كرده و بر اساس آن نظريه       دوگانه
اي واقع با غيرقابل جمع دانستن مشروعيت و حكومت الهي با حكومت مردمي، بـه شـيوه               

يـا   «يي پرناشدني ايجاد كنـد و روش فكـر   ا  م و خدا فاصله   د داشت ميان مر   شافراطي تال 
توانست بسترهاي فكري الزم بـراي    ديگر اين نظريه مي    به عبارت . ندكرا حاكم   » اين يا آن  
در ايـن   . ي رنگـي را فـراهم سـازد       ها  از جنس انقالب  » جمهوري اسالمي «سازي    دگرگون

                                                 
؛ » لباسـي بـود كـه ديگـران بـر ادبيـات سياسـي مـا دوختنـد                  ،بندي چپ و راست     تقسيم«، محمود؛   نژاد  احمدي. 1
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94 گفتمان عدالت و معنويت

نگـر بـه     ثيرپـذيري از فرهنـگ سياسـي شـيعه، رويكـرد دوگانـه            انژاد در ت  شرايط، احمدي 
سـاالري    و مـردم   كند و با رد وجود اين نگرش در اسالم        حكومت و مشروعيت را نقد مي     

او حتـي معتقـد اسـت كـه     . كنـد  را مكمل هم معرفي مي     »اسالميت « و »جمهوريت«ديني،  
. گيـرد  يي اسالم در جامعه پا نمي     گرا  شود و بدون مردم   يي محقق نمي  گرا  مدبدون اسالم، مر  

دهد كـه چنـدان هـم         مي ساالري را ارايه   هاي سكوالريستي تنها يك تفسير از مردم      انديشه
نـژاد ارايـه ايـن    البتـه احمـدي  . يست و توانايي تحقق مفهومي و عميق آن را نـدارد    معتبر ن 
 را حامل برخي اهـداف راهبـردي و   ها داند بلكه آن ها را صرفا مفهومي و فكري نمي      نظريه

نژاد مدتي  احمدي. كندارزيابي مي » فتح سنگر به سنگر   «سياسي در راستاي جنگ قدرت و       
سـاالري دينـي را       مردم ازست جمهوري الگوي جديد عملي      بعد در زمان شهرداري و ريا     
  .به نمايش گذاشتذيل گفتمان انقالب اسالمي 

.  قابل تفكيك نيـست    ها  يعني اين . دانممن جمهوريت و اسالميت را از هم جدا نمي        
در كشور مـا    . چون يكي از آنها روش و شكل است و ديگري قالب و محتوا است             

چون . د و ظرفيت نظام به خاطر اسالمي بودنش است        قالب به خاطر محتوا ايجاد ش     
شـود  كند و براي رأي و نظر مردم ارزش قايل مي         نظام اسالمي است فضا را باز مي      

  1.دهدو به آن اعتبار مي
تقسيم جامعه و اقشار مخلف آن به دو بخش متفـاوت كـه يكـي وظيفـه دفـاع از                    

بگيرد، در اصل هدف ايجاد اسالميت و ديگري وظيفه دفاع از جمهوري را بر عهده           
كند، در صـورتي كـه اسـالميت و           مي شكاف بين جمهوريت و اسالميت را تعقيب      

ساالري ديني هيچ تضادي با هم ندارند و تمام اقشار براي            مردم جمهوريت در نظام  
در . هـا هـستند   صيانت از جمهوري اسالمي موظف به دفاع از هر دوي اين مؤلفـه            

اسالم به پا كرده و امروز و فردا هم اسـالم از آن دفـاع      كشور ما نظام جمهوري را      
 جانـب   زالقاي تضاد بين اسالميت و جمهوريـت نـوعي فريبكـاري ا           . خواهد كرد 

ما نيز همچـون گذشـته بـر        . كساني است كه به هيچ يك از آن دو اعتقادي ندارند          
  2.كنيم  ميدفاع توأمان از اسالميت و جمهوريت تأكيد
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تـز  (خابي و انتصابي    تي در حاكميت و تقابل بين نهادهاي ان       القاي شكاف و دوگانگ   
هاي مختلف به ويژه خـروج از حاكميـت و          ، تهديد نظام به شيوه    )حاكميت دوگانه 

هاي ستون پنجم بـراي تـضعيف تـا حـد            مجموع شيوه  ،ناكارآمد ساختن حاكميت  
  1.ممكن نظام در مقابله با تهديدات دشمن است

 كاركردي دارند كه برآيند     ، تقسيم كار و نظم منطقي     مجموعه نهادهاي نظام در يك    
در يك نظام طبيعي اسـت      . است  جمهوري اسالمي  مدار  ساالر و دين   آن، نظام مردم  

كه بعضي نهادها مسئول برخورد و ممانعت و برخي ديگر مسئول تـشويق و امتيـاز     
اسـتناد بـه    . دادن هستند و هر دو در خـدمت نظـام مردمـي و مكمـل يكديگرنـد                

يك مأموريت  كفتدها و   اشوه جلوه دادن چهره بعضي نه     مركردهاي موضعي براي    كا
مـثالً  . معنا و اصوالً خسارت بار اسـت        بي هر نهاد از سايرين و از كل نظام حركتي        

يابـد و اگـر     مجلس شوراي اسالمي با حضور و تأييد شوراي نگهبان رسميت مـي           
يد قـوانيني تـصويب كنـد كـه     ساالري و آزادي باشد با   بخواهد واقعا طرفدار مردم   

مورد تأييد شوراي نگهبان قرار گيرد و در غير اين صورت آن مصوبات نه مردمـي                
و سـيلقه امـري طبيعـي اسـت لـيكن نمـاد       نظر  اختالف... و نه اسالمي خواهد بود  

  2.ي تنها و تنها حركت در مرز قانون استمدار ساالري و دين مردم
هـاي غربـي بـه دسـت       با لفاظي و بازي با نظريه      ساالري نژاد معتقد بود مردم   احمدي

 .طلبد  و متون فلسفي اقدام عملي و رفتار عيني مي         ها  ساالري در پس كتاب    مردم. آيدنمي
ي، نـشين   يي و كـاخ   گرا  ملجنبود عدالت اجتماعي، فاصله ميان حاكمان و مردم، فرهنگ ت         

تفكيك ميان توده و نخبـه       كه خود را در ادبيات فخرفروشانه        ،مĤبانه روشنفكري  نگاه قيم 
بـه  . ساالري رابطه معكوس دارنـد     يي هستند كه با مردم    ها   همگي شاخص  ،دهد  مي نشان

سـاده  «،  »عـدالت اجتمـاعي   «ساالري عيني و واقعي، گـسترش        عبارت ديگر، الزمه مردم   
، بـه نخ«مردمي بودن دل برگـرفتن از ادبيـات تكبرآميـز           . است» مردمي بودن «و  » زيستي

نـژاد  از نگـاه احمـدي    . ميان مردم به سر بردن و با آنان صـادق بـودن اسـت              و در    »توده
تـوجهي بـه      بـي  . نـاممكن اسـت    »مردمـي بـودن   « و   »داري مـردم « بدون   »ساالري مردم«
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96 گفتمان عدالت و معنويت

ي نامشروع بادآورده، ناديده گرفتن فاصله طبقاتي، بسته بودن دايـره مـديران و              ها  ثروت
سـاالري   ر مختلـف كـشور بـا مـردم        جدي نگرفتن مردم و مشاركت آنـان در اداره امـو          

  .همخواني ندارد
 روشن از وظايف مديران و نقـش مـردم در اداره        روز بايد بياييم يك تعريف  كامال      ام

اما ايـن،   ... كه بخش كوچكي از آن تعريف شده است؛ رأي دادن         ) ارايه دهيم (كشور  
ر همه  مردم بايد لحظه به لحظه و د      . بخش كوچكي از مشاركت در اداره كشور است       

جا و راجع به همه مسايل، هر جا كه هستند حضور داشته باشند، نظر بدهنـد، بحـث                  
يعني همه مردم نسبت به اجـراي       . كنند؛ اصل امر به معروف و نهي از منكر يعني اين          

گيري اهداف انقالب، نسبت به درست اداره كردن كشور، نسبت          عدالت، نسبت به پي   
ين بردن فقر، نسبت به از بين بـردن تبعـيض بايـد    به حذف رابطه بازي، نسبت به از ب  

ميـان  (در بناي حكومت اسالمي همه حضور دارند، نه ايـن كـه             ... نقش داشته باشند  
اي را بريـديم بـه نـام نظـام و        ببينيم يك اليـه   ) جامعه و حكومت جدايي بياندازند و     

مـردم  اتفاقا تنها نظامي كه بدون مـشاركت فعـال همـه جانبـه و مـستمر        ... حكومت
   1.تواند بنا بشود، نظام اسالمي است نمي

ـ     ... آورند اصال مردم را به حساب نمي      ها  متأسفانه بعضي  اي ربه رغم شعارهايي كه ب
  2.ترين شأني براي مردم قايل نيستنددهند، كوچكمردم مي

ساالري يعني اين كـه مـا        مردم. ساالري كه فقط در برگزاري انتخابات نيست        مردم
دولت موظف است راه را بـراي مـردم         . كشور را بر عهده مردم بگذاريم     تمام اداره   

   3. در راه شكوفايي كشور هزينه شودها پايان آنباز كند تا انرژي بي
گيـرد و     مـي  هاي ثـروت نامـشروع در كـشور شـكل         اگر عدالت از بين برود، قله     

ـ    ها در مي  هاي سياست و فرهنگ و رسانه به خدمت اين قله          عرصه ه ايـن   آينـد و ب
  4.ترتيب فرصت استفاده از آزادي از ديگران سلب خواهد شد
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97 )1376-1384(ابي دوره نقد و بازي

 درد  تـوان     نمـي رسد،   به دست افراد مي    ها  يي كه در كاخ   ها  از روي كاغذ و گزارش    
كنند بايد  ريزي    خواهند براي ملت برنامه   مسئوالن كشور اگر مي   . مردم را لمس كرد   

ان بروند تا بتوانند يـك پيونـد        هاي مردم و به ويژه محرومان و پابرهنگ       به ميان توده  
، مـشكالت و    هـا   ي كشور با خواست   ها  ها و سياست  پايدار و سازنده را ميان برنامه     

دولت متعلق به ملت است و بايد به مردم باز گردانده           ... نيازهاي مردم برقرار سازند   
 مـسئوالن كـشور بـا مـردم         تشود و الزمه تحقق اين هدف نيز يكرنگي و صـداق          

ند و چنـدي    رخواهند كارها را به دست مردم بـسپا       بتدا گفته شد كه مي    در ا ... است
نيـز مفهـومي    سازي     و خصوصي  دتعبير و تفسير كردن   سازي    بعد آن را به خصوصي    

  1.اي خاص پيدا نكردجز فروش اموال دولتي آن هم به عده
 دم از ي دربسته بيرون بيايند و با قدم زدن در كوچه و به همـراه مـر               ها  مسئولين از اتاق  

ي هـا   گيـري  ي كاغذي را منبع تصميم    ها  و فقط گزارش   نزديك مشكالت آنان را شنيده    
 هـا   توان آرمان كنند صرفا با دولت و مجلس مي      اي فكر مي  اينكه عده  2.خود قرار ندهند  

بايد توسط آحـاد مـردم مطالبـه        خواهي    عدالت. را محقق كرد، يك تصور باطل است      
حكومت ... شودره كشور باشند، نظام اسالمي محقق مي      تولي ادا ماگر همه مردم    ... شود

اي نقش مردم در اداره كشور نقش اصـيل و پايـه          . مردمي در متن حكومت ديني است     
يي فراهم آورد تا مـردم      ها  اگر قرار است فضاي كشور معنوي شود، بايد فرصت         است،

 عـدالت   اصالح وضعيت اقتصادي و تحقق    ... نقش خودرا در امور معنوي تقويت كنند      
  3.پذير نيست اجتماعي بدون حضور مردم امكان

شود و نه توان ادامه حيات دارد، نظام          مي تنها نظامي كه بدون حضور مردم نه بر پا        
  4.خواهد عدالت و معنويت را بر پا كند  مياسالمي است كه
برنامه دولـت كـه     نژاد معتقد بود اين وضعيت سياست زده و بي        به هر تقدير احمدي   

آورد و  ت اسـت اينگونـه دوام نمـي       مـ ي وسيع در سطح جامعـه و حكو       ها   با تنش  همراه
او معتقد بود گروهي كـه معتـرض اسـت، پـس از             . تواند با اين وضعيت تداوم يابد     نمي
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98 گفتمان عدالت و معنويت

رسيدن به قدرت هرچند كه تا مدتي بهانه بياورد اما به تدريج افكار عمومي را از دست                 
ي پراكنـده   هـا   در ضمن گروه  . پاسخگو باشد خواهد داد و بايد نسبت به مسئوليت خود         

شوند و هر گروهـي بـه       معترض پس از رسيدن به قدرت با اختالفات دروني مواجه مي          
  .كشد و انسجام پيشين به تدريج از بين خواهد رفتسويي مي

دليل اول اين كه قوه مجريه بايد       . تواند ادامه داشته باشد   اين روند به چند دليل نمي     
اي قعي پاسخ دهد و اين امر نياز به برنامه و كار دارد و وقتي برنامـه               به مطالبات وا  

گـويي  سـه سـال، چهـار سـال مـي         . افتـد نباشد و طبعا كار جدي هم اتفاق نمـي        
رود و  كشد و از جلو چشم مردم عقب مـي          مي گذارند و رقيب خودش را كنار      نمي

گويد  در جايي مي   آيد و حتي  كند و كوتاه مي   ي مي نشين  خيلي جاها از مواضع عقب    
گيرند كـه چـه     دهم، اما باالخره در مقابل اين پرسش قرار مي        حتي كانديدا هم نمي   

دليل دوم اين كه چون ايـن طيـف نـاهمگون    . كاري انجام داديد؟ ديگر بهانه نياور    
واهـد بلكـه مجموعـه      خ   نمي است و يك سر اين طيف نه تنها رقيب دوم خرداد را           

خواهـد و   اصل نظام را هم نمي    . واهدخ   نمي اد را هم  ي دوم خرد  گرا  نيروهاي اصول 
يك مجموعه معترض تا جـايي    ... اش همان سمت بود   گيرياين طيف از ابتدا جهت    

تواند حفظ كند، اما به محض      كه حالت اعتراض و طلبكاري دارد، انسجامش را مي        
  1.شودرسد، تفرقه آشكار مياين كه به مرحله پاسخگويي مي

 ايـن   هـا    جناح حاكم بر دولت در آن سال       هنژاد ب ترين توصيه احمدي  ترين و اصلي  مهم
لي خـود كـه   صـ گيز بـه وظيفـه ا  نزا و نزاع اي تنشها  است كه با دست كشيدن از سياست      

 بـاز  ،و توسعه و فقرزدايي و عدالت گستري اسـت  انجام كار و تالش براي گسترش توليد    
ي سياست زده پر شود، فـضايي بـراي         اه   اگر با كينه و انديشه     ست كه  ا ذهن ظرفي . گردند

ظرفيـت و زمـان آدمـي محـدود         . ي سازنده باقي نخواهـد گذاشـت      ها  مهرورزي و انديشه  
ي سياسـي شـود و در جلـسات         هـا   ي كار و خـدمت صـرف رقابـت        ها  اگر فرصت . است

گـزاري و    در مسابقه سياست بگذرد مجال چنداني براي خدمت       ريزي    پي براي برنامه   در پي
  . كشور باقي نخواهد ماندمديريت امور

 است و منحرف كردن اذهان مسئوالن ناپذير  اين كشور نيازمند كار و تالش خستگي      
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99 )1376-1384(ابي دوره نقد و بازي

ي انقالب و اهداف بلند انقـالب اسـالمي         ها  كشور از اين نياز مبرم خيانت به آرمان       
  .شودمحسوب مي

ايـن كـه يـك    . يمان هم، فضاي اسالمي را رعايـت كنـيم     ها  گوييم در رقابت  ما مي 
اي تا به يك پستي برسند بنا را بر اين بگذارند كه ديگران بايد نابود شوند، اين                  هعد

شـود بـه   اين حالت كينه ورزي كه هر روز دارد تبليغ مي... كجايش اسالمي است؟ 
اين كه حتما كشور را قرمز و آبي كنيم، حتما تقابل، حتما بايد نـابود كنـيم، ايـن                   

ه نيروهاي دلسوز كـشور اگـر دسـت بـه           كجايش با فرهنگ ما هماهنگ است؟ هم      
آوريم، چون آن قدر خرابي داريم، آن قدر مشكالت         دست هم بدهند باز هم كم مي      

  1.آوريمهاي دشمنان است كه همه هم كار كنيم، كم ميداريم و توطئه
ي سياسـي و تـالش      ها  ساالري را دوري از درگيري      شرط توسعه و مردم    نژاد  احمدي

زيرا در اين صورت نيروها و منابع در        . دانست  مي »وفاق ملي «ه  براي همدلي و رسيدن ب    
  .رفت، نه دفع يكديگر  ميجهت توسعه به كار

ي هـا   را مبتني بر قـانون اساسـي، اصـول و ارزش          » وفاق ملي « منشور   تر  بايد سريع 
سـاالري   اسالمي، محكمات انقالب اسالمي، خط امام و رهبري و متناسب با مـردم            

مه نيروهاي انقالب و كـشور بـه ايـن موضـوع بـا ديـد يـك                  ديني شكل داد تا ه    
        2.استراتژي بلندمدت و نه مقطعي بنگرند

 بر سياست خارجي اين بود كـه        نژاد  ترين نقد احمدي  اما گذشته از مسايل داخلي، عمده     
-كند در عرصـه بـين     ي منتقد داخلي با شدت برخورد مي      ارياني كه در برابر نيروه    جچطور  

نژاد ديپلماسي موفق را در ايمـان بـه توانمنـدي ملـت و             احمدي. دهدل نشان مي  الملل انفعا 
توانـد موجـب خـروج       زيرا اين عوامل مي    3.دانستخودباوري و تعهد به اصول انقالب مي      

ان مـدار   سياست خارجي از حالت انفعال شود و با افزايش اعتماد به نفس در ميان سياسـت               
 در واقـع اگـر هـدف از         4.يروهاي بيگانـه مقتـدر سـازد      آنان را در عرصه خارجي در برابر ن       

فع با روحيـات پـر      انژاد اين من  ديپلماسي تحصيل منافع مادي و معنوي باشد به نظر احمدي         
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100 گفتمان عدالت و معنويت

 او به افرادي كه ،از اين رو. شده از ترس كه نتيجه آن دادن امتياز است به دست نخواهد آمد
  .كرد  ميدند نيز انتقادا بوكيران مذاكره با آمخواه ي حتيطدر چنين شراي

در شرايطي كه آمريكا ايران را تهديد و از هيچ كوششي براي اهانت و تحقير ملت                
ايجـاد  ... كند، مذاكره با امريكا اقدامي كـامال غيرمنطقـي اسـت      ايران فروگذار نمي  

آميز كه در آن ترس و هراس از قدرت دشمن، انگيزه دفاع را از مـردم                 فضاي يأس 
وظايف تبليغاتي و مطبوعـاتي     ) بيانجامد از (لقاي آشفتگي و بحران     سلب كند و به ا    

اي جـز تـسليم     مذاكره در شرايط تهديد دشمن، معنـا و نتيجـه         ... ستون پنجم است  
  1.ي ستون پنجم استها ندارد و به تسليم كشاندن نظام، خود مبنا و اساس مأموريت

ي، در شـرايطي كـه      ي خـارج  هـا   نژاد با اين رويكرد، همچنين بـه اسـتقراض        احمدي
  .كند ذخيره ارزي مناسبي برخوردار است نيز انتقاد ميازكشور 

بـسيار بـاالتر از ارقـام       ) 1381سـال   (در حالي كه درآمدهاي نفتي در سال جاري         
قانون بودجه است و صندوق ذخيره ارزي از هفت ميليارد دالر مـازاد درآمـدهاي               

يي در كار است كه اصـرار دارد        اه  باشد، معلوم نيست چه دست    نفتي برخوردار مي  
به جاي استفاده از منابع داخلي همچنان كشور را زير بار تعهدات جديد فرو ببـرد                
كه با احتساب تعهدات فعلي و تعهدات مصوب سال آينده از مرز هـشتاد ميليـارد                

ار و مجلس   گز  ما از رييس جمهور محترم و دولت خدمت       ... دالر فراتر خواهد رفت   
خواهيم اين روند را پايان داده و به جاي اتكا بـه تـسهيالت و                مي شوراي اسالمي 

   2.ي داخلي استفاده كنندها منابع خارجي از منابع و ظرفيت
گـرا   كـه جريـان سـكوالر و غـرب         ها   سال ننژاد در فضاي سياسي ايجاد شده آ      احمدي

اد، نسبت  ي فكري انقالب و جمهوري اسالمي را مورد هجوم قرار د          ها  قدرت يافت و بنيان   
اي كه ضمن انفعال در سياست خـارجي، از         پديده. دهدهشدار مي » استعمار نو «به بازگشت   

 بـه سـوي غـرب    هـا  خودباختگي فرهنگي و وادادگي فكري نيروهاي داخلي و گـرايش آن  
شد، از  استعمار نو بر خالف استعمار قديم كه توسط نيروهاي بيگانه انجام مي           . برآمده است 

   3.گرفتزده صورت مي اخلي غربطريق نيروهاي د
                                                 

 .174؛ ش جام هفته. 1
 .8111140076خبرگزاري فارس؛ كد خبر . 2
 ».نژاد استاد دانشگاه علم و صنعت، برويد دنبال جريان سوم گفت و گو با محمود احمدي«، محمود؛ نژاد احمدي. 3
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101 )1376-1384(ابي دوره نقد و بازي

در استعمار نو اگر حاكميت سياسي و عناصر فكري جامعـه همگـام بـا اسـتعمارگر                 
 روي دو چيـز كـار   ها در طول اين دوره آن  . نباشند امكان تداوم استعمار وجود ندارد     

تأثير قرار دادن عناصر     يكي وابسته نگه داشتن ساختار سياسي و ديگري تحت        . كردند
اي كه مباني فكري استعمار را در جامعه بـر اسـاس            روشنفكر كشور به گونه   فكري و   

به كارگيري عناصر داخلي و به ظـاهر خـودي          . ساليق داخلي ترجمه و منتشر نمايند     
خوشبختانه در كـشور    . هاي استعمار نو براي تداوم چپاول است      در كشور ما از شيوه    

 و ركـن دوم ضـربات اساسـي         ما با پيروزي انقالب اسالمي ركن اول متالشـي شـد          
  1.دريافت كرد، ليكن فرصت سازماندهي مجدد را به دست آورد

نژاد بر تحـوالت ايـن دوره، گـسترش         ترين نقدهاي احمدي  ديابر اين اساس، از بني    
ها و در ميـان نيروهـاي       هاي سكوالريستي و تبليغ و ترويج اين نگرش در رسانه         انديشه

  .اجتماعي است
را در پـي  ي دينـي    هـا    نه تنها به حاشيه رفتن باورها و ارزش        ، او سكوالريسم از نگاه  

در حالي كه روحانيت در طول . وي ساختن روحانيت استنز ديگر آن م   ه، بلكه وج  دارد
تاريخ منشأ بسياري از دستاوردهاي ملي ايرانيان بوده است و هر جنبشي كه در تقابل با                

  2.روحانيت پديد آيد به سرانجامي نخواهد رسيد
انـد،   ياناتي كه بدون اسالم و روحانيت شكل گرفته       ردهد ج تجربه تاريخي هم نشان مي    

ضربه به كشور   شان    ريزياند و همواره برنامه   فقط در مسير تخريب حركت كرده      و   فقط
 اگـر   ،انـد اند و پاي دشمن را باز كرده      انقالبي شده به شكست كشانده     اگر. بوده است 

اگر آزادي بـوده بـه اسـتبداد تبـديل           اند،گي تبديل كرده  استقاللي ايجاد شده به وابست    
   3.ايمهايش را ديده در سلطنت مشروطه و نهضت ملي شدن نفت نمونه. اندكرده

در برابر خورد موظف به حفظ ايمان ديني مردم    مي رييس جمهور بنابر سوگندي كه    
ـ                 ـ  افرهنگ فرسوده غرب و برخورد با كساني است كـه بـه تـرويج و اش ذال عه ابت

   4.پردازند مي

                                                 
 .پيشين. 1
 .91، ش  سياست نامه هفته ،»...نژاد  درگفت و گوي سياست با دكتر احمدي«. 2
 .24/7/1382؛ راه مردم؛ »چشمان آگاه انقالب باشيم«، محمود؛ نژاد احمدي. 3
 .141؛ ش جام هفته؛ »و فساد اخالقي استگري  غفلت از فرهنگ ديني و ملي، بستر اباحي«نژاد، محمود؛  احمدي. 4
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102 گفتمان عدالت و معنويت

پردازد كه ناكارآمدي خـود را  گرايي مي ي عرفها نژاد به نقد جريان در واقع، احمدي  
ي ني خود را به باورهاي ايمـا      ها  سازند و ضعف  ن مي اگوناگون پنه ي  ها  پردازيدر نظريه 

  .خوانند  مييافتگي دهند و سكوالريسم را ضرورت توسعهو نظام سياسي ديني نسبت مي
دهند در حالي كه با احكام يران، ناكارآمدي خود را به كليت نظام ربط ميبرخي مد

   1.توان كشور را اداره كرد و خود را در اين راه فدا نمودمترقي اسالم مي
بافـد كـه اشـكال و       حال مديري كه از نگاه انقالب فاصله گرفته اسـت، فلـسفه مـي             

   2. جمهوري اسالمي بيندازدضعف و ناكارآمدي در حوزه كاري خود را به گردن نظام
دانـد  ستي نمـي  ليـ هاي غربـي و ليبرا    تنها نتيجه انديشه   نژاد سكوالريسم را  البته احمدي 

» انجمن حجتيـه  «هاي مرتبط با    و از جمله انديشه   » متحجر«هاي  بلكه در كنار آن از انديشه     
  .داند مييي از سطح جامعه و سياستزدا كند و نتيجه هر دو رويكرد را ديننيز ياد مي

 كنند، محدود نگر هستندمتحجرين عناصري هستند كه با تحوالت زمان حركت نمي       
ي ها  همچنين اهل خطرپذيري و پذيرش مسئوليت     . و افق ديدشان بسيار كوتاه است     

متحجرين كه بخشي از آنهـا در انجمـن حجتيـه متـشكل        ... بزرگ اجتماعي نيستند  
  .كردند مستهلك ميي غير اصلبودند عمدتا نيروهاي انقالب را در ميدان

گيـري  كساني كه معتقد بودند نبايد در سياست دخالت كرد، معموال حضور و موضع            
موضـع نـق     جريان تحجر عمدتا در   ... شدايشان به نفع نظام سلطه و استبداد تمام مي        

زدن و مخالفت و مستهلك كـردن نيروهـاي انقـالب، جهـت جلـوگيري از تـشكيل             
 با القاي ترس از شكست احتمالي تن به حاكميـت زور            ها   آن .حكومت اسالمي بودند  

مسئولين امنيتي كشور موظفند به خاطر هزينـه و اختيـاراتي كـه     ... دادندو استبداد مي  
مباني ... ملت به آنها داده است، مراقب فعايت اين انجمن باشند و با آن برخورد كنند              

 بـه سـمت سـكوالر كـردن         ها  براللي... و نتيجه عملياتي تحجر و ليبراليسم يكي است       
ري از تحرك مذهبي در     يگبه سمت جلو  ) با رفتن (حجرين نيز   مت. روندجامعه پيش مي  

) با ايـن  (هاي سياسي و نفي تحركات انقالب اسالمي قبل از حكومت جهاني،            صحنه
   3.كنند عمل زمينه را براي حاكميت سكوالرها فراهم مي

                                                 
 .12/11/1383؛ سياست روز؛ »باز گرددهاي انقالب  مديريت كشور بايد به آرمان«، محمود؛ نژاد احمدي. 1
 .26/11/1383؛ همشهري؛ »گرا مديريت تحول«، محمود؛ نژاد احمدي. 2
 .19/6/1381؛ سياست روز؛ »ها سكوالر كردن جامعه است نتيجه فعاليت متحجرين و ليبرال«نژاد، محمود؛  احمدي. 3
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  شناسي عام آسيب. 2
ي هـا   ي جـاري و سياسـت     ها   بر نقدهايي كه در اين دوره به برخي پديده          عالوه نژاد  احمدي

پردازد كه شامل   ميشناسي انقالب به نقدهايي كند، در آسيب  مياتخاذ شده جبهه دوم خرداد
يي عام كه دست كـم در طـول دو دهـه اخيـر در امـور                 ها  نقد. شود  مي ي پيشين نيز  ها  دوره

  .سياسي كشور وجود داشته است
دوري از گفتمـان    «:  توجـه دارد عبارتنـد از      هـا    به آن  نژاد   اين نقدها كه احمدي    مهمترين
  . »كم توجهي به عدالت«و » گري اشرافي«، »اصيل انقالب

  
  : دوري از گفتمان اصيل انقالب اسالمي. 1-2

ترين نقد را دور شدن از گفتمان امـام         نژاد اساسي ي انقالب احمدي  ها  شناسي آفت  آسيب در
با ذكر اين توضيح كه در انديشه او فرهنگ         . داند  مي بير ديگر گفتمان انقالب   ع ت خميني و به  

 با تمـام    57 اسالمي   ي امام خميني نيست و اصوال انقالب      ها   چيزي جداي از انديشه    انقالب
 و  هـا   در حقيقت ريشه تمامي آفت    . اي از مرجعيت شيعي امام خميني است      شكوهش جلوه 

دوري از ايـن باورهـا و       . گـردد ي به اين موضـوع بـاز مـي        شمرد همگ نقدهايي كه او بر مي    
دوري از  . ته از اواخر دهه شخصت به بعد اسـ        ژالعلل مشكالت كشور به وي      علت ها  ارزش

عـه و  ماين گفتمان، دوري از فرهنگ بومي، دوري از ايمان راسـتين و عميـق و دوري از جا   
 از . توسعه مطلوب و متوازن اسـت  و دور افتادن ازها  كه نتيجه آن برخي گرفتاري؛مردم بود 

اي بـا توجـه بـه       اگـر جامعـه   . امكان وقوع ندارد  زا    نژاد اصوال توسعه غيردرون   نگاه احمدي 
 هـا   يي با آن  ها  شرايط خاص خود كه به طور مشخص از جوامع ديگر متمايز است و تفاوت             

يـشه و اجـراي   به توليـد اند ... هاي مديريت اقتصاد، سياست، فرهنگ ودارد نتواند در حوزه   
چـاهي كـه آبـي از آن        . كندآنها بپردازد فرصتي براي رشد و توسعه عميق و پايدار پيدا نمي           

فتمـاني  گگفتمـان انقـالب،     . بـرود  جوشد با استمداد دلو و سطل نيز راهي از پيش نمي          نمي
بومي است كه حاصل هزاران سال تاريخ فرهنگي و جريان فكري در اين كشور اسـت كـه                  

بـه  آوري    فاصـله گـرفتن از ايـن گفتمـان و روي          .  گرفتـه اسـت    نـضج خمينـي   توسط امام   
تدريج در حوزه     كه به  دي غربي در بدنه مديران دولتي آغازگر سلسله اشتباهاتي بو         ها  تئوري

با تغييـر   .  و رفتارهاي دولتي نمايان شد و سپس به سطح جامعه كشيده شد            ها  باورها، ارزش 
ي مديران تغيير   ها  هاي غربي ابتدا باور و ارزش      به آموزه گفتمان ديني انقالب و روي آوردن       
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در .  نـشان داد هـا  يگـذار   و سياسـت ها ريزي خود را در برنامه ها  و سپس اين دگرگوني    كرد
 شرايط زيست اجتماعي تغيير كـرد و جامعـه نيـز بـه ناچـار بـا                  ،ها  نهايت هم با پيگيري آن    

دي بـه سـوي گفتمـان عـاريتي،         چرخش از گفتمان اصيل خـو     . تحوالت جديدي آشنا شد   
اي را  دنياي تجربه ناشـده ها ي مديران را متحول ساخت و زبان جديد آن گفتمان        شناس  جهان

انتظـارات از سياسـت و حكومـت و قـدرت و زنـدگي عمـومي            . پيش روي آنان قـرار داد     
  . ساخت»آدمي دگر«دگرگون شد و از عالمي نو 

ن اصيل پيشين، سرگـشتگي و بحـران        ي جديد عاريتي با گفتما    ها  گسيختگي گفتمان 
ي پـسين   هـا   هويت را در گروهي از كارگزاران حكومتي موجب شد كه خود عامل آفت            

، فـساد   زدگـي   گـري، سياسـت    ي طريق آن اشـرافي    ها  اين آغاز راهي بود كه منزلگاه     . بود
يـي و  زدا  كـه جـوهر همـه آنهـا بـه اخـالق      ؛توجهي بـه مـتن مـردم بـود    اقتصادي و بي 

  . رسيدمي) سكوالريسم(يي گرا عرفي
 و كمبودهـاي پـس از انقـالب بـيش از آن كـه بـر آمـده از          هـا   بر اين اساس ضعف   

  .ي انقالبي باشد ناشي از دور شدن از آنهاستها نگرش
ايم كه به هر نسبت كه از نگاه انقالبي فاصله بگيريم از همـان جـا             به تجربه دريافته  

مديراني كه از نگـاه انقالبـي       . كردپذير خواهيم شد و مشكالت بروز خواهد         آسيب
. اندازنـد اند اشكال و ضعف و ناكارآمدي خود را به گردن نظـام مـي             فاصله گرفته 

تواند نيازهايش را تأمين    مدير انقالبي اعتقاد دارد كه اسالم، دين كاملي است و مي          
  1.ي از الگوهاي غربي نيستبردار گاه به دنبال الگو گرفتن و گرته كند و هيچ

 اما هـر    ،انداند موفق بوده  ي انقالب توجه كرده   ها  اه مديران اين كشور به آرمان     هرگ
  2.زمان از اين خط فاصله گرفتند به همان ميزان نيز آسيب ديدند

 و نـه    ؛دنخوا  مي  را مطلوب ديرينه تاريخ ايران     »تأسيس حكومت علوي  «نژاد  احمدي
هـدف  « اسـالمي را قيـامي بـا         ي تاريخ معاصر از جمله مشروطه و انقالب       ها  تنها جنبش 

ي آل بويه، علويان، طبريان     ها  داند، بلكه از تشكيل حكومت    مي» تشكيل حكومت علوي  
اي كه عمق گفتمان انقـالب را در تـاريخ          مسألهكند؛    مي و صفويه نيز با همين هدف ياد      

                                                 
 .840123029خبرگزاري فارس؛ كد خبر . 1
  .8311160013ر خبرگزاري فارس؛ كد خب. 2
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يي هـا   تغيير كـرد و آرمـان      ها   و بينش  ها   اما با تغيير گفتمان مديران، ارزش      1.دهدنشان مي 
  .داد» دمكراسي«و » توسعه غربي«جاي خود را به » حكومت علوي«و » النبي  ينهمد«نظير 

يي نظيـر آزادي، پيـشرفت و    هـا   ي انقـالب بـه طـور ضـمني ارزش         هـا   چه آرمان  گر
 خود ارزش غايي نبودند، و گفتماني كه تنها از اين           ها  كرد اما آن    مي ساالري را احيا   مردم

 النبـي و حكومـت علـوي نظـر          ةد با گفتمان انقالبي كه به مدين      اهداف نيرو و قوام بگير    
ي بنيـادين   هـا   گفتماني كـه جـداي از خاسـتگاه       . ي فراواني خواهد داشت   ها  دارد تفاوت 

انـدازد و اهـداف عـالي دينـي را در             تنها بـه ميانـه مـسير نظـر         ،اين جامعه  دينيِانسان  
 بـه   ، را نـسنجد   هـا   سب خود بـا آن     در نظر نگيرد و تنا     ها  يگذار  سياست و   ها  ريزي برنامه

  . سوي سكوالريسم پيش خواهد رفت
 را از طريـق     هـا   يگـذار   به هر طريق بايد فاصله ميان باورهاي ديني و حوزه سياست          

اعتقادات دينـي بقچـه راه نيـست كـه تنهـا بـه هنگـام                . تاز ميان برداش  گفتمان انقالبي   
اعتقـادات  . ا كنـيم  وخود را مـدا   ي معنوي گاهي آن را باز كنيم و روان خسته           ها  خستگي

اي و در حـوزه عمـومي و        گونـه  ديني جهت بخش زندگي اسـت؛ در حـوزه فـردي بـه            
  .اي ديگري نيز به گونهگذار سياست

از اهداف ايـن انقـالب بـوده ولـي        ... اگر چه برپايي آزادي، دمكراسي، پيشرفت و      
ـ               اي الهـي،   رسالت بزرگ و تاريخي انقالب با عنوان هدفي در عـرض رسـالت انبي

اي نمونه و پيشرفته اسالمي به عنوان سكو و مقدمه برپايي حكومـت             تشكيل جامعه 
  2.است) عج(جهاني امام مهدي

دولتمرد اسالمي بايد اعتقاد داشته باشد كه اسالم نجـات بخـش بـشر و راه حـل                   
مشكالت جامعه است و كساني كه به اين اصل معتقد نيستند و همـواره بـه دنبـال                  

  3.توانند دولت اسالمي برپا كنندرقي و غربي بوده و هستند، نميهاي شنسخه
خواهند ما را از حكومت علوي به حكومـت دمكراسـي غربـي منحـرف               مي) ايعده(

   4.كنند
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106 گفتمان عدالت و معنويت

ي پـس   ها   اين است كه كارگزاران حكومتي در طول سال        نژاد  لذا نقد اساسي احمدي   
و گفتمان اصيل انقالب بـه سـراغ   هاي متناسب با اسالم    جاي تدوين برنامه   هاز انقالب ب  

تـوازن و بـروز مـشكالت      معلوم عاريتي رفتند كـه نتيجـه آن عـدم توسـعه متناسـب و                
هـاي ديگـر در     بيش از انديـشه    در اين ميان ليبرال دموكراسي       1.اجتماعي و فرهنگي بود   

 در اقتـصاد و سياسـت و        ،ن مكتـب  آدر حالي كه     .يي از اين طبقه نفوذ كرد     ها  ميان گروه 
كند كـه   هاي متفاوتي ارايه مي   پيمايد و نسخه  هاي اسالمي مي  نگ طريقي جز انديشه   فره

  .با جامعه اسالمي ايران سازگاري ندارد
ـ ي مفا هـا    يكي از ريـشه    .اقتصاد ليبرل، وحي منزل نيست كه به آن سجده كنيم          د س

اقتصادي همين رويكرد ليبراليستي اقتصاد است، آن هم در كشوري مانند ايران كـه              
   2.سالمي استا

 بـه   مـان   مـا اصـال نگـرش     . اصوال ما يك تفاوت مبنايي داريم با بعضي از دوستان         
   3.ساختار حكومت، نگرش قدرت به اين مفهومي كه در غرب مطرح است، نيست

هاي اقتصاد اسالمي متناسب با شرايط امروزي بـراي  در اين مقطع الزم است كه شيوه    
پيشرفت كااليي وارداتي نيست كـه بـا        ... را بشود دستيابي به اهداف تبيين بشود و اج      

پيـشرفت رشـدي     .دست يافتن به آن بتوان كشوري پيشرفته را به جهان معرفي كـرد            
خـدمت    را درهـا  جوشد و اسـتعدادها و توانمنـدي  است كه از درون يك جامعه مي     

خودبـاوري پايـه اصـلي و مقدمـه         . دهـد   مي ي بلند يك ملت قرار    ها  اهداف و آرمان  
 و استعدادهاي خود را شناسايي و بـاور نكـرده           ها  كسي كه توانمندي  . رفت است پيش

   4.كند و نقطه اتكايي براي حركت ندارداست، احساس هويت و هدفمندي نمي
 اعتقاد بـه گفتمـان اصـيل دينـي          ،در واقع تبلور اصلي خودباوري و احساس هويت       

كند و زمينه را براي     ن مي اين گفتمان، خودباوري و هويت را يك جا تأمي        . خويش است 
البتـه  . سـازد  فراهم مـي   دروني و استعدادهاي    ها  اي چند بعدي و مبتني بر توانايي      توسعه

به . ي ديگر ندارد  ها  گيري از علوم جوامع و تمدن     اصيل تعارضي با بهره    تأكيد بر گفتمان  
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107 )1376-1384(ابي دوره نقد و بازي

بط باشـد بـا    حوزه باورها مرتهاين معنا، تأكيد بر گفتمان انقالب پيش و بيش از آن كه ب          
هـاي  كـه در برابـر علـوم و انديـشه      حوزه روحيات سروكار دارد و به معناي اين اسـت         

 تا ؛ با رويكردي نقادانه مواجه شويمها ورود آناستقبال از جديد خود را نبازيم؛ و ضمن 
ي هـا   آنچه را كه درست دانستيم به كار بنديم و آنچه را كه نادرست يـافتيم و بـا ارزش                  

بـا چنـين رويكـردي ايرانيـان        .  از آفـاتش دوري گـزينيم      ،ازگار نيـافتيم  ايماني خود سـ   
توانند در توسعه علوم در جهان مشاركت كنند و ضمن توليد انديشه به رفع معايـب                 مي

  .هاي غربي نيز ياري رسانندانديشه
در تفكر ما اين يك     ... بايد افكار را وارد كنيم، نقد كنيم، جواب دهيم و توليد كنيم           

انديشه مثل يك نسيم است، پراكنـده     . شود گرفت جلوي انديشه را نمي   . تاصل اس 
ممكن است يك دفعه عطر آن عطر خوشايندي و يا ناخوشايندي باشد، اما            . شود مي

ما بايد افكار را توليد و منتشر كنيم اين تنها راه اسـت و راه               . شودناگهان منتشر مي  
   1.ديگري نيست

فتمان انقالب در طبقه مديران را متناسب با شتابي كـه            دوري از گ   فرايندنژاد  احمدي
مرحله نخست به دوران پس از شهادت رجايي باز . كنداند به سه مرحله تقسيم ميداشته

در  ادامه داشت و به تمركزگرايـي، اقتـصاد دولتـي و             68اين دوران كه تا سال      . گرددمي
ماننـد گذشـته بـه       گرچـه    ،يـد ي در كشور انجام   خوار   رانت يها  زمينهفراهم شدن   نتيجه  

گفتمان انقالب توجه نداشت اما به دليل حضور امـام خمينـي و شـرايط جنـگ و آثـار                    
پـس از ايـن     . بـود حـاكم   هاي بعد    كم و بيش گفتمان انقالبي بيش از دوره        ،ناشي از آن  

ي هـا   دوري از گفتمان انقالب با حاكميت تدريجي گروهي از مـديران در بخـش              دوره،
گيرد و به الگوبرداري از اقتـصاد و توسـعه           و مديريتي شتاب بيشتري مي     كالن اقتصادي 

  ايـن  شود مقابلـه و تـضعيف       مي  آغاز 76اما در مرحله سوم كه با سال        . انجامدغربي مي 
گيرد و حتي جنبه نظري و ايدئولوژيك نيـز پيـدا           انديشه با صراحت و روشني انجام مي      

هاي جبهـه دوم خـرداد بـه صـورت          خي اليه تر آمد از جانب بر     كند و چنان كه پيش    مي
  . شودميگيري  پيو منسجم ريزي شده برنامه
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108 گفتمان عدالت و معنويت

ي بعدي منشا خدمات فراواني بودند اما چـون         ها  پس از دولت شهيد رجايي دولت     
نگاه به اين عرصه داراي اشكال بود، هم روند فعاليت دولت دچار عيوب فراوانـي               

در طـول   ... شور بر جاي گذاشته شد    شد و هم آثار بسيار منفي در فضاي عمومي ك         
 سال گذشته هرجا كه نگاه انقالبي حاكم شد آنجا پيروزي حاصل شد و هر جا                25

   1.كه اين ويژگي غايب بود روند معكوس طي شد
الـشعاع قـرار     ام كشور را تحـت    تماين فضا   . دوره اول، مديريت در فضاي جنگ بود      

ه امـور در مـسايل اجرايـي پـيش         مديريت كالن كشور به سمت تمركز هم      . داده بود 
شـد    در اين شرايط امتيازات برقرار مي      .كردرفت و شرايط جنگي آن را توجيه مي        مي

 دوران  ،دوره دوم مديريت كشور   . خواري در جامعه به وجود آمده بود      و فضاي رانت  
يي عكـس دوران قبـل داشـتند،        ها  در اين دوره مديران كشور خواسته     . سازندگي بود 

در دوران سـوم مـديريت   . فـت ا نوع مديريت هم عدالت اجتماعي تحق ني       ولي با اين  
اجتماعي عكـس بـود و حتـي بـسياري از           /ي سياسي ها  يگير  م و جهت  ي مفاه ،كشور

. اعي گامي برداشته نـشد    م ولي باز هم به سوي عدالت اجت       ،اصول انقالبي تغيير يافت   
د كه در دل توسعه قرار       يافتن برخي مفاهيم عدالت به مفهومي تبديل ش        ،در دوره دوم  

 و در دوره سـوم      ؛يي تبديل به ارزش درجه دوم و سـوم شـد          زدا  داشت و محروميت  
   2. اصل حكومت ديني و استقالل كشور مورد مناقشه قرار گرفت،مديريت

بعد از رياست جمهوري اول آقاي هاشـمي تقريبـا اواخـر برنامـه اول، ديگـر مـا                   
از خطـر سـقوط در اثـر عبـور از خـط             رسيديم به نقطه صفر، يعني ديگر كـشور         

قرمزهاي اقتصادي عبور كرد، در اين مدت ما براي اداره كشور الجرم از بسترهاي              
اي از ديگران استفاده كـرديم، بـراي        ي عاريه ها  ي قبلي، حتي روش   ها  موجود روش 

دانـيم كـه ايـن    ر واقع ما به حكم ضرورت و مقطعي استفاده كرديم، اما مي        داينكه  
نه هدف انقالب اسالمي بود، نـه پاسـخگوي نيازهـاي يـك جامعـه                ال اص ها  روش

تني بـر مبـاني     بي م ها  اشد روش  حتي اگر جامعه غير از اسالمي هم ب        .استاسالمي  
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109 )1376-1384(ابي دوره نقد و بازي

، تواند در اين فـضا پاسـخگوي نيازهـا باشـد          فكري و بافت اجتماعي ديگران نمي     
  1.ستها  كه بخشي از مشكالتي كه ما داريم زاييده امثال همين روش)چرا(

  
  گري اشرافي. 2-2

ان يرشناسي انقالب اسالمي، رسوخ فرهنگ اشرافيت در طبقـه مـد  نژاد در آسيب احمدي
وي . كنـد   مي او از دو منظر ديني و عقلي اشرافيت را نقد         . داند مي ها  ترين آفت را از مهم  

دانـد كـه   داند بلكه آن را دربردارنده فرهنگي مينه تنها اشرافيت را با اسالم سازگار نمي      
. ي انـساني ماننـد آزادي و عـدالتخواهي نيـز در تعـارض اسـت               ها  با كارآمدي و ارزش   

يانه است كه در برابر عقبـا  گرا اي از زندگي تجملي گرايش به شيوه نشين  اشرافيت يا كاخ  
اعتنـايي بـه آنهـا        بـي  هاي دينـي و   اشرافيت از فراموشي آموزه   . دهداصالت را به دنيا مي    

توانـد   مدير حكومت اسالمي نمـي نژاد به اين ترتيب، از نگاه احمدي . گيردسرچشمه مي 
توانـد بـا اسـالمي كـه در         اشـرافيت نمـي   . باشدزدگي    ي و رفاه  نشين  اهل اشرافيت و كاخ   

گزينـد و در زنـدگي   گرايـي برمـي    روي را به جاي افـراط در دنيـا        زندگي شخصي، ميانه  
  . سازگار افتد،دهدخواهي را سرلوحه امور قرار مياجتماعي عدالت

 چنين افرادي   .اشرافيت دوري از زندگي ميانه روانه و پيوستن به دنياگرايي افراطي است           
همـان  . خواهي منافات دارد، نخواهنـد داشـت      را كه با زياده   خواهي    انگيزه و توانايي عدالت   

چگونـه  واند شيوه زندگي را تعيين كند و ابتدا فرد بيانديشد و سپس             ت انديشيدن مي   كه طور
. تواند بر چگونگي رفتار و انديشه تـأثير گـذارد         زيستن را انتخاب كند، شيوه زندگي هم مي       

توانند براي اجراي عدالت و اند نميعادت كردهزدگي   كه به اشرافيت و فرهنگ رفاهيمديران
دولتمـرد  . بنـد باشـند    انـه پـاي   خواه   عدالت يهاآزادي توده قيام كنند و در باطن به انديشه        

 با فرهنگ تـوده سـازگار       ،حوصله توده مردم را ندارد و با واال دانستن فرهنگ خود          رافي  اش
باشـند نيـز    كننـده     ساالري واقعي كه متن مـردم تعيـين        فرهنگ اشرافي حتي به مردم    . نيست

دهند   ميتيستي ارايهيان اين حوزه حتي از دمكراسي تفسيرهاي المدار  سياست.اعتقادي ندارد
» گـان نخب«به جـايي قـدرت بـين طبقـات ممتـاز كـه آن را                 جا اي جز انهو دمكراسي را به   

اي كند نه زمينـه    مديريت را فرصتي شخصي تلقي مي      ،فرهنگ اشرافي . دانندخوانند، نمي  مي
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110 گفتمان عدالت و معنويت

. قـرار دارد » گـزار  مـدير خـدمت  «در برابـر   » ير اشـرافي  دمـ « از ايـن جهـت       .براي خـدمت  
يا دوسـتي پيونـد خـورده اسـت، در حـوزه            و دن زدگي    گري كه در ذات خود با رفاه       اشرافي

. هاي آن ندارديي و تحمل سختيزدا يتاي براي تالش مضاعف براي محروممديريت انگيزه
مديري كه از مناصب حكومتي انتظار منافع شخـصي دارد، يعنـي انتظـاري كـه از لـوازم و                    

جغرافيـايي  گزاري را ندارد؛ به ويـژه در         ي خدمت ها  گري است، حوصله رنج    تبعات اشرافي 
تالش براي اجراي عدالت و مبـارزه  . مانند ايران كه از مناطق محروم تاريخي برخودار است  

بـه عبـارت    . شـود با فقر و تبعيض و مفسدان اقتصادي با مدير رفاه زده اشرافي تأمين نمـي              
 ،شودب نميواشرافي نبودن شرط كافي براي يك مدير كارآمد و اسالمي محس         گرچه   ديگر،

كارانـه گـرايش    هـاي محافظـه   فرهنگ اشرافي بـه انديـشه      اصوال. دوالزم خواهد ب  اما شرط   
 باشـد مـصلحت   طلـب  گرايانه و بيش از آن كه اصالح هاي اصالح بيشتري دارد تا به انديشه    

مدير . خواهد كه با فرهنگ اشرافي منطبق نيست       گزاري صبر و انگيزه مي     خدمت. سنج است 
دهد آن زمان   كند ترجيح مي    صرف حل مشكالت توده    جاي آن كه وقت خود را     به  اشرافي  

  . ي مختلف و در محيطي بهاري و بزمي بگذارندها را با ناموران حوزه
لذا مديران اشرافي شـهد     . پيوند با ناموران حتي در محبوبيت آنها نيز تأثيرگذار است         

زيـده آن   گ. كنندهمنشيني با ناموران را با تلخي و سختي ديدارهاي مردمي معاوضه نمي           
كـه در   طـور     گري با اصول دمكراسي و رفاه عمومي سازگاري ندارد، و همان          كه اشرافي 

گذشته حكومت آريستوكراسي با طبقه اشراف در ارتباط بود امروز نيز فرهنگ اشـرافي،              
ستي و  يـ هـاي اليت  زايد و به سمت نظريـه      باشد نمي داشته  ساالر   حكومتي كه ماهيت مردم   

  . رودآريستوكرات پيش مي كار ي محافظهها حكومت
خطاست اگر در زمان حاضر فرهنگ اشرافي را با اشرافيت يكي بدانيم          با وجود اين،    

 هرچند كه گرايش بـه      .داران بزرگ محدود كنيم    و اشرافيت را نيز به زمينداران و سرمايه       
 از  منظـور اما   ،انجامد  مي  تمايل پيوستن به طبقات ممتاز جامعه      گري در نهايت به    اشرافي
به آن ساني است كه در ميان صاحبان سرمايه و          زدگي    گري تمايل به فرهنگ رفاه     اشرافي

  . ثروت مرسوم است
 بـا   ؛اشرافيت بيش از آن كه به يك طبقه خـاص مـرتبط باشـد يـك فرهنـگ اسـت                   

ني ينـش  اشرافيت شيوه زندگي و خـوي كـاخ       .  و رفتارهاي خاص خود    ها  ، ارزش ها  بينش
شـود، اگـر نـه اشـرافيت بـه            مـي  گري محـسوب  نماد اشرافي » خكا«است و به اين معنا      
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111 )1376-1384(ابي دوره نقد و بازي

  .شود نشيني منحصر نمي كاخ
گري ريشه در گفتمان امام خميني دارد، و به تعبيـر ديگـر             نژاد بر اشرافي  نقد احمدي 

 يعني همان نقد نخستي كه      .هاي دوري از گفتمان امام خميني است      از جلوه گري    اشرافي
در ميـان   . اشـاره كـرد    ها  ي پس از انقالب به آن     ها  ديريتي م شناس  نژاد در آسيب  احمدي

رهبران و انديشمندان جهان اسالم شايد كمتر كسي را بتوان پيدا كرد كه به انـدازه امـام                  
ايشان در يكي از    . ي حساسيت نشان داده باشد    نشين   اشرافي و كاخ   گخميني در نقد فرهن   

  : دكنن مير نقد اين فرهنگ چنين بياط خود دوي مبسها سخنراني
نشيني منافات دارد با تربيت صحيح، منافات دارد با اختـراع و تـصنيف و                طبع كاخ 

نـشيني را از ايـن ملـت     ما بايد كوشش كنيم كـه اخـالق كـاخ      ... تأليف و زحمت  
اگر بخواهيد ملت شما جاويد بماند و اسالم را به آن طـوري كـه خـداي                 . بزداييم

ا تحقـق پيـدا كنـد، مـردم را از آن خـوي              خواهد، در جامعه م     مي تبارك و تعالي  
آورد، ممكن است كـه     ي اين خوي را مي    نشين  نشيني به پايين بكشيد، خود كاخ      كاخ

توجه كنيد كه اين ملتي كـه االن        .  هم كسي پيدا بشود لكن نادر است       ها  در بين آن  
ا پـشت   ه  انش مشغول فعاليت هستند و مشغول به زحمت هستند در جبهه          نشين  كوخ
نـشيني و   نشينان را زحمت بكشيد كه به همين حال خـوي كـوخ         ، اين كوخ  ها جبهه

ندگي  نداشته باشند نگه داريد تا بتوانيد ادامه بدهيد ز         ها  خوي اين كه توجه به كاخ     
نشيني مضر است، خودش مضر نيـست، خـويش          آن خوي كاخ  . صحيح اسالمي را  

خـواري و    خوي زمين وقتي  ... مضر است، لكن خود او، اين خوي را به دنبال دارد          
شـود كـه انحطـاط        مـي  نشيني در بين مردم باشد، اين اسباب ايـن         و كاخ داري    باغ

ي فاسد از طبقه مرفه به مردم ديگر صادرشـده          ها  اكثر اين خوي  . اخالقي پيدا بشود  
آن روزي كه دولت ما توجه به كاخ پيدا كرد، آن روز است كـه بايـد مـا                   ... است

آن روزي كه رييس جمهور ما خداي نخواسـته، از          . يمفاتحه دولت و ملت را بخوان     
نشيني توجـه بكنـد، آن روز اسـت كـه            نشيني بيرون برود و به كاخ      آن خوي كوخ  

آن روزي كـه   . شودانحطاط براي خود و براي كساني كه با او تماس دارند پيدا مي            
نشيني پيدا كننـد خـداي نخواسـته، و از ايـن خـوي ارزنـده                 مجلسيان خوي كاخ  

ما . ي بيرون بروند، آن روز است كه ما براي اين كشور بايد فاتحه بخوانيم             نشين  كوخ
آن روزي كه توجـه  ...  خيلي صدمه خورديم  ها  نشين در طول مشروطيت از اين كاخ     
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112 گفتمان عدالت و معنويت

اهل علم به دنيا شد و توجه به اين شد كه خانه داشته باشيم چطور، و زرق و برق                   
آن روزي است كه ما بايد فاتحه اسـالم را          دنيا خداي نخواسته در آنها تأثير بكند،        

آن روزي كه زرق و برق دنيا پيدا بشود و شيطان در بين ما راه پيدا كند                 ... بخوانيم
توانند در ما تأثير كنند و   ميها و رهنماي ما شيطان باشد، آن روز است كه ابرقدرت

 تباهي داشته   اه  نشين هميشه اين كشور به واسطه اين كاخ      . كشور را به تباهي بكشند    
-  نمـي  تقريبا بودند، اينها به فكـر مـردم   نشين  اين سالطين جور كه همه كاخ     . است

ـ     نمـي توانستند بكنند فقر يعني چه، احـساس        تواستند باشند، احساس نمي    ستند توان
ـ     نميخانماني يعني چه، اينها اصال احساس اين را          بكنند بي  وقتـي  . ستند بكننـد  توان

ر معنايش چي است، گرسنگي معنايش چي اسـت، ايـن           كسي احساس نكند كه فق    
يي كه در بـين همـين   ها لكن آن. ها و به فكر مستمندان باشدتواند به فكر گشنه  نمي

اند و احساس كردند فقر چي اسـت، ديدنـد، چـشيدند فقـر را،               جامعه بزرگ شده  
حال توانند به    مي ها  كردند، ملموسشان بوده است كه فقر يعني چه، اين          مي احساس

   1.كنيم كه اين وضعيت در همه ما محفوظ باشد كوشش. فقرا برسند
گري را بـا اسـالم سـازگار          اشرافي ، نيز بر اساس همين گفتمان     نژاد  احمديدر واقع،   

  معرفـي و دينـي خـود   داند، آن را عامل سقوط حكومت اسالمي از ماهيـت واقعـي            نمي
  .داندسترش آن در جامعه ميند و نفوذ آن فرهنگ در طبقه مديران را موجب گك مي

گري خودشان بردارند، بعضي از آقايان دست از رفاهشان بردارند،  بايد دست از اشرافي
شود ي متقي باشند، آدمهاي مؤمني باشند، چون نميها دست از هواي نفس بردارند، آدم

   2.آدم تابع هواي نفسش باشد، بعد اسالم هم پياده كند، اصالً امكان ندارد
كردند حركت رو به جلو داشتند اما به   ن اسالمي تا وقتي كه ساده زندگي مي       حاكما

   3. برافراشته شد منحني رشد آنها نيز سير نزولي پيدا كردها كه كاخ محض اين
مـردم، رفتـار    گيـري      و جهـت   هـا   ، تثبيـت آن   هـا   ي ارزش ردر بارو كننده    عنصر تعيين 

 بنويـسيد يـا     ييو درباره راسـتگ   هزاران مقاله  ممكن است . ي حكومتي است  ها  دستگاه
نامـه يـا دسـتورالعمل اداري       ن راستگويي برپا كنيد اما يك آيـين       يهزاران منبر براي تبي   
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113 )1376-1384(ابي دوره نقد و بازي

ر كند كه براي رسيدن به حقشان صـداقت را زيـر پـا              اتواند به راحتي مردم را واد      مي
   1.بگذارند

سري خواهـد   گري در طبقه مديران، اين فرهنگ را به جامعه نيز ت           لذا رسوخ اشرافي  
بيش از آن كه شامل جوانان و    را» تهاجم فرهنگي  «مسألهنژاد  احمدي به تعبير ديگر،  . ادد

 مـديران   ،نخست. داند مي مردان  ي مختلف اجتماعي بداند شامل مديران و دولت       ها  گروه
پس  س گيرند و قرار مي » تهاجم فرهنگي «هستند كه به واسطه فرهنگ اشرافي تحت نفوذ         

لـذا او تهـاجم     . سازنده جامعه منتقل مي   بي خود آن را     ها   و مديريت  ها  تبا اعمال سياس  
يي كه از اين طريق در طول ساليان گذشته به كشور وارد شده             ها  فرهنگي و عمده آسيب   
ي گذشـته  هـا   كشور خود را از آرمان   يدانست كه مديريت اجراي   است را ناشي از آن مي     

مان امـام خمينـي در طـول اهـداف انقـالب            انقالب جدا كرده و با فاصله گرفتن از گفت        
  2.كندحركت نمي
دانـد؛ كـه در       مي گرا را پوشالي   نژاد شكوه و هيمنه مديريت اشرافي و تجمل       احمدي

الملـل  تواند اقتدار مناسب و كافي را در عرصه داخلي و بين          اش نمي پس تفاخر رياگونه  
  .به دست آورد

تـرويج   يض، و جلب رضايت مـردم،     آبروي نظام در اجراي عدالت، رفع فقر و تبع        
خاصـه   .مـردم اسـت    فرهنگ اسالم و رفتار صادقانه و صميمانه ميان مـسئوالن بـا           

المـال بـراي   ميليـون تومـاني از كيـسه بيـت    صـد  هـاي چنـد    ها و صرف هزينه  خرجي

 و شـد  ها، موجب اقتدار و تدبير و توانمندي براي مسئوالن نخواهد       اتاق دكوراسيون
قيمـت  ي گـران  ها  اختمانساتواني خود را در پشت دكورها و        كساني كه ضعف و ن    

  3.اندكنند، به بيراهه كشيده شدهپنهان مي
را ايجـاد   المللـي     آن چه كه در مديران جامعه اسالمي قدرت مواجهه با مسايل بين           

ـ            مي ير اسـالمي   دكند خودروهاي مجلل و رعايت آداب تشريفاتي نيـست، بلكـه م
ها و منافع ملي، از ايمان، هوشمندي       اي دفاع از آرمان   قدرت و كارآمدي خود را بر     
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114 گفتمان عدالت و معنويت

  1.كند  ميبندي به مباني و آداب اسالمي و اعتقادي كسبو پاي
كنـد و    را مطرح مـي    »گزار مسئول خدمت « مدل   »مدير اشرافي « كه با نقد     نژاد  احمدي

ه د، معتقد اسـت كـ     ساز را مطرح مي   »گرارويكرد وظيفه « ،»فرصت جو  رويكرد«در برابر   
 او  .مدير اسالمي بيش از آن كه به فكر منافع شخصي باشد در انديشه رفاه عمومي است               

 اجتماعي خشنود باشد بـه وظـايف و خـدماتي كـه             حقوق و پرستيژ  بيش از آن كه از مزايا،       

 منبع اين وظـايف را ديـن و اخـالق واالي انـساني              نژاداحمدي. انديشدبايد ارايه دهد مي   
  2.انجام دهدنب آنهاست كه بايد اين وظايف را كند و از جامعرفي مي

امكـان نـدارد از      خواهد و چنـين مـديري     نميمدير اسالمي حداكثر را براي خود       
گرسنه و فقير در حوزه مسئوليتش آگاه باشد و راحت سر بـه بـالين               اي    وجود عده 

  3. برودي پي در پي تفريحيها نهد يا به مسافرت
 دنبال تامين بيشترين رفاه بـراي مـردم و كمتـرين            در دولت اسالمي مديران بايد به     

برخورداري براي خود باشند و اينگونه نباشد كه يك مدير به محض دريافت حكم              
   4.هاي ميلياردي در شمال شهر برآيدانتصاب خويش در جستجوي خانه

 نيز  ها  ، كه آن  كند  مي ل مديريت اسالمي نيز معرفي    د عيني از م   يها   نمونه نژاد  احمدي
  :دانسته اند  ميرا اصل مديريت اسالميگري  هيز از اشرافيپر

 مان شهيد بهشتي است، الگوي ما مقام معظم رهبري اسـت، وقتـي كـه ريـيس                يما الگو 

كنند كه بيا، وقتـي      اصرار مي .  بودند و االن كه رهبر هستند؛ يا شهيد رجايي         جمهور
گـزار   ودم را خـدمت   اتي كه دارم آمدم و خ     گويد من به خاطر اعتقاد     آيد مي  كه مي 

ديديم كه اصال نه در روحياتش، نه در اخالقش         . اش بود دانم و آن زندگي    ملت مي 
بعـضي   .اش يكـي بـود    جلوي صحنه  پشت صحنه و     .يك كالم دروغ نگفت به مردم     

كنند كـه مـا   حتي طراحي ميزننـد،  يي ميها فد يك حرننينشدوستان پشت صحنه مي 
ايـن اصـال فرهنـگ      . يم و خودمان عزيز شويم    چه جور بگوييم كه رقيب را در كن       
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   1.اسالمي نيست
ا بلندتر شـدن    بشود رابطه دولت و جامعه كمرنگ شود و         مديريت اشرافي موجب مي   

ـ   ديوار جدايي جامعه و حكومت روابط سرد و بي         .  حكمفرمـا شـود    اناعتمادي ميان آن
هـا و   ر سياسـت  از آثـا   نـد توان    نمـي اثر حاكم شدن چنين شـرايطي حاكمـان         همچنين در   

 خدماتي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي خود در جامعه ارزيابي هاي متنوع اقتصادي، برنامه
  .مناسبي به دست آورند

 درد  تـوان     نمـي رسد،   به دست افراد مي    ها  هايي كه در كاخ   از روي كاغذ و گزارش    
بايد كنند  ريزي    خواهند براي ملت برنامه   مسئوالن كشور اگر مي   . مردم را لمس كرد   

هاي مردم و به ويژه محرومان و پابرهنگان بروند تا بتوانند يـك پيونـد               به ميان توده  
، مـشكالت و    هـا   هاي كشور با خواست   ها و سياست  پايدار و سازنده را ميان برنامه     

  2.نيازهاي مردم برقرار سازند
دم از هاي دربسته بيرون بيايند و با قدم زدن در كوچـه بـه همـراه مـر                مسئولين از اتاق  

هـاي  گيـري هاي كاغذي را منبع تصميم    نزديك مشكالت آنان را شنيده و فقط گزارش       
  3.خود قرار ندهند

 بـه تـشريفات     نـژاد   تـوان انتقـاد احمـدي     هاست كه مي  در واقع با شناخت اين زمينه     
اي كه مرسوم است    از نگاه او تشريفات حفاظتي به آن شيوه       . حفاظتي را رمزگشايي كرد   

. شــوداي ممتــاز در جامعــه مــيگيــري طبقــههنــگ اشــرافي و شــكلموجــب رواج فر
هاي سياسـي غربـي ميـان حكومـت و جامعـه تفـاوتي              نژاد كه برخالف انديشه    احمدي

اي جداي از عموم جامعـه كـه         حكومت اسالمي را نه در طبقه      مردان  دولتگذارد و    نمي
 يهاي جـداي  زمينه رسوخ چنين فرهنگي را موجب پيدايش        ،كنددر ميان آنان بررسي مي    

معـدود  اي    چند كه او انجام اين تشريفات را براي عده         هر. شناسد  مي حكومت از جامعه  
كند، اما در اين افراد نيز نگاهي حداقلي دارد         از مديران به دليل نيازهاي امنيتي انكار نمي       

  . نشودقطعتا رابطه آنان با جامعه 
كه حفاظت از آنان ضـروري      چند شخصيت بارز و برجسته در داخل كشور داريم          
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116 گفتمان عدالت و معنويت

برخي افراد  .  اما قرار گرفتن ساير افراد در الك حفاظتي، توجيه منطقي ندارد           ،است
كنند و حاصل چنين رويكردي به هـيچ          مي مديريت را يك فرصت شخصي قلمداد     

ايـن نگـاه بايـد عـوض شـود زيـرا            . تواند برقراري ارتباط با مردم باشد     وجه نمي 
گزار، همراه و جزيي     كم بر مردم نيستند بلكه بايد خدمت      مسئوالن مالك مردم و حا    

  1.از مردم باشند
  

  كم توجهي به عدالت اجتماعي. 3-2
از ديگر آثار و تبعات دوري از گفتمان امام و انقالب كم توجهي بـه عـدالت اجتمـاعي                   

 اي بـه  كرد كه با اقتصاد ليبراليستي و نگاه دست چندم و حاشـيه            نقد مي  نژاد  احمدي. بود
عـدالت روح حـاكم بـر       . توان ايـن ارزش غـايي اجتمـاعي را محقـق كـرد            عدالت نمي 

. هـاي ديگـر باشـد   يگذار اي در كنار سياستاي حاشيه تصميمات است، نه آن كه برنامه     
هـاي  هاي ديگر باشد نه آن كـه انـواع سياسـت          عدالت بايد هدف و جهت بخش برنامه      

كه پس از توسعه عـدالت محقـق خواهـد          پس تبليغ شود    سمغاير با عدالت اجرا شود و       
هـاي نامـشروع    هاي ثروت با فساد اقتصادي و روش       كه قله  يپس از توسعه و زمان    . شد

  . شكل گرفت، اقدام براي عدالت بسيار مشكل خواهد بود
انـد، مجـال    هدر چنان شرايطي صاحبان ثروت كه تبديل به صاحبان قدرت نيـز شـد             

 زماني كه مناسبات برخاسته از فـسادهاي اقتـصادي و   تا. عدالت گستري را نخواهند داد  
اميـد بـه تحقـق      انـد     هاي اجتماعي را تشكيل نـداده     اند و ساخت  عدالتي نهادينه نشده  بي

هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي     اختسعدالت به مراتب بيشتر است تا زماني كه تمام          
در واقـع   . شـود   مـي  گـستري پس ادعـاي عـدالت    س و   فتهبر اثر روابط ناعادالنه شكل گر     

  .شودعدالتي در جامعه ميوجود اين نگرش است كه موجب گسترش بي
. دانـد   مـي  عـدالتي هاي بي را از مهمترين مؤلفه   » تبعيض«و  » فساد«و  » فقر «نژاد  احمدي

عـدالتي هـستند، و بـه عبـارت ديگـر             بي اين سه مؤلفه در حقيقت پيامد، شاخص و نشانه        
در ايـن شـرايط، هـر       . اي مبارزه با فقر و فساد و تبعـيض اسـت          عدالتي به معن  مبارزه با بي  

سياستي كه به فقرزدايي، فسادستيزي و مقابله با تبعيض بيانجامد حركتي به سوي عـدالت               
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117 )1376-1384(ابي دوره نقد و بازي

تي، كوچك كردن دولت و     لهايي نظير رهايي از اقتصاد دو      سياست نژاد  احمدي. خواهد بود 
خواري، و حلقه انحصاري مـديران  ري، رانت گيبازي، رشوه هايي نظير پارتي  مبارزه با پديده  

ترين  عدالت اجتماعي را سخت    حققاو ت . داندهاي عدالت گستر مي   را از مصاديق سياست   
. رسـد داند كه بدون آن حكومـت دينـي بـه كمـال نمـي             مرحله تاسيس حكومت ديني مي    

  .دانداين مرحله را بدون همراهي مردم ناممكن ميدستيابي به نژاد احمدي
 سال گذشته براي ما خدماتي به همراه داشته، اما بـه دليـل              16چه رويدادهاي    اگر

عدم دقت در انتخاب صحيح رويكردها، در زمينه فقر يا فساد و تبعيض ضرباتي را               
  1.به ما وارد كرده است

هاي قبلي به دنبال توسعه اقتصادي و سياسـي بودنـد، امـا در مـدل توسـعه                  دولت
در حـالي كـه اگـر       . ي مرزها، عدالت جايگاهي نـدارد     برداري شده از آن سو     كپي

توسعه اقتصادي برمبناي اسالم باشد، محور عدالت خواهد بود و حاصل آن بر سـر   
  2.شد هاي مردم ديده خواهدسفره

گيـرد و     مـي  هاي ثـروت نامـشروع در كـشور شـكل         اگر عدالت از بين برود، قله     
 بـه ايـن     ،آينـد مـي   در ها  لهي سياست و فرهنگ و رسانه به خدمت اين ق         ها  عرصه

  3.شد ترتيب فرصت استفاده از آزادي از ديگران سلب خواهد
هـايش منطبـق بـر اسـالم     گوييم دولت اسالمي يعني دولتي كه همه برنامه وقتي مي 

اين به معنـي نفـي      ... و اين منطبق با توسعه اقتصادي و سياسي ليبرال نيست         ،  باشد
انـد، امـا نگـاه      هاي خوبي هم داشـته    دورهاي گذشته نيست كه دستا    خدمات دولت 

هاي حالل و حرام است كه اگر       اسالم به همه چيز عدالت محور و متكي بر دريافت         
  4.چه در گذشته كارهاي خوبي انجام شد اما نتايج منفي نيز داشته است

ي پيشرفت را فراهم نمـود و  ها  اند كه ابتدا بايد زمينه    اي از مديران بر اين عقيده     عده
 امكان پيشرفت   ،به اجراي عدالت پرداخت، در حالي كه بدون توجه به عدالت          بعد  

توان   مي وقتي فاصله طبقاتي به حد غيرمتعارفي رسيد چگونه       ... حقيقي وجود ندارد  
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118 گفتمان عدالت و معنويت

هاي بيهوده بايد از بين برود و در ايـن راسـتا            ييامتياز جو ... عدالت را اجرا نمود؟   
  1.ملت باشندعمومي  دانشجويان بايد فريادگر مطالبات

 واقعـي وجـود   مات است و بدون آن، امكان پيـشرفت     عدالت روح حاكم بر تصمي    
  2.خوردندارد، حتي امنيت، آرامش، استقالل و آزادي به عدالت پيوند مي

ها را محقق كرد، توان آرمانكنند صرفا با دولت و مجلس مياي فكر ميكه عده اين
اگر همه  ... سط آحاد مردم مطالبه شود    بايد تو خواهي    عدالت. يك تصور باطل است   

  3.شودمردم متولي اداره كشور باشند، نظام اسالمي محقق مي
خواهند كارها را به دست مردم بسپارند و چندي بعد آن را            در ابتدا گفته شد كه مي     

نيز مفهومي جز فـروش     سازي    سازي تعبير و تفسير كردند و خصوصي      به خصوصي 
  4.اي خاص پيدا نكرداموال دولتي آن هم به عده
ندگان جامعه، از عدالت تعريفي در حد يك برچـسب          گير  برخي از مديرن و تصميم    

هاي انحرافي مانند تقدم توسعه بر عدالت يا عـدالت          دهند و بحث  تبليغاتي ارايه مي  
كنند، در حالي كه عدالت بايد روح حاكم بـر تـصميمات و             بر توسعه را مطرح مي    

ها به طور مساوي و ميان همه مردم توزيع شود چه در غير            ها باشد و فرصت   فعاليت
  5.خواهد بودنپذير  هاي ثروت، اجراي عدالت امكانقلهاين صورت با شكل گرفتن 
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  فصل پنجم

  دوران شهرداري
  

 ن دوم خرداد نتوانست بـه آن وضـعيت  رياكرد ج مي بيني  پيش نژاد  همان طوري كه احمدي   
به اين ترتيب، فتوحات نخست اين جريان       . پاسخگو ادامه دهد   غير زده و  برنامه، سياست  بي

هاي كاذب به دست    يآفرين  زده و هيجان   هاي پوپوليستي، سياست  گيري سياست گرچه با پي  
آمد و آنان توانستند از موضع اپوزيسيون نقش منجـي را در يـك دوره چنـد سـاله بـازي                     

به عبارت ديگر،   . در همين نقطه نهفته بود     نيز   ها  كنند، اما مركز ضعف و چشم اسفنديار آن       
توانـستند بـه     ديگر نمي  ها   مراكز قدرت آن    از بسياريگيري    با گذشت چند سال و به دست      

. هـاي خـود پاسـخگو نباشـند       راحتي نقش اپوزيسيون را بازي كنند و نسبت به مـسئوليت          
-ورت مي از جناح رقيب ص   سازي    همچنين امكان حفظ ائتالف گذشته كه از طريق دشمن        

گرفت، به دليل لوث شدن و از دست دادن كاركرد خويش ممكن نبـود؛ و بـا گـسترش و                  
زدگي آن جريـان بـود، ضـعف        اي ديگر از سياست   چهرههاي داخلي كه    آشكار شدن اختالف  

  .ان بيش از گذشته روشن ساختش مديريتيسياسي آنان را در كنار ضعف 
 هـاي گيري نيـازآفريني  ت واقعي مردم و پي    در واقع عدم پاسخگويي اين جريان به مطالبا       

، گرفتي غربي صورت مي   ها  هاي مبهم برخاسته از گفتمان    سازيكاذبي كه تحت مفهوم   
 و نيـز وجـود پـارادوكس        ،شـد هاي سياسي محدود مـي     برخي گروه  بهع آن تنها    فكه منا 

 ميـان داد، در افكـار عمـومي   گفتاري و رفتاري كه صداقت آنان را مورد پرسش قرار مي  
نتيجـه ايـن   . جبهه دوم خرداد شكاف عميقي ايجـاد كـرد  » تبليغي خود«و  » خود واقعي «
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120 گفتمان عدالت و معنويت

اعتمـادي و   گـسترش بـي   » تبليغـي  خـود «و  » واقعـي  خود«كاف و دريافت دوگانه از      ش
توانست مي اعتمادي و بدبيني  البته اين فضاي بي   . عمومي نسبت به آن جريان بود      بدبيني

ي آن كاهش مشاركت    ها  د، كما اينكه يكي از جلوه     گير  رتمام فضاي سياسي كشور را درب     
  .عمومي در انتخابات شوراها بود

پردازان دوم خرداد براي در صحنه نگـاه        اين شرايط، نتيجه راهبردهايي بود كه نظريه      
آنـان  . كردندگيري مي زده پي  به صورت سياست   ،هاي اجتماعي به نفع خود    داشتن گروه 

نار زدن رقيب تالش كردند با استفاده از تحريـك افكـار            در پي بسط قدرت سياسي و ك      
هاي مختلف اجتماعي را به     مردم و گروه  ،  ي مختلف روزانه و هفتگي    ها  عمومي با پديده  

فـشار از  «صورت پوپوليستي در صحنه سياست نگاه دارند تـا بـه عنـوان اهرمـي بـراي           
اين راهبردها تا يك جـاي      در حالي كه استفاده از      . دنآي در مواقع ضروري به كار    » پايين

هاي حسي جامعه در طـول بـيش از         لذا با تداوم تحريك گيرنده    . محدودي ممكن است  
هاي سياسـي بـاالتر رفـت و نـسبت بـه             آستانه تحريك آنان نسبت به محرك      ،پنج سال 

در واقـع اكثريـت     . هاي راهبردي چند سال گذشته آن جبهه واكنش نـشان نـداد           محرك
حاصل كه در آن به هاي سياسي و جناحي بيگذشته و كشمكشزدگي جامعه از سياست  

  وجـود مـشكالت    مـردان   دولـت مردم فراموش شده بودند و حتـي        » ساالري مردم«بهانه  
 كردند، خسته شده بودند و بيش از هر چيـز بـه فـضايي            مي معيشتي و اقتصادي را انكار    

در آن مطـرح    گرايش داشتند كه موضوعات ملموس اجتمـاعي و اقتـصادي و فرهنگـي              
هاي سياسـي و تمايـل       كاهش چشمگير تيراژ روزنامه    فرايندي اين   ها  يكي از نشانه  . شود

  .به نشريات فرهنگي بود
  

  سرنوشت دوم خرداد؛ و شوراهاي دوم  
در منحني صعود و نزول دوم خرداد، نقطه شكست اين منحني كـه پـس از چنـد سـال                    

ت دوم شـوراهاي اسـالمي شـهر و    حركت صعودي، آغازگر دوران نـزول بـود، انتخابـا       
 برگزار شـد از دو جهـت شكـست آن           1381 اسفند   9اين انتخابات كه در     . روستا است 

 نخست نتيجه انتخابات بود كـه پيـروزي رقيـب را نـشان            . جريان را به نمايش گذاشت    
ين تـر   است كه محـوري   اي     كاهش چشمگير مشاركت عمومي در دوره      يداد و ديگر   مي

  .بود» ساالري مردم«و » وسعه سياسيت « آنشعار اعالمي
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121 دوران شهرداري

در تحليل علل شكست جريان دوم خرداد، فعاالن و نويسندگان آن گرچه گـاهي از               
روي انفعال و سرپوش گذاشتن بر مشكالت دروني، فرافكنـي كـرده و رقيـب را عامـل      

مهمترين علت شكست را     تر  بينانههاي واقع  اما در تحليل   ،كردندشكست خود معرفي مي   
يي هـا   دانستند كه در ايـن بـاره بـه پديـده          در دوره نخست مي   » رد ناموفق شوراها  عملك«

 اشـاره » سـت فـروش تـراكم     رسياسـت ناد  «و  » گران شـدن وحـشتناك زمـين      «همچون  
بـه ويـژه در تهـران خـود ريـشه در دخالـت              » عملكرد نـاموفق شـوراها    «اما   1.كردند مي

. دماتي و عمرانـي داشـت     زده در نهادهاي خ   ي سياسي و گسترش جو سياست     ها  نگرش
چنـان كـه پيـشتر بيـان شـد، ريـشه در راهبردهـاي               ،  هـم زدگـي     علت اين سياست   البته

نه آن جريـان داشـت كـه اصـوال يكـي از اهـداف احيـاي شـوراها از نگـاه                      امدار  قدرت
 خـود   هـا    چه اين كه برخي از آن      .پردازان آن دستيابي به همين اهداف سياسي بود        نظريه

  . شده و در ليست انتخاباتي جبهه دوم خرداد قرار گرفتنددر انتخابات نامزد
دوره نخست شوراهاي شهر و روستا كساني به شوراي شـهر تهـران            در  به اين ترتيب،    

راه يافتند كه بيش از آن كه به امور مديريت شهري نگاه تخصصي داشـته باشـند بـه آن از               
نمـايي   ي و نمـاد قـدرت     منظر يك سنگر قدرت و مركزي براي گردهمايي نيروهاي سياس         

كه در سنگ بناي شوراها نهاده شد مسير حركت آن          » خشت اولي «لذا با اين    . نگريستندمي
آشفتگي و اختالف در شوراي شهر تهران از همان روزهـاي           . در چهار سال بعد تعيين شد     

نخست و بر سر انتخاب شهردار نمايان بود و در نهايت هم شهردار نخست شوراي تهران                
 برگزيده شود با مسايل سياسـي انتخـاب          فني آن كه از طريق ساز و كار تخصصي و        بدون  

هاي دروني جبهـه  براي انعكاس اختالفاي  در طول سه سال بعد نيز اين شورا به آينه . شد
 1381در سال   . يافتها شدت مي  گذشت اختالف دوم خرداد تبديل شد، و هرچه زمان مي       

 شوراها، شوراي شهر تهران به دو پاره تقسيم شـد و بـه        و در آستانه دومين دوره انتخابات     
  . شدها جلسات آن به  عمد تعطيل ميدليل آبستراكسيون هر يك از گروه

اعضاي شوراي شهر عالوه بر اختالفات دروني، با شـهرداران متعـددي كـه عـزل و                 
ش  فـرو  مـسأله لذا در مسايلي كه در اين سـال بـر سـر             . نصب كردند نيز توافق نداشتند    

شـهردار تهـران    «،  تراكم در تهران به وجود آمد يكي از اعضاي شوراي شهر معتقد بـود             

                                                 
 .1381 اسفند 12 عتماد؛؛ ا»آرايي كه مردم پس گرفتند«. 1
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122 گفتمان عدالت و معنويت

داند چگونه جنس كند، يعني به خوبي مي  ميمانند يك دالل بساز و بفروش واقعي رفتار    
 از سـوي     ميليـون متـر مربـع تـراكم        8 فـروش    مـسأله او با تأكيد بر     » .خود را گران كند   

كند از كره ديگر آمده است      شهردار فكر مي  «:  افزود كه  وي و اصرار بر استيضاح      شهردار
   1».و بايد شورايي مخصوص تشكيل دهد

لذا با تداوم و تشديد اين وضعيت، مديريت شهري به سوي سردرگمي و نابـساماني            
بـه بحرانـي     ي عمراني را در وضعيت پيچيـده و رو        ها  همه تنها برنا  نبيشتر پيش رفت كه     

. شدي انجام نمي  ترد بلكه وظايف خدماتي شهرداري نيز به درس       تهران با مشكل مواجه ك    
هـا حتـي بـا ميـانجيگري بزرگـان آن جنـاح،       سرانجام هم بر اثر حل نشدن اين اختالف   

شوراي شهر تهران با پيشنهاد وزارت كشور و توسط هيات حل اختالف كه از هـر سـه                  
  .قوه دو نماينده در آن حضور داشت، تعطيل شد

 در اين انتخابات    . برگزار شد  1381 اسفند   9ي انتخابات دوم شوراها در      در چنين شرايط  
وزارت (كه به دور از نظارت استصوابي شوراي نگهبـان صـورت گرفـت و مراحـل اجـرا                   

هر دو برعهده جبهه دوم خرداد بود، به جز جريان موسوم           ) مجلس ششم (و نظارت   ) كشور
هاي سياسي از جمله نهضت آزادي  گروهاي از هاي متنوع و گسترده    طيف ،»راست سنتي «به  

جبهه دوم خرداد كـه گمـان    . شتندسابقه در آن شركت دا    مذهبي به طور بي   / و نيروهاي ملي  
ي درون جنـاحي گذشـته   هـا  اخـتالف  كرد در اين انتخابات پيروز خواهد بود و در ادامه         مي

ي خـود را     فهرست واحدي به توافق برسد با چندين فهرست كـه همگـ            رس بدون آن كه بر   
امـا در طـرف مقابـل كـه رقيـب           . شركت كرد دانستند در انتخابات    منتسب به آن جريان مي    

فهرستي معرفي نكرده بود، گروهي جوان و منتسب به آن          ديرينه و سنتي اصال در انتخابات       
با اعضاي جواني كه بيشتر ناشـناس بودنـد امـا در امـور              » جمعيت آبادگران «جناح با عنوان    

اشتند و با شعارهايي كه با ماهيت و فلسفه وجـودي آن نهـاد خـدماتي و      شهري تخصص د  
در نهايت هم اين گـروه توانـست بـه           2.عمراني مطابقت داشت، در انتخابات شركت كردند      

 در  ،داليلي كه پيشتر بيان شد در انتخابات پيروز شود و با مـديريت مناسـب امـور شـهري                  
  .د مؤثر باشدهاي بع سياسي كشور در سالفراينددگرگوني 

                                                 
زاري ايـسنا؛   ؛ خبرگـ  »انتخابات زودرس شوراي شهر تهران را برگزار كنيـد        : پيشنهاد اصغرزاده به وزارت كشور    «. 1

20/5/1381. 
 .257 -248 و 145 -142، صص 1384؛ تهران، مركز اسناد انقالب اسالمي، انتخابات مجلس هفتماسماعيلي، بهمن؛ . 2
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123 دوران شهرداري

   بر شوراهاي اول نژاد تحليل و نقد احمدي
شناسي از مديريت شهري به دليل آن كه با تخـصص    مسايل شوراي شهر تهران و آسيب     

داشـت از   اش همپوشـاني جربه مديريتي گذشـته  ت مرتبط بود و بانژاد  دانشگاهي احمدي 
 عملكـرد نـاموفق   لعلـل ا  علـت نژاد احمدي. ها بودي ويژه ذهني وي در آن سال  ها  مشغله

انه آن نهـاد عمرانـي و خـدماتي ارزيـابي           مدار  شوراي شهر نخست را در رويكرد قدرت      
زده شورا از همان اوايـل آغـاز شـد و تنهـا بـه                نژاد به منش سياست   نقد احمدي . كندمي

  .ها را معلوم ساخت، منحصر نبوددوره دوم انتخابات شوراها كه شكست آن سياست
 مـسأله شود كـه طـرح      ها و مواضع چهار ماه اخير چنين استنباط مي        از مجموعه رفتار  

شوراها قبل از آن كه نقش مشاركتي مردم را توسعه و تعميق بخشد بيشتر جنبه سياسي               
 و اخبـار و مواضـعي كـه مـردم از            هـا   مجموع گزارش ) به طور نمونه  ... (داشته است 

 مجموعه اطالعاتي است كـه      يش از باند    ي و نظارت شنيده   ينظر بين هيات اجرا    اختالف
 آحـاد   مند  شوراها تبلور مشاركت نظام   ... در رابطه با شوراها به دست آنان رسيده است        

مردم در اداره صحيح امور شهرها و روستاها و از فرازهـاي برجـسته قـانون اساسـي                  
ليكن درعمل به دليل غلبه احساس سياسي همه جانبـه بـراي            . جمهوري اسالمي است  

و چگونگي تشكيل شـوراها و افـزايش آگـاهي عمـومي از آن كـامال                معرفي و نقش    
ي مرتبط ها اصوال كساني كه فاقد هر نوع تجربه مفيد اجرايي در زمينه... محسوس است

در  خواهند وارد شوراها شوند، عمال     با نيازهاي شهري بوده و با فضاسازي سياسي مي        
 شـوراها را محـل      كـساني كـه انتخابـات     . كننـد جهت تضعيف شوراها حركت مـي     

هـاي دولـت و تحقـق       پندارنـد، ريـشه برنامـه     هاي كهنـه سياسـي مـي      حساب تسويه
قدرت به   سكو و كرسي    حضور كساني كه از منظر     .خشكانند  مي ي مردم را  ها  خواست

. توانند شوراها در جهت عكس اهداف ترسيمي سـوق دهـد           مي ،كنندشوراها نگاه مي  
 باشد كه صرفا براي خدمت بهتر و بيشتر به مـردم            بنابراين شورا بايد متشكل از كساني     

  1.اندخود را آماده كرده
ل شكـست آن را  امـ  در پايان كار دوره نخست شوراها عو   نژاد  اما در مجموع احمدي   

                                                 
جام ؛  »هايي مفيد خواهند بود اگر اعضاي آن متخصص؛ كارآمد و هماهنگ باشند           شوراها سامانه «نژاد، محمود؛     احمدي. 1

 .34؛ شهفته

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r



124 گفتمان عدالت و معنويت

  : كند  ميچنين تحليل
به اعتقاد من چند عامل باعث شد كه تصوير شوراها، تصوير مخدوش و ناموفق باشـد       

ه به هر حال دور اول شوراها بود و معموال نهادهايي كـه             اين بود ك  ) نخست(كه علت   
 شكست يا   دليل دومِ . شوند از يك ضعف طبيعي برخوردارند     براي اولين بار تشكيل مي    

صدمه ديدن شوراها در تهران و بسياري از نقاط كشور اين بود كـه شـوراها در يـك                   
... رايـي هـستند   فضاي كامال سياسي شكل گرفت در حالي كه شوراها اصوال نهـاد اج            

انتخابات شوراها شـب قـدر      : حتي بعضي آن قدر اين غلظت را زياد كردند كه گفتند          
چه همه اعضا با يك شـعار         اگر ،) اختالف اعضا بود   ،علت ديگر ... (استطلبان    اصالح

و زير يك پرچم و به ظاهر يك دست بودند، امـا در داخـل خودشـان بـراي كـسب                     
هاي اصلي، اختالف سـنگيني داشـتند و         گيري مهاي رياست و حضور در تصمي      كرسي

ها به كرات از محدوده اتاق شوراها خارج شده و در فضاي افكار عمومي              اين اختالف 
. بيشترين مقاومت را در برابر تصميمات شوراها كرد) نيز(وزارت كشور ... منتشر گرديد

ن وزارت  در خيلي از شهرها وقتي اعضاي شوراها انتخاب شدند و بـاب ميـل مـديرا               
كـشيد تـا    كرد، يك سـال طـول مـي        كشور نبودند، شهرداري كه آن شورا انتخاب مي       

در . حكمش صادر شود، در صورتي كه طبق قانون بايد بالفاصله حكمـش زده شـود              
علت ديگر شكـست شـوراها      ... هايي بود  چنين مقاومت  ،خيلي از تصميمات ديگر هم    

از اعضاي شوراها بود و بـه عنـوان         عدم رعايت قانون و ضوابط قانوني توسط بعضي         
گويد كه اگر يك عضوي در شورا، شش جلسه متوالي شركت مثال، ماده يك قانون مي 
بنييم كه در شوراي شهر تهران، رييس اسبق        شود ولي ما مي     مي نكند، عضويت وي لغو   

ا يك خانمي از اعضاي شـورا در        يكرد و    شورا دو سال در جلسات شورا شركت نمي       
رود ولي همچنان از اعضاي شـوراي       خواند و سالي چند ماه به لندن مي        مي لندن درس 

در حالي كه مطابق قانون، كـسي  . كنندشهر هستند و از حقوق و مزاياي آن استفاده مي    
البدل دعوت گردد، اما چون      آيد بايد كنار گذاشته شود و از عضو علي        كه به شورا نمي   

  1.كنند مي نبود، دعوت نها البدل از سنخ آن علي

                                                 
؛ »ي در كار بوده است    الله  هر جا كه آباداني و كار اساسي انجام شده دست نيروهاي حزب           « محمود؛   ،نژاد  احمدي. 1
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125 دوران شهرداري

   به شهرداري تهران نژاد فرايند انتخاب احمدي
انتخابات دوره دوم شوراهاي شهر و روستا كه با پيروزي آبادگران در تهران همراه شـد                

 انجاميد، بلكه اساسـا او خـود در پديـد آمـدن ايـن               نژاد  نه تنها به شهردار شدن احمدي     
 كه در   گرا   از نيروهاي فعال اصول     به عنوان يكي   نژاد  در واقع احمدي  . موفقيت سهيم بود  

و  گيـري آمد در شكل  از اعضاي فعال و اصلي به شمار مي       » گراشوراي هماهنگي اصول  «
 ،علي ذبيحـي  . سازماندهي فهرست آبادگران در آن انتخابات نقش مؤثري برعهده داشت         

 در نـژاد  آن شـورا و نقـش احمـدي    گيـري      دربـاره شـكل    ،از اعضاي شوراي همـاهنگي    
ي سياسـي جريـان     هـا   در نشـست  «: گويـد ت شوراهاي شهر و روستا چنـين مـي        انتخابا
هاي زيادي در ارتباط با اين كه چه شد دوم خرداد اتفاق افتـاد صـورت                 بحث گرا  اصول
 نـژاد  ما در جامعه اسالمي مهندسين يا جمعيت ايثارگران كه بوديم، آقاي احمدي      . گرفت

ايـن  . گرفـت ي مختلفـي صـورت مـي      هـا   آنجا تحليل . شكل بود تهم عضوي از اين دو      
 شـكل  گـرا  اي كه با نقطه نظـرات همـه دوسـتان اصـول    ي كارشناسانهها تجزيه و تحليل  

شـوراي  . گرفت، منجر به اين شد كه شوراي هماهنگي فعاليت خـودش را شـروع كنـد          
هماهنگي به اين دليل فعاليت خودش را شروع كرد كه بايد تحول جديدي را در جريان              

 و  گـرا   لذا محصول همفكري همه دوستان در جريان اصول       ... دادكل مي سياسي كشور ش  
اين طـرح نـو منجـر بـه     . جريان خودي منجر به اين شد كه بايد طرح نويي در انداخت     

 نـژاد   قوه محرك اصلي اين جريان هم آقاي دكتر احمدي        . تشكيل شوراي هماهنگي شد   
 به عنوان موتـور اصـلي       نژاد  مديدارند كه آقاي دكتر اح    نظر    همه دوستان هم اتفاق   . بود

از ديد افرادي كه در شوراي اجرايي اول همـاهنگي حـضور            . آغازگر اين حركت بودند   
هـاي سياسـي را     داشتند، بايد يك پتانسيل جديد و نو، كار سر و سامان دادن به فعاليـت              

 شـكل گرفـت و      هـا   از آن جا بود كه كليد شروع اين كار زده شد و بحث            . دادشكل مي 
 بعد از بيانات رهبر معظم انقالب، بحـث بـه ايـن سـمت رفـت كـه بـا نيروهـاي                       حتي

. اي نرسـيد  ي جبهه دوم خرداد هم تفاهماتي صورت بگيرد كه البته بـه نتيجـه             گرا  اصول
 نقطـه نظـرات   ،هـا ها، جمع بنديها، صحبتاين ديدارها انجام شد و بعد از همه رايزني      

 خودي يك جريـان نـو و مـورد وفـاق همـه بـا                به اين جا رسيد كه بايد در جريان       ... و
 شخـصيت اصـلي   نـژاد  خب آقاي دكتر احمدي. ي جديد شكل بگيرد   ها  شعارها و برنامه  

. آورد  مـي  كـرد و بـه صـحنه      اين جريان بود كه پا جلو گذاشت و بقيه را هم اميدوار مي            
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126 گفتمان عدالت و معنويت

نظـر   براي همين تحولي كه بايد اتفاق بيافتد از قبل صحبت شده بود و همـه هـم اتفـاق                  
در انتخابات دوره   .  را دنبال كرد و جلو برد      مسأله هم اين    نژاد  آقاي دكتر احمدي  . داشتند

شوراي شهر تهران صـورت گرفـت و در         ريزي    دوم شوراي شهر و روستا هم كه برنامه       
هايي به عمل آمـد، در چيـنش نيروهـا و انتخابـات             ها هم هماهنگي   و شهرستان  ها  استان

نشد به  اي    ي قديمي هيچ استفاده   ها  ا حضور پيدا كردند، از چهره     افرادي كه در آن شوراه    
كه نماد بودند براي اين كه      ) آقاي دكتر شيباني و آقاي مهندس چمران      (جز يكي، دو نفر     

يي مذكور و اين كـه بايـد        گرا  بنابراين، تحول . رودنشان دهند كه فلش به كدام جهت مي       
بـود و مـشخص اسـت كـه آقـاي دكتـر             يم از آن جا شـروع شـده         انداز  طرحي نو را در   

  1».گرايي قرار داشت  در رأس اين تحولنژاد احمدي
ـ               بعـضي از    ابراي انتخابات شوراها ما گروهي درست كرديم، وقـت گذاشـتيم و ب

صحبت كـرديم و گفتـيم آقـا وضـع          ... ي و ردوستان؛ آقاي دكتر شريعتمداري، زيا    
يك شورايي تشكيل بـشود  شهرداري خيلي خراب است، بياييم يك وقتي بگذاريم،     

اي  كميتـه ...  بنشينيم و نگاه كنيمشود ما اين طور  نمي. و تالش كنيم تا درست بشود     
 نشستيم و روي موضوع شوراها  1381 نه ماه، از ارديبهشت      ،درست كرديم و هشت   

  2.ي خودمان برنده شدندها  اسفند اين تيم بچه9كار كرديم تا در انتخابات 
انه اندكي پيش از انتخابـات شـوراها        شناس  ي جامعه ها  ي تحليل  كه با برخ   نژاد  احمدي

 كرده بود، همچنين به دليل عملكرد ناموفق شوراي نخـست شـهر             بيني  پيشنتيجه آن را    
او بر  همـين      3.دانست  مي بيني  پيش قابل    را تهران، كاهش مشاركت انتخاباتي مردم تهران     

ي و  سـاالر   اتي مـردم از حـزب     ي آن را اعـالم نارضـ      هـا   اساس، پـس از انتخابـات پيـام       
  4.دانست» تغيير معادالت سياسي« بر يعنوان كرد و آن انتخابات را آغاززدگي  سياست

هـا كـه بـراي انتخابـات شـهردار           رايزنـي  1382با استقرار شوراي شهر دوم در بهار        
ي مطـرح ماننـد     هـا   شورا از گزينه  . گيري شد پايتخت آغاز شده بود به صورت جدي پي       

 برنامه خواسـت و     نژاد   و محمود احمدي   يفرد، محمد غرض  ي، حسن غفوري  احمد توكل 
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127 دوران شهرداري

آن گفـت و گوهـا      بنـدي     نتيجه و جمع  .  پرداخت ها  در جلسات غيررسمي به بررسي آن     
 بـه   1382 ارديبهـشت    13 در نخستين جلسه علني شوراي شـهر در          نژاد  انتخاب احمدي 

أي ممتنع و يك رأي مخالف بـا        او با دوازده رأي موافق، دو ر      . عنوان شهردار تهران بود   
 بـا داشـتن تخـصص    نـژاد  احمـدي . اكثريت قاطع اعضا به اين مـسئوليت دسـت يافـت     

 تجربـه موفـق در زمينـه مـديريت اسـتاني            ها  دانشگاهي مرتبط با امور شهري و نيز سال       
 اما مهدي چمران رييس شوراي شهر تهران عالوه بر اين           .رسيد  مي گزينه مناسبي به نظر   

را نيـز از    » امانـت داري  «و  ) پرتالش(» بسيجي «،»ساده زيستي «هايي نظير   ويتموارد اول 
  1.معيارهاي انتخاب شهردار معرفي كرد

هـا و    در روز دفاعيه به نقد مديريت گذشته شهري پرداخـت و اولويـت             نژاد  احمدي
شناسي از مـديريت شـهر تهـران بـه فقـدان             او در آسيب  . هاي خود را معرفي كرد    برنامه
او معتقـد بـود ضـعف       . هويتي ناشي از آن اشاره كـرد       ه جامع مديريت شهري و بي     برنام

 و عـدم رعايـت      ها  كاري اسالم، دوباره نمديريت شهري، ناهمگوني قوانين حاكم، روابط       
نارضايتي عمومي از شهرداري را افـزايش داده        همگي  هاي عمراني،   استاندارد در فعاليت  

. مردمــي در اداره شــهر شــده اســتو موجــب كــاهش شــديد همكــاري و مــشاركت 
كاري و جناحي عمل كردن در اداره        اصرار داشت كه بايد از هرگونه سياسي       نژاد  احمدي

  . مداري و عدالت انجام دادشهر پرهيز كرد و كارها را بر محور قانون
او فقدان توزيع عادالنـه تـسهيالت و خـدمات شـهري، فقـدان نظـارت جـامع بـر                    

، هـا   يگيـر    مـردم و نخبگـان در تـصميم        يافتـه   سـازمان  حـضور    هاي فني، فقدان   فعاليت
هاي گذشـته در شـهرداري و      ها از منافع سياسي و حزبي را از چالش        تاثيرپذيري فعاليت 

  .مديريت شهري معرفي كرد
احياي اعتمـاد   «،  »آسان و سالم  رساني    خدمت«ي خود،   ها  در تبيين برنامه  نژاد    احمدي

را اهداف » براي دستيابي به شهري آباد و موفقريزي  يهپا«و » عمومي به شهرداري تهران
 دستيابي به اين اهداف را طي يك برنامه جامع كـه در سـه مقطـع                 وا. اصلي معرفي كرد  

او . دانـست زماني كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمـدت مـدون شـده باشـد، ممكـن مـي                 
ر انتخـاب   داري و تخـصص را از معيارهـاي مهـم د          همچنين تدين، پاك دستي، امانـت     
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128 گفتمان عدالت و معنويت

  1.اساس توصيه را نادرست خواند همكاران خود اعالم كرد و پذيرش افراد بر
انـه و   مدار  عملكرد قانون :  در مجموع شامل موارد زير بود      نژاد  احمديهاي  محور برنامه 

كـاري،  ها، پرهيز از هرگونـه روابـط غيرقـانوني و سياسـي           خواهانه در تمام فعاليت   عدالت
ز حقوق شهروندي، تشكيل سازمان نظارت فني و اداري، ارتباط بـا            رساني به مردم ا   اطالع

فرهنگ شهروندمداري،  گسترش  گيري،  مردم و نخبگان جهت استفاده از آنان براي تصميم        
  2.اساس قانون ايجاد مديريت شهري و ساماندهي منابع درآمد شهرداري بر

روز دفاعيه، شورا    از سوي شوراي شهر و حتي پيش از          نژاد  احمديبا زمزمه انتخاب    
 تحت فشار قـرار گرفـت تـا از تـصميم     ها از جانب جناح صاحب قدرت و برخي گروه    

ي ايـن   هـا   نخستين نـشانه  . اين فشارها بعد از انتخاب نيز ادامه يافت       . خود صرفنظر كند  
 بود كه به جاي كمتر از يـك روز،          نژاد  احمديفشار، تعلل وزارت كشور در ابالغ حكم        

 همچنين اظهارات سخنگوي دولت بود مبنـي بـر آن كـه بـرخالف               . روز طول كشيد   22
 تهـران را بـه هيـات دولـت راه            جديد گذشته و پس از انقالب، شهردار     هاي    عرف سال 

  .د دادننخواه
توسـعه  «رييس شوراي شهر در واكنش به اين رفتارها كـه در ضـمن بـا شـعارهاي                  

داشت، بيان كرد ما منتظـريم      ارايه شده از سوي دولت تناقض       » ساالري مردم«و  » سياسي
 را دو ساعته، نصف روزه يا يـك روزه          ها  مانند شهرداران سابق كه وزير كشور حكم آن       

كرد، در مورد احمد نژاد نيز براساس قانون عمل كنـد و حكـم او را در اسـرع                   صادر مي 
با پافـشاري بـر      همچنين در پيرو اين رفتارها اعضاي شوراي شهر نيز           3.وقت صادر كند  

 كه ضمن احترام به نظـر ريـيس جمهـور مبنـي دعـوت نكـردن                 ي خود اظهار كردند   را
شـد و در اذهـان     شهردار به جلسات هيأت دولت، اما اين رفتار سياسـي تلقـي خواهـد             

   4.كندعمومي پرسش ايجاد مي
 و عدم پاسخگويي مناسب وزارت كشور تفسيرهاي متفاوتي از ايـن            مسألهبا تداوم اين    

ر اين ميان سخنان پير مؤذن، نماينده مردم اردبيل در مجلس شوراي            د. عمل صورت گرفت  
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129 دوران شهرداري

اساس شخـصيت    او بر . يي تعلق داشت، قابل توجه بود     گرا  اسالمي كه به جبهه مقابل اصول     
 در اسـتان اردبيـل بـه        نژاد  احمديمديريتي سالم، تخصص دانشگاهي مرتبط و تجربه موفق         

در ابـالغ   : لت اين تصميم را چنين بيان كرد      وي ع . دفاع از او و نقد وزارت كشور پرداخت       
دسته اول كساني هستند كه تـوان تحمـل انديـشه           . حكم شهردار تهران دو مانع وجود دارد      

و  به شعارها پـاي بنـد نيـستند؛   دهند و در عمل     تنها شعار مي   ها  آن. شهردار جديد را ندارند   
هاي بـادآورده اسـتفاده      ثروت ر شهرداري به عنوان زمينه    بستدسته دوم افرادي هستند كه از       

طور شهرداري كه ثروت خود را ميلياردهـا  منتقد بود، چ   او   .اند   رسيده مقامي و به نام و      كرده
 شهردار جديـد بـا      امارفت  گتومان اعالم كرد و ديپلم بود به راحتي از وزارت كشور حكم             

؟  اسـت  ادهروحيه پاسخگويي به مشكالت مردم، جريان صدور حكمش به تأخير افت          وجود  
را نژاد   حكم احمدي  ،كه به شهرداران سابق كمك كرد     طور    همانبايد  بنابراين وزارت كشور    

 زيـرا ايـشان انـسان سـالم و          ،اي وجود ندارد   پرونده نژاد  احمديمورد  در  «. هم سريعا بدهد  
يالت عـالي ايـشان در      حص موفق در استان اردبيل بودند و با توجه به ت          يداراي سابقه اجراي  

 داراي يك شخـصيت مثبـت و        ،شهري و روحيه سازندگي و عمراني      ه توسعه و عمران   زمين
- برضد فساد، رشوه و پارتينژاد احمديروحيه آقاي ... شهرداري تهران هستند  مناسب براي 

لذا تأخير در شـروع بـه       . كننده است بازي است و اين براي كساني كه اينگونه نيستند نگران         
استفاده كساني كه از مجموعه شهرداري به نفـع خـود            براي سوء  كار شهردار تهران زمينه را    

سردرگمي و بالتكليفي مـديريت تهـران خواسـته كـساني           . سازد فراهم مي  ،كننداستفاده مي 
بنابراين از اين تأخيرها و قـضايا        .اندهاي كالن رسيده  است كه از اين زمينه ناسالم به ثروت       

دانـم كـه      مـي  نژاد دارد بعيـد   اي كه آقاي احمدي    روحيه اما با . كنندنهايت سوءاستفاده را مي   
 بدهد و با شناختي كه از او دارم تهران را متحول خواهد             اني مفت خور ميد   ها  ايشان به آدم  

نـژاد  با توجه به گستردگي تهران و ايجاد بسترهاي فساد در شهرداري حضور احمـدي             . كرد
 نـه   نـژاد   احمديآقاي  . شد لم خواهد در رأس شهرداري باعث برچيده شدن اين روابط ناسا        

زيستي و تحصيالت باالي ايشان باعث شده است كساني          تنها هيچ مشكلي ندارد بلكه ساده     
يي را  هـا   بينند اهرم و منافع خود را در خطر مي      اند    كه در بستر شهرداري به اسم و نام رسيده        

  1».براي عدم موفقيت وي ايجاد كنند
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130 گفتمان عدالت و معنويت

تهران، وزارت كـشور بـه ناچـار در چهـار خـرداد             با پافشاري اعضاي شوراي شهر      
ايـن نامـه كـه بـا        . نامتعارف ابالغ كـرد   اي     را در نامه   نژاد  احمدي حكم شهرداري    1382

.  قرار گرفـت ها  همراه بود مورد انتقاد برخي رسانه» دولت از شهرداريگانه انتظارات ده «
 توسط وزير   نژاد  دياحم نوشت، صدور حكم شهرداري      »انتخاب«روزنامه   به طور نمونه  
 ،نكتـه بـارز نامـه   . ي سياسي براي شهردار جديد است    ها  خط و نشان  كننده    كشور تداعي 

ها و خط مشي    برد دقيق سياست   رود شهردار در جهت پيش    اين نوشته بود كه انتظار مي     
  1.است» شوراي شهر«پيش برود، در حالي كه شهردار موظف به پيروي از » دولت«

 به عنوان شهردار تهران اميد به احياي مديريت شهري را پس از             نژاد  احمديانتخاب  
تـوان در   حتـي مـي    ايـن موضـوع را    . برنامگي، به جامعه بازگرداند   ها آشفتگي و بي    سال

ايـن روزنامـه در پـي اسـتقبال از انتخـاب      . نيز مـشاهده كـرد  » اطالعات«نشرياتي مانند  
سابقه مديريت اجرايي     با نژاد  حمديادكتر  «: نويسد  مي  به آن مسؤليت چنين    نژاد  احمدي

و كسب نشان سازندگي از دولت آقاي هاشـمي رفـسنجاني و داراي تحـصيالت عاليـه                 
شهري از اين توانايي علمي و مديريتي برخوردارند كه در پست شهردار             مرتبط به دانش  

هنگـام   تهران به دنبال كاهش مشكالت شهروندان، بسط عدالت اجتماعي، توسـعه و بـه             
 خدمات شهري و روان كردن حمـل و نقـل شـهري پايـدار اجتمـاعي، ترافيكـي،                   كردن

خدمات شهري، كالبدي و اقتصادي شهر و ترسيم شهري باشد كـه قابـل زيـستن بـراي         
نژاد بـه عنـوان     شوراي شهر تهران و دكتر احمدي     ... شهروندان متمدن امروز تهران باشد    

راد اهـل زد و بنـد نيـستند و در           اساس سـوابق و عملكردشـان و قـراين، افـ           شهردار بر 
. انـد شان نبايد ترديد كرد و همه كمر همت به خدمت بسته          آاليشي سالمت زندگي و بي   

پس به جاي هياهو بايد با وي همراهي و همدلي كرد تا مفهوم توسعه پايـدار شـهري و                   
  2».منافع ملي تحقق پيدا كند

  
  ت شهرييي مذهبي؛ اساس مديرمدار انسان

او »  مـذهبي  انـه مدار  انـسان «نژاد در شهرداري را بايد در نگـرش          احمدي اساس اقدامات 

                                                 
 .11/3/1382؛ انتخاب؛ »خط و نشان سياسي«اسالمي، حميد؛ . 1
 .17/3/1382؛ اطالعات؛ »هاي پيش رو شهردار جديد و چالش«روحاني، لطيف؛ . 2

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r



131 دوران شهرداري

شود كه ريـشه در باورهـاي         مي ي ديده مدار  نوعي از انسان  وي  در انديشه   . سراغ گرفت 
 و  ها  در اين انديشه كه در رويكرد مديريتي وي جريان دارد او براي انسان            . ديني او دارد  

مديريت بايد  نژاد    احمديدر نگاه   . معتقد است تك تك افراد به حرمت و كرامت انساني         
باشد كه با اين ارزش در تضاد نيافتد و نبايـد حرمـت انـساني كـه واالتـرين               اي    به گونه 
ي مـدار   البته بايد توجه داشت كه ريشه اين انسان       . رود خدشه پذيرد  ها به شما مي   ارزش

عـدالت و معنويـت     مطـابق ايـن فهـم از ديـن، آزادي و            . شناسي او نهفته اسـت     در دين 
شـود  ياد مي » تقوا« با عنوان    ها  ي ديني هستند كه در حوزه فردي از آن        ها  مهمترين آموزه 

 با جامعيتي كـه دارد ايـن معـاني را دربـر           » عدالت اجتماعي «و در حوزه عمومي مفهوم      
ها در حوزه فردي و عمومي به نوعي احتـرام گذاشـتن بـه              گيري اين ارزش  پي. گيرد مي

هاست كه كرامت و حرمـت تـك تـك          ت انساني است و در سايه اين ارزش        كرام مسأله
هـاي   نه تنها در برابر انديشه     نژاد  احمديي  مدار  به اين ترتيب، انسان   . شودافراد حفظ مي  

ي از باورهـاي دينـي و       مـدار   گيرد بلكه اصوال ريشه اين انـسان      الهي و ديني او قرار نمي     
ي واقعـي را در خداپرسـتي و   مدار  حتي انساننژاد احمدي. آيدموحدانديش به دست مي   

 هـا  بهتـرين عبـادت  « با اين نگرش  .دانديي مي گرا  رهايي از فردگرايي توام با فلسفه لذت      
ايـن   .و به استناد برخي روايات هيچ عبـادتي برتـر از آن نيـست             » خدمت به خلق است   

ز خـدمت خلـق     عبادت به ج  «باور كه با شعر و فرهنگ ايران نيز پيوند خورده است كه             
  .دهد را تشكيل مينژاد احمدياساس رويكرد مديريتي » نيست

بايد تمام ما تالش كنيم تا با تقويت اين انگيزه، يك گام ديگر براي جلب رضـايت           
عبـادت بـه    «اي براي آخرتمان فراهم كنيم، چرا كه        متعال برداشته و توشه   ) خداي(

  1».جز خدمت خلق نيست
به اين معنـا كـه بايـد در         . يكردي بينشي است و هم روشي     مداري مذهبي، هم رو   انسان

يي مانند شـهر، نظـام بوروكراسـي و قـدرت          ها  تمام امور اين اصل را رعايت كنيم كه پديده        
هايي هـستند كـه بـا گوشـت و          حكومتي هيچ اصالتي ندارند و آن چه كه اصل است انسان          

بـه چـشم آيـد و بـه كرامـت           تواند لگدمال شود يـا      پوست و استخوان و با عواطفي كه مي       
 ها  چيزي نيست؛ قدرت بدون انسانها شهر بدون انسان. كنندنگريسته شود در آن زندگي مي
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132 گفتمان عدالت و معنويت

از اين منظر همه چيز     . گيرد اصال شكل نمي   ها  ي هم بدون آن   ساالر   و نظام ديوان   ؛معنا ندارد 
دشناسـانه  ي ذهني و وجو  ها   تعلق دارد كه حتي موضوعات مختلف و خطا        ها  به عموم انسان  

نيز نبايد موجب شود ما اين فهم را كه انسان در محور همـه              » اشتباه مقوله «و مغالطاتي نظير    
 در زندگي بشر اصل انسان است و همه امور ديگر فرع هستند  .امور قرار دارد فراموش كنيم    

شود كه افراد رويكردهاي    فهم عميق اين موضوع موجب مي     . ي براي خدمت به بشر    بزارو ا 
ي مديريت از دست ندهنـد و بـا رعايـت ايـن اصـول در پـي                  ها  را در شيوه  » يمدار  انانس«

  .گزاري به هم نوع خود برآيند خدمت
متشكل از تيـرآهن، بـتن، آسـفالت و فـوالد بـا             اي    نبايد از شهر به عنوان مجموعه     

 بلكـه شـهر مطلـوب       ،ي متحركي كه در كنار يكديگر هستند تلقي داشـت         ها  ربات
دم آن به شدت با يكديگر صميمي باشند و به شهر، همشهري و             شهري است كه مر   

بـراي  ... موطن خود عشق بورزند و از زندگي در آن احساس غرور و افتخار كننـد   
 متناسب با هر    ورسيدن به چنين هدفي بايد فضاهاي تفريحي، ورزشي و نشاط آور            

وانان فـضاهاي   يعني براي ج، گسترش داد)را (...قشري اعم از جوانان، سالمندان و    
  1.ي آرام و با لطافت ايجاد كردها ها مكان و مادربزرگها پرتحرك و براي پدربزرگ

 و دستاوردهاي حاصـل از تجربيـات        ها  تكريم سالمندان به معناي استمرار موقعيت     
ي مستحكم و اصـيل تـشكيل شـده و        ها  جامعه از خانواده  . اين قشر از جامعه است    

توانـستيم    مي كاشاي    .تكريم زندگي و بالندگي است    ها در واقع    تر  تكريم از بزرگ  
را از فرهنگ خودمان حذف كنيم، زيرا معنا ندارد كه چنين           ) بازنشستگي(اين واژه   

خواهـد در     مـي  اصطالحي را براي قشري به كار ببريم كه همچنان زنـده اسـت و             
      2.چرخه امور جامعه حضور داشته باشد

با شركت در سومين اجالس شهرداران جهان در         1383 در شهريور سال     نژاد  احمدي
هـاي  مسكو با نقد فقدان اين نگرش بر فضاي حاكم مديريتي شهري جهـان بـه آسـيب                

افراطي به همراه   جويي    كند كه ترويج فردگرايي و لذت       مي او بيان . پردازدناشي از آن مي   
ـ   هـا و قـدرت    ها و ملـت   نفي معنويت و اخالق در مناسبات بين انسان        كـشورهاي  ي  طلب
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133 دوران شهرداري

 اين موضـوع همچنـين     . استجو، اصالت و كاركردهاي شهري را به خطر انداخته           سلطه
هويت، سالمت و همزيستي هدفمند و سازنده جامعه انساني را به شدت مورد تخريـب               

. ين ترتيـب امنيـت و صـلح جهـاني را بـه چـالش كـشيده اسـت                  اقرار داده است و به      
 ،ط عاطفي و معنوي بين ساكنان يك مركـز جمعيتـي          با تأكيد بر اين كه رواب     نژاد    احمدي

د شهري كه سـاكنان آن در بهتـرين حالـت ماننـد     نك  ميروح حقيقي شهر است، تصريح  
احساس در چارچوب ضوابط مدون بـا يكـديگر تعامـل دارنـد             هاي متحرك و بي    ربات

 بهترين شهرها، شهري است كه مردم آن با احساس امنيت و سرور، . شهر مطلوبي نيست  
هــا و شــكوفايي از زنـدگي در جمــع شــهري لــذت بــرده و راه را بـراي تحقــق آرمــان  

براي تحقق جامعه جهـاني سـعادتمند و        . هاي آتي هموار يابند   استعدادهاي خود و نسل   
بـر  ساختن شهرهاي آباد و مرفه بايد تعريف جديدي از مديريت شـهري ارايـه داد كـه                  

. ت و تقويت بنيان خانواده بنا شده باشـد         روابط عاطفي و انساني، گسترش معنوي      عهتوس
 در اين زمينه همچنين به نقـش مـشاركت مـردم در اداره شـهرها و تحقـق                   نژاد  احمدي

كند و از جوانان بـا عنـوان نمـاد          نظارت عمومي و احساس مسئوليت همگاني اشاره مي       
نويت و  نشاط و بالندگي و اميد در هر جامعه براي برپايي جهاني سرشار از انسانيت، مع              

  1.كندعدالت ياد مي
در دوران شهرداري براي نشان دادن اين نگرش خود حتي به طور نمـادين              نژاد    احمدي

كنـد و     مـي  ضمن ديدار با خانواده برخي شهداي مسيحي تهـران از مقـام آن شـهدا تقـدير                
ي فرهنگي ايشان بازديد و     ها  ورزشي ارامنه از فعاليت    /همچنين با حضور در مراكز فرهنگي     

اين معنـا بـود كـه شـهروندان تهرانـي           گر    در واقع اين رفتارهاي نمادين بيان     . كند  مي تشكر
هـستند و بـراي داشـتن شـهري         » انسان«گذشته از هر مذهب و قوميت و تنوعي كه دارند،           

   2. ديگر بر روي اين نقطه مشترك اتكا كنندمسألهمطلوب، همگي بايد بيش از هر 
كنـد و ضـمن     مـي تبديل زندان قصر به بوستان شـركت نژاد همچنين در مراسم   احمدي

  . به بوستان تبديل شوندها كند روزي برسد كه تمام زندان  ميتقدير از مسئوالن اين كار آرزو
 گذاشت، گمان   مي شايد روزي كه شاه قاجار سنگ بناي كاخ خود را در اين مكان            
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134 گفتمان عدالت و معنويت

را تبـديل بـه     كرد كه در عرض هفتاد سال عمر اين بنا، حكومـت پهلـوي آن                نمي
خواه اين مرز و بوم كند و در حكومت اسالمي           زنداني مخوف براي فرزندان آزادي    

ورزشي بـراي رشـد و اعـتالي        /ي فرهنگي ها  تبديل به پايگاهي براي انجام فعاليت     
  1.شهروندان شود

در دوران شـهرداري را در سـه        » انـه مـذهبي   مدار  انـسان «تبلور انديـشه    اما به طور كلي     
ــژاد احمــدييتي رويكــرد مــدير ــوان مــشاهد كــرد مــين ؛ »تحقــق حقــوق شــهروندي«: ت

  ».تالش براي گسترش عمران و آباداني شهري«؛ و »ي در انجام امور خدماتيناپذير خستگي«
  

  گرا و تاكيد بر حقوق شهروندي الگوي مديريتي وظيفه. 1
ر مقابـل   كـه د  » گرا  مديريت وظيفه « با رويكرد احترام به حقوق شهروندي و         نژاد  احمدي

دهـد نـه    قرار دارد و مدير را محور امـور و حقـوق قـرار مـي              » مديريت حق به جانب   «
عـدم شـفافيت    «شهروندان، مهمترين عوامـل پـيش روي تحقـق حقـوق شـهروندي را               

ن موانع اقـداماتي را     آ معرفي كرد و براي رفع       »ضعف نظارت بر عملكردها   « و   »مقررات
گـرا دو   وندي و اتخاذ رويكرد مديريتي وظيفـه      در واقع اعتنا به حقوق شهر     . صورت داد 

هـايي را بـه اجـرا       برنامـه   بـراي دسـتيابي بـه هـر دو         نـژاد   احمدياند كه   روي يك سكه  
  2.گذاشت

 در اوايل مسئوليتش ضمن تأكيد بر ضرورت تدوين حقـوق شـهروندي             نژاد  احمدي
ط متقابـل   شود كه حوزه ارتبـا    ضرورت تدوين اين حقوق از آنجا ناشي مي       «: اعالم كرد 

هاي اجرايـي نامـشخص اسـت و ايـن باعـث كنـدي              مردم با مديريتي شهري و دستگاه     
به همين دليل يك گروه كارشناسـي بـا         . شودپيشرفت امور و كاهش مشاركت مردم مي      

با استفاده از نظـرات كارشناسـانه دانـشگاهي و          اند    سرپرستي دكتر افروغ مأموريت يافته    
نند تا نوع رابطه مردم با مسئولين در مناسـبات شـهري            نظرات مردم، منشور را تدوين ك     

   3».كامال تعريف شود
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135 دوران شهرداري

 براي افزايش آگاهي مردم نسبت به حقوق خـود و بـه             نژاد  احمدياز اقدامات ديگر    
نـصب تابلوهـايي در شـهرداري و        مقررات در نگاه شهروندان،     سازي    تعبير ديگر شفاف  

 در شـهرداري    كننـدگان   تا به مراجعه  يي مربوط به حقوق شهروندي بود       ها  چاپ دفترچه 
  1.را نيز اضافه كرد» همشهري محالت«ي انداز توان راهالبته به اين موارد مي. اعطا شود

 اعتقـاد   »سـازماني « و   »عمـومي « به دو نوع نظارت      نژاد  احمدياما در حوزه نظارت،     
. گرفـت داشت كه از دو طريق نظارت عيـان و ثابـت و بازرسـي سـرزده صـورت مـي                   

را مقدمه نظارت عمومي معرفـي كـرد و معتقـد           » مديريت شهري پاسخگو   «نژاد  دياحم
براي آن كه كارها اصالح شده و به موقع، مفيد و بـا كـاركرد ثمـربخش بـه انجـام                     «بود  

 او اصوال مـديريت شـهري را بـدون          2».برسد، بايد بيشتر نظارت عمومي را تقويت كنيم       
هركسي با هر مسئوليتي بايـد بپـذيرد   «: تقد بوددانست و مع   مي همراهي مردم فاقد اعتبار   

 را بايـد از فـضاي   هـا   كه به مردم خدمت كند و در اين راستا، مسايل شخـصي و منيـت              
ي اصلي نظام بـر دوش ملـت        ها  توجه به اين كه پايه    ) و با ... (عمومي جامعه حذف كرد   

  3».ي راسخ مردم استها است، بنابراين همه نظام متكي بر تصميم
ر نظارت درون سازماني كه تقريبا تعطيل شده بود و ما آن را احيا كـرديم،                عالوه ب 

اصـل سيـستم    ... ي اعمـال شـود    ديم نظارت عمومي با قوت بر شـهردار       تالش كر 
   4.ين ناظرانندتر مردم بهترين و دقيق. نظارت بايد همگاني باشد
امي كـه  تـرين اقـد   سـازماني برجـسته  /عمـومي تكميلـيِ  با اين حال، در حوزه نظارت    

ساز براي نظـارت عمـومي انجـام داد،         و زمينه » مديريت پاسخگو « براي تحقق    نژاد  احمدي
ديدار هفتگي با مردم مناطق مختلف تهران بود كه در كنار ديوارهاي فرو ريخته تجمـالت                

  .هاي عمومي ببخشدتوانست نظام جديدي به نظارت  ميگري سازمانياداري و اشرافي
نـژاد   مناطق مختلف تهران از اقدامات نوين و ابتكاري احمـدي  ديدار هفتگي با مردم   
با هدف پاسـخگويي شـفاف بـه شـهروندان و           «اين ديدارها كه    . در مديريت شهري بود   

ايجاد سهولت در امر مراجعات شهروندان و حل و فصل شكايات مردمـي و بررسـي و                 
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136 گفتمان عدالت و معنويت

ر هفته از طريـق     گرفت، ه  صورت مي  »ها و تقاضاهاي مردمي از شهرداري     رسيدگي نامه 
اي كـه قـرار بـود       منطقهرساني    در اين اطالع  . رسيد  مي  به اطالع مردم   هاي عمومي رسانه

 و نياز بـه     مسألهشد تا شهرونداني كه با شهرداري        از آن ديدار كند اعالم مي      نژاد  احمدي
 چند روز قبل به روابط عمومي شهرداري همان منطقه براي ثبـت نـام و                نداشتدمراجعه  

 در مركز شهرداري هـر منطقـه        ها  اين ديدارها پنجشنبه  .  موعد ديدار مراجعه كنند    گرفتن
  آن شـركت   در به اتفـاق معاونـان و شـهرداران منطقـه            نژاد  احمديگرفت و     مي صورت

عزم مديريت جديد شـهري بـر حـل         دهنده     در واقع نفس اين ديدارها كه نشان       1.كرد مي
مومي به شهرداري مـؤثر افتـاد و نـشان از    مشكالت مردمي بود خود در احياي اعتماد ع 

هاي كالني كـه بـه امـور شـهري دارد از            آن داشت كه شهرداري تهران عالوه بر نگرش       
 معتقد بود كه شهرداري بايد به اين مرحله         نژاد  احمدي. شودمسايل جزيي نيز غافل نمي    

ز طريـق   از رشد برسد كه مشكل هر شهروند را مشكل شهرداري بداند و براي رفع آن ا               
  2.قانوني اقدام كند

آثـار   وي    معتقد بود ديدارهاي هفتگي با مـردم موجـب شـده اسـت تـا               نژاد  احمدي
ر زنـدگي شـهروندان را از نزديـك مـشاهده           بواقعي و عيني تصميمات مديريت شهري       

كرد پس از اين، كليه كارها و امور        بر اين اساس، او به مديران شهرداري توصيه مي        . كند
قـانون   هاي شخصي و تحت تأثير مـر      يگير  هرداري بايد خارج از تصميم    در مجموعه ش  

در انديـشه مـديريتي او       3.ي مردم نيز به پايان برسـد      ها   و بالتكليفي  ها  باشد تا سرگرداني  
هـا  دهد مديريتي كه به مـسايل و واقعيـت        ي زندگي شهري، نشان مي    ها  مشاهده واقعيت 

هـاي تودرتـو و     مـديريت . ري درسـتي كنـد    گياشراف نداشته باشد، امكان ندارد تصميم     
  ديـدارهاي مردمـي موجـب     در حالي كه  . تواند مشكل گشا باشد   پشت درهاي بسته نمي   

  4.ها بر زندگي مردم آگاه شوند برخي تصميمبار زيانشود مديران از آثار  مي
 براي نهادينه ساختن آن اهتمام جـدي        نژاد  احمدي كه   گرا  اما رويكرد مديريتي وظيفه   

انـه  مدار   وجه ديگري از عزم او براي تحقق حقـوق شـهروندي و نگـرش انـسان                داشت

                                                 
 .8208200150خبرگزاري فارس؛ كد خبر . 1
 .8301100034خبرگزاري فارس؛ كد خبر . 2
 .8209150173برگزاري فارس؛ كد خبر خ. 3
 .8211240044خبرگزاري فارس؛ كد خبر . 4
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137 دوران شهرداري

را براي آن بـه     » مسئول« گاهي مفهوم    نژاد  احمدياين شيوه مديريت كه      .مذهبي وي بود  
فرق اين دو در اين نكته نهفته       «از نگاه او،    . دارد» مدير«هايي با مفهوم    برد تفاوت   مي كار

حالي كه   كند، در   مي ي صرفا بر حوزه كاريش مديريت     از سرتكليف ادار  » مدير«كه يك   
حـساس مـسئوليت    ااز سر وظيفه انساني و ديني نـسبت بـه كـل جامعـه               » مسئول«يك  
» .كوشـد نمايد و با تمام وجود در جهت خدمت به مردم در رفع مشكالت ايشان مي               مي

سـالمي و   گرا كه در ماهيت همان مديريت ا        مهمترين عناصر مديريت وظيفه    نژاد  احمدي
سـاالري   يي، توكل به خدا، اعتقاد به كـارايي اسـالم و مـردم            گرا  تكليف« است را    يانقالب

   1.كند  ميمعرفي» المال و فداكاري در راه اسالم و حقيقت ديني، اهتمام به بيت
ي هـا   حكم نصب يكي از مديران شهرداري ضمن ذكر برخي ويژگـي          او همچنين در    

با استفاده از همكاران امين، پاكدست، دقيق و دلسوز         ) ماميدوار(« : ديگر آورده است كه   
گزار و بزرگ شهرداري، دفـاع از        ازي اعتماد عمومي به سازمان خدمت     و بر اساس بازس   

گزار در شـهرداري، حفـظ امانـت         حيثيت و حرمت خيل عظيم عناصر فداكار و خدمت        
 و ها  ن به شهرداري   و مراجعي  ها  مسلمين، حفظ حرمت و كرامت انسان     المال    اموال و بيت  

     2».دفاع از حقوق شهروندان، در انجام وظايف خود موفق باشيد
ي مـديريت در    هـا    مهمترين آفت  نژاد  احمدي،  گرا  با توجه به رويكرد مديريت وظيفه     

حاكم شدن نگـاه اقتـصادي در شـهرداري و          : دانستسازمان شهرداري را موارد زير مي     
ي حزبـي؛ و داشـتن مـنش        بـردار   و بهـره  زدگـي    تبديل آن به بنگـاه اقتـصادي؛ سياسـت        

ين و مهمترين وظيفه مديريت شهري در دوران        تسنخ او بر همين اساس،      .گرايانه اشراف
خود را نهادينه كردن تواضع و خضوع نسبت به شهروندان عنوان كرد و سپس از عنصر                

 اصـل   ي اخير، مديريت شـهري از ايـن       ها  طي سال «او اعتقاد داشت    . پاسخگويي نام برد  
 در حـوزه حمـل و نقـل،         هـا   فاصله گرفته و اين در حالي است كه پايه اصـلي فعاليـت            

پيوند عـاطفي و اعتمـاد ميـان      گيري    شهري، شكل ريزي    مسكن، خدمات شهري و برنامه    
چه اگر غير از اين باشد به هر ميزان هم كه فعاليت صورت بگيرد              . مردم و مديران است   

شود، شهر از پويايي فاصله خواهـد گرفـت و روابـط            اما رضايت و اعتماد مردم جلب ن      

                                                 
 .12/11/1383؛ سياست روز؛ »هاي انقالب بازگردد مديريت كشور بايد به آرمان«، محمود؛ نژاد احمدي. 1
 .8203130039خبرگزاري فارس؛ كد خبر . 2
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138 گفتمان عدالت و معنويت

  1». عرض اندام خواهد كردها انساني در حاشيه فعاليت
 مبارزه مستمر با فساد اقتـصادي را از وظـايف ايـن مـديريت در دوران                 نژاد  احمدي

هرجـا  . مبارزه با فساد امري مستمر و سخت اسـت        «او معتقد بود،    . دانست  مي شهرداري
ي بدون نظـارت باشـد اژدهـاي هفـت سـر            ها  يگير   و اختيار تصميم   كه پول و امكانات   
مـا خـود را   ) ولـي . ( بسيار مشكل و مستمر اسـت ها كند و مبارزه با آنهمان جا النه مي  

ايم و مطمئن هستيم با اميد خـدا و همكـاري           براي ادامه با اين مبارزه سنگين آماده كرده       
  2».مردم با موفقيت تا پايان راه خواهيم رفت

گـري بيـان كـرد تـا از          با اين رويكرد، وظيفه ديگر خود را مقابله با اشرافي          نژاد  احمدي
ها، منابع مالي آن را در امور خـدماتي و عمرانـي            جويي ناشي از ريخت و پاش     طريق صرفه 

 را خريـد چهارصـد دسـتگاه ماشـين آالت           هـا   او يك نمونه از اين صرفه جويي      . هزينه كند 
  3.شهرداري اعالم كرد

 و همچنــين ارزش نهــادن بــه زمــان و وقــت شــهروندان را از وظــايف شــهرداري ا
چنان چه كوتاهي و كم كاري هر يك از مـا موجـب بـه هـدر                 «معتقد بود،    و   دانست مي

بهاي شماري از شهروندان ولو براي چند ثانيه هم بشود، نه تنها در اين               رفتن وقت گران  
  4».بايست جوابگو باشيميز ميدنيا بلكه در فرداي قيامت و در محضر الهي ن

 »گرا مدير وظيفه«هاي ديگر ناپذيري را از ويژگي و خستگي  يكوش  سخت نژاد  احمدي
 او در اوايل مسئوليت خود در جمـع مـديران شـهرداري خواسـتار دو برابـر                  .دانست مي

شـمار شـهر تهـران در       مـشكالت بـي   «: وي گفـت  . شدن حجم فعاليت اين سازمان شد     
طلبد و مـن خواسـتار       مختلف، تالش مضاعف مديران و كاركنان را مي        ي بسيار ها  حوزه

در شـهرداري تهـران     » هشت سال كار و فعاليت در طول چهار سال        «نهادينه شدن شعار    
كـنم شـانزده سـاعت كـار روزانـه در           بند بوده و سـعي مـي      هستم و خود نيز به آن پاي      

  5».شهرداري را رعايت كنم

                                                 
 .8303100256خبرگزاري فارس؛ كد خبر . 1
 .8211240044د خبر خبرگزاري فارس؛ ك. 2
 .پيشين. 3
 ..8309240318خبرگزاري فارس؛ كد خبر . 4
 .820720065خبرگزاري فارس؛ كد خبر . 5
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139 دوران شهرداري

 لـذا . تلقي كرد » مسابقه خدمت رساني  « بايد شركت در     از اين منظر، هر مسئوليت را     
اولويت نهادن به مزايا، حقوق و دستمزدهاي كالن مديريتي ديگر معنا نخواهد داشت؛ و            

 دو  نـژاد   احمـدي لذا  . مديريت فرصتي براي خدمت است نه مجالي براي انتفاع شخصي         
 و حقوق كـالن     ها  شكند كه در مديريت جديد از في      ماه پس از مسئوليت خود اعالم مي      

ي پـايين و بـاال بايـد مناسـب و متعـادل             ها  در شهرداري خبري نيست و فاصله دريافت      
كنـد و از    بـه حقـوق هيـأت علمـي دانـشگاه كفايـت مـي             خود   او به همين دليل      1.باشد

   2.گيردشهرداري حقوق نمي
يريتي نژاد بر شـيوه مـد     انه مذهبي احمدي  مدار  پيامدهاي نگرش انسان   آثار و    از ديگر 

آميـز شـهردار اسـبق        اصرار داشت شهرداري برخالف رويه خـشونت       وياو اين بود كه     
 گردهـا برخـورد    بـه ويـژه دستفروشـان و دوره        هـا   تهران كه با قوه قهريه با برخي گروه       

ي متمـادي در شـهرداري   هـا  اين شيوه كه سال. كرد، حق برخوردهاي خشن را ندارد  مي
  .اي نامطلوب در اذهان عمومي ساخته بودهرهجريان داشت از اين نهاد عمومي چ

هيچ يك از مـاموران شـهرداري حـق برخـورد فيزيكـي و خـشن بـا متخلفـان و              
سدكنندگان معابر را ندارند؛ و در صورت چنين اقدامي كه اغلب از كارمندان سابق 

  3. قابل شكايت و ارجاع به نيروي انتظامي و برخورد قانوني استمسألههستند اين 
 از منظــر »گــرامــديريت وظيفــه«هــاي و شــناخت بيــشتر ويژگــيبنــدي  ر جمــعامــا د
اي او بـه مـديران ارشـد شـهرداري تهـران در              دستورالعمل ده ماده    به توان مي نژاد  احمدي

ه بـه نـوعي مانيفـست مـديريتي وي در           ايـن نامـ   . ي نخست مسئوليتش اشـاره كـرد      ها  ماه
ـ       برخي از موضوعات مه   . دهد  مي را تشكيل شهرداري    تاكيـد   هـا   ر آن مي كه در اين نامـه ب

افـزايش سـرعت    . 2خدمت بـه مـردم و جلـب رضـايت آنـان؛             . 1: شده است عبارتند از   
احترام . 3انه؛  ساالر  ي ديوان ها  ي شهروندان و كاهش پيچ و خم      ها  رسيدگي به مسايل و نامه    

ـ  . 5؛  ساز  اصالح قوانين و مقررات مشكل    . 4كنندگان؛   به شخصيت مراجعه   . 6ق؛  نظارت دقي
رعايـت حقـوق   . 7ي عمرانـي و خـدماتي؛   هـا  رعايت ضوابط و اسـتانداردها در عمليـات     

جلـب  . 9ي رفاه شـهري؛     ها  سترش لوازم و زمينه   گ. 8شهروندان به ويژه در مسايل ملكي؛       
                                                 

 .8205200108 و 8209080109خبرگزاري فارس؛ كد خبر . 1
 .21/4/1384و 20؛ راه مردمنژاد با خبرنگاران قبل از انتخابات؛  گفت و گوي منتشر نشده احمدي«. 2
  .8209210037ارس؛ كد خبر خبرگزاري ف. 3

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r



140 گفتمان عدالت و معنويت

  .زيباسازي و حفظ طراوت شهري. 10رضايت عمومي به ويژه طبقه محروم جامعه؛ 
از اصول قطعي و وظايف اصلي شـهردار        خدمت به مردم و جلب رضايت آنان        . 1

ند نكمراجعه مي  هاتهران است و بر اين مبنا، كار شهروندان تهراني كه به شهرداري           
متوقـف  . اي و تا حصول نتيجه با جـديت پيگيـري شـود            وقفه گونه  بايد بدون هيچ  

 و در سـاعات موظـف اداري،        هـا    شـهرداري   در به مردم رساني    كردن روند خدمت  
  .شودست و تخلف اداري محسوب ميپذيرفتني ني

 از نظر اداري و زمـاني       ها  فرايند ارايه انواع خدمات شهري به مردم در شهرداري        . 2
هايي كه سبب طوالني شدن يـا معطـل         بايد به حداقل كاهش يابد و از اعمال رويه        

 بايـد   ها  مسئوالن و كاركنان شهرداري   . شود، قويا اجتناب گردد   ماندن كار مردم مي   
قت اداري، متعلق به مردم است و احترام حقيقي         و داشته باشند كه امكانات و       توجه

 يك  ها   به شهرداري  كنندگان  به شهروندان و اعتبار قايل شدن براي شخصيت مراجعه        
  .قت مورد توجه قرار گيردواصل قطعي است كه بايد به 

ن و  قوانين و مقررات بايد متضمن رعايت حقوق شهرداري نسبت بـه شـهروندا            . 3
گانه  يك و شهرداران مناطق بيست  . حقوق شهروندان نسبت به حقوق شهرداري باشد      

ساز بر سر موظف هستند براي اصالح آن دسته از قوانين و مقررات مزاحم و مشكل         
راه زندگي مردم، با همكاري بخش حقوقي شهرداري نسبت به تهيه و تنظيم لـوايح               

  .ران اقدام مقتضي به عمل آورندضروري جهت ارايه به شوراي اسالمي شهر ته
رساني   ي خدمت ها   عمليات حفاري در سطح معابر شهر از سوي سازمان         گونه  هر. 4

ين زمـان   تـر   در تهران بايد بر مبناي ضوابط و استانداردهاي تعيين شده و در كوتاه            
 موظـف بـه     ها  شهرداري. م نيز مشكل ايجاد نشود    دممكن به انجام برسد و براي مر      

 در اين زمينه هستند و رعايت حقوق مردم در حـين انجـام عمليـات                نظارت دقيق 
  .بايد به دقت مورد مالحظه و توجه قرار گيردرساني  خدمت

و مدت زمان مسدود شدن معابر عمومي، حق بديهي مردم است           ت  آگاهي از عل  . 5
هـاي  و بر اين اساس، هر خيابان يا معبري كه براي انجام خدمات شهري و حفاري              

شود بايد چهـل و هـشت       به روي آمد و شد مردم و خودروها مسدود مي         ضروري  
تلويزيوني، بـه اطـالع      ي راديو ها  ساعت قبل از اجرا با نصب تابلو، پالكارد و پيام         

اتالف وقت مردم و تضييع حقوق آنـان،        از   از مسير مزبور برسد تا       كنندگان  استفاده
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141 دوران شهرداري

 .جلوگيري شود

.  وظايف مهـم شـهرداري تهـران اسـت         پاكسازي محيط زندگي شهري يكي از     . 6
كـار  اي    كاركنان خدوم شهرداري در بخش نظافت شهري، بايد به صـورت برنامـه            

ي هـا   هاي شهري را به انجام برسانند و روند شست و شوي خيابان           پاكسازي محيط 
اصلي و فرعي را در دستور كار خود قرار دهند تا شهروندان عزيز در تهران بزرگ، 

 .مند باشندبخش در زندگي شهري بهره ند از محيطي پاك و فرحدر هر روز بتوان

ي شهر تهران، محلي براي احساس آرامش و آسـايش مـردم در تمـامي               ها  پارك. 7
شهرداران مناطق مختلف در شهر تهران موظف هـستند،         . روزي است ساعات شبانه 

روشن ادارات برق براي    با  همكاري  به  ،  ها  ضمن نظارت بر گسترش نگهداري پارك     
نگاه داشتن اين مراكز تفريحي مردم در طول شب اقدام كنند و آنها را براي استفاده      

 .برداري نگاه دارندعموم به صورت فعال آماده بهره

شود كه خدمات مناسب    به تمامي شهرداري مناطق تهران بزرگ تذكر داده مي        ... . 8
 .خصوصي ارايه دهندي دولتي و ها را تنها در ازاي رعايت اين حقوق به دستگاه

ي شهرسازي و زيست محيطي، شهرداري تهران را        ها  اي طرح ردر مواردي كه اج   . 9
 بايد به ها سازد، حقوق مالكان آن  ميها ناگزير از تملك برخي از اراضي و ساختمان   

بـديهي اسـت    . طور كامل رعايت شود و رضايت آنان در اين ارتباط جلب گـردد            
توسعه صحيح شهر تهران، همكاري نزديك آنان را به         متقاعد كردن مردم به اهميت      

 مـسأله  در حـوزه تهـران بـزرگ بايـد بـه             هـا   همراه خواهد داشـت و شـهرداري      
 .اي بدهندمتقاعدسازي شهروندان تهران جهت همكاري با شهرداري اهميت ويژه

هاي محـروم تهـران، بـه هنگـام         شهرداران مناطق مختلف به ويژه در محدوده      . 10
بارات واحدهاي اجرايي بايد رضايتمندي شهروندان محروم و زحمتكش         بررسي اعت 

را در اولويت كار خود قرار دهند و در بودجه پيشنهادي خود اعتبارات مناسـبي را          
براي آباداني اين مناطق و بهبود زندگي شهري در نظر بگيرنـد و بـه هنگـام اخـذ                   

  1.حقوق شهرداري، مراعات قشر مستضعف جامعه را بنمايند
اين است كه بـه جـاي بهانـه آوردن در           » مدار  تكليفمديريت  «از نتايج و پيامدهاي     اما  

                                                 
  .8210230259خبرگزاري فارس؛ كد خبر . 1
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142 گفتمان عدالت و معنويت

 با اعتماد بـه نفـس       ها  كند ضمن شناخت و بر شمردن آن       و موانع، تالش مي    ها  برابر سختي 
 فرافكني كند و انرژي خـود را        ها  رفع آن  و اميد، به حل مشكالت بپردازد و بدون آنكه در         

 هـا   هدر دهد با كوشش مـضاعف آن      » واقعي غيراي و   حاشيه«و  » تزاعينزاعي و ان  «در امور   
 مـسئوليت شـهرداري     نـژاد   احمديدر واقع به همين دليل است كه وقتي          .را از ميان بردارد   

 و ناهماهنگي دولت كـه نمونـه آن ورود دو           ها  گيرد به رغم ناماليمتي   تهران را بر عهده مي    
كنـد و بـا همـه       ن بـه ايـن موضـوع تـوجهي نمـي           چندا 1هزار دستگاه اتوبوس ديزلي بود،    

ي هـا    زده آن زمان كشور بر انجام مسئوليت       ت در فضاي سياس   ها  يانداز   و سنگ  ها  تخريب
  .يابدخود انگيزه بيشتري مي

هـا تفـسيري    ، جريان صاحب دولت كـه از تمـام پديـده          نژاد  احمديبا شهردار شدن    
در ايـن ميـان، مـسايل       . راشـيد سياسي و جناحي داشت از او رقيبي جدي براي خـود ت           

شهري به يكباره اهميت يافت و مشكالتي كه تا ديروز به چشم جريان صاحب قـدرت                
ي فرسـوده و آلـودگي      ها  گويي مشكالتي مانند ترافيك، بافت    . آمد تازه مشاهده شد   نمي

كردند بـا بـاال بـردن انتظـارات از           تالش مي  ها  لذا آن . هواي تهران يك شبه متولد شدند     
نژاد در مواجهه بـا     اما واكنش احمدي  . اري آن را با بحران ناكارآمدي مواجه سازند       شهرد

اين برخوردهاي سياسي آن بود كه بـدون مظلـوم نمـايي كـار كنـد و بـه جـاي شـعار                       
ي هـا   طرفداران دولت بـراي توجيـه ناكارآمـدي       سوي   ز ا ها  كه در آن سال   » ندگذار  نمي«

او ضـمن آن كـه سـعي        . ش را نهادينـه سـازد      فرهنگ تـال   ،رفت فراوان به كار مي    ،خود
كرد به جريان صاحب دولت نشان دهد مـديريت شـهرداري خـود را رقيـب كـسي                   مي

داند و قصد همكاري با نيروي اجرايي كـشور را دارد، همچنـين بـه مـديران خـود                    نمي
  . فرصت خدمت را از دست ندهندها  و تهمتها كرد بدون توجه به توهينتوصيه مي

ژي و امكاناتي كه دراختيار مديريت شهري است و فرصتي كه مـردم در   وقت و انر  
رساني بـه    اند امانتي است كه فقط بايد براي خدمت       اختيار مديريت جديد قرار داده    

رسـاني بـه مـردم را        مردم مورد استفاده قرار گيرد و هر دستي كـه رونـد خـدمت             
امل تحريك شده از خردي نباشد، حتما يك عمخدوش كند، اگر از روي جهل و بي

 ، فـضاسازي  ، افتـرا  ،تهمت ...سوب خواهد شد  حسوي دشمنان و بدخواهان مردم م     
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143 دوران شهرداري

آميز از جمله ابزارهـايي بـوده     تمسخر و بازي با كلمات تحريك،ايجاد تنش كاذب 
رساني به مردم به     است كه طي ساليان اخير براي منحرف كردن مسئوالن از خدمت          

 ب حسا مشهري با اين ابزار پيچيده آماج يك هجو       كار گرفته شده و امروز مديريت       
ـ  (...رسـاني بـه مـردم منحـرف شـود          شده قرار گرفته است تا از مسير خدمت        ) اام

رد، متعلق به همه شـهروندان بـا هـر          امكاناتي كه در اختيار مديريت شهري قرار د       ا
شي است و ما خود را بدون اسـتثنا در خـدمت همـه آنـان                يگرا سليقه و ديدگاه و   

ي ما نيز مبتني بـر رعايـت همـين اصـل            ها  گيري و موضع  ها  گيريدانيم و جهت   مي
 براي حفظ وحدت و حقوق عمـومي        ها  امروز تحمل ناماليمات و نامهرباني    ... است

مديريت شهري هيچ شأني جـز كـار و          ...مردم يك ضرورت جدي و اساسي است      
منافع و حقوق   خدمت صادقانه به شهروندان و تالش در جهت تامين و حراست از             

مردم براي خود قايل نيست و خود را رقيـب هـيچ گـروه يـا جريـاني در كـشور                     
  1.كنداحساس نمي

ي گـذرا و تمـام ناشـدني        هـا   مسئوالن شهرداري تهران موظفند بدون توجه به بـازي        
هـا در راه سـازندگي و رفـع         سياسي از توان علمي اعضاي هيـات علمـي دانـشگاه          

  2.مشكالت شهر استفاده كنند
 براي دستيابي به همـاهنگي اسـت؛        ها  شهرداري تهران به دنبال تغيير و اقناع ذهنيت       

   3.گيرد، كارشكني صورت ميها چرا كه در صورت همراهي نكردن ساير دستگاه
  

  اقدامات عمراني و خدماتي. 2
 هـا   نژاد در شهرداري به دليل گستردگي فعاليت      از آنجا كه بررسي كامل اقدامات احمدي      

 ذكـر عنـاوين     طلبد، در اين گفتـار تنهـا بـه        ي بودن آن، پژوهشي جداگانه مي     و تخصص 
ي پاياني مـسئوليت خـود      ها   گزارشي كه وي در ماه     برخي كارهاي انجام شده و به ويژه      

نژاد با حضور در يكصد و چهل و يكمين جلسه          احمدي. كنيمارايه كرده است، اكتفا مي    

                                                 
  .8305210318خبرگزاري فارس؛ كد خبر . 1
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144 گفتمان عدالت و معنويت

ي مختلف ها  سه ماه فعاليت خود در بخش      وعلني شوراي شهر تهران گزارشي از بيست        
  .شهرداري تهران به اعضاي شوراي شهر ارايه كرد

او تغيير فضاي عمومي مديريت شهري از تنش و جنجال به فضايي آرام و منطقي را                
نـژاد  احمـدي . هاي اصلي شهرداري از آغاز مديريت جديـد عنـوان كـرد           گيرياز جهت 

 را از ديگـر  يي مردمـ هـا  ي كـاهش شـكايت  بدنـه شـهرداري و تـالش بـرا    سازي    سالم
هـاي اجتمـاعي، توسـعه      او زنده كردن سرمايه   . محورهاي مورد توجه شهرداري دانست    

هاي مردمي و تالش براي اصالح سـاختار درآمـد شـهرداري            گذاريمشاركت و سرمايه  
بدون فشار به مردم را از ديگر رويكردهاي قابل توجـه دانـست و تـصريح كـرد شـعار                    

نـژاد  اما در ادامه احمدي. در اين مدت محقق شده است    » ل كار در چهار سال    هشت سا «
  .در تشريح اقدامات انجام شده به موارد زير اشاره كرد

 بـه شـش هـزار       81 دسـتگاه در سـال       3300ي شهري از    ها  افزايش تعداد اتوبوس   -
 ؛83اتوبوس در سال

زاري مناقـصه بـراي      كيلومتري براي توسعه دو خط متـرو و برگـ          57عقد قرارداد    -
 ؛ كيلومتر44احداث دو خط جديد به طول 

 . مورد آن تا زمان ارايه گزارش اجرا شده است35 دوربرگردان كه 140طراحي  -

 ؛پانصد مورد اصالح هندسي -

 ؛تعبيه صد چراغ هوشمند -

 ؛ي مكانيزهها عقد چهل قرارداد براي توسعه پل -

 ؛انياعطاي نهصد ميليارد تومان به اتوبوسر -

 ؛ ميليارد تومان ساالنه به طور ميانگين به مترو145اختصاص  -

 ؛بار براي عرضه مستقيم كاالحلي ميوه و ترهميادين متوسعه سازمان  -

 ؛تن به دو هزار تن در طول يك سال گسترش بازيافت زباله از سيصد -

 ؛ ايستگاه آتش نشاني118اقدام به ساخت  -

 ؛زيسا خريد چهار كارخانه جدول -

 ؛عقد قرارداد براي بازيافت آسفالت سرد -

 ؛هزار متر مربع از سطح معابر گيري نهصد و لكهها تعويض روكش پل -

  ؛ها آسفالت بيش از سيصد هزار تن از روكش خيابان -
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145 دوران شهرداري

 ؛مقررات شهرسازيسازي  و همسانسازي  روان -

 ؛برداري از مرحله اول آنطراحي شهرداري الكترونيك و بهره -

 ؛ريزي شهري با همكاري وزارت مسكن و شهرسازيي نهاد برنامهانداز اهر -

ي فرسـوده و از جملـه طـرح تـراكم           هـا   تشويق شهروندان براي بازسـازي بافـت       -
  ؛شويقيت

 ؛ي تهرانها اصالح كاربري -

 ؛ها امالك داخل طرحسازي  آزاد -

 ؛ي ورزشيها توسعه سالن -

 ؛1383برپايي مسابقات ورزشي در تابستان  -

 ؛اعطاي وام ازدواج به جوانان -

المللـي در حـوزه ورزش      ي ورزشي بانوان و برپايي مسابقات بـين       ها  توسعه سالن  -
 ؛بانوان

 ؛طرح تكريم سالمندان و صدور كارت منزلت براي متقاضيان -

 ؛نصب سيزده دستگاه لرزه سنج در محدوده تهران -

فاقد استحكام الزم با اجراي طرح بخشي از نه ميليون واحد ساختماني سازي  ايمن -
  1؛اتاق امن با كمترين هزينه

  :توان موارد زير را هم اضافه كردهمچنين به اقدامات باال مي
  2؛بازسازي و تجهيز خوابگاه دانشگاه تهران -

 3؛كوپتر براي سازمان آتش نشاني شهرداريعقد قرارداد چهار هلي -

 4؛ راهبردي تهرانتشكيل نهادي براي نگارش طرح جامع و -

 5؛ براي مراسم ازدواجني رايگاها اختصاص برخي سالن -

 6؛اصرار بر ثابت نگه داشتن نرخ بليط اتوبوس -
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146 گفتمان عدالت و معنويت

 1؛گيري تاسيس بانك شهرداريپي -

 ؛فرودگاه/ آغاز ساخت منوريل صادقيه -

 2؛ي عابر با پله برقيها احداث نخستين پل -

 3؛ث فرهنگيتاكيد بر اجراي هويت شهري و حفظ ميرا -

 4؛ها طبق زمانبنديتاكيد بر انجام پروژه -

 5؛تسريع درعمليات و تكميل برج ميالد -

بودجه شهرداري در مدت يكسال به رغم حذف درآمـدهاي تـراكم            شدن   دو برابر  -
 6؛فروشي

 .اندازي همشهري محالت راه -

هاي نيمه تمام در    پروژهبرخي  اندازي   تكميل و راه    به توانالبته در كنار اين موارد مي     
ها پروژه  كه در برخي مناطق گاهي به دهها و پل ها ، بوستانها هايي همچون بزرگراهزمينه

 بيست كيلـومتر بزرگـراه سـاخته        82 به طور نمونه تنها در سال        7.نيز اشاره كرد  رسيد  مي
 پروژه با صـرف پانـصد ميليـارد تومـان در تهـران              8500 و در همين سال بيش از        8شد؛

 و با صرف هفتصد ميليـارد تومـان         83رسيد كه اين مقدار در سال       برداري    رگ به بهره  بز
   9. پروژه رسيد1550به 

  
  نژاد در شهرداري  الگوي نوين مديريت؛ مهمترين دستاورد احمدي

 ارايـه    را بايـد    مهمترين دستاورد احمد نژاد در شهرداري تهران       ، اما ها   فعاليت با وجود اين  
وقفـه  او در طول دو سال فعاليت بـي       . انست نوين در عرصه شهري د     يك الگوي مديريتي  
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147 دوران شهرداري

اما همه تصوري كه     .خدمات فراواني انجام داد و از نظر عمراني اقدامات مناسبي ارايه كرد           
در واقـع   . شـود  داشت به اين عوامـل محـدود نمـي         نتوان در ذه  از مديريت اين دوره مي    

تـا پـيش از آن در       كـه   ديريت معرفـي كـرد       شيوه جديدي از م    ها  نژاد در اين سال   احمدي
هاي چنـد سـال     افتادگيران عقب جباو نه تنها به     . مديريت شهري تهران مشاهده نشده بود     

انديشيد بلكه در پي اصالح تصور از شهرداري كه از حدود يـك دهـه پـيش بـه                   اخير مي 
 دسـتاورد   نـژاد مهمتـرين هـدف و       به اين ترتيب، احمدي    .نوعي آسيب ديده بود نيز برآمد     

 آبـادگري و    ،اريزگـ  مديريت جديد را جلب اعتماد عمومي به شهرداري از طريق خدمت          
ـ         گونه  برداشتن فاصله اشرافي   كـه  هـدف    ايـن    ا ميان مديران شهرداري با مردم اعالم كرد، ب
  .ر شهري مشاركت جويندومردم خود فعاالنه در ام

 نژاد  احمدي از دستاور    عملي تفسيري   يرياست جمهور نهم  انتخابات  به اين ترتيب،    
 در  اوويـژه آن كـه      بـه   .  مورد پسند جامعـه بـود      وجديد   الگوي مديريتي    موفقه  ئدر ارا 

مرحله نخست انتخابات توانست در ميان هفت كانديدا بيشترين راي تهران را بـه خـود                
معناي اين راي از جانب مردم تهران كه شناخت بيشتري از او نسبت به              . اختصاص دهد 

   .طق ديگر كشور داشتند قابل تامل بودمردم منا
ي گفتار درماني خسته شده بود و       ها   كه جامعه از سياست    يطي در شرا  به تعبير ديگر،  

پـي دولتـي بـود كـه بتوانـد فعاالنـه و فراتـر از مـسايل و نيازهـاي                      بيش از هر چيز در    
ي اهـ   فعاليـت ،  جامعه بپـردازد  عموم  ضروري قشري خاص، به امور عيني و معيشتي          غير

 باكرد كه وضعيت شهر در دو سال اخير شهرداري در مديريت نوين اين حس را القا مي       
دن ي شـهر در حـال نفـس كـش    ،ي جديـد هـا  تفاوت كرده و با آغاز فعاليت  بسيار  گذشته  

در مرحلـه دوم     شـهرداري بـه فـضاي عمـومي كـشور            زاين وضعيت ا   تعميم   لذا. است
بـا  كـه شايـسته اسـت مـديريت شـهرداري           توانست مولد اين بـاور باشـد        ميانتخابات  

  .قوه اجرايي كشور را به دست گيردي بروز داده پيشين ها ويژگي
 »مقتـدر مردمـي   «به يـك دولـت      ري اكثريت جامعه    ودر انتخابات نهم رياست جمه    

 اقـدام   هـا   را مورد توجه قرار دهد و براي تحقق آن        انديشيد كه نيازهاي اصلي جامعه       مي
اوايل دهه هفتاد هنوز بر جا مانده بود و فضاي سياست زده آن دهه              نيازهايي كه از    . كند

.  رسـيدگي كننـد    هـا    اجازه نـداد بـه آن      76انتخابات سال   » فاتحان« و تفسيرهاي جناحي  
  .اي كه پيشتر به آنها اشاره شدگانه ان نيازهاي پنجهميعني 
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148 گفتمان عدالت و معنويت

  ي شهرداري در آيين كشورداريها رهاورد تجربه
يي را با خود به  ها  اندوختهتهران   شهرداري   در مديريت    دو سال  به بر اثر تجر   نژاد  احمدي

دوران رياست جمهـوري منتقـل كـرد كـه در انديـشه سياسـي و كـشورداري او قابـل                     
هـاي مـديريت     در تـداوم تجربـه     ها  مهمترين اين موارد كه برخي از آن      . تشخيص است 

  .استبيان   قابلقرار دارد به صورت زيرو باورهاي پيشين وي استانداري 
او از نزديك دريافت كه مشكالت تهران ماننـد ترافيـك و آلـودگي هـوا تنهـا بـا              . 1

نژاد از نگاه احمدي  . مديريت شهري قابل حل نيست و به راهكارهاي كالنتري نياز دارد          
به عبارت ديگر اين  .  پايتخت بودن و بزرگي بيش از حد       ؛تهران با دو پديده مواجه است     

بزرگـي  «بودن لزوما بـه معنـاي       » پايتخت«ري با يكديگر ندارند و      دو پديده رابطه ضرو   
برنـامگي يـا     بـي  اما در تهران و در فرايند تاريخي گذشته كه بر اثـر           .نيست »بيش از حد  

هـر دو بـه معنـاي    ي زيان بار صورت گرفته وضعيت به اين ترتيب درآمده و       ها  سياست
تواند تهران را از    ين راهبردي كه مي   لذا مهمتر . تمركز روزافزون امكانات در تهران است     

توانـد بـراي    هـم مـي  ،اين سياسـت . يي از آن استزدا اين وضعيت رهايي بخشد تمركز   
 مانند ترافيك، آلودگي هـوا و آلـودگي صـوتي           شهروندان تهراني كه با مشكالت شهري     

. دكننـ ور زندگي مي  شمواجه هستند مفيد باشد و هم براي ايرانياني كه در مناطق ديگر ك            
 ،تواند با توزيع امكانات    دارد مي  خواهانه  در واقع سياست تمركززدايي كه ماهيتي عدالت      

يي هـا   به بازگشت گروه   در گام نخست جلوي مهاجرت به تهران را بگيرد و در گام بعد            
بيانجامد كه موقعيت بازگشت به روستا يا شهر اصلي خويش را دارند؛ به شرط آن كه با          

  .ح كشور اين زمينه براي آنان فراهم شودگسترش امكانات در سط
است و نبايد   گيري    كند، تمركز تصميم  مهمترين تمركزي كه تهران را دچار آسيب مي       

شصت درصد چرخش اقتـصاد كـشور در        ...  در تهران متمركز باشد    ها  گيريكليه تصميم 
اولـين راه حـل، خـروج       .. .تهران است كه سرمايه عظيمي در تهران بلوكـه شـده اسـت            

ضروري است و دومـين راه       غيريي است كه حضورشان در تهران       ها   و سازمان  ها  ركتش
  1. استها حل نيز واگذاري بخشي از اختيارات عمراني كشور به استان

نگـري در    ي بخـشي  هـا   در اين دوران معطوف بـه زيـان       نژاد    احمديتجربه ديگر   . 2
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149 دوران شهرداري

او در رسـاله دكتـرايش،      اين دريافت كه با نظريه و روش تحقيق         . مديريت كشوري بود  
از نگـاه   . دانـست   مـي  يعني نظريه سيستمي، تناسب داشت، بخشي نگري را مانع توسعه         

 هـا   مديريت بخشي نگر كه هر نهاد تنها مشكالت خود را مشاهده كند و از سازمان              وي،  
خبر باشد و با آنان همكاري نكند، موانـع توسـعه در ايـران را                هاي ديگر بي  و وزارتخانه 

بايد بـا نگـاهي سيـستمي همـه امـور را بـا هـم         لذا او معتقد بود،     . نخواهد كرد برطرف  
هـا دارد مـسايل را از يكـديگر          به دليل قدرتي كه در انتزاع پديده       نذه گرچه   .نگريست

هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتـصادي و سياسـي        كند و به طور نمونه ميان حوزه        مي تفكيك
 از يكديگر جدا نيـستند و بـر هـم تـاثير             ها  ه آن گذارد اما واقعيت اين است ك     تفاوت مي 

ي مختلف با همكاري و هماهنگي      ها  ي اگر سازمان  گذار  لذا به هنگام سياست   . گذارندمي
ي گرفته شده حتي اگر بـه پيـشرفت         ها  با يكديگر راهكار و راهبرد اتخاذ نكنند، تصميم       

 1.ود شـ سـاز   ي ديگـر مـشكل    هـا   توانـد بـراي توسـعه بخـش       يك بخش كمك كند، مـي     
نژاد به طور نمونه در بررسي ترافيك تهران به سـه سـطح متفـاوت ايـن پديـده                    احمدي

ايجـاد تاسيـسات    «و  » بهـسازي شـبكه شـهري     «،  »مديريت تقاضاي سفر  «: كنداشاره مي 
 ترافيـك   مـسأله با وجود اين،    . ي مختلفي مربوط هستند   ها  كه هر كدام به سازمان    » جديد

لذا مـسايل  . در تناظر و هماهنگي با يكديگر اجرا شوند   ها  زماني قابل كنترل است كه آن     
  2. و بايد در كالن نگريسته و مديريت شونداجتماعي و مديريتي تك متغيره نيست

بـسياري از   تجربه دوران شهرداري اين انديـشه را در ذهـن او تقويـت كـرد كـه                  . 3
زمان اداري  شـمار سـا   ي بـي  ها  ي و پيچ و خم    ساالر  مشكالت كشور ريشه در نظام ديوان     

كنـد و از سـوي      بسياري از نيروهاي مفيد را در خود هـضم مـي          اين پديده   . كشور دارد 
  .شودديگر موجب نارضايتي جامعه مي

كنـد، پاسـخگويي را از      گيرد، منابع را تلف مـي      نظام بوروكراسي شتاب كارها را مي     
ايـد بـشود و مـا      مهمترين كاري كه ب   . شودبرد و در نهايت موجب ناكارآمدي مي      بين مي 

ايـن  . سـازماني اسـت   گيـري     بكنيم، تغيير رويكرد در جهت    ) در شهرداري (سعي كرديم   
ريزي نشده هاي ديني و انقالبي پايهساختار اداري كه در كشور ما هست، بر مبناي آموزه      
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150 گفتمان عدالت و معنويت

ما بخش اعظم اين ساختار را از گذشته مملـو از فـساد قبـل از انقـالب بـه ارث                     . است
ايـن سـاختار   . فانه تا امروز تغييرات ناچيزي هـم در آن داده شـده اسـت        ايم و متاس  برده

كند و ميل بـه فربـه       اول اين است كه دايم خودش را بزرگ مي        . فاسد چند ويژگي دارد   
. گيـرد نمـي » تصميم«خاصيت دومش اين است كه درون آن عمال هيچكس          . شدن دارد 

 كس حاضر نيست مـسئوليت      گيري در آن بسيار طوالني است و هيچ       يعني روند تصميم  
  1.كار را بپذيرد

او . نژادي در اين دوره استفاده از نيروهاي جـوان بـود     هاي ديگر احمدي  از تجربه . 4
طلبي از يـك سـو و نداشـتن         نگري، اميد و اصالح   با داشتن روحياتي مانند نشاط، مثبت     

 بـا نگـاه   او. ي جـوان گـرايش داشـت    هـا   سن باال از سوي ديگر به طور طبيعي به گروه         
انه به منابع توسعه، جوانان و تركيب جوان جمعيتي كشور را فرصت تـاريخي              مدار  انسان

از  او يكـي  اي    با چنين زمينه  . كرد  مي و استثنايي ايران براي دست يابي به توسعه ارزيابي        
 .انـدازي مـشاوران جـوان بـود، بـه نمـايش گذاشـت             ابتكارات مديريتي خود را كـه راه      

بـه  (» نخبگان سياسـي  « به جاي    »نخبگان علمي « حقيقت براي جذب     شاوران جوان در  م
توانـست عـالوه بـر        مـي  ايـن اقـدام   . انـدازي شـد   راه) همان معنـاي نيروهـاي سياسـي      

راه را براي مـشاركت مـستمر و فراگيـر آنـان در مـسايل             نيروهاي جوان،   اندوزي   تجربه
  2.مختلف مديريت شهري فراهم آورد

شـود كـه مـشكالت و كمبودهـاي         گيرنده مشاهده مي  بعضا در سطح مجامع تصميم    
ـ             در مـتن  دكشور را به گردن جوان بودن جمعيت انداخته و از آن بـه عنـوان يـك تهدي

كنند و يا اين كه معتقدند جوانان كشور هيچ نگـاه           هاي اقتصادي خود ياد مي    ريزيبرنامه
 بـزرگ انـساني و      يهـا   پـذير نيـستند و آرمـان      ملي و كالن به كشور نداشته و مسئوليت       

با چنين  . ..انفرادي هستند جويي    متعالي را فراموش كرده به دنبال مسايل شخصي و لذت         
اعتقادي نسبت به جوانان يا بايد صبر كرد تا دوران جـواني جمعيـت سـپري شـده و از            

در . گيري مديران دور شود و يا اسباب سـرگرمي جوانـان را فـراهم كـرد               حوزه تصميم 
ي ما به همان نسبت     ها  من معتقدم جوان   ...خصي من خالف اين است    حالي كه اعتقاد ش   
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151 دوران شهرداري

خواه هستند و بايد از حضور جمعيـت عظـيم، دلـسوز و پـاك و       ي انقالب آرمان  ها  سال
  1.ور استفاده كردشمبتكر به عنوان يك فرصت استثنايي براي اعتالي ك

ري از همكـاري    نژاد با داشتن تجربه مثبتي كه از دوران شهردا         به هر طريق، احمدي   
  .با جوانان داشت، در دوران رياست جمهوري نيز اين رويكرد را ادامه داد

                                                 
؛ همـشهري ؛  »گيري شهر كنـيم     جوانان را وارد حوزه تصميم    : نژاد در جمع دانشجويان دانشگاه اميركبير       احمدي«. 1

6/8/1382. 
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  فصل ششم

  انتخابات نهم رياست جمهوري
  

اي است كه تا پـيش از       آخرين ايستگاه و مرحله    يرانتخابات نهم رياست جمهو   بررسي  
در .  وجـود دارد    در دوران رياسـت جمهـوري      »نژادانديشه سياسي احمدي  « پرداختن به 

سازد يكـي   واقع شرايط خاص اين مدت كوتاه كه فشارهاي متفاوتي را بر افراد وارد مي             
شخصيتي   بسياري از وجوه   ها  انسان .ان است مدار  ي شناخت سياست  ها  از بهترين مقياس  

فراوانـي   ابعـاد پنهـان و پوشـيده         هـا   آن .دهندخود را در شرايط عادي زندگي بروز نمي       
كند كه گاهي براي خود افراد نيز به داليـل           بروز مي  يمقاطع خاص و بحران    در   دارند كه 

  .آور استمختلف تعجب
 مطمئني از خـود     گ اصوال كساني هستند كه در شرايط خاص چهره        ران بز مدار  سياست

انتخابـات از مراحلـي اسـت كـه         . انتخابات يكي از اين شرايط ويـژه اسـت        . دهندنشان مي 
ان شـكاف و    مـدار   سياسـت » تبليغـي  خـود «و  » خـود آرمـاني    «،»قعيخود وا «ميان  تواند    مي

ي تبليغي و   ها   از روش  ،آشفتگي ايجاد كند و آنان براي بهتر نماياندن خود و كسب موفقيت           
فاصـله  آنـان   » خود آرماني «و  » خود واقعي « متفاوتي بهره گيرند كه گاه با        »صنعت فرهنگي «

دهنـد،  ي كه در اين زمان كوتاه از خـود نـشان مـي            ا رفتار بر ديگر، آنان    به تعبي . داردزيادي  
از ايـن منظـر     . گذارنـد   مـي  ي خود را نيز به نمـايش      ها   و ارزش  ها  انديشهحقيقت و ماهيت    

  .كندهايي است كه در رفتار آنان تجلي ميهاي افراد، انديشهانديشهين تر اصلي
واند ابعاد ديگـري    تنژاد در مقطع انتخابات مي    بازشناسي رفتار احمدي  ،  بر اين اساس  
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154 گفتمان عدالت و معنويت

 تبليغـي   »نمـود «اين كه آيـا ميـان       . از وجوه فكري، ارزشي و شخصيتي او را نشان دهد         
ي پـيش از آن گـسيختگي       ها  او در زمان  » بود«نژاد در اين مقطع كوتاه حساس با        احمدي

 و از جملـه     مـدار   تواند به شناخت هـر سياسـت       پرسشي اساسي است كه مي     ،بوده يا نه  
  .  رساندنژاد يارياحمدي
هايي بهره برده است، اخالق انتخاباتي      راي خود از چه شيوه    آكه وي براي تبليغ      اين

 مجمـوع چـه     دررا رعايت كرده يا نكرده و براي رسيدن به مـسند رياسـت جمهـوري                
دادن آنـان    هايي هستند كه كنار هـم قـرار       رفتاري از خود بروز داده است؟ هر كدام پاره        

البته در كنار اين مطالـب      .  كند تر   و كامل  تر   اين تصوير را واضح    ي از ها  تواند دريافت مي
  .ي موفقيت او در انتخابات نيز اشاره كردها توان به علتمي

  
  ورود به انتخابات 

ي شخصي  ها  به دليل ويژگي  نژاد    احمدين جبهه دوم خرداد     گرا  در نگاه بخشي از تحليل    
در اين  . د انتخاباتي رقيب تلقي شود    ين نامز تر  توانست جدي   مي ي مديريتي ها  و موفقيت 

 شانس نـامزدي او را بـيش از         1383در بهار   » جبهه مشاركت «باره معاون ستاد انتخاباتي     
كه اي    روزنامه شرق نيز با همين بينش در مقاله       . ي ديگر جناح مقابل معرفي كرد     ها  گزينه

اش در   ده و ساده  چهره تكي «: آوردنژاد    احمديپرداخت در توصيف      مي به تبيين انتخابات  
، »سـاده زيـستي   «،  »گـزار  خـدمت «،  »مـردم «يها   آميخته با واژه   گذار  كنار اين صداي تاثير   

مقاله همچنين از نگاه    » .مردمي نزد عامه ساخته است    اي     از او چهره   ...و» مبارزه با فساد  «
 جا بر به احترام همه از     «،  »تشريفات شهرداران قبلي را ندارد    «او  «نويسد كه     مي اين افراد 

بررسـي شـود و   «را بـدون پـاراف   اي  ، و هيچ نامـه »مخلص همه مردم است  «،  »خيزد مي
پوشـد و بـا زيردسـتان         مـي  ي سـاده دهـه شـصت      هـا   گرداند، لباس   نمي باز» اقدام شود 

بينـي     روزنامه اعتماد نيز چند ماه بعـد در پـيش          1».كند  مي گرش به شدت برخورد    اسراف
اگـر  «نويـسد    مـي نـژاد     احمـدي ورت حـضور    انتخابات نهم رياسـت جمهـوري در صـ        

چنـان كـه جنـاح      . تهران را سر و سامان دهد ناجي جناح خود خواهد شـد           نژاد    احمدي
آيـا  . ين رقبا را از ميدان رياست جمهوري به در خواهد كـرد           تر  متبوعش به مدد او قوي    
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155 انتخابات نهم رياست جمهوري

ايي را  هم كسي پيدا خواهد شد كه جايي را آباد كند و يا آباد كردن ج              طلبان    در اصطالح 
بـه انـدازه    ) احمدي نـژاد  (اين موفقيت   ... اطمينان دهد و اعتماد مردم را بازسازي نمايد       

همه يا بيشتر از همه اقداماتي كه تا كنون از سوي مخالفان دوم خـرداد صـورت گرفتـه                   
گويـا شـهرداري تهـران و چگـونگي اداره آن بـه پيـشاني عملكـرد                 . اثرساز خواهد بود  

 مبدل شده است و چون كسي را خيال فـتح           ها  ي فروبسته آن  ها  ل و شاه كليد قف    ها  جناح
اكنون كه ماحصل كار آقاي     . جويد  مي افتد راه خود را از معبر شهرداري تهران         مي و ظفر 

 آورد رفته رفتـه روشـن    ميدر گوشه و كنار شهر يكي پس از ديگري سر بر  نژاد    احمدي
اكنون حـداقل ايـن     . ا به تغافل سپردند   ر» تهران«با همه زيركي    طلبان    شود كه اصالح   مي

سوال طلبان    است كه براي اصالح   » كار«كند و اتفاقا همين       مي »كار«نژاد    احمديكه آقاي   
  . نمايد  ميو تامل و چالش ايجاد

وقتـي شـهردار تهـران در       . نگرند  مي ها  »مبلغ«كنند و به      مي  عبور ها  »تعارف«مردم از   
ر كسي نخواهد گفت كه او با بحرانـي رو بـه رو             خدمت رساني به مردم موفق شود ديگ      

زيرا دولت دوم خرداد بـا شـهردار        (،  ي حاكميت حمايتش كردند   ها  نبود، نهادها و ارگان   
             1».)تهران در چالش و تعارض بود

ي رهاي انتخابـات نهـم رياسـت جمهـو        انژاد در ميـان كانديـد     با وجود اين، احمدي   
او در آخرين زمان ممكن،     .  به انتخابات را اعالم كرد     آخرين شخصي بود كه ورود خود     

 از قـصد خـود بـراي    1384 ارديبهـشت  23يعني به هنگام ثبت نام در انتخابات در روز          
 كه ممكـن بـود بـا        ها   و ممانعت  ها  از تخريب گذشته  . شركت در انتخابات پرده برداشت    

 ايـن بـود   نژاد احمديد ، از داليل مهم ديگر رويكراعالم حضور زود هنگام او آغاز شود   
الـشعاع كانديـداتوري     ي شهرداري تحـت   ها  خواست فعاليت كه او به عنوان شهردار نمي     

پـسنديد   نمـي او همچنـين    . مسايل ديگر دچـار شـود     و  گيرد و احيانا با كندي       وي قرار 
بـه ايـن ترتيـب سـتاد      .يش در شهرداري به منزله تبليغات انتخاباتي تلقي شود     ها  فعاليت

نژاد به عمد و از روي اراده بسيار دير، پـا گرفـت و در اصـل پـس از                     احمدي انتخاباتي
ي تبليغـاتي تـشكيل و      هـا   اعالم صالحيت نامزدها و همزمان با شـروع رسـمي فعاليـت           
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156 گفتمان عدالت و معنويت

  1.مسئوالن آن معرفي شد
  

  نژاد روش تبليغاتي احمدي
ي ا  ي سياسي ايران داشـت عجلـه      شناس  نژاد بر اساس نگرش خاصي كه به جامعه       احمدي

 او معتقـد بـود سـتاد تبليغـات        . كردبراي آغاز تبلغيات نداشت و با خونسردي رفتار مي        
لذا در حالي كه بسياري . بايد توان خود را براي روزهاي پاياني نگاه دارد نيز   وي   مردمي

 ،ها پيش تبليغات خود را شروع كرده بودند       از ستادهاي تبليغاتي نامزدهاي ديگر از هفته      
  .د به طور جدي در هفته پاياني به فعاليت پرداختنژاستاد احمدي

اي طراحي شده بود كه ضمن آن كه بـا نامزدهـاي ديگـر              ز به گونه  يروش تبليغات او ن   
بـرد كـه در      از روشي بهره مـي     نژاد  احمدي. متفاوت بود، با گفتمان وي نيز مطابقت داشت       

و بـه طـور ويـژه روش        هاي سـنتي     نسبت به رسانه   ،هاي مدرن از رسانه  دهاآن ضمن استف  
نـژاد از چنـدين پايگـاه اينترنتـي،         ستاد تبليغاتي احمدي  . چهره به چهره بسيار تاكيد داشت     

اما راهبرد تبليغي او    . مند بود ي تبليغي ساده مانند چاپ عكس بهره      ها  نشريه و برخي روش   
بـود  اي  ي اينچنيني بـه گونـه  ها بر روشنژاد  احمدي عدم تمركز    .بر اين موارد متمركز نبود    

كرد نسبت به همـشهري     حتي روزنامه كيهان كه بيشتر اخبار اصولگرايان را منعكس مي         كه  
 روزنامـه لذا  . پرداختنژاد مي كه روزنامه شهرداري است بيشتر به اخبار مربوط به احمدي         

در واقـع مهمتـرين     . نژاد بود، عمل نكـرد    همشهري آنچنان كه مورد انتظار حاميان احمدي      
تجربـه مـديريت مردمـي او در شـهرداري          «نژاد را بايد در سه عنصر       غي احمدي اركان تبلي 

  . جست و جو كرد»فرصت تبليغاتي تلويزيون« و »سفرهاي استاني«، »تهران
نژاد اين بود كه او با پيـروي از عقالنيـت عملـي در              مهمترين نكته در روش احمدي    

ليغات براي توليد و چاپ     دانست كه تب  گي نشد و مي   شددچار شيئي   » تبليغات«موضوع  
او .  و حجم انبوهي از اين محـصوالت نيـست         وهاي تبليغاتي لتاب و   لوح فشرده پوستر و   

 با شناختي كه بر اساس گفتمان خود        نژاد  احمدي. خواستتبليغات را براي تبلغيات نمي    
از جامعه ايران داشت سعي كرد از روشي بهره ببرد كه نـسبت بـه تاثيرگـذاري پيـام آن                    

كرد و به تعبير ديگر، نشان از سـيطره   كيفيت را فداي كميت نمي    ،اين روش . دون ب مطمئ
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157 انتخابات نهم رياست جمهوري

هاي مهم تاثيرگذاري بود، نه حجم انبوهي از توليدات كه هزينه          .كيفيت بر كميت داشت   
از علل و عوامل چنين دريافتي را شايد بتـوان در تجربـه              .كردبسيار سنگيني تحميل مي   

 بــرخالف برخــي نــژاد احمــدي كــه بــه هــر جهــت  پيــدا كــرد1376انتخابــات ســال 
   .  اين موضوع را فراموش نكرده بودانمدار سياست

از نظر من تبليغات    . نگاه من به انتخابات و تبليغات در آن متفاوت از ديگران است           
ي سـاده   ها  توان با استفاده از روش      مي پوستري و تابلويي خيلي موضوعيت ندارد و      

  1.ردهم به مردم اطالع رساني ك
در باورهـاي   و نيـز    روش تبليغـي ا   در شهرداري،   نژاد    احمديهمانند روش مديريتي    

صـنعت  «تبليغـاتي     ريشه داشـت كـه در نقطـه مقابـل روش           ي و » مذهبي انهمدار  انسان«
ي سـاالر    كـه بـر سـرمايه      »سازي  صنعت فرهنگ « يا   »صنعت فرهنگ «.  قرار دارد  »فرهنگ

بيند اي مي مثابه توده  به   گيرد جامعه را     نمي هاي سنگين سامان  متكي است و بدون هزينه    
 هـا   چه اصالت دارد رسـانه     از اين منظر آن   . ها قابل تغيير شكل هستند     كه از طريق رسانه   

صنعت فرهنگ بيش از آن كه به عقالنيت افراد جامعـه معتقـد باشـد        . ها  هستند نه انسان  
اي رسانه كه متكـي بـر    حرفهيها بيند كه با روشمي پذير شكلاي  را به شكل توده    ها  آن

هـاي صـنعت    از انگـاره  . پذيرنـد ميدگرگوني  هاي روانشناسانه هستند به سادگي      تجربه
اش بيـشتر    و هـر كـه رسـانه       ؛اش بيـشتر  فرهنگ اين است كه هر كه پولش بيشتر رسانه        

لــذا در مبحــث صــنعت فرهنــگ ســخن از ذات ناپــاك تكنولــوژي و . قــدرتش بيــشتر
ت بلكـه مطلـب ايـن اسـت كـه حـرف اول را اقتـصاد و سـلطه                    ي مدرن نيـس   ها  رسانه

ساخت و قواعد ايـن فرهنـگ و        . زندي مي ساالر  مايهر مبتني بر س   »ايرسانه،  تكنولوژي«
صـاحبان منـافع در ايـن       «. كندي تعيين مي  ساالر  نيز نظام سرمايه  را  تبليغات برآمده از آن     

يـد و نيـاز بـه سـازماندهي و          هاي بازتول فراينـد به توجيه و ضـروري انگاشـتن        ... قضيه
امـا حاصـل كـار همـان حلقـه مغزشـويي و             . پردازنـد ز سوي مديريت مي   اريزي   برنامه

 و  تـر   هـر روز قـوي    سيـستم    وحدت   ها  نيازهاي از پيش ايجاد شده است كه در متن آن         
شود تا هيچ كس قادر به      محصوالت نهايي براي همگان توليد مي     » «.شود مي تر  مستحكم
طيـف و   . يابنـد گيرنـد و گـسترش مـي      باشد؛ تمايزات مورد تاكيد قرار مـي      آن ن  گريز از 
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158 گفتمان عدالت و معنويت

 و ،شـود سلسله مراتبي از محصوالت توليد انبوه با كيفيت متنوع به مـردم خورانـده مـي              
  1».يابدبدين ترتيب حاكميت كمي شدن تمام عيار گسترش مي

از مفهـوم  انـد   ادهترجيح دنژاد  احمديالبته برخي براي تبيين رفتار و روش انتخاباتي   
» انتخابـات پـروژه بنيـاد     «اين معنا كه در مقابل مفهوم       . بهره ببرند » يند بنياد اانتخابات فر «

نگرد و معتقد اسـت كـه        مي يفرايند» انقالب«مانند  اي     كه به مقوله   گونه  قرار دارد، همان  
ش انتخابـاتي   مطابق اين تلقـي، رو    . نگرد  مي يفرايندبه انتخابات نيز    » آيند مي «ها  انقالب
  :داراي هفت ويژگي زير بود» يند بنياداانتخابات فر«از اي  به عنوان نمونهنژاد  احمدي

 محـور و معطـوف بـه مباحـث معرفـت شـناختي انقـالب                فراينددر منطق انتخابات    . 1
ي پارلمـاني و مقـام رياسـت        هـا   اسالمي، قدرت و سياست و دسترسـي بـه كرسـي          

 گرايان انتخابات را به مثابه فريـضه  فرايند. نيستجمهوري از اصالت ذاتي برخوردار     
 منـت بـه مـردم تلقـي         بـي  دانند و اصالت آن را منوط به احياي عدالت و خدمت           مي
  كند؛  مي

انتخابات بايد بر اساس خواست باطني ملت و مطالبـات حقيقـي كـشور و پرهيـز از                  . 2
 توليد مطالبات غير واقعي و تصنعي باشد؛

 ستن نقش مردم در انتخابات و اداره كشور ضرورت است؛ اصيل و حقيقي دان. 3

نقش و نظارت مردم پس از انتخابات بايد جاري باشد و تعامل انتخـاب كننـدگان و                 . 4
 برگزيدگان استمرار يابد؛ 

 به صورت توامان؛» حقوق«و » تكاليف«لزوم برخورداري مردم از . 5

ر و پافشاري در خواست خويش از       تاكيد بر آگاهي بخشي، اقناع مردمي و عدم اصرا        . 6
طريق تبليغات و ايجاد تشويش و غوغا در راستاي احترام به قوه تـشخيص و تفكـر                

 ملت؛

فقدان اصالت مراكز حزبي و گروهي براي كنترل افكـار مـردم و تاكيـد بـر شكـست            . 7
 .انحصار در سياست ورزي و ضرورت مشاركت عمومي در اداره كشور

نفس دست يـابي بـه قـدرت سياسـي          » نتخابات پروژه بنياد  ا«گزيده آن كه بر اساس      
                                                 

؛ مـاكس   »صـنعت فرهنـگ سـازي     «؛ به كوشش سايمون ديورينگ؛ مقاله       )مجموعه مقاالت (مطالعات فرهنگي   . 1
، 1382مدي و شهريار ثقفي پور؛ تهران، تلخـون،         نيما ملك مح  : هوركهايمر و تئودور آدورنو؛ سرپرست ترجمه     
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159 انتخابات نهم رياست جمهوري

ي شـده   گـذار   هـيچ راهبـرد هـدف     » يند بنياد انتخابات فرا «ارد، در حالي كه در      اصالت د 
     1.معتبر نيست» تحقق عدالت«و تالش براي » گزاري خدمت«اي جز  انهمدار قدرت

ات معطـوف بـه   تبليغـ «به تعبير ديگر، اگر تبليغات را بر اساس ماهيـت بـه دو نـوع             
تقسيم كنيم و متشكل از سه بخش ابزار، هـدف          » تبليغات معطوف به شناخت   «و  » هدف

و پيام بدانيم، تبليغات در صنعت فرهنگ از جنس تبليغات معطوف به هدف خواهد بود            
  بـه   ها براي دستيابي به هدف است و چندان       ترين رسانه كه در پي به دست آوردن مدرن      

در حقيقـت ايـن روش تـالش دارد    . دهـد خت باشد اهميـت نمـي  پيامي كه ناظر به شنا   
  . سازدر نسبت به هدف تبليغاتي متقاعد و مجبو،ي مختلفها مخاطب را در حوزه
 به اين صورت بود كه      نژاد   در تبليغات احمدي   »انه مذهبي مدار  انسان«اما نفوذ نگرش    

 نـوع   .در و ديوار شـهر    خواست نه    مي ها   و درون و ذهن آن     ها  او تبليغات را براي انسان    
بـود كـه    » تبليغات معطوف بـه شـناخت     «همان  » تبليغات«نژاد از مقوله    برداشت احمدي 

ها به همراه   تجربه ديرينه آن را روحانيت در راستاي گسترش معارف ديني در طول سده            
 داراي هـا  انـسان . الـف : در اين روش كه مبتني بر دو انگاره اساسـي اسـت         . خود داشت 

 داراي عقالنيت هستند، بـراي مقـام انـسانيت و فهـم           ها  انسان. بو   ؛تندفطرت پاك هس  
  .آنان احترام فراواني قايل است

اهللا فقـط بـا دسـت     باور من اين است كه اگر كسي از روي اخـالص و قربـه الـي        
خودش يك جمله را روي يك تكه كاغذ بنويسد و در معرفي و تبليغ يك نفر سـر                  

 و هـا  بيشتر از تبليغات آن چناني با بيلبـورد و روش كوچه خودشان بزند اين بسيار  
 و ها ما در تبليغات دنبال تسخير چشم... ابزار پيشرفته تبليغاتي كارايي و ارزش دارد

   2.ي مردم هستيمها  گذرا هستند، بلكه دنبال گفتگو با دلها  نيستيم چون اينها ذهن
چند ويژگي اساسـي در     وي   »تمعنوي ،عدالت« در كنار گفتمان     ها  با بودن اين انگاره   

تاكيد بر مفاهيم   «،  »هويت واحد «،  »سادگي«،  »صداقت«:  مشاهده شد  نژاد  تبليغات احمدي 
تـوان بـه      مي ز اين كه آيا   جداي ا  »اهميت دادن به پيام   « و   » هزينگي تبليغات  مك«،  »فطري

طـب   زماني اهميت دارد كه فرد بـه توانـايي درك مخا           »پيام«توجه به   . هدف رسيد يا نه   

                                                 
 .    38 و 37، صص 1387؛  قم، نشر مجنون، حكمت و ديالكتيكزارعي، مجتبي؛ . 1
 .8403060101خبرگزاري فارس؛ كد خبر . 2
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160 گفتمان عدالت و معنويت

 در مجموع از يـك هويـت منـسجم و يكپارچـه             نژاد  گفتار و رفتار احمدي   . د باشد تقمع
سـتاي  اايـن عالمـت در حقيقـت در ر        . دادبرخوردار بود كه يك عالمت به مخاطب مي       

شـته و بـه ويـژه مـديريت شـهرداري           دوران گذ تر از خود در      شخصيتي بود كه او پيش    
 در يك جهت بـود و بـا تـصوير ذهنـي             نژاد  ديپيام تمام گفتار و رفتار احم     . ساخته بود 

كـرد   را بيشتر مي   ها   لذا اين موضوع باورپذيري آن     .پيشين جامعه از او نيز انطباق داشت      
بـه عبـارت ديگـر، تبليغـاتي كـه          . سـاخت   مـي  تررا براي مخاطب آسان   گيري    و تصميم 

باشـد و بـا     اي برخـوردار ن   ي متفاوتي به مخاطب القا كند، از هويت يكپارچـه         ها  عالمت
  .سازد  ميرا براي مخاطب دشوارگيري  تصوير ذهني پيشين جامعه مطابقت نكند، تصميم

شـد   به عنوان يكي از نمايندگان جريان اصولگرا شناخته مي         نژاد  به هر طريق احمدي   
 پيش بر روي اصولي همچون مردمي بـودن، سـاده زيـستي، پـاك دسـتي،                 ها  كه از سال  

ست با ابزارها   توان    نمييانه  گرا  ي اصول ها  كرد، لذا اين پيام   ميپافشاري  ... وخواهي    عدالت
  . كشند، صورت بگيرديي كه محتوا را به چالش ميها و روش

تبليغات نامزدي كه با خاستگاه اجتماعي او و جريـان سياسـي وي مطابقـت نكنـد،                 
. نـد ك  مـي  او نارسايي ايجاد  گيري    رساند و در تصميم   عالمت يكساني را به مخاطب نمي     

 كـه عالمـت يكـساني بـه         يهـويت  بي يغاتخود را با تبل   » هست«خواست   نمي نژاد  احمد
او .  ديگـر بـسازد    »نمودي« ،»بودي«كرد به هستي ديگر تبديل كند و از         مخاطب القا نمي  

شناسي انقالب  روشي را برگزيد كه كامال در اختيار گفتماني بود كه وي پيشتر در آسيب             
  .بود و بر اساس همان دوم خرداد را نقد كرده بوداسالمي از آن بهره برده 

 در روزهاي انتخابات به طور كلـي شـامل          نژاد  ي احمدي ها  به اين ترتيب، محور پيام    
  :دبوموارد زير 

. گام سوم ملت ايران در مسير تحقق جامعه نمونه تـشكيل دولـت اسـالمي اسـت                 -
ز مـتن اسـالم و از       ي اداره جامعـه را ا     هـا   يعني دولتي كه همه راهكارها و روش      

 .دورن احكام نوراني آن جستجو كند

 .داند  ميدولت اسالمي خود را مسئول رفاه، آزادي و امنيت ملت و تحقق عدالت -

 گذار  خود را منتم كه بقه مديران نداريطبقه برتري به عنوان ط اسالمي ما  در جامعه 
 .مردم بدانند

ي كـشور،   هاريزي  م در متن برنامه   دولت اسالمي به معناي آن است كه حالل و حرا          -
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161 انتخابات نهم رياست جمهوري

ي اسـت بـه زرنـگ بـازي         خـوار    از حرام  يداي كه نم  خوار  رعايت شود و رانت   
 .شودنتفسير 

در دولت اسالمي مديران بايد به دنبال تامين بيشترين رفاه براي مـردم و كمتـرين                 -
 .برخورداري براي خود باشند

مديران جامعـه تبـديل     در دولت اسالمي رضايت مردم به يك هدف اساسي براي            -
 .خواهد شد

 .دولت اسالمي به سمت عدالت استگيري  جهت -

 و شعارهاي توسعه بايـد بـه تعميـق و گـسترش مهربـاني، دسـت                 ها  نتيجه برنامه  -
 .همديگر را گرفتن، راستي، صداقت و صفا، آرامش، آسايش و عبوديت بيانجامد           

شـاخص اقتـصادي بـه      در غير اين صورت افزايش تيراژ روزنامه و رشـد فـالن             
 .توسعه نخواهد بودگر  تنهايي نشان

 هـا   جامعه تعداد احزاب زيـاد شـود، رقابـت         توسعه سياسي غربي يعني اين كه در       -
 در حالي كـه     .هاي سياسي اوج بگيرد   براي كسب قدرت سنگين شود و درگيري      

اما از نگاه اسالمي توسعه سياسـي       .  و مطالبات مردم چيز ديگري است      ها  اولويت
 به هم نزديك    ها  دل.  رشد يابند  ،يعني مردم به لحاظ فهم سياسي و قدرت تحليل        

شود و وحدت و همبستگي ملي، حساسيت به همه تحـوالت كـشور و قـدرت                 
 .ي باال رودشناس دشمن

ين مراحـل اجـراي     تـر    اما در عين حال يكـي از سـخت         پذير  جراي عدالت امكان  ا -
 .احكام است

 .خشك خواهد شد ظلم، فساد، تبعيض و ارتشاهاي با اجراي عدالت ريشه -

جاري بودن عدالت در تصميمات و اقدامات دولـت موجـب افـزايش اطمينـان و                 -
 اعتماد عمومي به نظام و تحكـيم پيونـدهاي عـاطفي مـردم بـا مـسئوالن كـشور                  

 .شود مي

از طلبـان    تپيشرفت اسالم وابسته به حاكميت عدالت و تقـوا، قطـع دسـت منفعـ               -
ي هـا    ميـان افـراد و گـروه       هـا    و جلوگيري از توزيع امكانات و فرصت       المالبيت

 . استطلب رابطه باز و فرصت

گيـرد  كه يك كارمند عالي رتبه بيست برابر يك كارمند معمـولي حقـوق مـي               اين -
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162 گفتمان عدالت و معنويت

 انـداز   تـوان بـه چـشم     حاكي از افزايش فاصله طبقاتي است و با اين رونـد نمـي            
 .ساله رسيدبيست مطلوب 

 ،طلبـي  و قـدرت   ، خودخـواهي  گـري   يي، جدايي از مردم، اشـرافي     گرا  لبروز تجم  -
 . در عرصه مديريتي كشور استگرا حاصل تضعيف رويكرد تحول

 كه بسياري از جوانان اين كشور براي دست و پا كردن يـك شـغل و                 يدر شرايط  -
ي خود و داشتن يك زندگي شـرافتمندانه بـه دنبـال منـابع         ها  بروز دادن خالقيت  

 ميليـون تومـان از      150توان پذيرفت كـه يـك مـدير         ي هستند، چگونه مي   ناچيز
 منابع عمومي را خرج تغيير دكوراسيون اتاق كارش كند؟

 ها  ي مجلل دستگاه  ها  ف خريد ساختمان  رصالمال    صدها ميليارد تومان از پول بيت      -
ضروري است و با فروش      غير ها  در تهران شده است كه بسياري از اين ساختمان        

، هـم بـازدهي امـور بيـشتر         هـا    در شهرستان  تر  ي ارزان ها   و خريد ساختمان   ها  آن
. آيـد  جوانـان و مـردم فـراهم مـي         تو هم منابع مالي براي رفع مـشكال       شود    مي

يي است كه مركز انجام ماموريـت       ها   متعلق به دستگاه   ها  بسياري از اين ساختمان   
 . استها آنها در شهرستان

 فعاليت اقتصادي كشور در شـهر تهـران بـا دارا            چرخش بيش از شصت درصد از      -
عامل . عدالتي است هاي روشن بي  بودن يازده درصد جمعيت كل كشور، از نشانه       

اين چرخش اقتصادي نه همه مردم تهران بلكه يك بخش خاص و محدود است              
 .و اين تحول اقتصادي نيز پيام آور اشتغال و توليد نيست

قتصادي و سياسي بودند اما در مـدل توسـعه          ي ا ها  هي قبل به دنبال توسع    ها  دولت -
ي شده از آن سوي مرزها، عدالت جايگاهي نـدارد در حـالي كـه اگـر                 بردار  كپي

توسعه اقتصادي بر مبناي اسالم باشد، محور عدالت خواهد بود و حاصل آن بـر               
 .هاي مردم ديده خواهد شدسر سفره

سود بـاالي بـانكي     . بانكي است ي مهم فساد و فقر و تبعيض سود         ها  يكي از علت   -
 24سود . اي خاص است  در اختيار عده   ها  عامل اختالف طبقاتي و تمركز فرصت     

 توليد پايـه، توسـعه كـشور و ايجـاد          شدرصد در نظام بانكي به هيچ وجه گستر       
اي خـاص و برخـوردار از       از ايـن پـول تنهـا عـده        . آورد نمياشتغال را به دنبال     

 بـه    بـه هـيچ وجـه       اين افراد  .توانند استفاده كنند  ، مي هاي مالي و سياسي   پشتوانه
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163 انتخابات نهم رياست جمهوري

به سمت خريد و فروش و سـوداگري         ها  آن .رونددنبال كار توليدي و اصيل نمي     
 .شوند تا بتوانند اين سود را به بانك برگردانندكشيده مي

گي و ورزشي بايد در اختيار همه جوانـان ايرانـي           ني علمي، هنري، فره   ها  فرصت -
 .اي پرنشاط، به آينده اميدوار بودتا بتوان با داشتن جامعهقرار بگيرد 

فـضاي  كنيم، ما در يك     ي سياسي خانمان سوز نمي    ها  ما خودمان را درگير جنجال     -
 خـواهيم بـود و نحـوه        ها  دوستانه و سازنده به دنبال افزايش كمي و كيفي آزادي         

انقالب است و بدون    ما معتقديم آزادي روح     . كنيماستفاده از آزادي را تمرين مي     
 .آن امكان رشد و پيشرفت وجود ندارد

خـواهيم وارد     مـي  ما بايد در عرصه جهاني حضور قدرتمندانه داشته باشيم و اگـر            -
يك چرخه تعهد آور شويم بايد از موضع اقتدار باشد در غيـر ايـن صـورت بـه                   

 .ضرر ملت ايران خواهد بود

از مـديران خودبـاور و شـجاع اسـتفاده          و يا   باشد  اگر كشوري اقتدار ملي نداشته       -
 .نكند، در عرصه سياست خارجي حرفي براي گفتن نخواهد داشت

 1.امروز بزرگترين راه مبارزه با امريكا ساختن و آباد كردن ايران است -

  2.دهم  نميكه نشدني باشداي  وعده -

  3.هستم كه به هيچ حزب و گروه سياسي وابستگي ندارم» معلمي«من  -

  
  ي رسمي و غيررسمي در انتخاباتها  تشكلنقش

ي رسـمي   هـا   انتخابات نهم رياست جمهوري و پديده سوم تير از نظـر كـاركرد تـشكل              
ي هـا  در نظريـه .  داشـت 57يي بـا انقـالب سـال    هـا  سياسي و غيررسمي مردمي شباهت 

. ناپذيري آن بـود    بيني شود پيش   مي انقالب اسالمي يكي از مواردي كه كم و بيش مطرح         
ي رسمي سياسي كشور در دوران پيش از انقالب گرايش چنداني           ها  ا در ميان تشكل   زير

توانـستند    مـي  ي امنيتـي كـشور كـه تنهـا        ها  سازمان. قابل رصد نبود  » اسالمي«به انقالب   

                                                 
 .538 -530؛ صص پيشينموسوي، نظام الدين؛ . 1
 .8403120046خبرگزاري فارس؛ كد خبر . 2
 .8402230143ارس؛ كد خبر خبرگزاري ف. 3
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164 گفتمان عدالت و معنويت

 داشتند وقوع انقالب    ها  بگيرند با اشرافي كه بر آن تشكل      نظر    ي رسمي را تحت   ها  تشكل
ن انقالب اسالمي بـه آن اشـاره        گرا  تي كه برخي از تحليل    اما واقعي . دانستند  نمي را ممكن 

ي غيررسمي كه در پيوند با روحانيت و        ها   از دل تشكل   57اين است كه انقالب     اند    كرده
در . ي رسمي تحـت نفـوذ سـاواك   ها نهادهاي مذهبي بودند زاده شد، نه از درون تشكل       

دن آن از منظـر كارشناسـان       ناپذيري انقالب اسالمي و پوشيده مان      بيني حقيقت دليل پيش  
 هـا   آنان و عدم توجه به اين نكته بـود كـه معيـار آن             » ضعف ديد تئوريك  «مسايل ايران   

ي درونـي   هـا   بيني آينده بيش از آن كه معطوف به بافت         براي تبيين اوضاع كشور و پيش     
  1.ي رسمي اسم و رسم دار استها جامعه ايران باشد ناظر به تشكل

  از حمايـت   نـژاد   يگرچه احمـد  ت نهم رياست جمهوري     ااببه عبارت ديگر در انتخ    
يي كه او در طـول دو سـال از خـود بـروز     ها »نشانه«برخوردار نبود اما با   چنداني  حزبي  

ي دانـشجويي قـرار     هـا   ي غيرسياسي مانند تـشكل    ها  از يك سو مورد حمايت گروه     ،  داد
وردار شـد، كـه بـه       رسمي مردمي برخ   غيري  ها  گرفت و از سوي ديگر از پشتيباني گروه       

طبيعـي بـود كـه     .عالقه و تكليف به حمايت از او برخاستند       انگيخته و از سر    طور خود 
 بـه مـردم آمـده اسـت آهـي در            خدمت  براي  دارد و    كه   ييها  »نشانه«نژاد با آن    احمدي

لـذا مـورد حمايـت و       . منـد اسـت    نياز يبساط ندارد و در شرايط كنوني به كمك مردمـ         
  . قرار گرفتعنايت دروني جامعه

  از ي شـفاهي  هـا   هـاي زمـاني و دعـوت      ي، هزينه الي م ها   شامل كمك  ها  اين حمايت 
 شـايد  .كردنـد برخي نيز براي موفقيت او نذر مي. دوستان و آشنايان براي دفاع از او بود     

اي   در ميان همه مواردي كه در اين باره ذكر شده است، كمك يك ميليون تومـاني طلبـه                 
ل قرض كرده بود تا آن را در اقساط ماهانه سي هزار توماني بپردازد كه براي تهيه اين پو

به تعداد راي دهندگان از سوي دختري جوان بيش از ديگران، قابـل             » صلوات«و يا نذر    
دهد از منظر اين افراد انتخابات و كمك بـه كانديـداي              مي كه نشان اي    پديده. تامل باشد 

ي هـا  انه بـا باورهـا و ارزش  طلب و يا منفعتمورد نظر، فراتر از يك تحول سياسي صرف  
يي از  ها   در اين شرايط، نوعي همذات پنداري ميان گروه        .دروني آنان پيوند خورده است    

                                                 
؛ ترجمه مجتبي عطارزاده؛    گيري اتقالب اسالمي از سلطنت پهلوي تا جمهوري اسالمي          شكلميالني، محسن؛   . 1

 . 54 -40، صص1381تهران، گام نو، 
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165 انتخابات نهم رياست جمهوري

نژاد ايجاد شد كه حمايت آنان از وي نه براي كسب منافع شخصي يا از               مردم با احمدي  
نـژاد بـه نمـاد      احمدي. روي حقوق شهروندي بلكه از روي اشتياق و با تمام وجود بود           

  1.ي تبليغاتيش تبديل شده بودها پيام
 شـد   ر صاد نژاد  هايي كه در حمايت از احمدي     نگاهي به بعضي از بيانيه    ره،  بادر اين    
 در بيانيه » مجمع اسالمي دانشجويان  « به طور مثال،     .ياري رساند  به اين دريافت     دتوانمي

 تـا   هـا   ا، بين شهرداري كه شب    آگاه م  به طور قطع مردم فهيم و درد      «:  چنين نوشت  خود
ساعت دوازده شب مشغول رسيدگي به امـور شـهروندان اسـت، شـهرداري كـه لبـاس                  
 رفتگري بر تن نموده و همانند يك كارگر معمـولي در رفـع مـشكالت تهـران گـام بـر                    

 همچنـين   2».المال هستند، تفاوت قايلند   دارد تا مسئوليني كه به فكر چپاول اموال بيت         مي
 ضـمن تمجيـد از      نژاد  گان عشاير لرستان در جريان ديدار خود با احمدي        رزگروهي از ب  

زيستي و تقـوا     ي، ساده آفرين  ه كالن شهر تهران، تحول    ري مديريتي وي در ادا    ها  توانمندي
هايي دانستند كه شـهردار تهـران را در موضـع يـك شخـصيت بـارز             را از جمله ويژگي   

ان او موجي از اميد و نشاط و شادابي را در           انقالبي و كارآمد قرار داده و عملكرد درخش       
اي با  طي بيانيه نيز  » جامعه توان جويان دانشگاهي و نخبه      «3.جامعه به وجود آورده است    

بر اسـاس ايـن تفكـر،       «: نويسدخود مي نظر    موردنژاد به عنوان كانديداي     معرفي احمدي 
نـژاد، بـا سـابقه      ود احمدي ين كانديدا را دكتر محم    تر  گرا  رياترين و عمل  ترين، بي مردمي

هيات علمي دانشگاه علم و صنعت ايران، شهردار موفق تهران و استاندار نمونـه كـشور                
مان در نهمين انتخابات رياسـت جمهـوري را          تشخيص داده و رأي    76 -74در سالهاي   

مجمع « همچنين   4».ي انتخاباتي در سراسر ايران خواهيم ريخت      ها  به نفع وي به صندوق    
نيز در سميناري كه با حضور گروه زيادي از نمايندگان و           » ي غيردولتي پيشرو  اه  سازمان

هـاي نامزدهـاي    دولتي كشور برگزار كرد ضـمن ارزيـابي برنامـه          غيري  ها  فعاالن سازمان 
 ،نـژاد نظر به توجه دكتـر محمـود احمـدي        «انتخابات و بررسي عملكرد و سوابق آنان و         

                                                 
 سـالگرد انتخابـات      نامه  ويژه (روزنامه ايران : به. ك.براي بررسي بيشتر درباره انتخابات نهم رياست جمهوري ر        . 1

 .3959، ش 3/4/87؛ ) سالگرد انتخابات سوم تير نامه ويژه (روزنامه ايران و 3669، ش 3/4/86؛ )وم تيرس
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166 گفتمان عدالت و معنويت

جوانان متخصص و متعهد و مشي ايشان در زمينه         شهردار تهران، به بالندگي و پيشرفت       
 و  زيـستي   گزاري صادقانه و تاكيد بر ساده      يي، استفاده از مديران جوان، خدمت     گرا  تحول
   1»...ي همه جانبه خود را از ايشان اعالم نمودها  بودن مديران، حمايتيمردم

ت علمـي   نـژاد، گروهـي از اعـضاي هيـا         از احمدي  »يشناس  نشانه«با اين رويكرد و     
مـا جمعـي از اعـضاي هيـأت علمـي       «،اي چنين نوشـتند ي كشور نيز در نامه ها  دانشگاه
ي كشور ضمن احترام به بقيه نامزدهاي رياست جمهوري بـا شـناختي كـه از                ها  دانشگاه

 حـضرت   ناپـذير   ي خـستگي  هـا   مدارج علمي، شيوه مديريتي، مراتب ايثارگري و تالش       
، حمايـت   مي كشور داري  ها  م تهران و بعضي استان    منت به مرد  بيرساني    عالي در خدمت  

كه دبير كـل جامعـه اسـالمي        اي     به عبارت گزيده   2».داريمقاطع خود را از شما اعالم مي      
 بـه سـبك     گـرا    مديريت انقالبـي تحـول     ،نقطه مطلوب دانشجويان  «: آورد  مي دانشجويان

ـ در همايش دانشجويي حاميان احمدي    لذا   3». است نژاد  مديريت احمدي  ژاد در مجتمـع    ن
گـرا بـه    عمـل : شـود  تفسير ميگونه  اين» گرا  مديريت انقالبي تحول   «، تهران يسيدالشهدا

 جـامع، خـالق و بـومي، دلـسوز،          هجاي شعارگرا، دردكشيده، قاطع، مقتدر، داراي برنام      
گروهي از اعضاي حوزه و دانشگاه نيز بـا         به همين ترتيب،     4.خواه  ساده زيست و عدالت   

: كننـد چنـين بيـان مـي     را  نـژاد    احمدي زداليل حمايت خود ا   كنند    مي صادركه  اي  بيانيه
هاي زيـر در    داليل ما براي اتخاذ اين تصميم و اعالم آن عبارت است از وجود ويژگي             «

مداري، صداقت، ارتباط مداوم با مردم، كارآمدي، نشاط جوانانـه، پركـاري و             دين: ايشان
محـوري    و به ويژه برخورداري از روحيه عدالت       يزيست  هاي اضافي، ساده  پرهيز از هزينه  

 در مـديريت قـوي      هـا   و شجاعت در مبارزه با فـساد اداري و اقتـصادي كـه تمـامي آن               
ي قبـل، در سـطح كـالن كـشور     ها شهرداري تهران عينيت يافت و همواره در طول سال 
   5».مورد مطالبه دلسوزان و مقام معظم رهبري بوده است

نيـز  نژاد برخاسـتند    جمعيت آبادگران كه به حمايت از احمدي      اما در ميان بخشي از      
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167 انتخابات نهم رياست جمهوري

مهـدي چمـران،    . خـورد  به چـشم مـي     نژاد  ها از احمدي  يشناس  نشانهو   ها  همين دريافت 
 به عنوان اولين اسـتاندار اسـتان        نژاد  آقاي احمدي «: كند را چنين توصيف مي    نژاد  احمدي

ه كشور شد و چندين بحران بـزرگ        تازه تاسيس اردبيل در سه سالي پياپي استاندار نمون        
ي ناشـي از زمـين لـرزه        هـا    خرابي به آسيب ديدگان زلزله و بازسازي     رساني    مانند كمك 

شديد توأم با بارش سنگين برف در اين استان را با بهره گرفتن از اسـتعدادهاي ذاتـي و          
هوش سرشار خود، مديريت كرد و در دو سال گذشته كه براي شـهرداري تهـران يـك                  

شـود، وي يـك كارنامـه       ه طاليي از انجام خدمات گسترده و ماندگار محسوب مـي          دور
شـهردار تهـران    ... بسيار درخشان و كم نظير مديريتي را از خود به يادگار گذاشته است            

ي داخلـي و    هـا   هرصـ عفردي مدير، مدبر، با تقوا، متعهد، آگاه و آشنا به مسايل زمان در              
بااليي بـراي تـصدي پـست رياسـت جمهـوري         شايستگي  و  خارجي است و از كفايت      

اگر چنين مديري بر مسند رياست جمهـوري و در رأس قـوه مجريـه             ... برخوردار است 
قرار گيرد، همه وجود خود را وقف خـدمت عالمانـه بـه مـردم خواهـد كـرد و امكـان                     

ان باز خواهد ستاند خوار و ويژهطلبان  المال را از فرصت اندازي به بيت غارتگري و دست
و منابع كشور را به بهترين وجه ممكن براي ساختن ايران آباد و آزاد، مستقل و مرفه به                  

 چمران همچنين حذف ربا از چرخه تعامل پولي مردم با شـهرداري             ».كار خواهد گرفت  
ي او نـاي اعتكند و بي  مي معرفينژاد تهران را يك سند پرافتخار از دوران مديريتي احمدي   

   1.داند مينژاد احمدي ويژهي ها  از امتيازبه امور مالي دنيا را
 را چنـين توصـيف      نـژاد    احمـدي  ، از اعضاي جمعيـت آبـادگران،      نادر شريعمتداري 

 و سـاليق در عـين       هـا   نژاد با تمامي گرايش   قدرت تعامل و تفاهم دكتر احمدي     «: كند مي
 دكتـر  سال است كـه      27... اي است كه در كمتر كسي سراغ داريم       ثبات، ويژگي برجسته  

ام و  هاي علمي و اجرايي شاهد عملكـرد وي بـوده         شناسم و در محيط   نژاد را مي  احمدي
ناپـذيري، توكـل بـه خـدا،        هايي همچون ثابت قدم بودن، خـستگي      در اين مدت ويژگي   

يـشان بـه   ا و سـاليق در  هـا  و قدرت تعامل و تفـاهم بـا گـرايش      ريزي    نوآوري و برنامه  
ي گذشـته   هـا   سياسـي سـال   /د تمام تحوالت اجتماعي   با وجو ... وضوح تبلور يافته است   

ي انقالب اسالمي ثابت قدم و وفادار بـوده و          ها   همواره در حمايت از آرمان     نژاد  احمدي
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168 گفتمان عدالت و معنويت

، از خودگذشـتگي و پيـشرو بـودن در تمـامي مراحـل          زيـستي   هايي ماننـد سـاده    ويژگي
بـا توكـل بـه       نژاد  احمدي... ي علمي و اجرايي را حفظ كرده است       ها  مبارزات و فعاليت  

 و مـشكالت    هـا    همواره به استقبال دشـوارترين چـالش       ناپذير  اي خستگي خدا و روحيه  
و با انرژي و انگيزه شگفت آور خود مايه تقويت روحيه و تحرك دوستان بوده             رفت    مي

مشخص انقالبي و اسالمي داشت، اما      گيري    با وجود آن كه ايشان همواره جهت       ...است
 در ميان   ها  ترين مراجع كليه گرايش   ترين و مشخص  بهترين، امين در تمام شرايط يكي از      

دانشجويان، اعضاي هيأت علمي دانشگاه و فعاالن سياسي براي حل مسايل و مشكالت             
كـه  اي    بـا روحيـه    ...شخصي، صنفي و رفع معضالت مديريتي در سطوح مختلـف بـود           

فرتـوت فعلـي بـه      ايشان دارد تحول و تغيير در مناسبات حاكم بر مـديريت كرخـت و               
 وابسته و وامدار هيچ حـزب و گـروه و فـردي             نژاد  احمدي... سرعت اتفاق خواهد افتاد   

سـالم  ناي نامشروع ناشي از مناسبات      ها  نيست و قدرت برخورد با عوامل ثروت اندوزي       
  1».را كه مانع تحقق عدالت است، دارد

» رجـايي «نمـاد    در نهايـت بـه       نـژاد   ي از احمـدي   شناس  سخن گزيده آن كه در نشانه     
بـه  .  در فرهنگ سياسي ايران از احترام خاصي برخوردار بوده است          وارهرسيم كه هم   مي

 با تبليغات انتخاباتي او سـازگاري داشـت و      نژاد  ي مديريتي احمدي  ها  »نمود«اين ترتيب   
لذا نه شكافي ميـان  . ي عمومي از او منطبق بود   ها   با برداشت  ،ضمن دادن عالمت يكسان   

واحـد بـا برداشـت      » خـود « وجود داشت و نه ميان آن        نژاد  وناگون احمدي ي گ ها  »خود«
ي رسـمي   ها   لذا در زماني كه قريب به اتفاق احزاب و تشكل          .اكثريت جامعه فاصله بود   

ي دروني جامعه بـه طـور       ها  ند، بافت كردسياسي از وي حمايت نكردند و عليه او تبليغ          
  .ت از وي پرداختندي غيررسمي به حمايها خودجوش و با تشكيل گروه

  
  ي انتخاباتي جريان صاحب قدرتها بداخالقي

انتخابات نهم رياست جمهوري در ميان انتخابات پس از انقالب به دليل حضور جـدي               
اما از سوي ديگـر بـه لحـاظ         . شد  مي ي مختلف، پرشورترين انتخابات محسوب    ها  طيف

 كه در راهبـرد     ها  اخالقياين بد . ين انتخابات بود  تر  رعايت نكردن اصول اخالقي ضعيف    
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169 انتخابات نهم رياست جمهوري

هشت سال گذشته ريشه داشت و چنان كه پيشتر بيان شـد بـا              » پوپوليستي ژورناليستي «
از جناح رقيـب و شكـستن       سازي    گسترش فضاي سياست زده و دميدن بر حس دشمن        

انـه و   طلب  ي قـدرت  هـا   بسياري از خطوط قرمز اخالقي و قانوني كـه مبتنـي بـر تئـوري              
بـا  .  پا بر جـا بـود      1384توهم دموكراسي بود، همچنان تا انتخابات       دمكراتيك، اما با     غير

گسترش سكوالريسم در اين دوره نه تنها امور مقدس، مقدس نماند بلكه امـور محتـرم                
  . نيز رعايت نشد» آبروي افراد«مانند 

در ميان نامزدهاي مختلف انتخابات كه مـورد بـد اخالقـي قـرار گرفتنـد، موضـوع                  
ي هـا   او عالوه بر آن كه به لحاظ حجم بـاالي تخريـب           .  ديگري بود  نژاد داستان احمدي

رسمي و غيررسمي قابل مقايسه با نامزدهاي ديگر نبود و به ويژه راهيابي او بـه مرحلـه                  
ي هـا    را چند برابر كرد، از نظر شكلي و محتوايي نيز بداخالقي           ها  دوم ميزان اين تخريب   

 گـاه بـه قـدري       ها  اين بداخالقي  .ا رقبا داشت  ي زيادي ب  ها  درباره او تفاوت  انجام گرفته   
 اشـاره   هـا   پذيرد در نوشتارهاي رسمي بـه آن       نميموهن بود كه هيچگاه فرهنگ ايرانيان       

اخالقـي و    غيريانه كه از روي احساسات      گرا  ي تخريبي ظاهر  ها  برخي از اين روش   . شود
مـردم و   بـود كـه     كننـده     گرفـت چنـدان مـشمئز       مـي  از نداشتن منطق استداللي صورت    

  . متأثر ساختان وي را مند عالقه
ي ها  ي كوتاه و جوك   ها  ي اينترنتي، مطالب وب نوشت، پيام     ها   از نامه  توان    نميگرچه  

 نيز ادامه يافت در اين گفتار سخن گفت، امـا پـرداختن             ها  ساخته شده آن دوران كه بعد     
رگونه باشد،  گفتار و رفتار رسمي ه    . به برخي رفتارها و گفتارهاي رسمي ضروري است       

  . رسمي را كه شديدتر از آن است مشخص خواهد كرد غيروضعيت عملكردهاي 
 در مرحله نخست انتخابات به دليل آن كه اصالت گفتماني خود را             نژاد  انتخاب احمدي 

» رفرميـستي «ي  هـا   حفظ كرد و در عمل و انديـشه هـيچ نـشاني از وادادگـي بـه گفتمـان                  
تـرين گزينـه   توانـست نـامطلوب   از نظر آن جبهه مـي     جريان دوم خرداد نداشت،   نظر    مورد

هـا در تمـام     كـرد وانمـود كنـد كـه گفتمـان آن          دوم خرداد گرچه تالش مـي     . ممكن باشد 
اند و دست كم بـا      ي اجتماعي نهادينه شده است و آنان به اهداف خود دست يافته           ها  گروه

د كه چنـين امـري رخ       اين دليل شكست خود را توجيه كنند، اما نتيجه انتخابات روشن كر           
عـزم جـدي    . شـد   مـي  ي آنـان تلقـي    هـا   نداده است، و اين به معني نافرجام بودن سياست        

 تبليغاتيش در كنار گفتمـان اصـيل انقالبـي و           خواهانه  ي عدالت ها  نژاد بر انجام پيام   احمدي
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170 گفتمان عدالت و معنويت

گرفت، آنان را بـه       مي اسالمي او كه با هدف تحول و دگرگوني در ساخت قدرت صورت           
داشت تا پس از انتخاب او در مرحله نخست، هرچه در هشت سـال گذشـته در            فعاليت وا 

 نـژاد   ند اين بار همه را يـك جـا دربـاره احمـدي            بودي ديگر آموخته    ها  تخريب شخصيت 
  . عملي سازند

با چنين رويكردي در جريان دوم خرداد، حتي دولت هشتم نيز با شكستن مرزهـاي               
كـه در   اي    خواهانـه   ي را به شعارهاي دموكراسي    قانوني و مداخله در انتخابات تير خالص      

طول هشت سال داده بود وارد ساخت و اين آخرين عـدول از دموكراسـي در لحظـات                  
 دولـت و وزارت كـشور،       برانگيز  نخستين رفتار بحث  . پاياني عمر دولت دوم خرداد بود     

ر ساعات با آن كه د.  رخ داد1384 خرداد 28در اعالم نتايج مرحله نخست انتخابات در     
يي ماننـد   هـا   اوليه صبح آن روز، طبق آراي شمارش شده به ويژه با احتساب آراي استان             

  پـس از هاشـمي رفـسنجاني ديـده         نژاد  تهران، اصفهان، سمنان و قم نام محمود احمدي       
كـرد و ضـمن حـذف      ميشد، اما وزارت كشور در انتشار نتايج نهايي انتخابات تعلل      مي

رسـاني    ا، كه تا غـروب آن روز نيـز ادامـه داشـت، بـه اطـالع                 از شمارش آر   ها  آن استان 
. نتيجه اين رويكرد، قرار گرفتن نام مهدي كروبي در رده دوم بود           . چكاني پرداخت  قطره

ي زيـادي در    هـا    خرداد، نگرانـي   28توقف ناگهاني انتشار نتايج انتخابات در بامداد روز         
 و برخي نمايندگان مجلس به وجود       ميان خبرنگاران مستقر در ستادهاي انتخاباتي كشور      

 لذا از زماني كه مسئوالن وزارت كـشور بـه رغـم آن كـه بخـش زيـادي از آراي                  1.آورد
شهرهاي بزرگ، شمارش شده و نتايج آن به ستاد انتخابات كشور واصل شـده بـود، بـه       

يي كـه كروبـي در      ها  كردند و تنها نتايج حوزه      مي صورت عامدانه از انتشار آن خودداري     
كردند، غالمحسين الهام سخنگوي شـوراي نظـارت     مي راي بااليي داشت را منتشر     ها  نآ

بر انتخابات در مصاحبه با خبرنگاران صدا و سيما، اقدام به ارائه آخرين نتايج انتخابـات          
اما اعالم اين خبر از سوي الهام موجب نارضايتي وزارت كشور شـد و كـار             . كشور كرد 

المصاحبه شد و خاتمي چندين بار به ستاد         الهام ممنوع . دبه دفتر رياست جمهوري كشي    
  . انتخابات وزارت كشور رفت

ي، گيـر   بعـد از انتخابـات تـا صـبح رأي         «: گويد  مي الهام خود در باره وقايع اين روز      

                                                 
 .624 و 623؛ صص پيشينالدين؛  موسوي، نظام. 1
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171 انتخابات نهم رياست جمهوري

برديم و آن شب كسي نخوابيد و همه منتظر بودند تـا      مي نتايج به سر  گيري    مرتب در پي  
 ي شب هنوز فضاي تصميم مردم را نـشان        ها  شود و تا نيمه     مي ببينند نتايج انتخابات چه   

اد و عدد آرا به حدي نبود كه روال انتخابات قابـل حـدس زدن باشـد و بـا ورود                     د  نمي
برخـي دوسـتان   . شـده اسـت  اي  بخشي از آراي تهران مسلم شد كه انتخابات دو مرحله     

ديگـر  اي  بات را بـه گونـه  اعالم كردند كه از طريق وزارت كشور قصد دارند نتايج انتخا    
اگـر ايـن   .  بـه دسـت آمـده بـود    هـا  اعالم كنند، يعني  برخالف روالي كه از نتايج استان   

كردنـد كـه      مي ايجاداي    شد، شبهه   مي شد اين شائبه ايجاد     مي گزارش خالف واقع اعالم   
در آن زمان   .  تبيين و نظارت و اصالح انتخابات، مشكالت جدي به وجود آيد           مسألهدر  
در جمـع   )  صـبح  7(داشتند و در نخستين مصاحبه صبح       گيري    نگاران هم مرتب پي   خبر

خبرنگاران، ما براساس نتايجي كه از تجميع آراي ناظرين به دست آمـده بـود، گـزارش                 
بعد از اين اعالم بود كه متوجه شديم دستگاه اجرايي و وزارت كشور بسيار              . ارايه داديم 

ستقيما به وزارت كشور آمده بودند و آقاي كروبي         و آقاي خاتمي هم م    اند    عصباني شده 
 را مطرح كردند كه شوراي نگهبـان        مسأله اين   ها  آن. هم ظاهرا خوابشان آشفته شده بود     

در صـورتي كـه مـا       . نبايد گزارش بدهد و نبايد نتايج فعلي قطعي و نهايي اعـالم شـود             
 اعالم نتايج است پس     ، بحث مسألهما گفتيم كه اگر     . واقعيت قضيه را مطرح كرده بوديم     

نتايج بايد به صورت نهايي و تا آن جا كه شمارش شده اعـالم شـود و بعـد از تكميـل                      
امـا گزارشـات در     . انتخابات و قطعي شدن نتايج، اين نتايج به وزارت كشور اعالم شود           

طول انتخابات و به صورت تدريجي مجاز است كه وزارت كـشور هـم همـين كـار را                   
رونـد آرا اسـت كـه در طـول     . ر چـارچوب قـانون انتخابـات نيـست        كند، اين كار د    مي

شود، پس اگر روند اشكال دارد هم از سوي وزارت كشور اسـت و                مي شمارش حاصل 
هم از سـوي ديگـران و اگـر گـزارش رونـد آرا اشـكال نـدارد منعـي نـدارد كـه ايـن                          

تخابات بايد از   البته نتيجه رسمي ان   . كه از سوي شورا يا وزارت كشور باشد       رساني    اطالع
ود و در شـ   نمـي سوي وزارت كشور اعالم شود اما در هيچ انتخاباتي به اين مرحله اكتفا     

يا براي همه منـع دارد و يـا بـراي           رساني    شود اين اطالع   ميرساني    طول انتخابات اطالع  
 از  ها  به هر حال آن   . هيچ كس منع ندارد و اين گزارشات، طبيعتا گزارشات نهايي نيست          

شـروع بـه    ) لـذا ... (دانـستند واقعيـت چيـست       مـي  نتيجه راضي نبودند، با اين كه     اعالم  
برخورد كردند و من ممنوع المصاحبه شدم و عمال فشارهايي كه آوردند به من تكليـف            
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172 گفتمان عدالت و معنويت

كردند كه مصاحبه انجام ندهيد و من هم سكوت كردم و يك مقداري در جامعه التهاب                
آنهـا  . مارش آرا را تا غروب به تأخير انداختند        دامن زده شد و ش     ها  ايجاد شد و به شائبه    

آورنـد و ايـن    نمـي در گزارشات خود، انتخابات تهران و اصفهان را در محاسبات خـود        
 را تا حوالي غروب ادامه دادند كه باالخره با ورود دو حـوزه تهـران و اصـفهان و       مسأله

نظارت اي    ه سيستم رايانه  تجميع آرا ناگزير به اعالم نتيجه پرداختند و نتيجه همان بود ك           
شوراي نگهبان نشان داده بود و همان را تأييد كرد و نشان داد گزارش تجميعـي كـه در                   
اول صبح داده شد، هم درست و از ابتدا قابل كشف بود و طوالني شدن اعالم نتيجـه از             

 اتفاقـاتي كـه در وزارت كـشور پـيش         . ي اجرايي، محل ابهام و سؤال بود      ها  نظر دستگاه 
   1».آمد نشان از فشارهاي زيادي بود تا شايد مطلب طوري ديگري وانمود شود مي

به نظر برخي افراد اعالم نتيجه انتخابات در غروب  شـنبه، حاصـل فـشار نهادهـاي                  
نظارتي و همچنين حضور جمعي از نمايندگان مجلـس هفـتم از جملـه محمـد خـوش         

يعتي در سـتاد انتخابـات      چهره، عماد افروغ، عشرت شايق، فاطمه آجرلـو و عفـت شـر            
كشور بوده است، زيرا مطابق برخي اخبـار قـرار بـود نتيجـه قطعـي انتخابـات يكـشنبه                  

   2. اعالم شود29/3/1384
ست با وجود فاصله يك ميليوني ميان نفر دوم         توان    نميگرچه  رساني    اين شيوه اطالع  

باشد، اما توانـست در   گذار و سوم و نيز وجود نهادهاي نظارتي، در نتيجه انتخابات تأثير         
بـه ايـن ترتيـب روز شـنبه         .  ابزار مناسبي به دست دهد     نژاد   تبليغات عليه احمدي   مسأله

 سـاز   ي داخلي قرار گيرد، كروبي خبر     ها   در كانون توجه رسانه    نژاد  بيش از آن كه احمدي    
ي معروف وي به برخي مسئوالن جمهوري       ها  مصاحبه او با خبرگزاري ايسنا و نامه      . بود

هاشـمي  . و موضوع مطرح محافل مختلف قرار داشـت       اي    مي در صدر اخبار رسانه    اسال
با كروبي داشت و حتـي      اي    ي گذشته رقابت قابل مشاهده    ها  رفسنجاني كه در طول دهه    

توانـست    مـي  تبليغاتي كه اي    انتقادي به او نوشته بود، در بيانيه      اي    مدتي پيش كروبي نامه   
 داشته باشد، خواستار رسـيدگي بـه شـكايت كروبـي          تقويت آن ادعا در اذهان را در پي         

البته تلقي حاميان هاشمي اين بود كه رقابت با كروبي در مرحله دوم انتخابـات               . شود مي
                                                 

؛ ش 3/4/1387؛ ) سـوم تيـر   نامـه  ويـژه (؛ ايـران ؛ »آن سوي انتخابات نهم رياست جمهـوري  «هام، غالمحسين؛   ال. 1
 .6؛ ص3959

 .8403280346خبرگزاري فارس؛ كد خبر . 2
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173 انتخابات نهم رياست جمهوري

  . نژاد تر و با احتمال موفقيت بيشتري همراه است تا با شخصي همچون احمديآسان
علق بـه جريـان      مت  از سوي وزارت كشورِ    نژاد  بحث تخلف در انتخابات به نفع احمدي      

نمود كه ايـن تبليغـات بـه          مي دوم خرداد به قدري نا ممكن بود و پذيرفتن آن غيرعقالني          
ي پشت پرده كه بـه      ها   و دست  ها  زودي جاي خود را به ادعاي ديگري داد؛ مداخله تشكل         

به ايـن ترتيـب   .  راي آوردنژاد  انتخابات احمدي فرايندكنند تا در      مي طور هماهنگ فعاليت  
دوم خرداد تالش كرد خاطرات هشت سال پيش را در طول روزهاي بـاقي مانـده                جريان  

 بهـره   ها  »لباس شخصي «و  » گروه فشار «مرور و فرموليزه كند و از شعارهايي مانند مداخله          
حتي در آن روزها    . ببرد، يعني نمادها و شعارهايي كه در اوايل دوم خرداد جواب داده بود            

» ياللهـ   حـزب «ي كه نماد نيروهاي بسيجي و به اصطالح         برخي با هويت نامعلوم و پوشش     
  .  در سطح شهر كردندآميز شد، اقدام به برخي رفتارهاي خشونت  ميتلقي

 عليـه   هـا   اما بازي با نمادهاي منفي موجـود در گفتمـان دوم خـرداد و كاربـست آن                
، »تحجـر «،  »فاشيـسم «يي نظيـر    هـا   برچـسب .  تنها به اين موارد محدود نشد      نژاد  احمدي

نيز فراوان عليـه او بـه كـار         » انسداد سياسي «و  » دگم انديشي «،  »ييگرا  واپس«،  »استبداد«
توانست براساس قانون انتخابات قابل پيگرد باشد         مي گرچه هر كدام از اين موارد     . رفت

شد، اما چشمان بسته مجريان مجوزي بـراي تكـرار فـراوان              مي  محسوب شكني  و قانون 
  . قانوني رسمي بود  بياين

بنـابر اصـول و     «نوشـت، ايـن سـازمان       اي    سازمان مجاهدين انقالب اسالمي در بيانيـه      
ثوابت فكري سياسي و تحليل مشخص از شرايط حساس كنوني، خطر حاكميت فاشيـسم              

رغم داند و علي  اجتماعي ملت ايران مي   / اين مرحله از مبارزات سياسي     مسألهترين  را اصلي 
در » سياسـي خـواهي     چـشمداشت و سـهم    « از هرگونـه     هـا و فـارغ    اختالف آرا و ديدگاه   

شكست پروژه تبديل رييس جمهور به رييس دفتر را در ايـن مقطـع در گـرو حمايـت از                    
خواهد   مي از ملت رشيد و آگاه ايران     ) لذا... (داند  مي كانديداتوري آقاي هاشمي رفسنجاني   

، آراي خـويش را    با درك شرايطي خطير كنوني و جلوگيري از حاكميت تحجر و اسـتبداد            
 پس از آن حـزب مـشاركت نيـز در دو بيانيـه              1».ي رأي بريزند  ها  به نفع ايشان به صندوق    

ضمن بـر شـمردن خطـر فـوري بازگـشت تحجـر، از عمـوم ملـت ايـران          «پياپي نوشت،  

                                                 
 .29/3/1384خبرگزاري ايسنا؛ بيانيه سازمان مجاهدين انقالب اسالمي؛ . 1

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r



174 گفتمان عدالت و معنويت

ايـن  ... خواستيم با آراي خود در دور دوم انتخابات ايـن خطـر را از كـشور مرتفـع كننـد                   
 كه بارهـا تأكيـد شـده بـا حفـظ            گونه  است و همان  » يخواه  سهم «گونه  حمايت بدون هيچ  

ي موجود تنهـا بـراي نيافتـادن كـشور در ورطـه             ها  هويت خود و با رعايت همه مرزبندي      
با توجه به   «نوشت،  اي     به همين ترتيب، نهضت آزادي هم در بيانيه        1».گيرد  مي سقوط انجام 

يچ روي نبايـد ايـن قلمـرو بـاقي     خطر سهمناك تقويت استبداد و بسته شدن جامعه، به هـ  
مانده از قدرت را همانند شوراها و مجلس به فريب تحـريم يـا سـراب قهـر بـه رايگـان                      

 اما كروبي كه قرار گذاشته بـود در انتخابـات از شخـصي حمايـت نكنـد نيـز در                  2».باخت
 ي رأي حاضر نـشويد وضـعيتي در ايـران بـه وجـود             ها  اگر پاي صندوق  «نوشت،  اي    بيانيه
 در نهايت نيز تمـام      3».از نتايج آن خواهد بود    » ييگرا  تحجر، دگم بودن و واپس    «د كه   آي مي

احزاب جبهه دوم خرداد با رويكرد مصلحت سياسي و فراموشي مـسايلي كـه در گذشـته                 
جبهـه اصـالحات     «: با هاشمي داشتند در بيانيه شوراي هماهنگي جبهه دوم خرداد نوشتند          

يي ديني، جلوگيري از انسداد سياسي، تحقق حقوق مدني         راگ  براي مقابله با تحجر و واپس     
ي، در مرحلـه دوم     المللـ    بـين  ي سياسي و اجتماعي و پرهيز از تـنش در روابـط           ها  و آزادي 

   4».كند  ميانتخابات از جناب آقاي هاشمي رفسنجاني حمايت
 دمكراتيك دولت هشتم، حمايـت     غيرنه و   جويا  قانوني، مداخله  غيراز ديگر رفتارهاي    

صريح سخنگوي دولت و برخي از وزراي كابينـه از هاشـمي و سـفرهاي اسـتاني آنـان                  
 در شـبكه دوم     نـژاد    به اضافه اين كـه در شـب گفتگـوي احمـدي            5براي تبليغ وي بود،   

  6.تلويزيون برق برخي شهرهاي كشور قطع شد
 ترين اين رفتارها نامه انتخاباتي محمد خاتمي بود كه ضـمن داشـتن            برانگيز  اما بحث 

بياييـد  «خاتمي در آن نامـه نوشـته بـود كـه     . گرايش قيم مĤبانه فاقد لحن متواضعانه بود    
ـ   ، استيال زدگي  ي سهمگين استبداد  ها  همت بلند داريم و در ميان طوفان       ي بيگانگـان و    طلب

                                                 
 .30/3/1384خبرگزاري ايسنا؛ بيانيه حزب مشاركت؛ . 1
 .31/3/1384خبرگزاري فارس؛ بيانيه نهضت آزادي؛ . 2
 .31/3/1384خبرگزاري ايسنا؛ بيانيه مهدي كروبي؛ . 3
 .1/4/1384خبرگزاري ايسنا؛ بيانيه شوراي هماهنگي جبهه دوم خرداد؛ . 4
 .655؛ ص پيشينموسوي، نظام الدين؛ . 5
خبرگـزاري  : بـه . ك.نژاد قطع شده بود ر احمديبراي ديدن نام شهرهايي كه برق آنان در هنگام گفتگوي خبري  . 6

 .1/4/1384فارس؛ 
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175 انتخابات نهم رياست جمهوري

ي رنگ تقدس گرفته، بار ديگر اثبات كنيم كه ايـن مـوج، جـز بـر سـاحل                   ها  كژانديشي
در موقعيـت خطيـر كنـوني از شـما          ...  آرام نخواهد گرفـت    ساالري سازگار با دين    مردم

خواهم كه با استمرار حضور آگاهانه و با رأي باال، رييس جمهـوري در شـأن ملـت                   مي
بياييــد بــار ديگــر پيمــان ببنيــديم كــه همچنــان در ديــن داري، ... ايــران انتخــاب كنيــد

خـواهيم مانـد و بـا       و دفاع از اسالم منادي آزادي و حرمت انساني استوار           خواهي    وطن
   1».مقابله با خشونت و تحجر، صلح مبتني بر عدالت را در جهان ندا خواهيم داد

گذشته از بيشتر جمالت كلي گويانه اين نامه كه به همين دليل معناي منطقـي قابـل                 
 را جـزو شـعارهاي انتخابـاتي تلقـي كـرد، مهمتـرين              ها   و بايد آن   كنند   نمي فهمي را القا  

ساالري آن را بر زبـان بيـاورد         و معتقد به مردم   عيد است شخصي متواضع      كه ب   نامه  بخش
اين جمله بسيار   » .رييس جمهوري در شأن ملت ايران انتخاب كنيد       « كه   استاين جمله   

 بـه هـر   .كنـد   مـي قابل تامل است و زواياي فكري و شخصيتي گوينـده آن را مـشخص    
ر بود، موجب نارضـايتي برخـي       طرفي رييس جمهور مغاي     بي  اين نامه كه با اصل     ،طريق

   2.نمايندگان مجلس و فعاالن سياسي شد
گيـري    ي انتخابـاتي و بـا بـه كـار         ها  جريان صاحب قدرت تالش داشت با بداخالقي      

 نـژاد  ي عمومي جامعه، احمديها نمادهاي منفي گفتمان دوم خرداد و تحريك حساسيت     
خلـي، اختنـاق و وحـشت       را اينگونه معرفي كند كه او قرار است در حـوزه سياسـت دا             

و آسانسورها  روها    ي اجتماعي را محدود سازد و به طور نمونه پياده         ها  ايجاد كند؛ آزادي  
ي موسـيقي و  ها را ميان زنان و مردان جدا كند؛ ورزش بانوان را به تعطيلي بكشد؛ حوزه  

ي رو   ببندد؛ در سياست خـارجي تنـد       ها  هنر را نابود كند؛ بورس سهام را مانند قمارخانه        
  3.كند و خالصه آن كه همه مظاهر رفاه و آسايش مدرن را تعطيل كند

  
   نژاد رفتار انتخاباتي احمدي

. ي انتخاباتي دو ويژگي مهم داشت     ها  انتخابات نهم رياست جمهوري با وجود بداخالقي      

                                                 
 .1384 خرداد 31خبرگزاري ايسنا؛ . 1
 .1/4/1384 و خبرگزاري فارس؛ 655 ص پيشين؛موسوي، نظام الدين؛ . 2
 .79؛ ص پيشينسياح، امير؛ . 3
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176 گفتمان عدالت و معنويت

 متجلـي  نـژاد  مطمئن، آرام، اسـتداللي و پـر حوصـله از احمـدي    اي  نخست آن كه چهره   
 عليـه   ها  تخريب. ه از باالترين درجه شفافيت سياسي برخوردار بود       ساخت و ديگر آن ك    

 گرچه برخي مؤثر افتاد و بسياري هم مؤثر نيفتـاد امـا در مجمـوع توانـست             نژاد  احمدي
 ها  يي كه مخالفان او عالقه داشتند آن      ها   را در برابر بسياري از موضوع      نژاد  موضع احمدي 

ت هشت سـال گذشـته، جبهـه دوم خـرداد و            را براي جامعه معلوم سازند، مانند تحوال      
 ديگر كسي نبود كه هويـت       ،در مرحله دوم انتخابات   . مواردي از اين دست معلوم سازد     

، »گـرا   اصـول « .  را نشناسد  نژاد  سياسي، خاستگاه فكري وگونه شخصيت سياسي احمدي      
ه اكثريت  اين بود كه از نگا  مسألهاما  . تنها بخشي از اين مفاهيم بود     » بسيجي«و  » مذهبي«

شد، نه مصاديقي كه جريـان دوم خـرداد           مي  قياس ها  ي آرماني آن  ها  اين مفاهيم با نمونه   
 در روزهاي منتهي به مرحله دوم انتخابات در         نژاد  احمدي.  را القا كند   ها  تالش داشت آن  
ي خارجي در   ها  ي آينده در برابر هجوم رسانه     ها  كرد كه چگونه از ماه      مي حقيقت تمرين 

، بـا آرامـش در   اي  انرژي هستهمسألهست خارجي جمهوري اسالمي و به ويژه        برابر سيا 
  . برابر ادعاهاي مطرح شده به طور مستدل پاسخ دهد

 درباره رفتار و احوال روحـي وي در آن          نژاد  مسئول كميته رسانه ستاد انتخاباتي احمدي     
در بعـضي   . كنددر هيچ موضوعي نديديم عصباني شود يا به كسي توهين           «: گويد  مي روزها

 را  نـژاد   فرستادند براي اين كه سخنراني آقاي احمـدي         مي  طيف مقابل افرادي را    ها  سخنراني
كرد تا آن     مي صبر بر هم بزنند و هياهو به راه بيندازند ولي ايشان بدون اين كه ناراحت شود              

م گفت اگر آرام شدي بگذار من حرف بزن         مي زد،  مي فرد حرفش را بزند و وقتي حرفش را       
ه در مقام پاسخگويي تند و تحكمي بر نيامد گا هيچ. بدهداي  كرد پاسخ قانع كننده  ميو سعي

ي ها  هم نسبتها بعضي... كرد  مي را خنثيها و همين امر، مخالفان ايشان را مات و تالش آن
اد و بـا لبخنـد از       د   نمـي  دادند كه ايشان اصال واكنش تند نشان        مي نژاد  ناروا به آقاي احمدي   

يي كه عليـه او  ها ايشان خودش را آماده كرده بود كه در برابر انواع حرف         . شد  مي نارش رد ك
اي  خواهد وارد چنين عرصه  ميطبيعي است كسي كه. شود آرامش خود را حفظ كند  ميزده

 را در خـودش     هـا   بشود و مديريت اجرايي كشور را بر عهده بگيرد حتما بايد اين ظرفيـت             
   1».يجاد كرده بودايجاد كند كه ايشان ا

                                                 
 .5؛ ص3/4/1386؛ )رد انتخابات سوم تير سالگ نامه ويژه(؛ ايران؛ »سوم تير پديده است نه اتفاق«جوانفكر، علي اكبر؛ . 1
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177 انتخابات نهم رياست جمهوري

ين تـر    در رقـابتي   نژاد  انتخابات نهم رياست جمهوري نه تنها با پيروزي سياسي احمدي         
بـر تبليغـات    » گـرا   فطـرت «بلكه با پيروزي تبليغات     . انتخابات پس از انقالب خاتمه يافت     

 بـه ايـن معناسـت كـه روش     گـرا  تبليغات فطرت. نيز همراه بود» صنعت فرهنگ«مبتني بر  
 آن با عناصر فطري بشر مانند صـداقت، عـدالت، سـادگي، پـاكي، امانـت داري و        تبليغاتي

روش . سـت ها  اصول اخالقي انطباق دارد و در محتوا نيز پيام رسان ايـن مفـاهيم و ارزش               
، عـدالت «انـه مـذهبي و گفتمـان        مدار  ي انـسان  هـا    كه مبتني بر انديشه    نژاد  تبليغاتي احمدي 

ي هـا   او سعي در معرفي خـود و نقـد رويكـرد          .  بود دارم   بود، كم هزينه و اخالق     »معنويت
 از امكانات عمومي و بـه       نژاد  احمدي. پسنديد نمياشتباه گذشته داشت اما تخريب افراد را        

او با اتكا   . ويژه روزنامه همشهري كه مدير مسئول آن بود استفاده شخصي و تبليغاتي نكرد            
يش در صـورت معرفـي مـورد        هـا   نامهاز يك سو و اين كه بر      » عقالنيت عمومي «به انگاره   

تأييد جامعه قرار خواهد گرفت، راهبرد تبليغاتي خود را نه براساس تخريب طرف مقابـل،               
 همچنـين مطـابق     نژاد  احمدي. ي مورد نظرش قرار داد    ها  بلكه بر پايه معرفي خود و برنامه      

مـسئول  . دانـست پرداخـت     مـي  روش انتقادي، به نقد برخي رويكردهاي گذشته كه اشتباه        
 هـا   ما سعي نكرديم به سمت مقابله برويم و با آن         «گويد،    مي كميته رسانه ستاد انتخاباتي او    

 را مرور كنيد    نژاد  ستاد آقاي احمدي  اي    ي رسانه ها  اگر مجموعه فعاليت  . به چالش بپردازيم  
 احـساس . رسيد كه ما به هـيچ وجـه وارد ايـن عرصـه نـشديم       ميبه روشني به اين نتيجه    

منـتج بـه انزجـار بيـشتر      ) نژاد  در تخريب احمدي  (اند     آغاز كرده  ها   روندي كه آن   كرديم مي
» مـردم بـاوري   « خواهد شد و اين برداشت هـم رهـاورد همـان             ها  مردم نسبت به خود آن    

 از ميـان هيـاهوي      هـا   دانستيم و معتقد بوديم كه آن       مي يعني مردم را فهيم و هوشمند     ... بود
به خشم آمده، بـر پـا كـرده بودنـد، دسـت بـه               طلبان    اصالحفراوان و گرد و غبارهايي كه       

 مدير مسئول روزنامه همشهري هم بودنـد،        نژاد  آقاي احمدي ... انتخاب درست خواهند زد   
شما اگر روزنامه همشهري را در ايام انتخابات مرور كنيد، درخواهيد يافـت كـه حتـي در                  

شد و ايـشان بـه هـيچ وجـه       مير منتشنژاد همين روزنامه هم مطالبي به زيان آقاي احمدي     
. كه متعلق به اموال مردم است بـراي انتخابـات اسـتفاده شـود             اي    راضي نبودند از روزنامه   
   1». تبليغ نكردنژاد كرد اما هرگز به نفع آقاي احمدي ميرساني  روزنامه همشهري اطالع
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178 گفتمان عدالت و معنويت

 جزييـات ديگـري از روش و        نـژاد   همچنين مسئول ستاد مردمي حمايت از احمـدي       
كـه  اي  بودجـه «گويـد،    مياو درباره بودجه ستاد . كند  مي ي تبليغاتي او را تبيين    ها  ديشهان

ي هـا   كردنـد؛ گـاهي رقـم       مـي  آمدند و كمك    مي تهيه كرديم از دوستان و افرادي بود كه       
 را مـا    ها  اين. كردند  مي مثال ديديم كساني را كه پانصد تومان و هزار تومان كمك          . ناچيز

 حتي كساني را داريم كه يـك حلقـه يـا انگـشتر طـالي خـودش را                 گرفتيم،    مي با عشق 
افـراد از   . كـرديم   مي  را جمع  ها  دانستيم و اين    مي ها  ما بركات كارمان را در همين     . داد مي

يي داريم كـه از     ها  حتي طلبه . كردند  مي حقوقشان و از پولي كه جمع كرده بودند، كمك        
يي كه در مضيقه بود ولي پول خودش را         دانشجو. كردند  مي شهريه ماهانه خود، تبليغات   

 كـرد و آن را بـر در و ديـوار            مـي   را كپـي   نـژاد   جمع كرده بود و عكـس دكتـر احمـدي         
البته كساني . شد  ميبيشتر تبليغات ما مردمي بود و به دست خود مردم انجام        . چسباند مي

 هم منع   نژاد  يي باال دادند و ما نپذيرفتيم و خود آقاي احمد         ها  هم بودند كه پيشنهاد رقم    
كرده بود و گفته بود راضـي نيـستم كـه هـيچ پـول شـبهه نـاك و ناپـاك وارد عرصـه                          

حتي كساني بودند كه مبلغ كالني در قالـب چـك ارايـه             . ي انتخاباتي من شود   ها  فعاليت
 بـاز   ها   به دنبال اغراض خاصي هستند، پولشان را به آن         ها  دادند و چون پي برديم كه آن      

يي بودنـد كـه در منطقـه زنـدگي خـود،            ها  خانم.  ما كامال مردمي بود    تبليغات. گردانديم
كردنــد و اهميــت و ضــرورت رأي دادن بــه دكتــر   مــيمراســم دعــا و نيــايش برگــزار

مـردم حتـي بعـضي از پوسـترهاي         . دادنـد   مي  را به ديگران مورد تأكيد قرار      نژاد  احمدي
ابتكـار و خالقيـت خودشـان       تبليغاتي ارزان قيمت را كه به صورت بسيار ساده بود، بـا             

كـرديم خيلـي      مي ابتكارات مردم در امر تبليغات، از كاري كه ما        . كردند  مي تهيه و توزيع  
، مبنـاي اعتقـادي   ها دهد كه اگر تالش     مي تجربه نشان .  بود تر  گذار  ، و اثر  تر  ، عميق تر  قوي

 بـسيار سـاده و      تبليغات ستاد ما نيز چـون     . يابد  مي ي آن نيز افزايش   گذار  داشته باشد، اثر  
   1».مردمي بود و اسراف نداشت، با كمترين هزينه همراه بود

 نژاد   معتقد بود روش تبليغاتي احمدي     نژاد  مسئول كميته اقشار ستاد انتخاباتي احمدي     
گويـد،  او در ايـن بـاره مـي   . كـرد   مـي و برخي مالحظات او كار را براي تبليغات دشوار  

بـه خـاطر    . كـرد براي تبليغات كار را دشوار مـي       نژاد  بعضي از مالحظات آقاي احمدي    «

                                                 
 .3؛ ص پيشين؛ »سوم تير منطقه ممنوعه را باز كرد«زريبافان، مسعود؛ . 1
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179 انتخابات نهم رياست جمهوري

 حـدود چهارصـد نفـر از        نـژاد   دارم، پس از يكـي از ديـدارهاي منـاطق آقـاي احمـدي             
توجـه  ) امـا ... ( در ميـدان وليعـصر جمـع كـرده بـودم           ها  دانشجويان را در يكي از خانه     

 از  يكـي . در واقع چنـدان مطلـع نبـودم       . نداشتيم كه اين خانه مربوط به چه كسي است        
توقـع    بي  گذاشته است  ها  دوستان به ايشان گفته بود كسي كه اين خانه را در اختيار بچه            

 نزديـك ولـي     نژاد  ي زيادي كه شده بود وقتي آقاي احمدي       ها  با وجود هماهنگي  . نيست
باالخره پياده دانشجوها را بـه جـاي ديگـر          ... آيم نميعصر رسيد اطالع داد كه من آنجا        

جا كه خيلي ناراحت، خسته و عصباني بودم، در آن جلـسه شـركت   از آن . منتقل كرديم 
 با منزل تماس گرفت كه از من دلجويي كند و گفت اگـر              نژاد  شب آقاي احمدي  . نكردم

اگر در يـك    .  و اعتقاداتمان بايستيم نبايد هيچ جا كوتاه بياييم        ها  قرار است ما روي آرمان    
   1».آييم كوتاه ميتر هممورد كوتاه بياييم در مورد از اين بزرگ

  
  تبييني از انتخابات نهم رياست جمهوري

در تبيين پديـده انتخابـات      » نيروهاي اجتماعي «و  » فرهنگ سياسي «گيري از پاراديم    بهره
 كه از طرفي با رفتار مردم سر و كار دارد و از سوي ديگر بـا رفتـار نيروهـاي سياسـي،                     

تـر و   ر كدام به تنهايي، شـناخت كامـل       هاي ديگر يا كاربرد ه    تواند نسبت به رهيافت    مي
فرهنگ سياسي ضمن آن كه در شناخت و تببين رفتـار سياسـي             . تري عرضه كند  مطمئن

 تحوالت سياسي يـاري     بيني  پيشتواند به     مي ي ديگر ها  جامعه مفيد است، در كنار مولفه     
مـان از  همزگيري  كند بهره  ميتر ي فرهنگ سياسي را كامل    ها  اما آن چه كه تحليل    . رساند

  . رهيافت نيروهاي سياسي است
ي هــا ي انديــشه، ويژگــيهــا فرهنــگ سياســي در معنــاي عــام شــامل تمــام حــوزه

  و كاالهاي سياسـي يـك جامعـه        ها  ها، ايستارها، رفتارها، ساخت   عاطفي، ارزش /اخالقي
به عبارت ديگر فرهنگ سياسي از وجودي سه اليه برخوردار است كه در اليـه            . شود مي

 و باورهاي سياسي قرار دارد؛ در       ها  عاطفي، ارزش /ي اخالقي ها  ني، ويژگي نخست و درو  
گيـرد؛ و در    مـي  و نهادهاي سياسـي قـرار    ها  ، ساخت ها  ، نقش ها  اليه دوم، رفتارها، سنت   

امـا در معنـاي خـاص كـه         . اليه سوم هم كاالها، اعيان و آثار هنري سياسـي قـرار دارد            

                                                 
 .3؛ ص پيشين؛ »ترين انتخاباترقابتي«بذرپاش، مهرداد؛ . 1
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180 گفتمان عدالت و معنويت

به كار برده است و در ادبيـات سياسـي امـروز    آن را  )Gabriel Almond(گابريل آلموند 
، هـا   اين معنا كاربرد بيشتري دارد، فرهنـگ سياسـي توزيـع خاصـي از ايـستارها، ارزش                

گونـه كـه     از اين منظـر همـان     . ي سياسي است  ها  احساسات، اطالعات، باورها و مهارت    
ملت نيز بر   گذارد، فرهنگ سياسي يك       مي باورها و ايستارهاي هر فرد بر اعمال او تأثير        

  1.گذارد  ميرفتار شهروندان و رهبران آن در سراسر نظام سياسي تأثير
  :بايد به برخي نكات توجه داشت» فرهنگ سياسي«اما در كاربرد مفهوم 

نسبت دادن يك انديشه، اخالق يا خواسته به فرهنگ سياسي يك جامعه بـر ايـن               . 1
ي جامعه به يـك انـدازه قـوت         ها  انگاره استوار است كه همگي در تمام سطوح و بخش         

  . استتر  يا پررنگتر يي كمرنگها ندارند و هر ويژگي يا انديشه در بخش
ي سياسي يـك ملـت از عوامـل مهـم           ها  سرگذشت تاريخي، ايمان ديني و تجربه     . 2
   2.فرهنگ سياسي هستنددهنده  شكل
و  مـردان   يكي فرهنگ سياسـي دولـت     :  است گانه  فرهنگ سياسي بيشتر جوامع دو    . 3

فعاالن سياسي است كه مشاركت فعال در سياسـت دارنـد و ديگـري فرهنـگ سياسـي                  
رهبران و فعاالن سياسي كه به طور روزمره با قدرت ارتباط دارند با             . عموم جامعه است  

صرف هستند و از منظر ديگـري بـه         كننده    شهروندان معمولي كه اساسا ناظر يا مشاركت      
  اين دو فرهنگ سياسي تـا حـدي طبيعـي بـه نظـر        لذا وجود . نگرند تفاوت دارند    مي آن
  3.رسد مي

 هـا   يي كه دارد و گفتمان    ها  به تعبير ديگر فرهنگ سياسي هر جامعه به دليل پيچيدگي         
رفتار سياسي  گر    و ايدئولوژي مختلفي كه در درون خود جاي داده است به تنهايي تبيين            

لذا خاستگاه تمـام رفتارهـاي   . كند بيني پيشد رفتار آنان را توان   نميافراد جامعه نيست و     
سياسي يك جامعه گرچه در فرهنگ سياسي آن ريشه دارد و فرهنگ سياسي بـه عنـوان              

شـود، امـا بـه تنهـايي جـواب گـوي              مـي  مادر و منبع اصلي رفتارهاي جامعه محسوب      

                                                 
ديريت ؛ علي رضا طيب؛ مركز آمـوزش مـ   چارچوبي نظري براي بررسي سياست تطبيقي     ؛  ...آلموند، گابريل و    . 1

 .71، ص 1376دولتي، 
اهللا مرادي؛ تهران،  سيمور مارتين ليپست؛ سرپرستان ترجمه كامران فاني و نورنظر  ؛ زيرالمعارف دموكراسي هداير. 2

 .1007وزارت امور خارجه، كتابخانه تخصصي، ص 
 .332، ص 1376طرح نو، اهللا فوالدوند؛ تهران،  ؛ ترجمه عزت»فرهنگ سياسي«؛ مقاله خرد در سياستپاي، لوسين؛ . 3

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r



181 انتخابات نهم رياست جمهوري

به طور نمونه، رفتـار سياسـي جامعـه بـه     . ي مختلف در اين زمينه نخواهد بود ها  پرسش
 انتخاباتي آن ممكن است در طول چندين دوره به ظاهر تغيير كند و دگرگون               ويژه رفتار 

  ين كرد؟ يتوان آن را تب  ميشود، در اين صورت چگونه
. مـدد گرفـت   » فرهنگ سياسـي  «نيز در كنار    » نيروهاي اجتماعي «لذا بايد از رهيافت     

صـورتي  كننـد، در      مي نيروهاي اجتماعي كه در بطن فرهنگ سياسي يك جامعه فعاليت         
 ي گونـاگون تـرويج كننـد      هـا   كه بتوانند منسجم فعاليت كنند وگفتمان خود را بـا روش          

يي از فرهنگ سياسي كـه بـا گفتمـان آنـان تنـاظر دارد،               ها  توانند به فعال شدن بخش     مي
به اين ترتيب، فرهنگ سياسي فضا و بستري است كه از طريق دروني شدن              . كمك كنند 

دهد، اما چـون      مي  سوق ها   و گرايش  ها   را به سوي انتخاب    در باورهاي افراد جامعه آنان    
 همراه اسـت،    ها  فرهنگ سياسي در بسياري مواقع يكپارچه نيست و با شكاف يا شكاف           

آيـد كـه خـود بـه يكـي از آن خـرده         مـي در اين شرايط پاي نيروهاي اجتماعي به ميان     
وانند با انسجام بيـشتر     نيروهاي اجتماعي هر كدام كه بت     .  گرايش بيشتري دارند   ها  فرهنگ

توانند فرهنگ سياسي را كه بـه آن تعلـق دارنـد بـه                مي  عمل كنند  تر  ي مؤثر ها  و فعاليت 
بـه  . گفتمان غالب مبدل سازند و در انتخابات، آرا و نظرات را به سوي خود جلب كنند               

 سـاز   عوامل عمده جهت بخش و آرا     » نيروهاي اجتماعي «و  » فرهنگ سياسي «اين ترتيب   
  . آيند  ميرانتخابات به شمادر هر 

 از سوي جامعه در انتخابات نهم رياسـت جمهـوري           نژاد  برگزيدگي محمود احمدي  
انتخاب وي نتيجه فرهنگ سياسي ديرينه مـذهبي در كنـار     . نيز از اصل باال مستثنا نيست     

به . ي پيش از آن بود    ها   در سال  خواه  ي مؤثر و منسجم نيروهاي مذهبي عدالت      ها  فعاليت
ي هـا   ي اشـتباه دولـت    هـا   ن عوامل ايجابي، عوامل سلبي نيز مانند برخي سياسـت         جز اي 

ي رقيب، در مسلط شدن گفتمان عـدالت محـور و در نتيجـه            ها  گذشته و ضعف گفتمان   
   .اند  مؤثر بودهنژاد انتخاب احمدي

 در انتخابات و پـيش از آن بـه دسـت            نژاد  با توجه به شناختي كه از گفتمان احمدي       
داري،  ي ايـن گفتمـان صـداقت، عـدالت، مـردم          هـا   شـود كـه مولفـه       مي نآورديم، روش 

پـذيري،   ، خضوع در برابر جامعه، ايـستادگي در برابـر بيگانگـان، مـسئوليت             زيستي  ساده
مطالبـه  . باوري، عدم مماشات در برابر فساد، فقر ستيزي و مقابله با تبعـيض اسـت               مردم

 ي ديگر نيز مـشاهده    ها   تمام فرهنگ   گرچه ريشه در فطرت بشر دارد و در        ها  اين ويژگي 

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r



182 گفتمان عدالت و معنويت

ي ديگر نيز دست كم در وادي نظر مورد توجـه           ها   در گفتمان  ها  شود و بسياري از آن     مي
موكد و اصولي مورد توجه     اي    و پذيرش قرار دارد، اما در اسالم و مذهب شيعه به شيوه           

  . فته استقرار گر
 در قالب نهادهاي مـذهبي      ي اخير و  ها  ي گذشته به ويژه سده    ها  ايرانيان در طول قرن   

 انديشه و كالم شيعي در كنـار تـاريخ          .اند  و نمادهاي شيعي با اين فرهنگ سياسي زيسته       
، امـام   )ع(، حـضرت علـي    )ص(اسالم و سيره معصومان كه بـيش از همـه پيـامبر اكـرم             

ايـن  . ، پر اسـت از آن مفـاهيم يـاد شـده           اند    مظهر آن بوده  ) عج(و امام عصر  ) ع(حسين
 هميشه در تاريح ايران از طريق سـخنوران و نويـسندگان بـاز توليـد      ها  ينش و ب  ها  ارزش

ي هـا   نمونه. شده است و در ضمير ناخودآگاه جامعه مورد ارادت مردم قرار گرفته است            
اخير اين مطالبات در تاريخ معاصر ايران را كه به روشني در رفتار سياسـي آنـان تجلـي                   

ديده شهيد رجايي مشاهده كرد، چه زماني كـه        و پ  1357توان در انقالب      مي داشته است 
به رياست جمهوري برگزيده شد و چه زماني كه پس از شهادت بـه يكـي از نمادهـاي                   

 و پذيرش الگوي مديريتي رجايي در جامعـه         57انقالب  . قابل احترام ايرانيان تبديل شد    
يعي در  ي شـ  ها  هر دو ريشه در مذهب شيعه داشتند و در پي احياي هر چه بيشتر ارزش              

  . جامعه بودند
فرهنگ سياسي شيعه از طريق منابع نشر اين فرهنگ و به ويژه روحانيت اينگونه سامان               

نشـست    مـي  او اگر در جمعـي    . كبر و ريا بود     بي گرفته است كه پيامبر اكرم شخصي ساده و       
كرد، بـا     مي همراه مردم زندگي  . ست او را از ديگران تشخيص دهد      توان    نميشخص ناشناس   

كرد، در ميان آنان بود و از چيزي كه بخواهد او را از ديگـران متمـايز و ممتـاز                      مي  كار ها  آن
دانست و از اموال دنيا از        مي امتياز را در تقوا و پرهيزگاري و خدا ترسي        . ردب   نمي سازد بهره 

راي  النبي بةاصوال در چنين شرايطي است كه مدين. برد  ميهمه انواع آن تنها به قدر نياز بهره
شـود و در فرهنـگ سياسـي جهـان            مي مسلمانان و شيعيان به مدينه فاضله و يوتوپيا تبديل        

  . رود  ميبه كار» مدينه فاضله«مترادف » النبي  همدين«اسالم 
شود كه در برابر ظلـم        مي شناخته» مقتدر مردمي «به عنوان رهبر    ) ع(پس از پيامبر، علي   

. پرسـتان خاضـع و فـروتن اسـت     سر   بـي  سـتان و  ايستد و در مقابـل پـايين د         مي باالدستان
او يـار  . در فرهنگ شيعه نماد مظلوميت و در عين حال نماد مبارزه با ظلـم اسـت            ) ع(علي

 شبانه براي مـستمندان غـذا     . ودش   نمي يتيمان بوده و در سفره او هيچگاه دو خورشت ديده         
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183 انتخابات نهم رياست جمهوري

 براي احقـاق حـق      يد و گو   نمي به كسي زور  . برد تا در تاريكي شب كسي او را نشناسد         مي
بـه كودكـان   . كند، حتي اگر آن شخص مـسلمان نباشـد        مي  اقدام قانونيخود تنها از طريق     

نه عبـادت   . كند  مي ي زمان او كشته شده رسيدگي     ها  كه شوهرش در يكي از جنگ     اي    بيوه
 و در برابـر      اسـت  » عـرب  مـردان   شـير «در برابر ظالمان    . كند، نه كار و توليد را       مي را ترك 
يي كـه عمـر و عـاص و    هـا  بـازي  او اهل مـصلحت . كند  نميز شرم و حيا سر بلند    مظلوم ا 

به عثمان بن حنيف، استاندار خـود، كـه بـا بزرگـان             . خوانند، نيست   مي معاويه او را به آن    
و فراموشـي  زيـستي   بصره نشست و برخاست كرده است و در محل خطر دوري از سـاده             

كند كـه قاتـل او را         مي به فرزند خود توصيه   . نويسد  مي آميز  عتاباي    مردم قرار گرفته، نامه   
را شـهيد   ) ع( علـي  ،بـا چنـين شخـصيتي شـيعه و ايرانيـان          . تنها با يك ضربه قصاص كند     

نيز نماد مبارزه با    ) ع(به همين ترتيب امام حسين    . دانند  مي محراب اما در راه حق و عدالت      
كه براي  ) عج(ي امام عصر  ها  امستمگران و تن به ذلت ندادن است و اين مسير نوراني با گ            

  . كند، به سر منزل خود خواهد رسيد  ميبرپايي حق و عدالت قيام
 از پيشوايان ديني كه رهبـران اجتمـاعي نيـز هـستند، ايـن               ها  اما با انتزاع اين ويژگي    

 تـا جـاي ممكـن بايـد از     مـردان  دولتآيد كه   ميانتظار در فرهنگ سياسي ايرانيان پديد   
خـواهي،   يي چـون عـدالت    هـا   بر اين اسـاس ارزش    . رخوردار باشند خصوصيات ايشان ب  

 ساالري، و مقابله با اشرافيت و ظلم ستيزي از اركان فرهنگ سياسي شيعه به شمار               مردم
ايـن  .  اسـت  گـذار   آيد و در تلقي آنان نسبت به حكومـت و وظـايف حاكمـان تـأثير                مي

  .  نيز توليد كرده استفرهنگ سياسي در طول تاريخ رفتار سياسي متناسب با آن را
بـا  . فرهنگ سياسي شيعه، پس از انقالب نيز همانند پيش از آن باز توليد شده اسـت               

ي دينـي،   ها  اين تفاوت كه پيش از انقالب از طريق نهادهاي مدني، مانند مسجد، انجمن            
امـا  . گرفت  ميي اسالمي، روحانيت و افرادي چون شريعتي صورت  ها  ، تشكل ها  حسينيه

بعـد  . به جز نهادهاي مدني، حكومت نيز در تبيين و گسترش آن نقش داشت            پس از آن    
 و  ها  از انقالب امام خميني مهمترين شخصيتي بود كه در نظر و عمل به بسط آن انديشه               

همـان  گيـري     تالش كرد با پـي    اي     خامنه اهللا  آيتپس از ايشان هم     .  ياري رساند  ها  ارزش
  .  شيعه از جانب حكومت مؤثر باشدسيره وگفتمان در بازتوليد فرهنگ سياسي

 با فراز و    ها  گرچه در دو دهه گذشته اهتمام به اين باورها و ايستارها از جانب دولت             
 بـا   نـژاد   يي همراه بوده است و حتي در هشت سال پيش از مـسئوليت احمـدي              ها  نشيب
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184 گفتمان عدالت و معنويت

بومي در جامعه از طريق جريان صاحب دولـت حـضور            غيرحاكم شدن گفتمان سياسي     
د، اما اين فرهنگ همواره در جامعـه        ش   نمي  سياسي شيعه در جامعه چندان حس      فرهنگ

 و متناسـب    خـواه   درك و كشف اين فرهنگ نياز به گفتماني عدالت        . حضور داشته است  
دسـت  1384 در انتخابات سال     نژاد  با شرايط جديد كشور داشت كه در حقيقت احمدي        

  .به اين كار مهم زد
در  داشـت، امـا   چه ريشه در فرهنـگ سياسـي شـيعه         گر نژاد  انتخاب محمود احمدي  

ي هـا   بافت پيچيده فرهنگ سياسي ايران و چند پارگي آن كه توانـايي پـذيرايي گفتمـان               
گذشـته   كه در طـول دهـه        خواه  ديگر را نيز دارد، بدون فعاليت نيروهاي مذهبي عدالت        

د، تالش كردند گفتمان عدالت محوري را از حالت خمـودگي و خفتگـي خـارج سـازن                
ي گونـاگوني   هـا    مرهون فعاليت طيـف    خواه  برتري و احياي گفتمان عدالت    . ممكن نبود 

 فعاالنـه   هـا   نشگاه تا رسانه  ي گوناگون فرهنگي از دا    ها  بود كه در طي يك دهه در محيط       
پتانسيل نهفته در نظـام سياسـي جمهـوري         . كردند  مي يند سياسي كشور مشاركت   در فرا 

قيــه اســت، شــرط الزم بــراي احيــاي گفتمــان اســالمي كــه متكــي بــر اصــل واليــت ف
ي ها  راهبردهاي رهبر انقالب در طول سال     . گذاشت  مي  را در اختيار آنان    خواهانه  عدالت

ي، مبـارزه بـا فقـر و فـساد و           خوار  ي باد آورده، رانت   ها  گذشته در زمينه مقابله با ثروت     
ي هـا   ي و جنـبش   تبعيض و مسايل مربوط به آن، زمينه را فراهم كرد تا نيروهـاي مـذهب              

 و  هـا   ي دانـشجويي فعاليـت خـود را در دانـشگاه          هـا    مانند جبنش  خواه  اجتماعي عدالت 
  .كنندگيري   مجدانه پيها رسانه

البته آن چه كه موجب تقويـت ايـن گفتمـان شـد از طرفـي تجربـه مثبـت جريـان                      
تـوان از دوران      مـي  ي دو سال گذشته بـود، كـه بـه طـور ويـژه             ها   در مديريت  گرا  اصول

ي هـا   سـخن گفـت؛ و ديگـري تجربـه        84 تـا    82ي  ها  يريت شهرداري تهران در سال    مد
با پايان يافتن سمفوني راديكاليسم ژورناليستي      .  بود طلب  ناموفق مديريتي جريان اصالح   

، اكنون نوبت پاسخ گويي بـه مطالبـات اصـيل اكثريـت             1380دوم خرداد در آستانه دهه    
ي، مـسايل معيـشتي و رفـاهي، مقابلـه بـا            كـار    بي برايجويي    چاره. مردم فرا رسيده بود   

يي از ايـن مطالبـات بـود كـه     ها فسادهاي اقتصادي و اجتماعي و شكاف طبقاتي سرخط   
ي درون جنـاحي    هـا   افزون بر نيازهاي ارضا نشده، آغاز اختالف      . پاسخ ماندند   بي همگي
 خـرداد   انـه در اردوگـاه دوم     مدار  كه در حقيقت انعكاسي از راهبرد قـدرت       طلبان    اصالح
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185 انتخابات نهم رياست جمهوري

ي نامنتج، ناكارآمدي گفتمان    ها  يپرداز  پايان سياسي و تئوري     بي بود، و نيز تداوم مباحث    
اين موضوع دلسردي اكثريت جامعه از آن گفتمان را در پي       . دوم خرداد را مشخص كرد    

انتخابـات  . داشت كه به طور مشخص در دو انتخابات پيـشين خـود را نـشان داده بـود                 
فتم، هم با كاهش مشاركت عمومي همراه بود و هم بـا عـدم              شوراهاي دوم و مجلس ه    

  . استقبال مردم از گفتمان دوم خرداد پايان پذيرفت
گيـري     مطالبات اصيل مردم را كـه حتـي در شـكل           خواه  گزيده آن كه گفتمان عدالت    

» دوم خـرداد  «. داشت ولي مورد تغافل قرار گرفت نيز احيا كرد        اي    دوم خردا سهم عمده   
نبود اما مصادره اين پديـده از سـوي يـك جريـان خـاص آن را از               » وم تير س«جداي از   

به اين ترتيب سوم تير حلقه مفقوده دوم خرداد بود تا . مسير اصلي خود منحرف ساخت
سوم تير فريـاد بلنـد جامعـه در برابـر           . پس از هشت سال وقفه مطالبات آن را احيا كند         

ي دوم خـرداد را نـشنيده       هـا    جناحي، پيـام   حاصل  بي ي مباحث انداز  كساني بود كه با راه    
سـوم تيـر تـالش      .  از دوم خـرداد تفكيـك كـرد        توان    نميبر اين مبنا، سوم تير را       . بودند

آن چـه كـه در      . مجدانه جامعه براي به كرسـي نـشاندن مطالبـات حقيقـي خـود اسـت               
ي  بـا گفتمـان سياسـ      هـا   انتخابات نهم رياست جمهوري اتفاق افتاد، انطباق اين خواست        

  .  در بستر فرهنگ سياسي ايران بودنژاد احمدي
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  بخش دوم

   مهوريجدر دوران رياست  نژاد بازشناسي انديشه سياسي احمدي
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  متهففصل 

  شناسي  هاي معرفت نظام و انگاره
  

  را صـادق و درسـت      ي هر فرد و اين كه او چه باورهايي        شناس  هاي معرفت  نظام و انگاره  
 كه متأثر از علل بيرونـي       گونه  ها همان انديشه. داند، در نظام فكري او تأثيرگذار است       مي

ي اجتماعي، تاريخي، سياسي و اقتصادي هـستند از         ها   و ساخت  ها  و عواملي نظير پديده   
رهـا  باو. پذيرندشناسي افراد نيز تاثير ميي معرفت ها  علل دروني و به ويژه نظام يا انگاره       

بـه همـين دليـل      . ي آنان قـرار دارد    شناس  و عقايد افراد در نسبت مستقيم با نظام معرفت        
كند و در بيان چگونگي    شناخت اين نظام، چگونگي پديد آمدن ديگر باورها را تبيين مي          

هـا   هر روز با گزاره    ها  انسان. سازدتر مي پديدار شدگي آنها فهم ما را از آن باورها عميق         
 تبـديل بـه     هـا   شوند اما اين كه چگونه تنها برخي از آن        ي متفاوتي مواجه مي   هاو انديشه 

ذهن .  داردها ي آنشناس شوند به طور جدي ريشه در معرفت     باورهاي دروني و ذهني مي    
انگـارد   پذيرد و صادق مي   ها و باورهاي جديد تنها آن بخشي را مي        در مواجهه با انديشه   

بـه ايـن دليـل    . ناسي او سنخيت و تناسب داشته باشـد       شهاي معرفت كه با نظام و انگاره    
ايـن  . هـاي او نقـش اساسـي دارد       ي هر فـرد در شـناخت انديـشه        شناس  شناخت معرفت 

دهد تا باورهاي او را براساس نظام شـناختي وي تبيـين كنـيم و               شناخت به ما امكان مي    
  . تر سازيمفهم منطقي خود را از گفتار افراد عميق

) معرفـت (را قابل دسترسي بداند، به علم       ) باور صادق (ل معرفت   اين كه يك فرد حصو    
ل باشد، اينكه منابع تحـصيل     ي و طريقتي داشته باشد، يا تنها نگاه موضوعيتي قا         گرا  نگاه عمل 
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190 گفتمان عدالت و معنويت

ل باشد، انـواع علـم را چگونـه         ياي از علوم ارزش بيشتر قا     علم را چه بداند، براي چه دسته      
ال نفساني و دروني بشر را چگونه بپندارد، رابطه دانش و     رابطه علم و ديگر احو      تقسيم كند، 

يي نظيـر  ها  ارزش را چگونه ارزيابي كند، رابطه معرفت و علل بيروني را چه بداند و پرسش              
  .تواند به نظام فكري هر فرد جهت و رنگي مخصوص ببخشدآن مي

فلسفي بايد توجه داشت كه دست يابي به پاسخ اين پرسشها لزوما از طريق مباحث               
آيد، بلكـه بـسياري اوقـات و در         شناسي به دست نمي   يا مباحث مربوط به رشته معرفت     

كـه يـك فـرد در       ) رسمي و غيررسـمي   (ي آموزشي و تربيتي     ها  اكثر افراد از طريق نظام    
 »هـاي انگـاره «دوران مختلف زندگي خود بـا آنهـا مواجـه بـوده اسـت و بـه صـورت                    

شناسـي در   لذا سـخن گفـتن از معرفـت       . استگرفته  شناسانه در ذهن وي شكل       معرفت
تـك باورهـاي    يابي به تـك   تك افراد در دست   نوشتار حاضر به معناي آن نيست كه تك       

اي از  شناسانه خود تحقيق كرده و همگي به مثابه يك فيلـسوف، هـرم يـا شـبكه                معرفت
ي ها   نظام توان بسياري از  از اين منظر حتي مي    . اندنظام معرفتي را براي خود ترسيم كرده      

هـاي مختلـف   ي دانـست كـه در طـول دوره        شناس   معرفت »هايانگاره«ي را   شناس  معرفت
  . دروني و نهادينه شده استها زندگي افراد در ذهن آن

شناسـي  ل مربـوط بـه معرفـت      يلذا با توجه به مطالب ذكـر شـده، در بررسـي مـسا             
ه نظـام و    نخـست ايـن كـ     . نژاد ذكر دو نكتـه در ابتـداي سـخن ضـرورت دارد             احمدي

  :شناسي او به طور مشخص حاصل سه پديده استهاي معرفت انگاره
  ؛هاي ايماني و اعتقادات كالمي شيعهباور. 1
 هاي مهندسي؛تحصيالت دانشگاهي و آموزه. 2

 .هاي گوناگون زندگيتجربيات مختلف وي در دوره. 3

معلـوم  نـژاد   نكته ديگري هم كه پس از بررسي آثـار گفتـاري و نوشـتاري احمـدي               
شناسي او به طور عمده  شود، اين است كه مهمترين موضوعات قابل طرح در معرفت    مي

  :استشامل عناوين و موارد زير 
و ) شـهود (» وحـي «،  »عقـل «اعتقاد به جمع ميان منابع اصلي شناخت، يعنـي          . 1

  ؛)علم(» تجربه«
 شناسانه مبتني بر اصول كالمي و روش فلسفي صدرايي؛باورهاي معرفت. 2

تر مبحـث تقـدم ذهـن و        ؛ يا به عبارت فلسفي    »ساختار، كارگزار «مبحث تقدم   . 3
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191 شناسي هاي معرفت نظام و انگاره

 ؛)انه استشناس كه در اصل گفتاري هستي(عين 

گرايي و معرفت ناظر به توليـد؛ يـا آبـادگري معطـوف بـه علـم نـافع و                    عمل. 4
 سازنده؛

 روش انتقادي؛. 5

 نظريه سيستمي؛. 6

 شناسي اگزيستانسياليستي؛معرفت. 7

 ارادايم اسالم مهندسي؛پ. 8

  .»عدالت، معنويت«گفتمان . 9
 

  )وحي و عقل و تجربه(اعتقاد به جمع ميان منابع اصلي شناخت . 1
نـژاد ايـن اسـت كـه بـشر در            پيوند عقل و تجربه و وحي در نگاه احمدي         مسألهمهمترين  

گذاشـته  طول حيات خود زماني به انحطاط و زوال رفته كه يكي از منابع شناختي را كنـار          
باره به طور ويژه به دوران قرون ميانه در اروپـا و دوران پـس از رنـسانس        او در اين  . است

و عقالنيـت را بـه ضـعف و سـستي           ) تجربه(در قرون ميانه بشر غربي علم       . كنداشاره مي 
پس از رنسانس هم كه رفتاري واكنشي بـه   . ي معرفتي را محدود ساخت    ها  كشاند و آزادي  

رفـتن بـه     ، به طور بسيار افراطي وحي و باورهاي ايماني را پس زد و بـا              دوران پيشين بود  
ي متعـدد  هـا  و عقالنيت دور از معنويت حيات بشري را به سوي بحـران           زدگي    سمت علم 

نژاد معتقد است كه جهان كنوني در حال بازگـشت          البته احمدي . امروزي در غرب كشانيد   
  .به پيوند ميان منابع معرفتي است

گرچه . درك مشترك جهاني از منابع معرفتي است      ) در تحوالت جهاني   (اميد ديگر 
انديـشي قـرون     عقل، تجربه و علم از منابع بزرگ و عظيم معرفتي هـستند، تاريـك             

. اي از جهان غرب را از اين منابع مهـم معرفتـي محـروم كـرد               وسطي بخش عمده  
ـ             عكس ه علـم و    العمل حركت متحجرانه مزبور در بازداشـتن مـردم از دسترسـي ب

ي دينـي از    هـا    به كنار گذاشتن منابع ديگر معرفتي يعنـي خـدا و معرفـت              معرفت،
اي كه پيـامبراني چـون نـوح،        ي آسماني ها  زندگي بشر در غرب منجر شد؛ معرفت      

اما . حامالن آن بودند) كه درود خداوند بر آنان باد(ابراهيم، موسي، عيسي و محمد      
بـشري در   ) انديـشه (طه مشترك و درخشان     تفكرات الحادي رو به افول است و نق       
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192 گفتمان عدالت و معنويت

باشد و ايـن شـروع      حال حاضر توجه توامان به دين و دانش و علم و معنويت مي            
  1.مباركي است

ي شناسـ   دوگانگي ايمان و عقالنيت يا ايمـان و علـم كـه در معرفـت       مسألهدر واقع،   
د بـود تـا     معتقـ » جـان الك  «اي كـه    شود به گونه  امروز رايج است و بسيار مهم تلقي مي       

ل ي ديگري روشن نخواهـد شـد، از مـسا         مسأله روشن نشود پاسخ هيچ      مسألهپاسخ اين   
اگر نه در مكاتـب فلـسفي شـرق بـه ويـژه در اسـالم                .  غرب است   پيش آمده در فلسفة   

  .اندل بودهيي غالب فلسفي هر كدام به طريقي مخصوص ميان آنها پيوندي قاها جريان
نژاد از گفتمـان    صر غرب، كه او نيز همچون احمدي      از فيلسوفان معا  » گاروديروژه«

ي انديـشه   هـا   گرا و دوگانه باور را از ويژگي      برد، نگاه تجزي  بهره مي » عدالت، معنويت «
هاي هاي غرب را در طول هزاره      و كژراهه  ها  داند كه اساس و بنيان تمام بحران      غربي مي 

نـد كـه چگونـه غـرب در     كگارودي به طور مبسوط بيان مـي      . گذشته تشكيل داده است   
تاريخ انديشه خود از زمان افالطون تاكنون به اين دوگانه باوري رسيد و تمام تحـوالت                

ايـن  . يانه به سوي تك بعدي شدن سـوق داد گرا تاريخ گذشته خود را با اين نگاه تجزي 
اي ديگـر   اي بود و پس از آن هم بـه گونـه          تك بعدي شدن در پيش از رنسانس به گونه        

 لذا گارودي به عنوان فيلـسوفي كـه بـه غـرب تعلـق دارد و در آن فرهنـگ               .پيش رفت 
نژاد، درد مشترك را در تمـدن غـرب پـيش و            زيسته و رشد كرده است، همانند احمدي      

گرايي و فروكاهي در منابع شـناختي       دهد، كه آن هم تقليل    پس از رنسانس تشخيص مي    
. اهي نيز در برابر وحي و شهود      اين رويكرد گاهي درقبال عقل و تجربه است و گ         . است

 مطـرح امـروز كـه       مـسأله  اين رويكرد در پيش از رنـسانس، امـا           بار  زيانگذشته از آثار    
ي فراواني را به زندگي انسان عصر جديد تحميل كرده ايـن اسـت كـه بحـران                  ها  آسيب

ــت« ــل » عــدالت، معنوي ــن تقلي ــده از اي ــرآورده و برآم ــي در گرا در مرحــه نخــست ف ي
 و  نـژاد   كـه احمـدي   » عـدالت، معنويـت   «به تعبير ديگر در گفتمان      .  است يشناس  معرفت

ي زنـدگي در    هـا   ارزشكننـده     گارودي به آن تعلق دارند، دوري از ايمان به عنوان تعيين          
گرايـي افراطـي دچـار اسـت     كنار تقليل دادن دانش به علوم پوزيتيويستي كه بـه تجربـه   

اين گفتمان ضمن باور بـه سـه منبـع          . درو به شمار مي   »معنويت، عدالت «عوامل بحران   
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193 شناسي هاي معرفت نظام و انگاره

و تقليـل معرفـت بـه علـم     زدگي  عمده معرفتي عقل، تجربه و وحي، غرب را دچار علم  
يعنـي عبـد و عبيـد علـم نـاقص مـادي شـدن و                زدگي    به اين معنا علم   . داندتجربي مي 

گانـه و تجربـه عملـي و ملمـوس          چيز را تنهـا از راه حـواس پـنج          واقعيت و اثبات همه   
  : نگرش علم زده در حالت نهايي و افراطي خود با دو تقليل مواجه است. نخواست
  شده است،بندي  كاهش و تنزل دانش به بينشي كه از پيش حاصل شده و فرمول. 1
ي زندگي به قلمرو محدود چنين دانشي كه نـه          ها  تنزل دادن همه امور و برداشت     . 2

 . ست تنها پويا و زاينده نيست بلكه مرده و ميراننده ا

جنـون  «گرايي افراطي يا پوزيتيويسم كه بايـد آن را  زدگي يا تجربهبه اين ترتيب علم  
گرايي به اين انديشه ناصواب     ناميد با دچار شدن به محافظه كاري و تقليل        » علمي غرب 

شود كه آينده را آينه امروز و گذشته ببينـد و مـدعي شـود كـه آينـده چيـزي                     منتهي مي 
  1. و گذشتهست جز ادامه اكنونين

نژاد معرفت از هر نوع كه باشد و از هـر منبعـي كـه بـه دسـت آيـد                     از نگاه احمدي  
ارزشمند است و سه منبع عقل و وحي و تجربه به جاي آن كـه بـا يكـديگر متعـارض                     

او مانند بسياري از متعلقان به كالم شيعي و حكمـت صـدرايي             . باشند مكمل يكديگرند  
دانـد بلكـه    و از جانـب خـدا مـي       » نـور «ه تنها علـم را      به معرفت قدسي اعتقاد دارد و ن      

 اصوال توجه به علم و حكمت را        نژاد  احمدي. داندسعادت بشر را نيز در علم قدسي مي       
به تعبير ديگـر، مطـابق ايـن ديـدگاه جـدا            . دانداز مهمترين اهداف انبيا و اديان الهي مي       

و تاريخ علم بشر در تعامـل       كردن معرفت و علم از ايمان و دين خيالي و ناشدني است             
گرايـي نـسبت    لذا علوم تجربي نيز نبايد با دچار شدن به تقليـل          . با دين پيش رفته است    

با عالم مـاده    اگر چنين نشود علوم تجربي و مرتبط        . خود را با اين نظام معرفتي گم كنند       
ي بـه    نيز قدسـ   ها  شود و در نسبت با معارف ياد شده، آن         قدسي مي  نيز تبديل به معرفت   

  .آيندشمار مي
هـاي حـق و تعلـيم       در مأموريت همه انبياي الهي سخن اول تالوت آيات و نشانه          

) ع(كتاب و حكمت همراه با تزكيه و پاكي بوده است و در مورد حـضرت عيـسي                
 و رسـوال الـي بنـي         و االنجيـل   هو يعلمه الكتاب و الحكمه و التـورا       «: آمده است 
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194 گفتمان عدالت و معنويت

 يعني به او كتـاب و حكمـت و تـورات و             1».كم من رب  هيل اني قد جئتكم باي    ياسرا
آموزد و او؛ پيامبر به سوي بني اسراييل است به راستي كه من از جانـب                انجيل مي 
  .اماي آوردهخدا نشانه

اقرا باسـم ربـك     «: اولين كالمي كه بر پيامبر اسالم نازل شد دستور به خواندن بود           
اقـرا و   «و در ادامـه فرمـود       ) بخوان به نام پروردگارت كه خلق كـرد       (» الّذي خلق 

ـ  الّ«؛  )ترين است بخوان به نام پروردگارت كه گرامي     (» ربك االكرم  . م بـالقم  ذي علّ
او كه با قلم آموخـت و آموخـت بـه انـسان آن چـه را                 (» م االنسان ما لم يعلم    علّ

اي كه اول بار بر پيامبر اسالم نازل        فرماييد كه در چند آيه     مالحظه مي  2).دانست نمي
بحث از قرائت، تعليم و قلم است و اين آيات، خداوند را به عنوان معلم انسان                شد  

  .انست آموختد  نميمعلمي كه به انسان هر چه را. كندمعرفي مي
فرمايد كه او كسي است كه در بياني ديگر، رسالت پيامبر اسالم را اين طور بيان مي  

ي هـا   آنـان را از آلـودگي  از بين مردم عامي پيامبري را از خودشان برانگيخـت تـا      
  .فكري و اعتقادي و اخالقي پاك كند و به آنان كتاب و حكمت بياموزد

ي جهل، غفلت، خرافه،    ها  تمام سخن و پيام انبياي الهي عبور دادن انسان از تاريكي          
هاي نادرست به سوي علم، معرفت، نور و اخالق صحيح          اخالق ناصواب و انديشه   

 علم يعنـي روشـنايي و علـم حقيقـي     .اندو تعريف كردهعلم را به نور، معنا  . است
در يكـي از    . علمي است كه بشر را از گمراهي نجات دهد و نافع به حال او باشـد               

اين تعابير بلند آمده است كه علم نوري است كـه خداونـد در قلـب كـساني كـه                  
رفـي  اي الهي و قلب، جايگاه اين هديـه مع    در اين بيان علم هديه    . افكندبخواهد مي 
  .شده است

ه دايره آن از حوزه علـوم تجربـي         گا  اگر قبول كنيم كه علم به مفهوم نور است، آن         
ي بـزرگ   ها  يكي از ستم  . شودرود و هر حقيقت پيدا و پنهاني را شامل مي         فراتر مي 

به علم، محدود كردن دايره آن به علوم تجربي بوده است در حالي كه گسترة علـم                 
اي از ق عالم محدود به حقايق مادي نيست و مـاده سـايه          حقاي.  است تر  بسيار وسيع 
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195 شناسي هاي معرفت نظام و انگاره

انـسان  . حقيقت باالتر است و خلقت مادي تنها يك طبقـه از خلقـت عـالم اسـت                
اي از خلقت است كه جمع ماده و روح است و روح و جـوهره انـساني بـر                   نمونه

  1.ماديت و جسم او غلبه دارد
معتقـد اسـت دانـش و شـناخت         » عدالت، معنويت «نژاد همانند ديگر پيروان     احمدي

ي متعالي و تحقق وجودي الهي نيـست بلكـه          ها  تجربي غرب فضيلتي در خدمت ارزش     
. ي ديگـر اسـت    ها  نوعي توانايي در خدمت به اراده تسلط بر طبيعت و چيرگي بر انسان            

علوم جديد با   . اصالت است هويت و بي    بي تاريخ علمي، تاريخ انسان تهي شده از خود،       
آمـوزد ولـي    منطق خود البته خيلي چيزها درباره بشر و خلقت به ما مي            شناخت عيني و  

بايد به هوش بود، شناختي كـه   . كندبه ما معرفي نمي   » هست«انسان و جهان را چنان كه       
توانـد ابعـاد زنـدگي بـشر را         از روش عقالني صرف و بريده از ايمان به دست آيد نمي           

نامد چيز كـوچكي جـز      مي» Science«علم  آن چه كه غرب با طمطراق آن را         . نشان دهد 
يعني دانشي كه از دانايي جدا مانده و علمي كه از حكمت بريـده              . نيست» دانش غربي «

اين دانش درباره هدف و كمال مطلوب و غايت قصواي زنـدگي واال، انديـشه و                . است
  2.سخني براي گفتن ندارد

در . ، اخالق و رفتار اسـت     نكته بسيار مهم ديگر ارتباط علم با پاكيزگي روح، جان         
تعليمات انبياي الهي يك حقيقت همواره بايد مقارن و مـصاحب علـم باشـد و آن                 

علم و معرفت با معنـاي وسـيعي كـه گفـتم يـك              . پاكي روح و اخالق نيكو است     
علـم روشـنايي اسـت، كـشف اسـت و آن عـالم و               . حقيقت زالل و پـاك اسـت      

ابد كه او هم پـاك و زالل باشـد و           تواند به اين حقيقت دسترسي ي     پژوهشگري مي 
ها مانع او از هاي مادي و خودخواهيهاي غلط، اوهام و خرافات يا وابستگي      انديشه

  3.شوند، نگرددادراك و پذيرش حقايقي كه كشف مي
داند بلكـه   ي را با ايمان گروي در تقابل نمي       مدار  نژاد نه تنها عقالنيت و عقل     احمدي

از نگـاه او هـيچ      . داندمصداقي و دست نيافتني مي     غيرفهومي  را م » عقل خودبنياد «اساسا  
 ها   ارزش  ،ها  دستگاه عقل و استدالل بشر متأثر از خواست       . عقل خود بنيادي وجود ندارد    

                                                 
 .4/7/1386سخنراني در دانشگاه كلمبيا؛ . 1
 .98 و 93، 89؛ صص پيشينگارودي، روژه؛ . 2
 .4/7/1386سخنراني در دانشگاه كلمبيا؛ . 3

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r



196 گفتمان عدالت و معنويت

از . و اميال دروني از يك سو و عوامل اقتصادي و سياسي و ديگر علل بيروني قرار دارد                
ر ادله صرف قوه استدالل بشر وجود       اين جهت معرفت مستقل و عقل خود بنياد متكي ب         

. ي فيلسوفان مدرنيست غربـي جـست  ها خارجي ندارد و اين را بايد تنها در فلسفه بافي         
نژاد با پيوسته ديدن نظام ارزشي و بينشي و جـدا نـساختن ايـن دو نظـام از                   لذا احمدي 

وحياني در  هاي  ي تنها زماني با ايمان و گزاره      مدار   عقالنيت و عقل    همديگر معتقد است،  
تقـوايي و دنيـازدگي     اخالقي، بـي   غيرافتد كه نظام ارزشي آن مبتني بر اصول         تعارض مي 

اما اگر عقالنيت متكي بر تقوا، تزكيه و امور معنوي باشـد آن چـه كـه در انتهـاي                    . باشد
بـه ايـن    . گيـرد شود، در تعارض با ايمان قرار نمي      استدالل و استنتاج عقالني حاصل مي     

ن تنها گزاره معرفتي نيست، بلكه ايمان هم جهت است و هـم معرفـت؛ هـم                 تعبير، ايما 
  .بينش است و هم ارزش

او معتقد است در عصر جديد در اثر كمرنگ شدن جايگاه ايمان در منابع شـناختي؛                
از حقـايق امـور بـر       دانش و علم جديد جداي از آن كه چه انـدازه شـناخت آنهـا پـرده                

كنند، در خـدمت صـاحبان سـرمايه و         اركردي كه اعمال مي   دارد، به دليل توانايي و ك      مي
  .اندقدرت در آمده و تبديل به ابزاري عليه انسانيت شده

ـ                  د را  وهر چه فساد و تباهي است؛ يا از جهل است يا از عالمان ناپاكيزه كه علم خ
  در ...انـد ان و دنياپرستان قرار داده    مدار   زور ناپذير  ي سيري ها  در اختيار هوا و هوس    

 كه اگر چهل روز دست و زبان و قدم خود از گناه بر كنـار داشـتي،                  روايات است 
جهت نيست كه آيات الهـي مربـوط بـه          بي. جوشدهاي حكمت در دلت مي    چشمه

. تزكيه ره به جـايي نبـرد      تعليم بي . مؤانست و مجاورت دارد   ) باهم(تعليم و تزكيه    
تشار نيافت و عموم گمراهان به      تاريخ گواه آن است كه از عالم ناپاك جز ناپاكي ان          

اند و بالعكس عالمان باتقوا و دانشمندان با مـذكي          دنبال عالمان خود ناساخته بوده    
به زالل چشمه حكمت و معرفت ... اند تاريخ را با وجود و آثار خود عطرآگين كرده

تعلقات دنيـوي و زرق و بـرق و   ... توان رسيد كه جان و روح زالل باشد  ه مي گا  آن
ع قليل آن همچون ديواري، جويبار حكمت، عرفان و نور را كه خداوند در جان               متا

متأسـفانه امـروز بـسياري از علـوم بـه           ... كندآدمي به وديعت نهاده است، سد مي      
اين كه  . جويان است  خصوص در حوزة علوم انساني در خدمت بدخواهان و سلطه         

ضايع كنند، هويـت آنـان را        مسلط شوند، فرهنگ آنان را       ها  چگونه بتوانند بر ملت   
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197 شناسي هاي معرفت نظام و انگاره

 فكر و ذهن آنان را از كار بياندازند، به اموري غيرمفيد و مجازي معطـوف                 بگيرند،
ايـن كـه    .  بگيرنـد  هـا   ها را سست كنند و خودباوري را از ملت        كنند، چگونه اراده  

براي مثال علوم ارتباطـات     .  حاكم كنند  ها  چگونه بتوانند يأس و نااميدي را بر ملت       
اند در خدمت تعالي فرهنگ، علم و انديشه باشد تا حد زيادي در خدمت              تو  مي كه

تواننـد نقـش    هايي كه مـي   رسانه. مطامع بدخواهان و سودپرستان قرار گرفته است      
بديلي در تنوير افكار و تعالي اخالق و رفتار و تـرويج علـم و معرفـت داشـته                    بي

اند كه جز بـه     يي شده ها  درت ابزار نفوذ و اقتدار سياسي، فرهنگي و خبري ق          باشند،
  1.انديشند گسترش و داوم سلطه خود نمي

نژاد حتـي   نتيجه چنين نگرشي در جمع ميان علم و عقل و وحي اين است كه احمدي              
در برابر تكنولوژي نوين غرب كه حاصل علـم تجربـي جديـد اسـت بـر خـالف برخـي                   

اي دانند، چنـين نتيجـه    ميهاي منتقد غرب كه آن را به طور ذاتي موجب تباهي بشر             فلسفه
نـژاد  احمـدي . دانـد ، ذات تكنولوژي غرب را ناپاك نمي      ها  او برخالف آن فلسفه   . گيردنمي

ي اخالقي و   ها  ي تكنولوژي عصر جديد انسان خود ناساخته را كه از ارزش          شناس  در آسيب 
از نگـاه او صـنعت و       . دانـد هـا مـي   معنوي فاصـله گرفتـه اسـت موجـب ايـن نابـساماني            

چيـزي كـه باعـث شـده اسـت          .  مهم علم، ارتباطي با ذات پليد آن ندارنـد         آوردهاي دست
ــست و    ــاد باشــد و كارشناســان محــيط زي ــشري زي ــن دســتاوردهاي ب تبعــات منفــي اي

اخالقـي، نـا پرهيزگـار و دور از     غيـر نسبت به آن هشدار دهنـد، انـسان        ... شناسي و  جامعه
اخته و متكـي بـر اصـول ارزشـي          به تعبير مخـالف، اگـر انـسان خـود سـ           . معنويت است 

ي جديد را بر عهده بگيرند ديگر آثار        ها  ها و تكنولوژي   مديريت صنعت، رسانه   مند  فضيلت
بـه طـور مثـال، اينترنـت وقتـي در اراده و اداره              . بينـيم  نمـي  هـا   منفي را در آن تكنولـوژي     

ت ايـن ابـزار را بـه        ي با فضيل  ها   دارد اما اگر انسان    بار  زياناخالقي باشد آثار     غيري  ها  انسان
انـه  مدار  به عبارت ديگر، از پيامدهاي بيـنش انـسان        . شود  مي آثار آن متفاوت    دست گيرند،   

از نگـاه او    . دانـد  نژاد در اينجا آن است كه او انسان را محيط بر محيط مـي             مذهبي احمدي 
شود به شرط آن كه خـود سـاخته و    انسان بر همه چيز تسلط دارد و اسير محيط خود نمي          

 اگر خود ساخته و با تقوا باشـند در اسـتفاده كمـي و كيفـي از          ها  عموم انسان . با تقوا باشد  
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198 گفتمان عدالت و معنويت

  .توانند آن را مديريت كنند؛ آثار مفيد را افزايش دهند و آثار منفي را كاهشتكنولوژي مي
شايدبزرگترين آفت آموختن و يـاددادن و انديـشه و         . علم و معرفت آفاتي نيز دارد     

. ي مـادي و منـافع شخـصي باشـد         ها   و وابستگي  ها  آلودگي  ،  ها تحقيق، خودخواهي 
دهد، انسان آلـوده    هاي مادي، انسان را در نقطه مقابل حقايق عالم قرار مي          دلبستگي

 در برابـر آن      حتي اگر آن را پذيرفت،    . كندو وابسته در پذيرش حقيقت مقاومت مي      
دانند، امـا بـه آن      ق را مي  بسيارند عالماني كه حقاي   . كندتمكين و از آن تبعيت نمي     

آيا كـساني   . دهد حقيقت را قبول كنند     اجازه نمي  ها  آورند و خودخواهي   ايمان نمي 
اند، از درك ايـن حقيقـت كـه          را تحميل كرده   ها  كه در طول تاريخ بشريت، جنگ     

كـه  اند يا اين   محترم است، عاجز بوده    ها  جان، مال، ناموس، سرزمين و حقوق انسان      
تا قلب انسان   . كردند، اما به آن ايمان نياورده و در برابر آن تمكين نمي           انددانستهمي

خالي از كينه، حسد و خودخواهي نشود، در برابر حقيقت، روشنايي و علم تمكين              
اگـر بـشريت بـه      . علم نوري است كه حامل آن بايد پاك و منـزه باشـد            . كندنمي

 عالمـان و دانـشمندان پـاكيزه        باالترين علوم مادي و معنوي دسترسي پيدا كند، اما        
آنگاه ممكن است چنـد حالـت     .  آن را در خدمت بشريت قرار نخواهند داد         نباشند،

  .اتفاق بيافتد
 در اختيـار مـردم قـرار دهنـد و             تنها بخشي از حقايق را كه به نفع آنان اسـت،           -

چنان كه حتي بعـضي از علمـاي اديـان الهـي در     . يي از آن را كتمان كنند ها  بخش
شته چنين كردند و متأسـفانه امـروز نيـز برخـي از پژوهـشگران و دانـشمندان                  گذ

  .كنندحقايقي را از مردم پنهان مي
االسـف در    مع.  علم و عالم در خدمت منافع شخصي، گروهي و حزبي قرار گيرد            -

جهان امروز قدرتمندان زورگو بسياري از عالمـان و علـوم مختلـف را در اختيـار                 
 را در انحـصار خـود       هـا    را چپاول كنند و همه فرصـت       ها  ملتاند تا   خويش گرفته 

. دهند را فريب ميها هاي علمي ملتبينيد؛ با استفاده از ابزار و شيوهشما مي. بگيرند
كنند تا به نام مبارزه با نا امني و تروريسم همه امـور را                مي اقدامات خود را توجيه   

 .تحت كنترل خود بگيرند

كنند و حتـي بـه حـريم        را نيز نقض مي    تماعي ملت خود  هاي فردي و اج    آزادي -
 را شنود و رفت و آمدها را كنترل و          ها  گذارند، تلفن خصوصي افراد هم احترام نمي    
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199 شناسي هاي معرفت نظام و انگاره

طلبانه خـود   كنند و با استفاده از چنين فضايي اقدامات جنگ      ناامني رواني ايجاد مي   
 .كنندرا در نقاط مختلف دنيا توجيه مي

ي بومي را كه حاصل هزاران      ها  هاي دقيق، فرهنگ  ريزيها و برنامه   با استفاده از شيوه    -
 .دهند  مورد حمله قرار مي ست،ها  تعامل و خالقيت و هنرورزي ملت سال تالش،

هويـت و رابطـه آنـان را بـا تـاريخ و             كنند با نابودي آن، مردم را بـي        تالش مي  -
 را بـه ذات    ها   كه ملت  ييها   و روش  ها  با القاي خصلت  . ي خود قطع نمايند   ها  ارزش

كـشاند،  ترس، احساس حقارت و ناتواني مـي        ي،پذير  يي، سلطه گرا  تقليد و مصرف  
 .كنندزمينه را براي به يغما بردن منابع مادي و معنوي آنان فراهم مي

ي مخرب اتمي، ميكروبي و شيميايي نتيجه ديگـري از          ها   و سالح  ها   ساخت بمب  -
 .حت علم و تحقيق استي بزرگ به ساها ي قدرتانداز دست

ي اتمـي و    هـا   ي مختلف بمب  ها   نسل  اگر نبود همكاري برخي از عالمان و محققان،       
ي مزبـور بـراي دفـاع از        ها  آيا سالح . شدميكروبي، شيميايي و نوتروني توليد نمي     

مي اتمي چه دستاوردي براي بشريت      يامنيت جهاني است؟ برافراشتن چتر تهديد دا      
  1. رخ دهد، چه فاجعه بشري اتفاق خواهد افتادها ن قدرتدارد؟ اگر جنگ اتمي بي

توان دريافت كه او اسالمي را كـه        نژاد به وضوح مي   ي احمدي شناس  در رويكرد معرفت  
تـرين  توانـد درسـت  دانـد كـه مـي   امام خميني آن را در عصر جديد احيـاكرد مكتبـي مـي       

م به دليل توجه كردن بـه هـر   اسال.  را در اختيار بشر قرار دهدها   و مفيدترين آن   ها  شناخت
سه منبع شناختي عقل و وحي و تجربه و نيز اهتمام به گسترش فضايل اخالقي كـه حتـي                   

كنـد، توانـايي    پيامبر اسالم مكارم اخالقي را از اهداف و علل مهم رسالت خود معرفي مي             
ـ                سم آن را دارد كه جريان علمي و فكري جهان را به دست گيـرد و در پايـان عـصر ليبرالي

  .جايگزين مناسبي براي آن باشد
علـم  «ي و فلـسفه علـم، افـسانه         شناسـ   لذا اكنون كه با دستاوردهاي مباحث معرفـت       

تأثيرپـذيري از شـرايط متعـدد    «و » نقـصان «دربارة علوم بشري كه هميـشه از      » جهت بي
برخوردارند، شكسته شده است و با مطرح شـدن مفـاهيمي همچـون             » دروني و بيروني  

كه هر كدام به مثابة عينكي از پيش تعيـين شـده در             » گفتمان«و  » پارادايم«،  »ايدئولوژي«
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200 گفتمان عدالت و معنويت

را به  » اسالم«نژاد  پژوهشگران و انديشمندان قرار دارند، احمدي       برابر چشمان دانشوران،    
ترين ايدئولوژي، كاملترين پـارادايم و فراگيرتـرين گفتمـان          عنوان برترين مكتب، صائب   

 را براي سعادت بشر بـه       ها   و مفيدترين آن   ها  ترين شناخت تتواند درس شناسد كه مي  مي
  .ارمغان آورد

دهـد، و   اسالم به دليل آن كه علم بشري نيست، به علم و عمل يكسان اهميـت مـي                
ل است، اگر خاستگاه و محل توليد علم شود، آن علم           ي را قا  ها  براي تقوا بيشترين ارزش   

ردار است و نتايج مفيدتري بـراي بـشر         ي برخو تر  نسبت به علوم ديگر از شناخت كامل      
اقتـصاد  «،  »علـوم اسـالمي   «نژاد در جايي سـخن از       لذا اگر احمدي  . در بر خواهد داشت   

آورد، منظور او علمي با     و مفاهيمي از اين دست به ميان مي       » سياست اسالمي «،  »اسالمي
حـي و   به طور مثال، دانشور علوم سياسي كه بـه منبـع شـناختي و             . ي باالست ها  ويژگي

شهود اعتقاد دارد و با تربيت اسالمي رشد كرده است برداشـت و تفـسيري از سياسـت                  
د كه به طور كامل بـا دانـشور ديگـري كـه بـه منبـع       فهماي ميارد و قدرت را به گونه د

يست و اخالق ماكياوليستي و ابـر        ن شناختي وحي و شهود اعتقادي ندارد و يا با آن آشنا          
ايـن موضـوع   . دهـد، متفـاوت اسـت   ي خود قرار ميها يپرداز مرد نيچه را اساس نظريه   

  .درباره علوم ديگر، به ويژه علوم انساني، به همين ترتيب صادق است
انـد  بسياري از علوم جهت دارند، بعضي از علوم هم جهت ندارند و علـم محـض               

، كدام علم را فرمودنـد؟     »اطلب العلم ولو بالصين   «اين كه فرمودند    ). مانند رياضي (
توانيم بنـشينيم بـا هـم    مي. جهت را؟ اينها قابل بحث است    دار يا علم بي   علم جهت 
اما توجه داشته باشيم كشور را بدون اتكا به علـم، دانـش و تخـصص                . بحث كنيم 

تالش من و شما بايد اين باشد كه جهت علـوم را بـه سـمت                . توان اداره كرد  نمي
  1.معيارهاي خودي، ملي و اسالمي برگردانيم

بايـد  . ما بايد باور كنيم كه رباخواري بد اسـت        )  تاثيرپذيري از اقتصاد اسالمي    در(
بايـد  . خشكاندي ريشه پيشرفت، ايمان و اقتصاد كشور را مي        خوار  باور كنيم كه ربا   

بايد بـاور كنـيم     . خوب و در خدمت تعالي جامعه است      الحسنه    باور كنيم كه قرض   
م كليد حل بسياري از مشكالت كشور       بايد باور كني  . كه انفاق و صدقه خوب است     
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201 شناسي هاي معرفت نظام و انگاره

بايد با آثار معنـوي و عنايـات غيبـي و دسـت             . رفع محدوديت از محرومان است    
. شود، باور داشته باشيم     مي تعالي كه در محيط تقوا و ايمان پيدا       مقتدر و مهربان حق   

   1.تر خواهد بوداگر چنين شد، حركت ما سريعتر و غني
، ايمان تنها يك معرفت محدود و يا »علم اسالمي«او به نژاد و اعتقاد  در نگاه احمدي  

اي نيـست   دين بقچه . اي از چند گزاره معدود تاريخي و اخالقي و فقهي نيست          مجموعه
هـا بيـرون بكـشي و گـاهي بـه آن           زمان به آن احتياج افتاد از صندوق پـستوخانه         كه هر 

نويسد، ديـن بـرخالف       مي در نقد سكوالريسم غربي   » رنه گنون «آنچنان كه   . رجوع كني 
ي ديرين امر موسعي بود كه به هيچ وجـه     ها  ي متعلق به سنت   ها  در تمدن   دنياي مدرنيته، 

 و ايستارهاي سكوالر امـروزي جـداي از         ها  دين برخالف ارزش  . محدود به چيزي نبود   
 دين در همـه امـور و شـؤون          ،برعكس.  نداشته باشد  ها  امور ديگر نبود كه تأثيري بر آن      

امـا در دوران سـكوالر،      . وجـود نداشـت   » مقدسـي  غيـر «وذ داشت و هيچ امر      زندگي نف 
انـد و بـه هـيچ       اي از حفظ يادگرفته   باورهاي ديني را تنها به شيوه ماشيني و مكتب خانه         

 حتـي انـدكي هـم دربـاره مـذهب خـود       هـا  آن. انـد وجـه آن را درك و تحليـل نكـرده   
اند  پوشه بسته در حافظه خود نگاه داشته را به صورت يكها اند، بلكه تنها آن  نيانديشيده

  2.تا در برخي مواقع مورد نياز آن را باز و طوطي صفت بازگو كنند
با ديگر انواع معرفت بايـد گفـت كـه ايمـان فراتـر از يـك                 » ايمان«لذا درباره رابطه    

است و اسالمي بودن علوم هم به اين معناست كه علوم » پارادايم« يك ،شناخت معمولي
دانـيم دانـش و     اكنـون كـه مـي     . يچه، منظر و چارچوب ايمان ديني نگريسته شـود        از در 

مند را  ي فضيلت ها   بايد با برگزيدن ايمان ديني ارزش      ،ناپذيرند ارزش از همديگر جدايي   
هـيچ دانـشمند و انديـشمندي بـدون پـارادايم نيـست؛             . جهت بخش علوم قـرار دهـيم      

ي كـالن كـه     هـا   لمي هستند و پـارادايم    ي خرد كه تنها مخصوص يك رشته ع       ها  پارادايم
 را در   ها  البته بايد اين پارادايم   . كنند را مشخص مي   ها  چهارچوب اصولي علوم و شناخت    

ايمان در حقيقت پارادايم كالني است كه يك مومن واقعي آن           . افراد مختلف كشف كرد   
كـه نـزاع    ي علمـي بـيش از آن        هـا   به عبارت ديگر، نـزاع    . كندرا در تمام امور لحاظ مي     
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202 گفتمان عدالت و معنويت

ليبراليسم پارادايم كالني اسـت كـه علـم         .  هستند ها  ي علمي باشند نزاع پارادايم    ها  گزاره
ي هـا   آفريند و ماركسيسم نيز پارادايم كالني است كه علم با ويژگي          متناظر با خود را مي    

به اين معنا، پارادايم چارچوب نگرشي تركيب يافته از         . كند  مي مخصوص به خود توليد   
ي او تـأثير    هـا    و دريافـت   ها  ي دروني فرد است كه بر شناخت      ها  ين و ارزش  معارف پيش 

داند كه قادر به جمـع ميـان سـه منبـع       مينژاد اسالم را پارادايم كاملي احمدي. گذاردمي
  .شناختي عقل و تجربه و وحي است

البته اعتقاد به مزيت پارادايم اسالمي در ارائه منابع شناختي كامل و كـاملترين روش               
برخي فيلسوفان غربي كـه     . شوديان منحصر نمي  گرا  نژاد و اسالم  ناخت تنها به احمدي   ش

اند مانند گارودي و گنون نيز از داليل اسالم آوردن خـود را همـين   به اسالم روي آورده  
زيرا اين ويژگـي    . دانند اين ويژگي را نياز امروز بشريت مي       ها  آن. دانندويژگي اسالم مي  

  .آورد  ميدالت را به ارمغاناست كه معنويت و ع
گرايـي جامعـه را در جهـت اسـالم          شود با اقتباس الگوهاي مبتني بر مادي      مگر مي 

داي اسـت   اي كه براساس نظام سرمايه    شود با شيوه بانكداري   مگر مي . ..حركت داد 
ها را  شود با فلسفه تربيتي غربي بچه     مگر مي . اقتصاد را به سمت اقتصاد اسالمي برد      

هـر برنامـه    . شـود ي و مؤمن و پاك تربيت كرد، نمـي        الله  ه اسالمي حزب  در جامع 
شود جز مبتني بـر اسـالم و        مگر مي ... اجتماعي نيازمند يك انديشه مستحكم است     

در آنهـا كـه     . احكام اسالم حركت كرد و يك نقطه نوراني در دنيا به وجـود آورد             
 ما بايـد نظـام      ...ده كند تواند نور پراكن  چطور چيزي كه نور ندارد مي     . نوري نيست 

كنـيم برونـد    تربيتي خودمان را داشته باشيم، نه اين كه هر گروهي را كه مأمور مي             
پنج تا كتاب خارجي ترجمه كنند و يك مقدار لغات را عوض بدل كرده و اول آن                 

تحويل ما بدهند و بگويند با همين » والسالم عليكم«و آخرش هم يك » اهللا بسم«يك 
م عقيـده    دولت با همه ابعاد وتوانش ه      ...بيتي خودتان را درست كنيد    برويد نظام تر  

ي گونـاگون كـشور را بـه      هـا   كند كه فضا و مديريت و بخش      دارد و هم تالش مي    
ي هـا    ديگر، تئـوري   ....  اما اين نيازمند نظريه است      سمت الگوي اسالمي جلو ببرد،    

   1.اند و حرف جديدي براي دنيا ندارندمادي به پايان رسيده

                                                 
 .28/1/1386سخنراني در ديدار با علما و روحانيون استان فارس؛ . 1

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r



203 شناسي هاي معرفت نظام و انگاره

آن چه از خير تا امروز بشر تجربه كرده، حاصل علم مفيد، عالم مزكي و معلم فرهيخته                 
است و آن چه از بدبختي تجربه كرد، حاصل علم محدود مادي و عالمـان و معلمـان                  

 دنياي مادي و نگرش مادي به جهان، امروز به پايان خط رسـيده              ...خود ناساخته است  
 بخشي از ناحيه دمكراسي ليبرال و ليبرال دمكراسي به دنيا           بينيد، هيچ پيام اميد   مي. است

اي، هيجاني درست شـد و      در يك دوره  . بينيد، ديگر تدبيري ندارند   مي. شودمنتشر نمي 
اما شما ببينيد، حداقل در اين صدسال اخيـر كـدام معـضل             . توجهاتي را جلب كردند   

 و اختالفـات  هـا  اري، جنـگ سوادي، بيمجهاني را به طور بنيادين حل كردند؟ فقر، بي    
بـراي  . شان نيست  هيچ راهبردي در اختيار    ...قومي را حل كردند؟ كدام را حل كردند؟       

 روح  ...تواند افق بلند انسان را بفهمـد      اين كه يك نگاه بسته محدود است و اصال نمي         
چيـزي  . تواند جواب بدهـد   خواهد و اين نمي   بلند انسان ملكوت و فضاي اليتناهي مي      

ان باقي نمانده و امروز دنيا دنبال راه جديد است و اين راه جديـد همـين راهـي             برايش
راه متكي بر معنويت، پاكي، عشق، سـالمت، ايمـان و           . ايداست كه شما انتخاب كرده    

كند و اين است كه       مي نهايت را در مقابل بشر باز     ي بي ها  اين است كه افق   . يكتاپرستي
  1.دهدعلم حقيقي را به دست آدم مي

اين تـالش   . تالش كنيد كه فضاي علوم انساني به فضاي علوم انساني خودي بيايد           
) اثـر (گفتند پيـشرفت در غـرب در        . ، و كمك مالي از دولت     )دانشجويان(از شما   

انقالب ما هم بر پايه علوم انـساني انجـام          ) اما( درست است،    ...علوم انساني بوده،  
) تـا ( مباني اصـالح شـد        اصالح شد،  ها  يك كار فرهنگي شد، ذهنيت    ) يعني. (شد

حاال بايد . نه اين كه در دانشگاه علوم انساني اصالح شد و انقالب شد             انقالب شد؛   
 قدر توليـدات   و اينها  بايد اين فضا را ببريد به ساير دانشگاه    ...اين را اصالح كنيم   

در مـورد  ) به طور نمونه (...داشته باشيد كه توليدات شما بشود مرجع براي ديگران        
كنند هرچـه    فكر مي  ها   متأسفانه بعضي  ...اقتصاد اسالمي، داراي خأل تئوريك هستيم     

علم مفيد  هزار نوع علم داريم، . گوييم علم نيستما نمي. آيد، علم استاز غرب مي
. گوينـد شود و به آن علـم مـي       غير مفيدش هم علم مي    . داريم، علم غير مفيد داريم    

اما معلوم نيـست تجربـه حتمـا        . ي تجربه شده است   ها  يك مشت اطالعات و روش    

                                                 
 .16/7/1386هاي سراسر كشور؛  خنراني در مراسم آغاز سال تحصيلي دانشگاهس. 1
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204 گفتمان عدالت و معنويت

را يك عده با هزار رنگ و لعاب در         داري    متأسفانه اين اقتصاد سرمايه   . جواب بدهد 
ود اقتصاد را با يـك متغيـر        ش   نمي اصال... ذهن جا انداختند و االن ما مشكل داريم       

. ه نيـست اصال توابع اجتماعي تـك متغيـر  . تابع اقتصادي تك متغيره نيست  . سنجيد
  1ايد؟يك شاخص را گرفته) ي علمي غربيها وابستگان به پارادايم(چرا شما 

بـراي  داري  اي كه نظامـات سـرمايه    االن مشكل ما در اقتصاد اين است كه با نسخه         
. خواهند كـشور و اقتـصاد اسـالمي را اداره كننـد    مي پيچند، كشورهايي مثل ما مي 

  تـوانيم، بايد بنشينيم طراحي كنيم، مي    . آيندتناقضات و مشكالت از اينجا بيرون مي      
در علوم سياسي هـم     ... اش را داريم، سازوكارهايش را هم طراحي كنيم       همه مباني 

يـك  . اي داشـتيم  چند روز پيش با جمعـي از دانـشجويان جلـسه          . استطور    همين
 گفت مبـاني قـدرت      ...خواند، آمد يك صحبتي كرد      مي دانشجوي عزيزي كه دكترا   

. يا علم و فناوري يا ثروت و سرمايه و يا ارتش و قواي نظامي است                است؛  سه چيز   
بعد نوبت من شد، من به ايشان خطاب كردم و گفتم برادر عزيز، منابع ديگري هـم                 

انـتم  «ت؟ مگـر نفرمـود      س آيا ايمان به خدا منشأ قدرت ني        براي قدرت وجود دارد،   
بيـاتي را كـه در حـوزه سياسـي          اد) زيـرا ( چرا نيست؟    2».علون ان كنتم مؤمنين   الا

خواهيم بياوريم در داخـل رواج بـدهيم، تربيـت كنـيم و             اند، عينا مي  طراحي كرده 
توليـد علـم اسـالمي      (شود  مي. ي سياسي خودمان قرار بدهيم    ها  گيريمبناي تصميم 

  3.و بايد وارد اين كار بشويم) كرد
  4.نظام اقتصاد اسالمي يك نظام جامع و كامل است

  
 شناسانه مبتني بر اصول كالمي و روش فلسفي صدرايي اي معرفتباوره. 2

 روحانيـاني نظيـر     آمـوز   نـژاد كـه از دوران كـودكي و جـواني همنـشين و درس              احمدي
هـا و  مطهري، بهشتي و انديشمندان متعلق به حكمت صدرايي بوده است، برخي انگـاره     

گذشته از تأثيرات   . تي خود را از آن نظام فلسفي به دست آورده اس          شناس  اصول معرفت 

                                                 
 .28/7/1358سخنراني در بازديد از دانشگاه امام صادق؛ . 1
 .139 آل عمران، آيه  سورة. 2
 .6/5/1386سخنراني در نهمين هم انديش علمي پژوهشي استادان بسيجي در مشهد؛ . 3
 .6/5/1386الحسنه سكه بانك رفا؛ قرضسخنراني در مراسم افتتاح صندوق . 4

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r



205 شناسي هاي معرفت نظام و انگاره

نـژاد در اثـر     امام خميني كه حتي سمت اسـتادي آن روحانيـان را نيـز داشـت، احمـدي                
ــه طــور مــستقيم و   ــراد ب ــار ايــن اف ــرمــصاحبت و مطالعــه آث مــستقيم از باورهــاي  غي

نـژاد اهـل فلـسفه نبـود امـا بـراي            گرچـه احمـدي   . شناسي ايشان بهـره جـست      معرفت
توانــسته بــه صــورت مــستقيم و انه كــه مــيشناســ رفــتتأثيرپــذيري از آن باورهــاي مع

غيرمستقيم در وي القا و دروني شود، نيازي به فيلـسوف بـودن يـا اهـل فلـسفه بـودن                     
بـراي القاپـذيري از باورهـاي       به عبارت ديگر،    . اندنداشت، چنان كه ديگران هم اينگونه     

 از  زيـرا بـسياري   . ي مخـصوص نيـست    هـا   شناسي نيازي به شـركت در كـالس        معرفت
انه هستند كه به صور ضمني و ناخواسته به افراد شناس هاي معرفتها داراي انگارهانديشه

  .شوندمنتقل مي
نژاد به برخي از اين روحانيان به ويژه مطهري و بهـشتي نگـاه بـه يـك                  نگاه احمدي 

ي از باورهاي فلسفي ايشان و از    پذير  چنين نگرشي در واقع به معناي تأثير      . است» استاد«
-لذا پيش از پرداختن به اصول و اهم ايـن انگـاره           . ي است شناس  مله در حوزه معرفت   ج

نـژاد   اندكي به نگرش احمدي،مسألهدانيم براي تبيين بهتر   انه به جا مي   شناس  هاي معرفت 
او در عبارات زير بـه بخـشي از تأثيرپـذيري خـود از      . دربارة مطهري و بهشتي بپردازيم    

  1. كندايشان اشاراتي مي
وجود استادان و بزرگاني    ) مطهري( گيري اين شخصيت  كي از عوامل اصلي در شكل     ي

كردند و ساخته  بوده است كه راهنماي عمل او بودند؛ استاداني كه خودشان حركت مي
خود استاد اين موضوع را تلويحي      . شده و راه يافته بودند و راهنماي عمل استاد شدند         

» تماشاگه راز«ز قول حافظ در شرح عرفان حافظ در ايشان ا. كندبه اين ترتيب بيان مي  
فرمايند حافظ در دوان خودش تكيـه        ايشان مي . كننددرباره حافظ اشاره مي   اي    به نكته 

  .رسدكس بدون مربي به جايي نميعجيبي دارد در اين كه هيچ
  ظلمات است بتـرس از خطـر گمراهـي        همرهي خضر مكن                بي قطع اين مرحله  

 تالش كرد كه فقط و فقط بـا همـت خـودش و              ها  نند كه حافظ مدت   كباز نقل مي  
كـشد و   زحمـت مـي  هـا  بعد از اين كه سال. بدون استاد و مربي مسير را طي بكند  

                                                 
؛ صـص   پيشينزارعي، مجتبي؛   : نژاد با حكمت صدرايي بنگريد به     براي بررسي بيشتر درباره پيوند آراي احمدي      . 1

57-96.  

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r



206 گفتمان عدالت و معنويت

كنـد و در آنجـا      به يك سلسله حقايقي دسترسـي پيـدا مـي           خورد،    مي خون جگر 
  :كند كهود و اقرار ميش  نميرسد به اين كه بدون راهنما مي

  كه من خويش نمودم صد اهتمام و نشد             دليل راه قدمشق منه بيبه كوي ع 
اهللا عليه و مرحوم عالمـه طباطبـايي         هاستاداني مثل حضرت امام رحم       بدون ترديد،   

  .اندراهنماي اين عزيز بزرگوار بوده
همه زندگي استاد مطهري مجاهـدت و       . وقفه است عامل دوم مجاهدت و تالش بي     

ها، تحقيقات و تصنيفات ايشان     شما وقتي به تأليفات، سخنراني    . ه است وقفتالش بي 
شـما  . بينيـد االطراف و صحيح بودن مطالب را مـي       كنيد، عمق، قوام، جامع   نگاه مي 

 فقط درباره يك نفر فرمودند كه بدون اسـتثنا تمـام            ...)ره( دانيد كه حضرت امام   مي
در    مطهري چشمش باز شده بـود،        استاد ...آموزنده است ) يش( گفتارها ... و مطالب

 وقتـي چـشم حقيقـت        اسير زمان و مكان خودش نبود،       زد،  خودش دست و پا نمي    
جالـب اسـت كـه اسـتاد خودشـان          . شـود باز شد اوضاع بسيار عوض مـي      ) بين(

. فرمايند كه انسان تا در اين جهان حركت نكند، در آن دنيا براي او خبري نيست      مي
همـه آن مراتـب را در       . ابدي را بايد در اين دنيا فتح كرد       هاي كمال جهان    همه قله 

فمن كان في هـذه     «: اين دنيا بايد طي كرد و مستندش آن آيه قرآن است كه فرمود            
 در اين دنيا اگر حقيقت را پيدا نكـرده باشـد، در آن              1».اعمي فهو في االخرة اعمي    

ـ ايشان مـي  ...  كوتاه است  ها  دنيا ديگر چيزي نيست، دست     علـم و ديـن و      : دفرماين
جايي و همگاني است، همچنان كه بزرگان و رجال علـم و            همه. فلسفه وطن ندارد  

اند و  جايي هستند و متعلق به همه جهان       دين و فلسفه نيز وطن خاصي ندارند، همه       
مـن يـادم هـست    ... ست و همه جهانيان هموطن آنها هـستند  ها  همه جهان وطن آن   

كردند،  دانشگاه كساني بودند كه خوشحالي ميروزي كه استاد شهيد شد، در همين 
يشان هم دوره دانشگاهي مـا بودنـد،        ها  بعضي. كساني كه در تيم ترور استاد بودند      

كريم، بعضي   بحث مي  ها  من يادم هست جلوي همين ساختمان پانزده خرداد با اين         
 در طول عمرشان دو سه كتاب بيشتر نخوانـده بودنـد، دو سـه جـزوه آن                  ها  از اين 

ي بـسيار   هـا   گروهك وابسته فرقان را، اما آن چنان كوردالنه و متعصبانه از دريافت           

                                                 
  .72سورة اسراء، آيه . 1
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207 شناسي هاي معرفت نظام و انگاره

كردند تا جايي كه خودشان را راضي كردند بـه ايـن كـه                مي جزيي خودشان دفاع  
رغـم ايـن همـه      دست به اين جنايت بزرگ بزنند و اين ذخيره و عالمي را كه علي             

تـر و   غـاز شـكوفايي متعـالي     دستاوردهاي بزرگي كه براي مـا داشـت، تـازه در آ           
تر بود و درست در دوراني كه ملت ايران بيش از هميشه به او نياز داشـت،                  متعالي

هـا در زنـدگي روزمـره،       دوراني كه بنا بود حكومتي بر پا بشود و همه اين انديشه           
اقتصاد و فرهنگ و خانواده و دانشگاه و علم وتحقيق ما جاري شود، از دست ملّت               

اسـتاد مطهـري يكـي از       . كه در دامان اسالم و ايران تربيت شده بود        كسي  . گرفتند
  1.است» خدمات متقابل اسالم و ايران«دستاوردهاي بزرگ

مبـارز  . اولين كسي بود كه فرياد اقتصاد اسالمي را در اين كشور بلند كرد            ) بهشتي(او  
ـ             . خط اول با ربا بود     المي را  كسي بود كه بانكداري اسالمي و نظام مـالي و پـولي اس

او حتـي بـا     . چنان موضوع را شكافت كه تا آخر براي همه حجت شد          تبيين كرد و آن   
شـما در   . او دنبال اجراي احكام اسـالم بـود       . جرايم ديركرد هم به شدت مخالف بود      

-قانون اساسي كه در واقع تدوين قانون اساسي حاصل انديشه و مديريت اوست، مـي              

او اول كـسي بـود كـه مالقـات عمـومي            . زنديبينيد كه روح اسالم و عدالت موج م       
بـه  دهـي     گويي منظم و گزارش   مسئولين تراز باالي كشور با مردم را باب كرد و پاسخ          

  2.مردم را برپا كرد
ي آن فلسفه كه مطهـري آن       شناس  بر اين اساس، در مطالب زير به برخي اصول معرفت         

. كنـيم برد، اشاره مي  به كار مي  » رياليسممات«و  » آليسمايده«خواند و در برابر     مي» رئاليسم«را  
  .ي از آموزگاران خود به آنها معتقد استآموز نژاد نيز در اثر درسبا اين هدف كه احمدي

 نباشد و  فعلم عين كشف از خارج است و ممكن نيست علم باشد و صفت كش             . 1
  3. و كشف باشد اما واقع مكشوف وجود نداشته باشد يا علم
ي خـارج   ها  شود كه ما منكر جميع واقعيت     عضي موارد سبب نمي   وقوع خطا در ب   . 2

بردن به خطـا دليـل بـر ايـن          بلكه خود همين پي   . ايمكه از راه علم به آنها رسيده      بشويم  

                                                 
 .12/2/1386سخنراني در مراسم بزرگداشت بيست و هشتمين سالگرد شهادت شهيد مطهري؛ . 1
 .6/4/1385 مراسم تجليل از قضات نمونه كشور؛ سخنراني در. 2
مرتـضي مطهـري؛ دفتـر انتـشارات اسـالمي          : ؛ پاورقي اصول فلسفه و روش رئاليسم    طباطبايي، محمد حسين؛    . 3

 .51وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ج اول تا سوم، ص 
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208 گفتمان عدالت و معنويت

 1.است كه ما يك سلسله حقايق مسلم داريم

دعوي فلسفه اين نيست كه ما خطا نداريم بلكه دعوي فلسفه ايـن اسـت كـه مـا                  . 3
 في الجمله داريم و بـه طـور فطـري ايـن واقعيـت را اثبـات                  مان  ز ذهن واقعيتي خارج ا  

 2.كنيم مي

به اين معنا كه حقايق مسلمي وجـود        . در زندگي بشر برخي باورها فطري هستند      . 4
دارد كه همه اذهان بدون آموختن، در آنها توافق دارند و بـراي احـدي قابـل انكـار يـا                     

 3. ا ترديد كند در عمل آن را قبول داردترديد نيست و اگر كسي به زبان، انكار ي

 4.يك اصل و پايه علوم و ادراكات است» امتناع تناقض«. 5

حقيقي بودن و مطابق با واقع بـودن ادراكـات انـسان بـديهي اسـت، يعنـي همـه                    . 6
 5. درصد خطا و موهوم نيست معلومات بشر صد

 6. قينيمربوط به حقايق احتمالي يا نسبي است نه حقايق ي» تجربه«. 7

مادامي كه خالف يك نظريه مسلم نگشته است آن را يك قانون علمي و حقيقت               . 8
كنيم و البته هر وقت فرضيه ديگري پديد آمد كه با تجربيات بيشتري             احتمالي فرض مي  

 7...تطبيق شد آن را حقيقت علمي تلقي خواهيم كرد و به همين ترتيب

 :ناستمنظور از تكامل علوم يكي از اين دو مع. 9

  توسعه تدريجي معلومات يا توسعه عرضي؛. الف
  . تحول و تكامل مخصوص به علوم تجربي يا تكامل طولي. ب

 منطبق شود   تر  هاي بيشتر و دقيق    كه با تجربه   تر  تر و كامل  اي جامع  لذا تا وقتي كه فرضيه    
بـه قـوت    ها و حوادث طبيعي را توجيه كند نيامده است فرضيه پيـشين             و بهتر بتواند پديده   

 8.خود باقي است

                                                 
 .52؛ ص پيشين. 1
 .52؛ ص پيشين. 2
 .46؛ ص پيشين. 3
 .50؛ ص پيشين. 4
 .106و105؛ صص پيشين. 5
 .110؛ ص پيشين. 6
 .پيشين. 7
 .113 و 112؛ صص پيشين. 8
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209 شناسي هاي معرفت نظام و انگاره

علوم به اين دليل كه بر حس مبتني هـستند و حـس هـم خطاپـذير اسـت و از                     . 10
آور  شـوند، يقـين   گـاه ثابـت نمـي     فرضيات مبتني هستند كـه هـيچ       سوي ديگر آن كه بر    

  1.نيستند
 

 »ساختار، كارگزار «رابطه پيوسته. 3

 يـا وابـستگي آن بـه عوامـل          ي ديرينه تاريخ انديشه مبحث استقالل انديشه      ها  از پرسش 
عوامل درون ذهن يا    » بيروني«و  » دروني«منظور از   . انديشگي دروني و بيروني است     غير

پرسش اساسي اين است كه آيا دستگاه فكري افـراد تنهـا بـر اسـاس                . بيرون ذهن است  
تبـديل  » بـرون داد  « را بـه     هـا   »داده«كنـد و    منطق ارسطويي به صورت مكانيكي كار مـي       

و به اين ترتيب تاريخ انديشه، خط گفت و شنود انديشمندان با يكديگر در طول  كند   مي
شود، يا آن   بررسي مي » هابينه«و  » ها  حجت«،  »داليل«تاريخ است و در وادي انديشه تنها        

ي شخصيتي و همچنين عوامل     ها   و ويژگي  ها  كه عوامل دروني مانند عواطف و خواست      
شــهري و تكنولــوژيكي نيــز در  مــاعي، سياســي، بيرونــي ماننــد شــرايط اقتــصادي، اجت

ل انديشمندان  ياند؟ و به عبارت ديگر مسا     ها دخيل گيري و جهت بخشي به انديشه      شكل
يي اسـت   هـا   اند، هم برآمده از پرسش    كه در طول حيات خود در پي پاسخ به آن برآمده          
انديـشگي   غيـر اند و هم در گرو عوامل كه انديشمندان پيشين ساخته و به آن توجه كرده    

دروني و بيروني حاكم بر فرد قرار دارد كه وي در واكنش به آن شرايط انديشه خـود را                   
  .توليد كرده است

 تقـدم   مـسأله شناسي غرب پرسش اساسي و بنيادي ايـن حـوزه،            در فلسفه و هستي   
هـا و   »ايـده آليـست   «ذهن يا عين است كه پاسخ به اين پرسش به طور كلي مـرز ميـان                 

تر كه امروز بـه ويـژه در        اما در زبان غير فلسفي    . ها را روشن ساخته است    »ماترياليست«
طبـق ايـن    . اسـت » سـاختار، كـارگزار   «شود مبحث     مي شناسي علوم انساني مطرح    روش

ه يـ مبحث، هرگاه كه تـصويري اجمـالي از عليـت اجتمـاعي، سياسـي يـا اقتـصادي ارا                  
. ايمساختار يا كارگزار متوسل شده    هايي درباره   دهيم، به صراحت يا تلويح به انديشه       مي

برداشـت مـا از     دهنـده     گـزينيم نـشان    برمـي  مسألهاي كه ما براي بيان اين       در واقع شيوه  

                                                 
 .114 و 113؛ صص پيشين. 1
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210 گفتمان عدالت و معنويت

استقالل يا عدم استقالل كنشگران و كـارگزاران در محـيط و فـضايي اسـت كـه در آن                    
ه شـان هـستند؛ افـراد نـاتواني كـ         آيا كنشگران محصوالت نادانسته زمينـه     . حضور دارند 

يي آگاه و با اراده هستند كه بر ها يا آن كه فاعل شان دارند، كمترين كنترل را بر سرنوشت 
هاي مـورد پـژوهش،     دهد نظارت كامل دارند؟ آيا پديده     محيطي كه به كارشان شكل مي     

ي نامحدودند يا نتيجه آشكار يك ساختار اسـت         ها  محصول فعاليت كنشگران با گزينش    
تـر ايـن اسـت كـه آيـا           اما پرسـش سـاده     1ظارتي بر آن ندارند؟   كه كارگزاران كنترل و ن    

انديـشند زنـدگي      مـي   كـه  گونـه   انديـشند، يـا آن    كنند مي گونه كه زندگي مي    آن ها  انسان
كنند؟ در واقع پاسخ به اين پرسش مسير فكري هر انديشمند يا دولتمرد را دگرگـون                 مي

  .خواهد ساخت
نـوعي رابطـه    . ستگي تنگاتنگي وجود دارد   نژاد ميان ذهن و عين پيو     در نگاه احمدي  

 بـه  هـا  باورهـا و شـناخت    . ديالكتيكي كه دوگانه باوري و دوآليسم در آن ممكن نيـست          
 رها نيـستند    ها  كارگزاران از قيد ساخت   . گيرندشيوه منطق مكانيكي ارسطويي شكل نمي     

اقعيـت  كننـد، بلكـه در سـوي ديگـر و         ها نيستند كه شيوه زندگي را تعيين مـي        و انديشه 
لـذا  . دهنـد  را تـشكيل مـي     ها  هاي زندگي هستند كه باورها و شناخت       و شيوه  ها  ساخت

تواند مطرح باشد آن چه كه در اين مقطع گذشته از مباحث متفاوتي كه در اين حوزه مي     
كند، نوع دريافت وي از اين موضوع         مي نژاد جلب توجه ما را به انديشه سياسي احمدي      

ي اجرايي او بر جـاي گذاشـته   ها  انديشه سياسي وي و سياستاست كه تأثير عميقي در   
 جدانـسازي بـه ايـن       هـا   اين كه ذهن را از عين جدا نداني و باورها را از سـاخت             . است

ها نيستند و در بسياري مواقع ساخته سـاخت         ها صرفا زاييده انديشه   معناست كه انديشه  
اشـرافي انديـشه اشـرافي      شـيوه زيـست     . شـوند و شرايطي هستند كه بر فرد تحميل مي       

هـاي  شـيوه زيـست غيردينـي انديـشه    . زايد و شيوه زيست زاهدانه انديـشه زاهدانـه         مي
ه روشن اسـت كـه      تالب. باورانه هاي دين سازد و شيوه زيست ديني انديشه       مي گريزانه دين

  .شودچنين باوري عموميت دارد و استثنائات  و نوادر را شامل نمي
شود كه براي تغيير نگرش جامعه بـيش        ي آن مي  گذار  استسينتيجه چنين باوري در     

                                                 
 امير محمد حاجي يوسفي؛ تهران، پژوهـشكده         ؛روش و نظريه در علوم سياسي     مارش، ديويد و جري استوكر؛      . 1

 .304 و 303، ص 1384مطالعات رهبردي، 
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211 شناسي هاي معرفت نظام و انگاره

 را تغيير دهيم و كار آموزشـي و فرهنگـي متعـارف بكنـيم               ها  از آن كه نياز باشد گفتمان     
 را برطرف   ها  نكته مهمتر اين است كه فضاي پيراموني را تغيير دهيم و اشكاالت و نقص             

مواره ايمان و عمل صالح را      گونه كه ايمان باور صرف نيست و قرآن هم ه         همان. سازيم
بـه  .  نيـستند  هـا    جداي از رفتـار و سـاخت       ها  آورد، بايد بدانيم كه انديشه    در كنار هم مي   

. هـا   هم در چگونگي رفتا آن    و  ند  گذار  ، هم در شناخت افراد تأثير     ها  عبارت ديگر ساخت  
رين تـ شود بلكه شايد بتـوان فرهنگـي      لذا كار فرهنگي تنها به حوزه فرهنگ محدود نمي        

در . ي فاسد اقتصادي و اجتماعي جستجو كرد      ها   را در اصالح ساخت    ها  امور و سياست  
ي دولـت نهـم را   هـا  نژاد همواره ماهيت سياست   حقيقت به همين دليل است كه احمدي      

  .كندفرهنگي ارزيابي مي
در يك جامعه آيا بهتـرين روش آن  » رشوه«براي مثال، براي حذف فرهنگ نادرست       

ي چنـين اشـتباهي را بـا        هـا   ي فاسد اداري را اصالح كنيم و فرصـت        اه  است كه ساخت  
يي از بين ببريم يا آن كه با  زدا  يي همچون نظارت، اصالح حقوق كارمندان و فقر       ها  روش

ي و سخنراني از مذمت آن سـخن بگـوييم؟ در           پرداز  توليد آثار فكري و هنري و تئوري      
نـژاد  اولويت با كدام است؟ احمدي    اين كه هر دو روش مفيدند سخني وجود ندارد، اما           

خوانـد امـا تأثيرگـذاري        مـي  به شيوه دوم را مهـم     سازي    گرچه آگاهي بخشي و شناخت    
 در بسياري از رفتارهاي نادرستي كه       ها  انسان. داندي فاسد را بيشتر مي    ها  اصالح ساخت 

كه روي  دهند به اشتباه بودن آن آگاهي دارند، با وجود اين براي كسب منفعتي                مي انجام
آگاهي به يك عمل نادرست هميشه      . شونداند مرتكب چنان رفتاري مي    آن حساب كرده  

ي سـاختاري يـك   هـا  براي دستيابي به اين مقصود بايد فرصـت     . مانع از انجام آن نيست    
  .عمل ناپسند را از بين برد

» . الناس بغير السنتكم   هكونوا دعا «: بهترين راه معرفي اسالم ناب، عمل درست است       
يكي از مهمترين شروط عمل درست اين است كـه          . ما عمل درست شرايطي دارد    ا

فرهنگ اسالم ناب، فقط و فقط از مسير محبت و عاطفه منتقل            . از روي محبت باشد   
.  انتقال فرهنگ هم بيشتر خواهد بود       هر چقدر عاطفه و محبت بيشتر باشد،      . شودمي

براي اين كـه بـا      . كتب اسالم است  كند، م تنها مكتبي كه مطلقا با زور پيشرفت نمي       
. از ديگر شرايط، خدمت كردن اسـت      .  سر و كار دارد    ها  قلب، روح و فطرت انسان    

ايم كه بعضي از امامـان      ما شنيده . است) ع(ي انبيا و ائمه   ها  خدمت كرن جزو آرمان   
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212 گفتمان عدالت و معنويت

كنم من فكر مي  . كردند تا بتوانند به مردم خدمت كنند      سازي مي ما طراحي و فرصت   
ي معرفي اسالم ناب، دوست داشـتن، مهرورزيـدن و خـدمت            ها  بهترين راه يكي از   

در خدمت هم نبايد بين مردم مرزبندي كنيم، چـون وقتـي            . كردن به خلق خداست   
  1.راه معرفي اسالم هم نبايد حد و مرزي بشناسد.  متعلق به همه است آيد،اسالم مي

ز ايران به اندونزي سـفر      اولين بار يك خانواده ا    ) ي تاريخي ها  طبق برخي گزارش  (
كرد و اسالم را براي مردم اين خطه به ارمغان آورد و باعث شد مردم اندونزي همه          

ي هـا  او توپ، تانك، مسلسل، بمب اتم و اين چيزهايي كـه قـدرت           . مسلمان شوند 
 يك شخصيت ساخته     تنها چيزي كه با خود داشت،     . امروزي دارند، با خود نداشت    

  2. خدا و اخالق اسالمي بودشده اسالمي و توكل بر
) گـوييم   مـي  مثال. (كندكنيم كه دولت دارد كار اداري مي       فكر مي  ها  ما خيلي وقت  

اين بانك چه اثر فرهنگي دارد؟ اين سـاز و كارهـاي اداري چقـدر اثـر فرهنگـي                   
بـراي  . دارند؟ به نظر من آثار فرهنگي اينها بسيار عميق، ماندگار و گـسترده اسـت             

 هزاران منبر براي تشويق مردم به راستگويي برپا بشود، اما اگر كسي  .شما مثال بزنم  
داخل سيستم اداري برود و در عمل بفهمد كه براي عبور از موانع و رسيدن به حق                 

شـود از   گيرد و ديگر نمي   گويي را فرا مي   خودش بايد دروغ بگويد، در عمل دروغ      
ـ . شود آن را از او جدا كـرد       او گرفت و با حرف نمي       مـسابقه   هـا   ا وقتـي بانـك    ي

توانيـد در جامعـه بـه مـردم بگوييـد            شما چگونه مي    گذاشتند در درصدهاي باال،     
 را صدا كرد كه آقا اين بحث        ها  شود يكي يكي اين   نمي. شوددرصدي نگيريد؟ نمي  

 ي رفتار دولت آثار عملي فرهنگ     ...احكام حكومتي است، اسم اين تسهيالت است و       
 به حقش بايد رشوه بدهد، شـما هـزاران          ند كه براي رسيد   يا اگر كسي بفهم   . دارد

اين آرام  . شودروايت در حرام بودن رشوه بخوانيد، باالخره زندگي كه متوقف نمي          
  3.كندآرام حركت مي

 و آماده به كار كه فرصتي براي اشـتغال       تحصيلكردهخيل جوانان برومند و     ) امروز(
 انگيـزه   ،اين وضـعيت  . ستها  غه خانواده يابند، مهمترين دغد  و بروز استعدادها نمي   
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213 شناسي هاي معرفت نظام و انگاره

كند كه خود آثار مخرب بعدي دهد و روند ازدواج را كند مي تحصيل را كاهش مي   
اگر مشكل اشتغال و به دنبال آن معيشت، ازدواج و مسكن  . را در پي خواهد داشت    

. حل شود، بسياري از مشكالت اجتماعي، فرهنگي و آموزشـي حـل خواهـد شـد               
بـا  . كاري و تأمين معيشت باشد    ن خدمت دولت بايد رفع مشكل بي      بنابراين مهمتري 

كند و نشاط و     بروز مي  ها  شود، خالقيت رفع اين مشكل استعدادهاي خفته بيدار مي      
  1.شودسرزندگي حاصل مي

احكام هـم بايـد بگوينـد، بـاالخره         . اش جلسه بگذارند براي احكام    الزم نيست همه  
همان نحوه حشر و نشر و جوشيدن و تعامل         . نيستاحكام پايه است اما همه چيز اين        

  2.كند يك نگاه، يك نفر را جذب ميها بعضي وقت. سازد است كه ميها با اين
ها نگاه فرهنگـي اسـت،      نگاه دولت به همه عرصه    . انقالب ما انقالب فرهنگي است    

هـدف انقـالب و   . هـا  چرا كه موضوع كار دولت و حكومت عبارت است از انسان     
  3.پس نگاه حتي در عرصه اقتصاد فرهنگي است. ستها عالي انساندولت ت

ايماني كه نـافع    . اي ندارد ايمان بدون عمل صالح فايده    . اثر ايمان عمل صالح است    
. تعـالي اسـت   باشد و از آن براي بشريت سود و فايده حاصل بشود، مقبـول حـق              

ـ              ل عمـل صـالح     كساني هستند كه مدعي ايمان به خدا و رسول خدا هستند، اما اه
ايمان نافع، ايماني است كه به دنبال آن عمل صالح اتفاق بيافتد و اگر ايمان            . نيستند

كساني كه . گيرد انسان در مسير سعادت، كمال و تعالي قرار مي      با عمل همراه شود،   
.  نخواهـد بـود    ها   مطلقا ضرري متوجه آن     دهند،  مي ايمان دارند و عمل صالح انجام     

  4.پيروزي و عزت خواهد بود  نفع، ها همه زندگي آن
ايمـان  . كند، عمل صالح اسـت آن چيزي كه ايمان را مستحكم، تأييد و تصديق مي       

ايمان بدون عمل و بدون عمل صالح، ايمان ضعيف         . بايد منجر به عمل صالح بشود     
هـاي تعـالي و     د انسان را به بلنـدي     توان    نمياست و ايمان ضعيف كارساز نيست و        
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214 گفتمان عدالت و معنويت

  1.شودايمان با عمل تقويت مي. دكرامت برسان
آن اسـت كـه بـرخالف برخـي         » ساختار، كارگزار «مبحث  با  البته نكته مهم در پيوند      

انجامـد، در     مـي  عملـي   بـي   كه در نهايت به نوعي از جبرگرايي و        گرا  ي ساخت ها  انديشه
شه رسد ري   مي را گرفته است كه به نظر     » جبرگرايي«جاي  » ييگرا  اراده «نژاد  باور احمدي 

 مـسأله گرچـه   . باشد» قضا و قدر  «ي كالمي شيعه به ويژه در مسئله        ها  اين باور در آموزه   
 كه آيـا انـسان      مسألهقضا و قدر موضوعي متفاوت از موضوع ياد شده است اما در اين              

در كالم شيعه كه بـه آمـوزه قـضا و           . دناراده دارد يا نه، پرسش و سرنوشتي مشترك دار        
چنـين  . ده فرد نيز بـه شـدت مـورد تاكيـد قـرار گرفتـه اسـت                 ارا مسألهقدر توجه شده    

يـي و تـالش بـراي       گرا  يي و در نتيجه اصـالح     گرا  رويكردي در واقع زمينه را براي اراده      
  .گذارد  ميعدالتي باز  بيو مبارزه با» كنوني«بهبود وضعيت 

 

 گرايي و معرفت ناظر به توليد؛ يا آبادگري معطوف به علم نافع عمل. 4

آيـا  . ت داشتن علم اسـت  يشناسي، موضوعيت داشتن يا طريق    ي مهم معرفت  ها  از پرسش 
مند است يا آن كه خود موضوعيت ندارد و به عنوان ارزشي آلي در              علم في نفسه ارزش   

نـژاد و   ي احمدي شناس  چه كه از غايت   آن. رود  مي جهت دستيابي به غاياتي واالتر به كار      
توان پي برد كه او علـم را ارزشـي آلـي و             ميآيد  برخي اظهارات صريح او به دست مي      

از نظـر او تحـصيل علـم و معرفـت،           . بـرد يي واالتر به كار مي    ها  براي دستيابي به ارزش   
نفـسه   علم و معرفت گرچه فـي     . شودآخرين منزل سعادت و كمال بشري محسوب نمي       

ـ            ها  لذت بخش و نشاط آورند اما با كسب آن         ه  بشر به غايت و كمـال خـود دسـت نيافت
از اين جهـت علـم موضـوعيت نـدارد و           . شودسعادت، علم صرف را شامل نمي     . است

يي غـايي كـه بـه دو        هـا   علم در دست يابي به ارزش     . شودنفسه محسوب نمي  ارزش في 
ي مـادي   هـا   البتـه بازگـشت ارزش    . شوند طريقيت دارد  بخش مادي و معنوي تقسيم مي     

نژاد به اين ترتيب، در گفتار احمدي     . ي معنوي است  ها  مانند رفاه و آسايش نيز به ارزش      
  .رودفراوان به كار مي» علم مفيد«و » علم نافع«يي مانند ها واژه

ارزش هر تئوري، نظريه، اقدام و تبليغ به آرمان و هدفش است و اين كه دنبال چه                 
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215 شناسي هاي معرفت نظام و انگاره

  1.دهداين است كه به آن ارزش مي. چيزي است
  2.مفيد به حال جامعه باشد. علم بايد مفيد باشد

خـورد؟  علمي كه معطوف به حل مشكالت و پيشبرد امور نباشد، به چه دردي مـي        
  3.ل جامعه در دستور كار دانشگاه قرار بگيرديبايد فهرست مسا

البتـه  . دانـد نژاد علم نافع و مفيد را چه علمي مي        اكنون پرسش اين است كه احمدي     
شناسـي و  ي، ديـن شناس جامتوان در فرتر ميپاسخ به اين پرسش را بعدها به طور روشن     

توان گفت كه او براي علم مفيـد  اما به طور اجمالي مي   . شناسي او نيز مشاهده كرد    جهان
يي كه در نهايـت برآورنـده نيازهـاي مـادي و            ها  ويژگي. ي زير معتقد است   ها  به ويژگي 

س فرانسي«توان با آن چه كه در فلسفه         را نمي  نژاد  يي احمدي گرا  لذا عمل . معنوي هستند 
بـرد كـه      مـي  قابل مشاهده است و علم را براي نوعي از توانايي و قدرت به كـار              » بيكن

نتيجه آن سكوالريسم و آثار منفي محيط زيستي است يكسان تلفي كرد؛ يا ايـن كـه بـه                   
در حقيقت  . دانست» ويليام جيمز «دليل اشتراك لفظي، پيرو پراگماتيسم افرادي همچون        

را همواره  » ايمان و عمل صالح   «او  . ي او دارد  شناس  در دين نژاد ريشه   گرايي احمدي  عمل
بـرد؛ يـا    بـه خـدا پنـاه مـي       » علم الينفـع  «بيند و تحت نفوذ برخي ادعيه كه از         با هم مي  

  .داند، قرار دادمي» حجاب اكبر«هاي امام خميني كه علم بدون عمل را  آموزه
به طـور   . اي دارند گانه بسته به موضوع شناختي خود، وظايف جدا       ،در اين باره علوم   

مثال علوم ديني و عرفاني بايد جهاد با نفس و رسيدن به قـرب الهـي را تـسهيل كنـد و       
البته اين علوم در ارتبـاطي      . هاي رفاه و آسايش همگان را فراهم سازد       علوم طبيعي زمينه  

كه با يكديگر دارند و در حقيقت يك منشأ دارند، در نهايت نيز بايد يـك هـدف را كـه        
ايـن مـسير بـدون رعايـت        . مال انساني و رسيدن به مقام قرب الهي است تأمين كننـد           ك

ي فـردي، نيكـي بـه    ها  ، رشد فضيلت  )نه نظري صرف  (ي عملي   مدار  اخالق ديني، انسان  
بـه انجـام    ) تقـوا (گري، آبادگري، توليد، عبوديت الهـي و خويـشتنداري           تالش  ديگران،

پيمايـد گـسترش تـسليحات كـشتار جمعـي،          نتيجه علمي كه راهي جز ايـن ب       . رسدنمي
ي روانـشناسانه پيچيـده آزار زنـدانيان، تخريـب محـيط زيـست، فقـر،                ها  آموزش روش 
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216 گفتمان عدالت و معنويت

رنگ شدن كرامـت     و كم  ها  اخالقي، تنها شدن انسان   روح شدن زندگي، بي     بي عدالتي، بي
  .انساني است

مـضر و   هاي خودشان را در خدمت علم        سرمايه ها  متأسفانه امروز بخشي از قدرت    
ببينيـد آن كـساني كـه امـروز         . انـد علم عليه رحمت و منافع بشريت به كار گرفته        

اند و دانشمندان خودشان را به سمت       هاي ميكروبي و شيميايي راه انداخته      زرادخانه
 مضر بـه    ها  كنند، موجوديت و وجود اين    ي كشتار جمعي تشويق مي    ها  توليد سالح 

اين علم مـورد تأكيـد پيـامبر    .  اسالم نيستاين علم مورد تأييد. حال بشريت است  
.  اما علم بايد دست چه كـساني باشـد         ...ست مصطفي ني  )ص( اسالم حضرت محمد  
ي مسلط بـر   ها  ي خود ساخته، صالح، متقي و مؤمن و انسان        ها  علم بايد دست انسان   

يي كه در خدمت تعالي جامعه بشري هستند قرار بگيرد و اگر علـم              ها  نفس و انسان  
طلب، مستكبر و غير الهي قـرار بگيـرد، ايـن      ي خودخواه، قدرت  ها  ار انسان در اختي 
تواند محيط بشري را به محيط تهديد، ناامني، سلطه، ظلم و تجـاوز تبـديل               علم مي 

علمي كه در اختيار انسان ناصالح است، مانند تيـغ در دسـت زنگـي مـست                 ...كند
عتقـديم امـروز در بخـشي از     مـا م  ... را تباه خواهد كرد    ها  اين زندگي انسان  . است

جهان چه در مسير به دست آوردن علوم و چه كساني كه به دنبال علوم هستند يك                 
كساني تالش دارند علم را به انحـصار خودشـان       . انحراف بزرگ اتفاق افتاده است    

 قرار بدهند و از حداكثر بـار منفـي        ها  در بياورند و علم را ابزاز سلطه بر ساير ملت         
ي خودخـواه   ها  ما اعتقاد داريم علم بايد از دست جهان و انسان         .  كنند علوم استفاده 

  1. خارج شود و علوم به سمت علوم مفيد و نافع سوق داده بشودطلب و سلطه
از روز اولي كـه وحـي       . ي است آموز  ي پيامبرعزيز ما علم   ها  ين درس تر  يكي از بزرگ  

خداونـد  .  نوشتن آغـاز شـد     ي و آموز  بر پيامبر عزيز نازل شد، باتوصيه به علم و علم         
ي، قلم و فراگيـري دانـش توصـيف         آموز  انسان را در اولين آياتي كه نازل شد با علم         

يعلمهم الكتـاب   «: پيامبر آمدند كه تعليم كنند    . خداوند انسان را با قلم تعليم كرد      . كرد
تمام پيامبر ما فرمود در     . هاي نور علم را بر بشريت باز كنند       آمدند دريچه  2».همو الحك 
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217 شناسي هاي معرفت نظام و انگاره

زندگي علم بياموزيد و مكتب و پيامبر ما طلب علم و آموزش علم را بر همه بـشريت       
علم باعث بيداري، خروج از غفلـت و مقدمـه          . ضه فرمودند يو مسلمانان واجب و فر    

علم نقطه مقابل جهـل و تعـصبات و         . خداپرستي و برپايي حيات طيبه اسالمي است      
علـم مقدمـه    . ا و ظلم و جهالـت اسـت       هعلم مخالف كج فهمي   . ستها  ماندگي عقب

 جامعه اسـالمي    ...شناخت آيات الهي و گرايش به خدا و پيروي از نور هدايت است            
دانـشمندان و غيـر     در بين مـسلمانان،     . جامعه علما و دانشمندان و اهل معرفت است       

خداونـد هـم    . اند و علما و دانشمندان داراي جايگاه رفيعي هستند         دانشمندان متفاوت 
 الذين آمنوا منكم والـذين      اهللا  يرفع«. ا و دانشمندان را بر ديگران ترجيح داده است        علم
اند درجات و مراتب داده     خداوند به آن كساني كه علم آموخته       1؛»العلم درجات ا  اوتو
اما كدام علم را بايد بياموزيم و علم در اختيار چه كسي و چـه كـساني بايـد                   . است
علمي كه مقدمه پيشرفت و تعـالي       .  بشري مفيد است   آن علمي كه براي جامعه    . باشد

تواند زندگي مرفه و همـراه بـا صـلح و آرامـش و              علمي كه مي  . جامعه بشري است  
علمـي كـه نـافع      . اي را كه مقدمه تعالي فكري و روح بشر است فراهم بكند           زندگي

اما علوم مضر، علومي است كه در زنـدگي بـشري           . است، مفيد به حال بشريت است     
كند، موجب تهديد جامعه بشري است، آرامش و امنيت را از محـيط             الل ايجاد مي  اخ

كند، موجب سقوط، عقـب رفـت، غفلـت، دنيـازدگي و تـشجيع              اجتماعي سلب مي  
  2.اين علم، مفيد نيست.  به سمت ظلم و اجحاف و تجاوز استها انسان

نـستن علـوم    گرايي و جهـت دار دا     با توجه به مطالب باال روشن است كه ميان عمل         
نيست و متناسب با شخصيت و اهداف هـر         » عين«علم يك   . رابطه مستقيمي وجود دارد   

آفرينـد و   اي از علـم را مـي      گونـه   انهمدار  اهداف دنيوي و قدرت   . پذيرد  مي فرد دگرگوني 
جاع، پرهيزگـار، صـبور و      ي شـ  ها  شخصيت. اي ديگر اهداف معنوي و بشردوستانه گونه    

تقـوا و  كار، كم صبر، بـي  ي محافظهها كنند و شخصيتا توليد مياي از علم ر   گونه مهربان
لذا مهم اين نيست كه علم جهت نداشته باشد مهم ايـن اسـت              . اي ديگر دل سنگ گونه  

اهميت به رعايت و حفظ اين جهت در علم، كه ممكن است            . كه چه جهتي داشته باشد    
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218 گفتمان عدالت و معنويت

بـر ايـن   . گرايي خواهد بود باشد، به معناي عمل   نظر    ي متفاوت و متضادي مورد    ها  ارزش
، ها  اساس، معيار مرزبندي علوم و دانشمندان اين خواهد شد كه هر دانشمند كدام جهت             

بندي نژاد تقوا و شجاعت را مهمترين معيار تقسيم       احمدي.  و اهداف را برگزيند    ها  ارزش
  .توانند علم نافع و مفيد توليد كنندداند و ايشان هستند كه مي  ميدانشمندان
علم و حكمتي كه از ناحيـه خداونـد         . آيدر تقوا باشد، علم و حكمت الهي هم مي        اگ

آن علـم و حكمتـي كـه معلـم او           . باالتري نـدارد  . رقيبي ندارد . بيايد مشابهي ندارد  
 آن چيزي كه ما در تعليمـات  ...علمي كه كالم خداوند است. خداست، باالتري ندارد 

حـل كليـه مـشكالت       راه.  و فقط در تقواست    ايم، راه نجات فقط    پيامبر عزيزمان ديده  
شود، فكرها باز     كامل مي  ها  اگر تقوا باشد عقل    ...مادي و معنوي در تقواي الهي است      

» اليحتـسب  و حيـث  و من «كند   بروز پيدا مي   ها  شود، شجاعت   مي شود، تدبيرها نافذ  مي
تفكـر مـادي    اين نقطه فرق بين تفكر الهي بـا         . شودبركات خداوند بر متقين نازل مي     

مـان و در    هـاي ريـزي  مان، در برنامـه   مان، در مديريت   ما بايد تقوا را در زندگي     . است
تواننـد  كنند با نگـاه مـادي و دنيـايي مـي          آن كساني كه فكر مي    . مان وارد بكنيم   نگاه

-آن برنامـه  .  را به سعادت برسانند سخت در اشتباه هستند        ها  اي بريزند كه انسان   برنامه

  1. را به پيروزي خواهد رساندها يه تقواست، انساناي كه در سا
دار بـودن علـوم، بيـشتر در حـوزه علـوم             البته الزم به ذكر است كه اعتقاد به جهـت         

انساني مطرح است و كمتر به حوزه علوم طبيعي و باز هم كمتر بـه علـوم رياضـي بـاز                     
ضي و معادالت آن    دان حكيم متاله از ريا     اما به هر طريق، برداشت يك رياضي      . گرددمي

يي خواهـد داشـت و دسـت كـم در تحليـل             ها  دان ملحد تفاوت   با برداشت يك رياضي   
با تقوا بودن يا نبودن برداشـت       . يابدرياضي و نسبت آن با علوم ديگر ظهور بيشتري مي         

  .سازدو تفسير از خلقت را دگرگون مي
ي هـا   نسل.  هستيم اه  امروز بزرگترين حجاب براي دريافت نور پيامبر، خود ما انسان         

ين تـر   ي پر از هوا و هوس بزرگ      ها   و دل  ها  ي تربيت نشده، انسان   ها  ناساخته، انسان 
اميرالمـومنين كـم   ... مندي از لطف پيامبر عزيـز اسـت  مانع و حجاب در مسير بهره    

اين . بود) ع(ين مولد تاريخ حضرت علي    تر  اما بزرگ . ترين انسان تاريخ بود   مصرف
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219 شناسي هاي معرفت نظام و انگاره

  1.رمايه ما براي كار و تالش و حركت استفرهنگ ما، راه ما، س
متناسب با اين كـه شـما       . فقط يك راه نيست   . حل يك مشكل، انحصاري نيست     راه

  2. متفاوت استها حل  راه اي نگاه كني،با چه مبنايي حركتي كني، با چه زاويه
عناي به م( طلبي گرايي و اصالحنژاد با آرماناحمدينظر  گرايي موردبا اين توصيف، عمل

در واقـع يكـي از      . افتـد كاري در تعـارض مـي      يابد و با محافظه     مي پيوند) ميل به بهتر شدن   
به گرايانه   عملنگاه. طلبي در نوع نگرش به علم است كاري يا اصالح هاي مهم محافظهريشه

گرايش به توليد و نفي حال را در پي دارد اما نگاه تفريحـي و                 علم و معرفت ناظر به توليد،     
اي خاص و ممتاز طلب كني و بـا كـشيدن           رافي به علم؛ به اين معنا كه علم را براي طبقه          اش

-، با محافظـه سازي مرزهاي سفت و سخت اجازه رشد علمي را براي برخي طبقات محدود   

طلبي  گرايي و اصالحنژاد تقوا را مهمترين ركن آرماندر اينجا نيز احمدي. كاري تناسب دارد
. دانـد ي فاسد و اشتباه ميها كننده ساخت كاري و توجيه  را عامل محافظه   داند و دنيازدگي  مي

  . شودطلبي حقيقي ممكن نميبا دنيازدگي، علم نافع و اصالح
سـت، بـه    ها  كنـد، فرامـوش كـردن آرمـان       يكي از آفاتي كه انقالب را تهديد مـي        

هـا بـه سـمت      شوند و بعـضي   گذرد، مرزها عوض مي   خصوص وقتي كه زمان مي    
شوند، بـا آن    كنند، بعضي افراد نسبت به وضع موجود توجيه مي        گرايي ميل مي  دنيا

در . اي تئوريزه و مستند كنند    كنند وضع موجود را به گونه     گيرند و تالش مي   خو مي 
  3.شود بيش از گذشته فراهم ميها اين شرايط زمينه فراموشي آرمان

. يابـد نيـز ارتبـاط مـي     » گزارمبحث ساختار، كار  «نژاد با   احمدينظر    گرايي مورد عمل
 رها سازد و اجازه     ها  تواند كارگزار را از تحميل برخي ساخت      اينجا هم تقوا است كه مي     

گـري  تقـوا از طريـق پرسـش      . ي حاكم بر فـرد بـر او تحميـل شـود           ها  ندهد كه ساخت  
كـاري دارد و    و تعارضي كـه بـا محافظـه       ) مشارطه و مراقبه و محاسبه    (هميشگي از فرد    

شخص متقي  . كشدي فاسد را به چالش مي     ها  طلبد مشروعيت ساخت  رايي را مي  گآرمان
ي گونـاگون را از مقابـل       هـا   تواند حجاب سـاخت   تر مي با بريدن از تعلقات دنيوي ساده     

  .ديدگان خود بردارد
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220 گفتمان عدالت و معنويت

 روش انتقادي. 5

  اينجاسـت كـه    مـسأله اما  . استها قوام گرفته و توسعه يافته     مسأله و   ها  علوم در پي پرسش   
نـژاد و بـسياري ديگـر، بخـش         در منظر احمـدي   . آيند خود چگونه به وجود مي     ها  پرسش

هاي يك فرد به وضع موجـود و موضـوعات مختلـف             محصول نقادي  ها  مهمي از پرسش  
. دانـد نقد را سرآغاز شناخت مي    » روش انتقادي «به عبارت ديگر،    . گيردپيراموني شكل مي  

كـه  چنـان . كنـد ا به اجمال گزاره درسـتي ارزيـابي مـي         ر» كنم تا بشناسم  نقد مي «لذا گزاره   
نژاد مشاهده كرديم او عمال عقل نظـري و عملـي را در             هاي احمدي تر نيز در انديشه    پيش

به بـاور او ايـن عقـل نظـري نيـست كـه              . شودل نمي يآميزد و ميان آنها تفكيكي قا      هم مي 
چنـان  . اخت نقـش دارد   گيري شن سازد بلكه عقل عملي هم در شكل      شناخت را ممكن مي   

اند عقل نظري تناسب بخشيدن ميـان دليـل و مدعاسـت و عقـل عملـي تناسـب                    كه گفته 
  .بخشيدن ميان وسايل و هدف مطلوب است

اي با مكتب فرانكفورت پيوند خورده اسـت،        ي انتقادي، كه به گونه    شناس  لذا شناخت 
تجربـي انگلـيس و     هايي از نوع خرد باوري دكارتي، سنت فلـسفه          يشناس  منتقد شناخت 

 نسبت سـوبژه بـا ابـژه را چيـزي           ها   و فلسفه  ها  اين روش . ي پوزيتيويستي است  ها  روش
 بـه جـدا كـردن دانـش از          ها  پندارند و گرايش همگي آن      مي ثابت، تغييرناپذير و جاودان   

هـا و   اي نسبت بـه پـيش نهـاده        هيچ نگرش نقادانه   ها  آن. راستاي اهداف عملي آن است    
ي اجتماعي تحقق دانش را رهـا       ها  يعني پيش شرط     بحث خود ندارند،     هاي اصلي انگاره

لـذا روش انتقـادي    . نـد نكرا تكرار مي  » ها  رهايي پژوهش از ارزش   «كنند و مدام جزم     مي
 روش رهـا از     هـا   بر باور آميختگي عقل نظري و عملي استوار شده است و بـه بـاور آن               

 هـا   جامعـه از ارزش   . كاهـد نميشان    ي از كاراي  ها  ارزش وجود ندارد و چشم بستن بر آن       
موجـود  «شكل گرفته است و پژوهش واقعيت در جامعه بـه وسـيله كـساني كـه خـود                   

بـا ايـن توصـيف، در روش        . تواند باشـد   نيست و نمي   ها  رها از ارزش  » اجتماعي هستند 
از .  خود راه گشاي فهم و دستيابي به معرفت خواهد بـود  ها  انتقادي نقد اهداف و ارزش    

انديشد مي» داريسرمايه«ي  ها  نيز كه تنها به دست يابي به ارزش       » عقل ابزاري «منظر  اين  
  1.آن پرداخت شود و ابتدا بايد به نقداساسا خردباوري تلقي نمي
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221 شناسي هاي معرفت نظام و انگاره

نـژاد بـا روش انتقـادي مكتـب         اي كه ميان روش انتقادي احمـدي      البته تفاوت عمده  
و » داري ســرمايه«رت فرانكفــورت وجــود دارد اينجاســت كــه اگــر مكتــب فرانكفــو 

را كـه   » دنيـازدگي  «نژاد  دهد، احمدي   ي ليبراليستي را موضوع نقد خود قرار مي       ها  نگرش
عقـل  «. دهـد موضوع نقد خود قرار مي    اند    هاي اسالمي مورد مذمت قرار گرفته     در آموزه 

شود بلكه عقل ابزاري الزمه هـر مكتـب         تنها به كاپيتاليسم و ليبراليسم ختم نمي      » ابزاري
زيرا اگر امور دنيوي اصالت پيدا كند وابسته به هر مكتبي كه باشي             . ادي و دنيوي است   م

از سـوي ديگـر، اگـر مكتـب         . بـرد خـواهي     بهره» عقل ابزاري « از   ها  براي دستيابي به آن   
ي اســتعمارگرانه دنيــاي هـا  فرانكفـورت دغدغــه عـدم آگــاهي جامعــه از نـوع ســاخت   

را به جامعـه    » آگاهي« انتقادي است كه بتواند اين       يها  ليبراليستي را دارد و در پي روش      
را » رهايي انسان از بردگي «نژاد مهمترين ركن اين آگاهي بخشي و         احمدي 1منتقل سازد، 

شـود و در پـي نقـد عقـل ابـزاري و             موجـب نقـادي مـي     » تقـوا «عنصر  . داندمي» تقوا«
  .رساند ياري ميي تحميلي بر فرد به نوعي از معرفت و عقالنيت قابل اتكاها ساخت

هوركهايمر نشان داده اسـت كـه       نظر    نژاد نيز همپاي نظريه انتقادي مورد     البته احمدي 
وظيفه روش انتقادي تنها توصيف امر واقـع و وارد شـدن در مباحـث انتزاعـي صـرف                   

بـه عبـارت    . هاي نامطلوب اسـت   نيست بلكه پرداختن به تكاليف آينده و نيز نقد پديده         
  .»بودن«نظر دارد نه » شدن« به ديگر، روش انتقادي

اعتـراض بـه    . هنرمند و هر انسان مصلح بايد همواره به وضع موجود معترض باشد           
اگر ما وضع موجـود را      . يخواه  و كمال جويي    وضع موجود يعني تجلي روح كمال     

افتد؛ يعني همواره بايد با يـك       بپذيريم، درجا خواهيم زد و ديگر كمالي اتفاق نمي        
هاي روشن و برتر را ترسـيم       معترض به وضع موجود نگاه كنيم و آينده       نگاه نقاد و    

هنر بايد فرياد هميشگي عدالت باشد؛ هنر بايد لطيف اما عميق و تأثيرگـذار              ... كنيم
  2.عدالتي باشد و البته هنر بايد همواره پرچمدار مهرورزي باشد  عليه بيها بر ملت

اگر حركت رو به تعـالي را  . لي داردارزش انسان به اين است كه حركتي رو به تعا      
 است؟ بـراي حركـت بـه      ...از او بگيريم چه تفاوتي ميان انسان و سنگ و چوب و           
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222 گفتمان عدالت و معنويت

خودش را بشناسد و بداند     ) انسان(اول اين كه    ... سمت تعالي سه عنصر الزم است     
تواند نـسبت خـود و محـيط را          اصال نمي   در كجاست؟ اگر كسي خود را نشناسد،      

) بايـد . (رسد به اين كه بخواهد حركت و تعالي را تعريـف كنـد            تعريف كند، چه    
دوم ايـن كـه بـه كجـا         . شـود خود و هويت خود را بشناسد؛ اين نكته آغـاز مـي           

خواهـد  خواهد برود و قله كجاست؟ باالخره كسي كه فهميد چـه هـست، مـي               مي
سوم اين كه چگونه يك خـط اتـصالي از          . ها  آرمان) به سوي (برود، ولي به كجا؟     

 هنرمند بايد شجاعت داشته ...اش وصل كند؟اين نقطه موجودش به آن نقطه آرماني    
هـايي را بـشكنيد، يـك فـضايي را بـاز كنيـد و        خواهيد يـك خـط    شما مي . باشد

چون . خواهيد بروز كند، اصال پايه و مايه خالقيت شجاعت است         يي مي ها  خالقيت
اصال وظيفه مسلمان . ضع بهتريك و  خواهيد به اين وضع موجود بگوييد نه؛         شما مي 

يعنـي چـه؟    .  نبايد به امروزش راضي باشد و دو روزش نبايد يكي باشد            اين است، 
  1.يعني مسلمان بايد به وضع موجود خودش معترض باشد
آينـد تـضاد،     مـي  ها  بعضي. فضاي آموزش و پرورش بايد يك فضاي آرماني باشد        

مـا در   .  نـه  ...اعتراض و طغيـان و    . كنند را مطرح مي   ها  تناقض و درگيري بين نسل    
اي تربيـت   جمهوري اسالمي اعتراض و طغيان نداريم، اما بايد با ظرافت بـه گونـه             

چون اگر راضي شـد يعنـي       . كنيم كه هيچ جواني به وضع موجودش راضي نباشد        
به گذشته تكيه بكند    . به وضع موجود تكيه بكند، اما راضي نباشد       . درجا زدن ديگر  
هاي ما در سـطح مـا    حاال اگر بچه  . ي بلندتر باشد  ها  و به دنبال افق   اما راضي نباشد    

ود، تعالي و حركتي به سـمت       ش   نمي افتد در عالم، پيشرفتي   توقف كنند، اتفاقي نمي   
حركـت رو بـه     . بـشود، درگيـري نيـست     گيري    گويم در نمي. افتدكمال اتفاق نمي  

 هيچ  ... را باز كند   ها  افقما يك نسل هستيم، نسل بعد ما بايد جلوتر برود،           . جلوست
سقف پرواز، انسان كامل است     . ها نيست سقف پرواز انسان  » انسان كامل «كس جز   

حرف بزنند، نظر بدهند، بحـث كننـد،        ) بايد(ها  چهب ...و هيچ كس نبايد آن را ببندد      
 اعتـراض    در بسياري از جاها بتوانند اعتراض بكنند و اعتراض كردن را ياد بگيرند،            
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223 شناسي هاي معرفت نظام و انگاره

  1.نندسازنده بك
نژاد كـه او را بـه روش انتقـادي كـشانده            شناسي احمدي  گذشته از بنيادهاي معرفت   

هـاي  شناسي وي و الهـام او از آمـوزه         آيد، نوع دين  است، چنان كه از عبارات باال بر مي       
نژاد كه دو روز يك مـسلمان نبايـد   در واقع اين گفته احمدي. شيعي هم موثر بوده است    

  . است) ع( حديثي از حضرت عليباشد اشاره بهشبيه هم 
 نـشان   1370ي پـس از اواسـط دهـة         هـا   نژاد در طول سـال    بازشناسي رفتار احمدي  

بوده و اين بينش داراي     كننده     سياست عملي تعيين    دهد كه روش انتقادي او در حوزة       مي
او در دو   . اي در رفتـار وي بـوده اسـت        ثمرات و نتايج عملي مشخص و قابل مـشاهده        

اوت، يعني چه زماني كه از قدرت بر كنار بود و چه زماني كـه درانتخابـات         موقعيت متف 
امـا  . نهم رياست جمهوري به مسئوليت دست يافت به نـوعي متـأثر از ايـن روش بـود                 

پيونـد  » تقـوا «نژاد كه با مفهـوم      نكته اساسي در رفتار برخاسته از روش انتقادي احمدي        
بند به برخي اصول اخالقي و دارنده يد پاي با» نقد«خورده اين است كه دو طرف متقابل        

  .ها باشندبرخي ويژگي
هاي شخص نقدكننده را شجاعت، صـداقت، خالقيـت،         نژاد مهمترين ويژگي  احمدي

. دانـد گرايي و رعايت رضايت الهي مـي      لطافت، خودباوري، انصاف، نيت اصالح، آرمان     
عه صـدر داشـته باشـد، در     در طرف مقابل، شخص نقد شونده نيز بايد در برابر نقدها س           

دانـد بـه كـار بنـدد، اگـر          پي واكنش برنيايد، همه نقدها را بشنود، آن چه را كه مفيد مي            
در حقيقـت   . اشتباهي داشته به آن اعتراف كند و از صاحبان نقدهاي سالم قدرداني كنـد             

تواند بـراي شـخص نقدكننـده معرفـت         هاست كه روش انتقادي مي    باداشتن اين ويژگي  
  .ند و براي جامعه فوايد عملي داشته باشدحاصل ك
 از روش انتقـادي     1376-84ي  هـا   نـژاد در سـال    كه پيشتر مشاهده كرديم احمدي    چنان

بيـشتر نقـدهاي    . ي آن پرداخـت   هـا   شناسي انقالب اسالمي و جريـان     بهره برد و به آسيب    
» قـال مـن «بـود و كمتـر بـه نقـدهاي          » ماقـال « نژاد در اين دوره از جنس نقـدهاي       احمدي

پرداخت؛ نقدهاي مفهومي كه به جاي پـرداختن بـه اشـخاص بـه نقـد موضـوعات و                    مي
 جريان نقـادي نيـز در كـشور         84جايي قدرت در سال      به اما با جا  . عملكردها نظر داشت  
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224 گفتمان عدالت و معنويت

هاي علمي كه از سـوي افـراد مختلـف    در دوره جديد، در كنار برخي نقادي  . دگرگون شد 
 آغـاز   نـژاد   توهيني كه از زمان انتخابات عليه احمـدي       شد، همان فضاي تخريب و        مي هيارا

در . كـرد ادامـه يافـت      واگـذار مـي    ها  شده بود، از جانب جرياني كه قدرت را پس از سال          
ايم، اكنون تنها به رويكـرد وي در         ادامه، به دليل آن كه پيشتر به مواضع انتقادي او پرداخته          

نژاد را از منتقـدين      هم انتظار احمدي   رويكردي كه . كنيمدوران رياست جمهوري اشاره مي    
  .كنددهد و هم رفتار او را در برابر آنان تبيين مينشان مي

اين حق ماست كـه     . ما دوست داريم نقد بشويم، يعني حقمان است كه نقد بشويم          
ما نه معصوميم و نـه      . ك كنند هم كمك كنند ما درست عمل كنيم، هم صادقانه كم         

خواهيم كشور را بسازيم و نيت ما اين است كه سريع     ما مي . باهللا بدون اشكاليم  نعوذ
  1.و درست بسازيم

بـا ايـن كـه      . گفتيم بگذار بگويند  . ما اصال هيچ برخوردي نكرديم    ) در برابر نقدها  (
بينم بعـضي بـه دروغ عمـل        من مي . خيلي از آنها توهين، تهمت و واقعا افترا است        

امـا گفتـيم   . ن افترا است، زنـداني دارد اي. دهنداي را به خود من نسبت مي  مجرمانه
دانيد كه ب... گيرند درست حرف بزنندسكوت، بگذاريد بگويند، يواش يواش ياد مي

مشي اين . گيرد را نمي ها  صد برابر اين هم توهين كنند، اين دولت تا آخر جلوي آن           
 ...باالخره ديگران شعارش را دادند، بگذاريد اين دولت عمل كند         . دولت اين است  

. شوم شود كه كسي از او انتقاد كند و من خوشحال مي          اين دولت هيچ ناراحت نمي    
نه اين كه ناراحت شـويم و بخـواهيم         ) اما(كند؛  ها آدم را آزرده مي    البته بداخالقي 

  2.جوابش را بدهيم
خواهيد؟  سند مي . بدون ترديد، انتقادپذيرترين دولت بعد از انقالب همين دولت است         

اين تعداد در تيتـر يـك و        ) زمان سخنراني (دولتي را كه در سال اولش       نداشتيم هيچ   
العملـي    درصد مطبوعات مورد تندترين انتقادات قرار بگيرد و عكـس          95-90دو، در   

در دولت قبل تـا چهـار سـال         . نداشتيم، ما كه باالخره يادمان هست     . هم نشان ندهد  
 البتـه مـا خيلـي        كردماني مي نوشتم و سخنر  بودم، مقاله مي  نظر     من خودم اهل   -اولش
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225 شناسي هاي معرفت نظام و انگاره

كرديم، يادم هست، كوچكترين انتقاد نه      حرمت دولت و مسئولين دولت را رعايت مي       
اينجا اين اقتصاد ايـن جـوري       ! به معناي اين كه آدم بتوپد، كافي بود شما بگوييد آقا          

توطئه عليه  ! آقا) نوشتند مي(فردا سي روزنامه تيتر يك درشت       . عمل بشود، بهتر است   
خواهد دولـت    ميضد مردم و ضد توسعه سياسيكار  بشتابيد باند جنايت  ! ولت فالن د

هـا رقابـت را بـا        متأسفانه بعـضي   ...ايد؟اما االن شماكي چنين تيتري ديده     . را بكوبد 
نـژاد بـه    كنند اگر رقيب اين دولت شد، يا احمدي       خيال مي . انددشمني عوضي گرفته  

 مـن   هـا   بعضي وقت . ش و وزرايش مباح است    دولت آمد، ديگر آبروي خودش، ياران     
يي هـا   زنند، يـك دروغ     مي هايييك تهمت . شومبينم، متأسف مي  يك چيزهايي را مي   

 را هـا  آخر فرداي قيامتي نيست؟ ما حتي جـواب ايـن         ... ها  دانم اين گويند، من نمي  مي
. ..كنـي   مـي دهيم كه يك يادداشتي روابط عمومي ما بدهد و بگويـد آقـا اشـتباه             نمي

يادتان هست، دولت قبلي وقتي سر كار آمد، آن قدر كتاب عليه دولت قبلي نوشـتند،                
 چگونه. هاي طرفدار دولت قبلي نسبت به دولت قبلش نوشتند        صدها مقاله در روزنامه   

مـا عليـه    .  هيچ وقت باب نبوده و در اين دولت باب شده است           ها  گوييد در دولت   مي
اي كـه مـن بـه مجلـس رفـتم،      ي اولين جلسهايم؟ حت ي قبلي كي حرف زده    ها  دولت

بـا  . اي كـه تحويـل گـرفتم، چيـست        بگويم شرايط اقتصادي و فرهنگـي     خواستم    مي
ممكن است كـه فـضا را       . دوستان مشورت كرديم، گفتيم آقا بگذار كنار، عيب ندارد        

مـا از   . ممكن است فضا را قطبي كند     . ممكن است دو دستگي ايجاد كند     . خراب كند 
حق دولت بود كه بگويد     . در حالي كه اين حق دولت بود      . مان گذشتيم اين حق خود  

ي اقتـصادي را بـه نقـد        ها  حق دولت بود كه سياست    . ثروت در كجاها متمركز است    
حق دولت بود كه با استفاده از آمار خود آن دولت بگويد كه چه خبر اسـت،                 . بكشد

ام و از اين بـه بعـد هـم    ا كردهالبته بنده چندبار اين كار ر. ولي ما اين كار را نكرديم     
كار را خواهم كرد كه كساني را كه دنبال انحصارطلبي، تسلط بر منابع مردم              حتما اين 
  1.المال باشند، حتما با همه توان در مقابلشان خواهم ايستاد اندازي به بيتو دست

ن  رفتيم، چو  تر  شايد به خاطر همين انتقادات است كه ما به سمت كارهاي زيربنايي           
يـابي مـشكالت سـوق      شود، ما را به سوي ريـشه      تر مي هرچه دايره انتقادات وسيع   
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226 گفتمان عدالت و معنويت

ا را هـم از برخـورد       رمن وز . تقريبا پاسخ نداديم  . ايماتفاقا ما پاسخي نداده   . دهد مي
تو چـرا ايـن حـرف را        ! ام به معناي اين كه بگويند آقا      مستقيم با منتقدان منع كرده    

علـتش  . ر اطالعات كامال غلطي منتشر شده باشـد       مگر در جايي كه ديگ    ... زني؟ مي
بگذاريد جا بيفتد كـه انتقـاد كـردن از يـك         . هم اين است كه گفتيم بگذاريد بيايد      

وزير و يك مسئول يك چيز مذموم و بدي نيست، بلكه چيز خوبي هم هـست، امـا            
م را  دانيد، ما بايد تالش كنيم فضاي انتقاد سازنده، دوستانه و تفاه          كه مي طور    همان

  1.ايجاد كنيم
روزي در ... بـود ...  كه ما دوباره برگشتيم دانشگاه، شلوغ و سروصـدا و        1376سال  
جمهور وقت، ديگـران    ها كه به عنوان دفاع از رييس      اي بوديم، يكي از همين    جلسه

باالخره نوبـت مـن     . جمهور وقت كوبيد، شروع كرد به توهين كردن به رييس         مي را
جمهور وقت دفـاع     و هم حرفش را رد كردم و از رييس         شد، من هم اعتراض كردم    

زني؟ ما تو را مخـالف ايـن         را مي  ها  گفتند تو چرا اين حرف      انتظار نداشتند، . كردم
ايـن  . گفتم بله، من به اين دولت انتقاد دارم، ولـي دشـمني نـدارم             . دانيم دولت مي 

اين دولت  مردم چهارسال سرنوشت كشور را به دست        . دولت مال اين كشور است    
از اين كه خداي نـاكرده ايـن        . اند، بايد كمك كنيم دو قدم كشور را جلو ببرد         داده

زمـان  . شوم، چون كشورمان ناموفق است    دولت ناموفق باشد كه من خوشحال نمي      
 ما كاري كنـيم كـه مـثال وزارت           روند،گذرد، ديگران دارند به سرعت مي     دارد مي 

د تا بعد بگوييم اين دولت كنار بـرود و مـا            كشاورزي موفق نشود و به زمين بخور      
اين كه نـشانه    .  مقابل هم برود همين كار را بكند       آن طرف . گيرم شما آمديد  . بياييم
  2.افتادگي سياسي است عقب

هنر اين است كه مشكالت و نواقصي را كه داريم به صورت انتقادي بـه همـديگر                 
  3.بگوييم و صورت هم را ببوسيم، تمام

ترين نژاد، اهداي جوايز به منتقدان برتر شايد نمادي       م رفتارهاي احمدي  در ميان تما  
رفتاري بود كه اهتمام او را به روش انتقادي، حتي در زماني كه باالترين مسئوليت               
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 .26/7/1385هاي دانشجويي؛  سخنراني در جمع تشكل. 2
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227 شناسي هاي معرفت نظام و انگاره

  1.دهداجرايي كشور را در دست داشت، نشان مي
  

 شناسي اگزيستانسياليستي معرفت. 6

خـود را   «هـايي نظيـر     و آمـوزه  » خـود «مفهـوم   اگر مباني اگزيستانسياليسم را تأكيـد بـر         
ــشناس ــاش «، »ب ــودت ب ــاش «، »خ ــود را ب ــساز «و » خ ــودت را ب ــر  » خ ــدانيم، و اگ ب

اگزيستانسياليسم را اعتراض به جدايي عقل عملي از نظري بخوانيم و ويژگي عاطفي آن       
ـ              ه را انسان دوستي بدانيم، اين انديشه قدمتي به طـول تـاريخ اديـان الهـي دارد و تنهـا ب

هـاي  از اين جهـت ميـان آمـوزه       . شودمكاتب اگزيستانسياليستي قرن بيستم محدود نمي     
هـاي اسـالمي تفـسيري از       در انديـشه  . اسالمي و اگزيستانسياليسم اشتراكاتي وجود داد     

در اين انديشه ضمن تأكيد بر    . شود كه منحصر به فرد است     اگزيستانسياليسم مشاهده مي  
اسـالمي مـورد غفلـت قـرار        » امـت «ماعي و نقـش فـرد در        ل اجت يتفرد آدميان، اما مسا   

دارند و از   » ايمان«ها در ميان برخي افرادي كه تفسير موسعي از          لذا اين آموزه  . گيرد نمي
  . برند قابل مشاهده استپارادايم اسالمي بهره مي

هــايي از گــرايش بــه تــوان رگــهنــژاد نيــز مــي احمــديبــر ايــن اســاس، در انديــشه
اگزيستانسياليسم «و  » اگزيستانسياليسم فرد محور  «البته بايد ميان    . ليسم را يافت  اگزيستانسيا

نژاد را بايـد جـزو گـروه دوم         بندي احمدي ل شد، كه طبق اين تقسيم     يتفاوت قا » اجتماعي
گرچه مفاهيم و باورهاي اصلي اگزيستانسياليسم اجتماعي از اگزيستانسياليسم فرد          . دانست

اما تفاوت عمده دو گـروه در آن اسـت كـه در اگزيستانسياليـسم                محور گرفته شده است،     
، »ملـت «،  »قوم«،  »جامعه«مانند  » كالن«به سطحي   » خرد«از سطحي   » خود«اجتماعي مفهوم   

ديگر يك فـرد نيـست بلكـه    » خود«در اينجا . يابدهايي اينچنيني ارتقا مي و جمعيت » امت«
اگزيستانسياليـسم اجتمـاعي بـر      . يابديتر هويت و معنا م    در تفسير موسع در سطحي كالن     

اي اجتماعي، سياسي است     پديده  اي فلسفي است،  خالف اگزيستانسياليسم فردي كه پديده    
  . ي سياسي نقش موثري داردها و در تشكيل هويت

ايـن  . شـكل گرفتـه اسـت   » خـود، بيگانـه  «انديشه اگزيستانسياليسم اجتماعي بر محور     
برابر بيگانه، به تمايز گروهـي از افـراد ماننـد مـردم يـك               انديشه با معرفي هويت خود در       
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228 گفتمان عدالت و معنويت

ي تالش و فعاليت را در آن جامعـه      ها  كند و با اين تمايز انگيزه     كشور از بيگانگان تأكيد مي    
دارد تـالش   » خـود «اگزيستانسياليسم اجتماعي با تأكيدي كـه بـر مفهـوم           . دهدافزايش مي 

ي خـويش را   هـا   ي متفاوت ابتدا قابليت   ها  گامشوند در   تلقي مي » خود«جمعيتي كه   كند    مي
 را بارور كنند، در اين مسير خودسازي كنند و در نهايـت بـه خودكفـايي و                  ها  بشناسند، آن 

در حقيقـت جمعيـت و      » بيگانـه «بنـدي،   در ايـن تقـسيم    . استقالل از بيگانگان دست يابند    
» دگـري « بـا مفهـوم   »بيگانـه «لذا مفهوم . ايجاد كند» خود«گروهي است كه مانعي در برابر       

الملـل، بيگانـه    به بيان حوزه روابط بين    . شودبيگانه تلقي نمي  اي    »دگري«تفاوت دارد و هر     
» خـود «لذا بسياري از كشورها گرچه      . كشوري است كه در برابر منافع ملي مانع ايجاد كند         

  .دانست» دگري« را بايد ها هم نيستند بلكه آن» بيگانه«شوند، اما تلقي نمي
اي از يك اگزيستانسياليـست اجتمـاعي در تـاريخ           علي شريعتي نمونه برجسته    دكتر

شريعتي و نـسلي كـه همزمـان بـا او در كـشورهاي              . انديشه سياسي معاصر ايران است    
و محـور قـرار دادن      » بازگـشت بـه خويـشتن     «مختلف جهـان ظهـور كردنـد بـا شـعار            

 سم اجتماعي را در يك دوره     الگويي از اگزيستانسيالي  » خودسازي انقالبي «خودشناسي و   
  1.از حيات تاريخ معاصر به نمايش گذاشتند

) اينديويدوئاليـسم ( محوري ردماعي حتي در برابر تفسيرهايي از ف      اگزيستانسياليسم اجت 
شود نيز مخالفت   مي دهد و موجب انزواي او در جامعه      كه فرد را در مقابل جامعه قرار مي       

بيند و  نمي» امت«و  » فرد« نوع اسالمي آن، تقابلي ميان       اين شيوه نگرش به ويژه از     . كندمي
سكوالريسم است كـه قداسـت    از نتايج ديگر اين نگرش نفي. داند  ميهر دو را مكمل هم  

   .بخشد  ميعجيبي به انگاره جدايي حوزه فردي از عمومي
يك القاي شيطاني از تقريبا دويست سال قبل در كشور ما با پيچيـدگي و ظرافـت                 

اصال . اش همين اومانيسم و ليبراليسم غربي است، اما ناقص        مباني. شده است انجام  
خواهم براي خودم زندگي كنم و كاري به ديگران        در فرهنگ ما اين كه من فقط مي       

، عزاها،  ها  ، جشن ها   سنت  شما آداب و رسوم، اعتقادات،    . ندارم، چنين چيزي نيست   
و بـه   » خـودم «فهومي ندارد كه من فقط      اصال م . مان را ببينيد  ادبيات، شعر و عرفان   

                                                 
؛ دين و سياست در انديشه سياسي معاصـر ايـران         رضا؛  اسماعيلي، حميد : ك.براي بررسي بيشتر در اين باره ر      . 1
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229 شناسي هاي معرفت نظام و انگاره

هميشه زندگي، دلبستگي و تعالي اجتماعي در مـتن         . اصال نيست . بقيه كاري ندارم  
اند اين را بگيرند و در كنارش يك        تالش كرده . فرهنگ، اعتقادات و زندگي ماست    

آنهـا  «،  »نيازمنـديم «،  »تـوانيم نمـي «نوع القاي ناتواني، خودباختگي و ضـعف كـه          
اگر تالش در جهـت سـاختن،       ...  را القاء كنند   )لي از اين قبيل   يو مسا (... »ندتوان مي

آن چيزي  . شوداصال منقرض مي  . شود نباشد يك ملت منحل مي     ها  برپايي و فتح قله   
... 1»االرض و اما ما ينفع الناس، فيمكـث فـي        «. ماندكه براي مردم منفعت دارد، مي     

وقتي  ...  است و خودمان بايد بسازيم     اصال اساس ماندگاري ما تالش براي ساختن      
مثال . (تواند از ما بگيرد و پايه است ديگر       خودمان به دست بياوريم ديگر كسي نمي      

اگر ما از كسي عاريه گرفته بوديم تا االن هـشت مرتبـه مـا را                ) ايدر انرژي هسته  
  2. بودندضربه فني كرده

اداره جامعـه نيازمنـد يـك       اي بـراي    اي براي اداره خودش و هر انديشه      هر جامعه 
اي را و پنجاه الي شصت ميليون انـسان    شود جامعه نمي. سازماندهي اجتماعي است  

هر كـس بـراي خـودش عـالمي         ) باشند و (تك اداره كرد؟ آدمها جداجدا       را تك 
. كننـد هر جايي جامعه را يك جور سازماندهي مـي        . داشته باشد و اين اداره بشود     

اگـر  . كننـد كنند؛ يك جا شوراها درست مـي      ست مي  در ها  يك جا احزاب و گروه    
قدرت آحـاد   . شودسازماندهي نباشد، انسجام اجتماعي و تعامل اجتماعي پيدا نمي        

فرماني كـه   . شود كه بتواند جامعه را به جلو ببرد       جامعه يك دست و يكپارچه نمي     
پيـامي كـه شـما      . كنـد شود به اعمـاق جامعـه نفـوذ نمـي         از فرماندهي صادر مي   

. شـود از آن طرف نيروهاي پراكنده متحد و منسجم نمي        . شودفرستيد، منتقل نمي   مي
، »قبيلـه ب «، »قبيلـه الـف  «: ايهاي دور قبايل بودند و سازماندهي قبيلـه    در گذشته 

اين يـك نـوع سـازماندهي بـود و روسـاي            . »طايفه ج «،  »طايفه ب «،  »طايفه الف «
اعـالم صـلح،   : كردنـد عـالم مـي  كردند و اطوايف موضوعي را با هم هماهنگ مي      

  .كردند  مي جامعه را ادارهگونه گيري و اينجنگ، تحريم، فعاليت، موضع
در جامعه اسالمي سازماندهي چيست؟ كانون سازماندهي كجاست؟ بـه نظـر            ) اما(
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230 گفتمان عدالت و معنويت

من مركز سازماندهي جامعه اسالمي كه منطبق بر فرهنگ و آيين ماسـت در وهلـه                
. يك شبكه بـسيار مترقـي     . اين يك شبكه است   . تاول مسجد و بعد نماز جمعه اس      

ببينيد چقدر زيباست؟ اوال، كامال مردمي، در متن مردم، متكي بـه مـردم و همـراه                 
ي هـا  شود و تبـديل بـه قـدرت   نيروي مردم است كه آن جا مجتمع مي      . مردم است 
خـود مـسجد،    .) اسـت (در ثاني منطبق بر مفاهيم ديني و اسـالمي          . شودبزرگ مي 
مسجد محل عبادت و تـرويج توحيـد و         . آن جا جمع بشود سازنده است     كسي در   

آن . شود فضا فضاي معنوي است      مي عدالت است، يعني وقتي آدم در مسجد جمع       
» سياست ما عين ديانت ماسـت و ديانـت مـا عـين سياسـت ماسـت                «كه فرمودند   

شـود و از مـسجد       اداره مـي   هـا   امام فرمودند از مسجدها حكومت    . خاطرتان است 
  1.شود  ميتجهيز لشگرها

ايرانيان بايد بـا اتكـا بـر خودشناسـي          » خود جمعي «به هر طريق، مطابق اين ديدگاه       
هويت جمعي و تاريخي خويش كه به طور تنگاتنگ با ماهيت دينـي آن پيونـد خـورده                  
است به شناختي از موقعيت خود در جهان كنوني دسـت يابـد و بـراي كـسب مراحـل                    

، براي تأمين آينـده و شـكوه از دسـت           »خودسازي«و  » دباوريخو«پيشرفت و تكامل با     
در اين مسير نبايد چشم داشـتي       . رفته خويش به تالش و مجاهدت گسترده دست بزند        

شد » از خود بيگانه  «هاي عاريتي آنان     نبايد در برابر علوم و انديشه       داشت،» بيگانگان«از  
برعكس، بايد هويـت    . رسيد»  بيگانگي از خود «هاي آنان به    اندازيو نبايد در برابر سنگ    

ديني و ايراني خود را بشناسيم و به پشتوانه فرهنگ و تمـدن تـاريخي خـود بـه آينـده                     
  .در پي اهداف خود برآييم» نشاط«داشته باشيم و با » اميد«

خـودش را   ) انـسان (اول اين كه    ... براي حركت به سمت تعالي سه عنصر الزم است        
تواند نسبت خود   ست؟ اگر كسي خود را نشناسد، اصال نمي       بشناسد و بداند در كجا ا     

. و محيط را تعريف كند، چه رسد به اين كه بخواهد حركت و تعالي را تعريف كنـد                 
دوم اين كـه بـه كجـا        . شودخود و هويت خود را بشناسد؛ اين نكته آغاز مي         ) بايد(

واهد بـرود،   خخواهد برود و قله كجاست؟ باالخره كسي كه فهميد چه هست، مي            مي
سوم اين كه چگونه يك خـط اتـصالي از ايـن نقطـه             . ها  آرمان) به سوي (ولي كجا؟   
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231 شناسي هاي معرفت نظام و انگاره

  1.وصل كنداش  موجودش به آن نقطه آرماني
ها و موانع را پشت سر بگذارد، خـود ايـن           اين كه آدم خودش تالش بكند، سختي      

شـود روح، فكـر، ايمـان، شـجاعت،         است كه مفيد و ارزشمند است و موجب مي        
توانـد بـه    ها و علم انسان قوي بشود، وقتي قوي شـد مـي           ار، خالقيت، انديشه  ابتك

  2.هاي باال برسدنقطه
اگـر  . بايد خودش را كامال باور داشـته باشـد  . خودباوري بايد در حداكثر ممكن باشد   

مـا  . كند بپـذيرد  كسي خودش را باور نداشته باشد، حقيقت را هم كه ببيند جرأت نمي            
  3.مبايد خودباور باشي

شماها از روابط حاكم بر مناسـبات جهـاني بـه           . ما خودمان بايد كشورمان را بسازيم     
نه ايـن كـه     . هيچ دولتي ما را در برپايي اين جامعه ياري نخواهد كرد          . خوبي آگاهيد 

خودمان . خودمان بايد كشورمان را بسازيم    . اين مأموريت ماست  . ندتوان    نمينخواهند،  
بـدون  . توانيم خودمان روي پاي خودمان بايـستيم  مي...  بكنيم هاي بلند را فتح   بايد قله 
 توانيم دانش، فنـاوري و پيـشرفت داشـته        ي زورگو مي  ها  كردن از اين قدرت    التماس

  4. شكننده استها باشيم، و اين براي آن
كنيم و هم عزيز خواهيم     اگر خودمان بوديم، هم پيشرفت مي     . ما بايد خودمان باشيم   

  5.سي پيدا كنيمنيم به اهدافي كه مدنظرمان هست، دسترتوابود و هم مي
هايمان از متن فرهنگ خودمان و      ها و طراحي  ها، برنامه وقتي خودباور باشيم، تئوري   

آن وقت است كه بازار انديشه ما بـازار         . جوشداز درون نيازهاي مردم خودمان مي     
 نظـام يـك      رد بشود، ها وا اشكال ندارد تئوري  . شودهاي وارداتي نمي  مكاره تئوري 

خواهد عمل بشود   بحث بشود، اما آن چيزي كه مي      . نظام آزاد است؛ آزادي انديشه    
كي ايـن اتفـاق     . از كجا بايد بيايد؟ بايد از متن فرهنگ و نيازهاي مردم ما بجوشد            

مـا داراي گذشـته تـاريخي پـر         . افتد؟ موقعي كه خودمان را باور داشته باشـيم        مي
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232 گفتمان عدالت و معنويت

  1.ظيم، نظريه و انديشه يك ملت بزرگ هستيمافتخار، استعدادهاي ع
نژاد در اين مسير به سر مشق قراردادن انديشه بزرگان ايراني تاكيد دارد، بـه               احمدي

هـاي اگزيستانسياليـستي هـستند، مولـوي        ويژه افرادي همچون مولوي كه داراي انديشه      
، »ودشناسـي خ«هـاي   يكي از ارباب انديشه در ايران است كـه در ادبيـات او بـر آمـوزه                

 ها  تأكيدي كه قرن  . اي شده است  تأكيد ويژه » خود را بودن  «و  » خود بودن «،  »خودسازي«
مايه انديشه افرادي چون اقبال الهوري و شريعتي، البته بـا تفاسـير اجتمـاعي،                بعد دست 

  .قرار گرفت
نيازمنـد بـه    . هاي اوسـت  امروز و همه روز جامعه بشري نيازمند به مولوي و انديشه          

مولوي نه متعلق به يك زمان و يك مكان، بلكه مولـوي متعلـق              . بلند مولوي است  روح  
او از اسارت قوم، جغرافيا، نـام و نـان بريـده اسـت و بـه كمـال                   . به همه بشريت است   

انسانيت رسيده است و به همين دليل است كه ما و همـه بـشريت بـه انديـشه مولـوي                     
ي هـا   هاي مادي، هجوم فرهنگ   نديشهبه خصوص در زمان حاضر كه هجوم ا       . نيازمنديم

ي انساني  ها   كه شخصيت خودباوري و اصالت     ها  كن؛ آن  ي بنيان ها  مخرب يا ضد فرهنگ   
بـيش از گذشـته بـه    ) كـه انـد   ما را به ايـن نتيجـه رسـانده    (اند،  را مورد هجوم قرار داده    

كساني كه  طلبان، پاكان و     البته مولوي هم مثل همه عدالت     . هاي مولوي نيازمنديم  انديشه
ها بـر عـالم     به دنبال حاكميت عدالت و پاكي در جهان هستند، منتظر بود تا همه زيبايي             

  2.بشريت حاكم شود
شناسـي   اما نكته اساسي بحث اينجاست كه ايـن باورهـا دو تـاثير مهـم در معرفـت                 

  : اندنژاد بر جاي گذاشتهاحمدي
  است؛» خود«تأكيد بر علم بومي يا اصيل كه منشأ آن . 1
 .علوم و به كار بردن ادبيات ساده قابل فهم براي عمومسازي  تالش در ساده. 2

هـاي  دهد كه يكي از دلمـشغولي     نژاد نشان مي  نگاهي به آثار شفاهي و مكتوب احمدي      
علـم اصـيل    . شناسي اهتمام به علم بومي يـا علـم اصـيل اسـت             ذهني او در حوزه معرفت    

 است و از علـم انتقـالي و عـاريتي كـه از              شناختي است كه منشاء و جوشش آن خود فرد        

                                                 
 .6/6/1384سخنراني در جشنواره شهيد رجايي؛ . 1
 .6/8/1386سخنراني در همايش موالنا؛ . 2
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233 شناسي هاي معرفت نظام و انگاره

علـم اصـيل در واقـع حـرف       . آيد، متمايز است    مي طريق ترجمه و مطالعه صرف به دست      
واقعيتي است كه او خود به آن دست يافته و مطلبي نيست كـه وي               . دروني يك فرد است   

لم اصيل  ع. از روي تقليد و مد علمي و ژست روشنفكري آن را به زبان و قلم آورده باشد                
ميان علم اصيل و ترجمه مـبهم  . جوششي دروني است كه يك فرد عميقا به آن اعتقاد دارد 

علم اصيل ريـشه در نيازهـا و شـرايط    . و نامفهوم متون خارجي فاصله فراواني وجود دارد       
حاكم بر يك فرد و جامعه دارد لذا از آن جا كه هر جامعه شرايط و نيازهاي خاص خـود                    

تـوجهي  علم بومي نه به معناي بي    . يابدصيل يا بومي هم اهميت مضاعفي مي       علم ا   را دارد، 
به توليدات فكري و علمي ديگران است، بلكه به معناي تأكيد بر اصالت خويشتن و حـذر       

اي بايد با اعتماد به نفس و خودبـاوري         هر فرد يا جامعه   . است» از خودبيگانگي «داشتن به   
او در ايـن    . ل پيرامـوني خـويش برآيـد      يپاسخ به مسا  و درك شرايط حاكم بر خود در پي         

تواند از تجربيات و علوم ديگران بهره ببرد به شرط آن كه اصـالت خـود را گـم                   راستا مي 
كـم و كاسـت   نكند و دچار از خودبيگانگي نشود تا هر آنچه را كه ديگري توليد كرده بـي               

مي شـدن علـم شـود، نـه بـه           فراگيري علوم ديگران بدون آن كه منجر به بـو         . علم بپندارد 
  .آوردمعناي واقعي علم است و نه نتايج مفيدي به بار مي

سازي علوم اين است كه همگان به دور از مفـاهيم و ادبيـات گـاه                اما هدف از ساده   
اي روشن است كه تا گـزاره     . مند شوند پيچيده علمي تا جاي ممكن از نعمت علوم بهره        

لـذا يكـي از     . شودد سازگار نيافتد به علم تبديل نمي      فهم نشود و با دستگاه شناختي افرا      
چيزي هـم كـه     . ي اصلي علم اصيل، فهم عميق از يك گفته يا شنيده است           ها  پيش شرط 
كند تا همگـان از يـك موضـوع فهـم عميـق پيـدا كننـد پيراسـتن حواشـي و                      كمك مي 

از افـراد از    با مفاهيم بغرنج و ادبيات مغلق يا پيچيده كـه بـسياري             . آن است سازي    ساده
شود كه حاضر است بـسياري  اند، نوعي فخر فروشي علمي باب ميفهم ساده آن محروم   

بهره شوند، يا آن كه مسيري را كه در زمان كمتر           از جويندگان علم از نعمت شناخت بي      
ي هـا   الخ منحـرف سـازد كـه سـال        اي سنگ توان طي كرد به جاده    و با سرعت بيشتر مي    

  . دمتمادي به طول بيانجام
وقتي مطلبي فهم نشود، قطعا علمي هم به دست نخواهد آمـد، امـا اگـر فهـم شـود                    

گويي و استفاده از  سازي امور يا سادهلذا ميل به ساده. مجالي براي علم يافتن خواهد بود
نژاد به سهولت قابل مشاهده است، ريـشه در         تجربيات و تمثيالت كه در ادبيات احمدي      
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234 گفتمان عدالت و معنويت

  1.ارداين انديشه و گرايش وي د
بـومي  . اساس اول پيشرفت، خودباوري، مجاهدت و تالش علمي و تحقيقاتي است  

علمي كه از درون بجوشـد، متـوازن و صـحيح جلـو             . كردن علوم يك اصل است    
  2.مي و مستمر خواهد بوديرود و دا مي

اي بـا هـم مـسابقه      اين مسابقه كه در ترجمه و توزيع ادبيات ليبرال راه افتاد و عده            
كه ترجمه و ترويج كنند، به آن افتخار كنند، از آن دفاع كننـد و منتقـدين   گذاشتند  

بـه مـا    ...  همه براي اين بود كه خودبـاوري را بگيرنـد          ها  آن را منكوب بكنند، اين    
وقتي آدمي  ) لذا(... ها ديگران هستند  اند كه منشأ همه علوم، فنون و فناوري       باورانده

سرگشتگي يعني چـه؟ مـثال شـما االن         . ودششود، سرگشته مي    مي از گذشته بريده  
سـازي    رويد، هر كدام يـك    پيش مهندسين معمار، شهرساز و راه و ساختمان ما مي         

در . گويي به نيازهـاي كـشور ندارنـد       كدام الگوي روشني براي پاسخ    هيچ. زنندمي
اما نه اين كه ما     . گويم به علم ديگران توجه نكنيم     نمي... استطور    صنعت هم همين  

شـود،  ريشه امـروز دنيـا مـي   هر چيزي بشويم كه وارد بازار مكاره بي   كننده    باساقت
  3.)چيزي بگويد(مرتب به عنوان علم بياوريم و كسي هم جرأت نكند به آن 

بـدون توليـد علـم      . االن براي ما يك وظيفه شده و واجب است        ... بحث توليد علم  
... بـسياري از مـشكالت    ريشه  . بومي امكان هيچ حركت رو به جلويي وجود ندارد        

كنيم؛ نظـام   در دانشگاه است، مباني علمي است كه امروز ما داريم آن را ترويج مي             
كند؛ نوع نگاهي است كه بر تعلـيم، تربيـت و           آموزشي است كه افراد را تربيت مي      

  4.توليد علم ما حاكم است
تالش بـراي   توان از   نمي. هاي نوين هستيم  ما ناگزير از دسترسي به علوم و فناوري       

شود علم و   اگر علمي را خودمان به دست آورديم، مي       ... دستيابي به آن در گذشت    
در اين صورت است كه اين علم و فناوري پايـدار خواهـد مانـد و                . فناوري بومي 

پايـداري، تـداوم و     . دارد، بالندگي هم خوهـد داشـت      چون در اين سرزمين ريشه    

                                                 
 .1382؛ تهران، دانشگاه علم و صنعت، تونل به زبان سادهنژاد، محمود؛ احمدي: به طور نمونه بنگريد به. 1
 .30/5/1384ادي؛ سخنراني در مجلس شوراي اسالمي پيش از بررسي رأي اعتماد به وزيران پيشنه. 2
 .10/6/1384سخنراني در ديدار با اعضاي جامعه اسالمي مهندسين؛  .3
 .28/7/1384ديدار با اعضاي سازمان بسيج استادان؛ . 4
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235 شناسي هاي معرفت نظام و انگاره

  1.بالندگي از خصوصيات علم بومي است
كنـد، امـا     مفهوم پيدا مي   مان   به سمت توليد علم بومي برويم، آن وقت پژوهش         اگر

شود، ها گذاشته ميهاي پژوهشي هم كه در اختيار وزارتخانه رويم، بودجه چون نمي 
ايـن  . شـود عمدتا به تغيير رتبه دانشگاهي بسياري از كارمندان و مديران تبديل مي           

بودجـه پژوهـشي بايـد در       . واهيم نيست خچيز بدي نيست، اما آن چيزي كه ما مي        
 ل داخلي نيـست، گـيج   يخدمت پژوهش باشد، منتها چون پژوهش ناظر بر حل مسا         

  2.زنيم و جهت نداريم مي
ترسد بگويد كه اسـالم داراي يـك        ، در علوم اجتماعي طرف مي     ها  مثل ساير بخش  

 نيازمنـد   كنـيم، امـا   ما از تجربيات ديگران استفاده مـي      . نظام مترقي اجتماعي است   
اجتماعي داراي نظام مترقي، عادالنه و      » جامع«اصال نظام   . پيروي از ديگران نيستيم   

كنند كه ما هميشه بايد برويم      فكر مي . برادري، صلح، تعالي، محبت و خدمت است      
ي علوم اجتماعي بدون محتواي چهار تا آدم غربي را بگيـريم و مرتبـا               ها  اين كتاب 

 و اگر پايش دراز آمد، اره كنيم، كوتاه آمـد بكـشيم و              آن را روي جامعه بياندازيم    
ما بايد از همـه تجربيـات بـشر         . باالخره ما هستيم كه بايد خودمان را تطبيق بدهيم        

اما باالخره ما داراي يك پيشينه غني و پر        . استفاده كنيم؛ انديشه اسالمي بسته نيست     
ي سـنتي خودمـان و     پزشكي هستيم، هم پزشك   ) علوم مختلف و از جمله    (افتخار در 

چرا نبايد به ايـن اعتنـا بكنـيم؟ چـرا نبايـد ايـن در                . هم پزشكي اسالمي خودمان   
هم تجربـه    اي داشته باشد؟ چرا؟ اين را     آموزش و پرورش ما جايگاه بسيار برجسته      

اعتماد به مواردي كه ابوريحان يا ابن سينا گفته نـداريم؟ بيـاييم همـان               . كنيم ديگر 
هـر عمـل    . اگر جواب داد اجرا كنـيم     . به و دوباره ثبت كنيم    دستورات را االن تجر   

  3.اجتماعي زماني موفق است كه متن مردم با آن همراهي و همدلي بكنند
بـراي  » علـم اصـيل   «انه كه در تاثيرپـذيري از       شناس  البته سوي ديگر اين نگاه معرفت     

ي كلي گريـزان    هال است، آن است كه فرد از مفاهيم و نظريه         يارزش فراواني قا  » تجربه«
اي از اجـزا  را جز مجموعـه » كل«لذا .  گرايش بيشتري دارد  ها  است و به جزيي كردن آن     

                                                 
 .5/4/1384هاي سراسر كشور؛  سخنراني در مراسم آغاز سال تحصيلي دانشگاه. 1
 .30/7/1384هاي دانشجويي؛  شكلسخنراني در ديدار با جمعي از دانشجويان، اساتيد و اعضاي ت. 2
 .5/7/1385سخنراني در جمع بسيج جامعه پزشكي؛ . 3
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236 گفتمان عدالت و معنويت

رسد، اين نگرش از جزء به كل مي      . شودل نمي يبيند و براي آن يك وجود مستقل قا       نمي
نيز مشاهده كرد كه    » سفرهاي استاني «توان در اصل    اين دريافت را مي   . نه از كل به جزء    

ي هـا   گيرد تا بر اسـاس آن اسـتان       نگاه كالن به كشورداري از ابتدا شكل نمي       در طي آن    
مختلف كشور اداره شود، بلكه ابتدا وضعيت هر استان بـه طـور مجـزا در نظـر گرفتـه                    

رسد، اين    مي به نظر . شود تا در نهايت درباره كشورداري يك نگاه كالن شكل بگيرد           مي
  .تر خواهد بودتر و تجربيروش عملياتي

شماريم و  ارزش و كوچك مي   تك مردم را بي    مشكالت جاري تك   ها  ما خيلي وقت  
بله، كالن را بايد حل كنـيم،  . ل كالن كشور را حل كنيم     يكنيم كه بايد  مسا    فكر مي 

هر گره كوچك، يك خانواده و چـه بـسا   ) بازكردن. ( نبايد غافل شويم   ها  اما از اين  
كند يا روستا و شهري     كند و زير و رو مي     دهد و احيا مي   هايي را نجات مي   خانواده

  1.دهدرا نجات مي
گيري يك پروژه كوچك كه پنج نفر حاال در آن جـا دارنـد            در ذهنمان نيايد كه پي    

هـا  ايـن . تري برسـيم  ل مهم يدهند، چيز مهمي نيست و ما بايد به مسا        كار انجام مي  
، وقـت بگذاريـد   سازدهاي كوچك كشور را مي  همين پروژه . القائات شيطاني است  

پنج تـايش را حـل كنيـد    . وقت بگذاريد يكي ديگر را حل كنيد. يكي را حل كنيد   
گيريد و پانـصد مـورد      آن وقت يك تصميم كلي مي     . شويد گير كجاست  متوجه مي 
  2.شودآن حل مي

را در اين انديشه موضـوعاتي ماننـد        » دگري«و  » خود«كالم آخر اين كه، گرچه مرز       
نـد  پذير  ل عقيدتي و مـواردي از ايـن دسـت كـه متغيـر و تفـسير                يمرزهاي سياسي، مسا  

در حقيقـت در ادبيـات      . كنـد ترسـيم مـي   را بيگانـه  » خـود و بيگانـه    «سازند، اما مرز     مي
وجود ندارد  » سازي  بيگانه«نژاد هيچ موضوع يا مولفه      احمدينظر    اگزيستانسياليستي مورد 

شـود مـرزي    آن چه كه موجب مي    . مرز خود و بيگانه را ترسيم كند      » خود«كه از جانب    
اسـت؛  » بيگانـه « و اسـتعمارگرانه  خواهانـه  ميان خود و بيگانه شكل بگيرد، رفتـار زيـاده         

انه مذهبي موجود در ايـن      مدار  به عبارت ديگر، ويژگي انسان    . سازدرا بيگانه مي  » بيگانه«

                                                 
 .3/6/1384سخنراني در جلسه با نمايندگان استان خراسان؛ . 1
 .13/9/1384سخنراني در جمع استادان و مديران عامل بانك ها؛ . 2
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237 شناسي هاي معرفت نظام و انگاره

 گروهـي   به وجود آيـد، مگـر آن كـه        » خود، بيگانه «دهد مرزي به نام     گرايش اجازه نمي  
اصالت با دوستي و همزيستي و تعامل است؛ هـر چنـد     .  در پي استعمار برآيد    خواه  زياده

اي در  »بيگانه«اما اگر   . ي انساني شكاف ايجاد كرده باشد     ها  كه عوامل مختلفي ميان گروه    
پي تجاوز يا مانع پيشرفت شدن برآيد، نبايد در برابر آن كوتـاه آمـد و اصـالت زنـدگي                    

كنـد كـه بـراي       زندگي اصيل حكـم مـي     . ي آن از دست داد    ها  يخواه  دهخويش را به زيا   
در واقع شايد   . متجاوز، مقاوم بود و استقامت ورزيد     » بيگانه«بايد در برابر    » خود«نجات  

اي و منطق وي در آن موضـوع تأكيـد بـر همـين               هسته مسألهنژاد در   جان كالم احمدي  
هاي خود بر اين نكته تأكيد ورزيد       صاحبهها و م  او در بسياري از سخنراني    . انديشه باشد 

خـواهيم تـنش باشـد، كينـه باشـد، سـلطه و              هستيم ما نمي   ها  ما دوستدار همه ملت   «كه  
ما .  دشمني باشد  ها  خواهيم بين ملت  نمي. خواهيم دروغ و فريب باشد    چپاول باشد، نمي  

... اسـت رمز آن هم معنويت، خداپرسـتي و عـدالت          . خواهيم دوستي و برادري باشد    مي
ملتي شجاع، آرماني و ايماني است و بدانيد كـه ايـن ملـت تـا تحقـق همـه       ملت ايران،   

   1».ي خودش ايستاده استها آرمان
  

  نظريه سيستمي. 7
. هاي مهندسي، گرايش به نظريه سيـستمي مـشهود اسـت          آموختگان رشته  در ميان دانش  

او در رسـاله    . خـورد  مي  نيز به چشم   نژاد  اين گرايش در انديشه و آثار پژوهشي احمدي       
نقـل نگاشـته، از نظريـه       حمـل و    دكتراي خود و برخي مقاالتي كـه دربـاره ترافيـك و             

سيستمي بهره برده است و به همين ترتيب در آرا و افكار ديگر نيز به تناسـب متـأثر از                    
حمـل و نقـل     « در رساله خويش كه به موضـوع         نژاد  احمدي. نظريه سيستمي بوده است   

 ظريه سيـستمي مـدلي را طراحـي        ن پردازد بر اساس  مي»  و متروي تهران   عمومي در شهر  
كند كه در آن امكانات حمل و نقـل عمـومي شـهري، رفتارهـاي شـهري، سـفرهاي                   مي

هاي مختلف حمل و نقل مورد بررسـي قـرار          ها و اصوال كاركرد سيستم     ظرفيت ،شهري
مديريت تقاضاي «، »سات جديدايجاد تأسي«به متغيرهايي مانند رساله  او در اين    . گيردمي

ي عمـده و مـرتبط بـا يكـديگر در           هـا   به عنوان راه حل   » بهسازي شبكه شهري  «و  » سفر

                                                 
  .20/6/1386 سخنراني در گردهمايي فرماندهان سپاه؛ .1
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238 گفتمان عدالت و معنويت

   1.كندزمينه ترافيك شهري اشاره مي
اسـت كـه داراي آثـار و        دهنده    اي از اجزاي تشكيل   سيستم در تعريف ساده مجموعه    

ي، منـد   هـا داراي هـدف    مطـابق ايـن نظريـه، سيـستم       . هـستند روابط متقابلي با يكديگر     
مفـاهيم  .  تعامل و وابـستگي متقابـل اجـزا هـستند        ،پذيري ، سازش يافتگي  يي، نظم گرا  كل

 .ش، كنتـرل و بـاز خـوران       پـرداز   ورودي، خروجـي،  : كليدي نظريه سيستمي عبارتنـد از     
 در بطـن كـل      مـسأله شـناخت   : شـود هاي آن هم شامل موارد زير مي      ين آموزه تر  اساسي

ي تعيـين   هـا   ي گونـاگون، ارزشـيابي راه حـل       ها   تعيين راه  ،اطالعاتآوري   سيستم، جمع 
امـا مراحلـي را كـه در    . شده، انتخاب بهترين راه حل، اجراي آن و در نهايت ارزشـيابي           

  . توان چنين نام بردشود ميتجزيه و تحليل يك سيستم طي مي
 خواهيم مدل آن را بسازيم؛روشن ساختن حدود و مرزهاي سيستمي كه مي. 1

 ؛ ها شناخت اجزاي مهم و روابط آن. 2

 تعيين پيوندها؛ . 3

 عوامل و اجزاي سيستم؛ بندي  طبقه. 4

   2.سازي و شبيهسازي  ، مدلها تعيين متغيرهاي نشان دهندة جريان. 5
نيـز پيونـد    » عقالنيت عملي «و  » ييگرا  ساخت«،  »كاركردگرايي«نظريه سيستمي كه با     

د، تـأثيراتي كـه در   گذار يند انديشگي بر جاي   افربر   عمده   تواند سه تأثير  نزديكي دارد مي  
 :  نيز قابل مشاهده استنژاد دستگاه فكري احمدي

 و محـدود نـشدن بـه يـك          مـسأله اعتقاد به وجود متغيرهاي متفاوت در يك        . 1
 3پاسخ و راه حل؛

 يندي نگريستن؛ افر. 2

  .عملياتي انديشيدن. 3
نظريه سيستمي قرار دارند براي علت يـابي و    به عبارت ديگر، افرادي كه تحت تأثير        

كنند به جاي آن كه خود را به يك متغيـر محـدود سـازند بـا                تبيين يك پديده تالش مي    

                                                 
ارزيابي سهم راه آهن سـريع در حمـل و          «نژاد محمود و حميد بهبهاني؛        احمدي: همچنين بنگريد به  در اين باره    . 1

  .37؛ ش جاده؛ »نقل شهري
  .209 ـ 204؛ صص پيشينحقيقت، صادق؛ . 2
 .1/1/1385 مفيد؛ بيمارستان از  در بازديدسخنراني. 3
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239 شناسي هاي معرفت نظام و انگاره

توانند با آن مرتبط باشند بررسـي كننـد و     ميشناخت بيشتر آن، متغيرهاي متفاوتي را كه     
ل و  يبراي حل مـسا   لذا  . دببيننيند  اپديده را محصول تعامل عوامل متعدد در طي يك فر         
ينـدي انديـشيدن يعنـي      افر. كننـد مشكالت نيز راه حل را در يك پاسـخ منحـصر نمـي            

 در آورنده وجود به گوناگون عوامل اساس بر پديده يك تحليل و  يابي گري، علت  تبيين
  . »عقالنيت« يعنيديگر تعبير به و زماني؛ پروسه و مكانيسم يك

ل سيستم يا اجزاء با يكديگر مورد توجـه         ر نگرش سيستمي، چون رابط اجزاء با ك       د
ش قـرار   وهاي عملياتي كه بتواند تك تك اجزا را مـورد كـا           قرار دارد، گرايش به روش    

شاهده مـ  ترافيـك شـهر تهـران        مـسأله به طور نمونه چنان كه در       . يابددهد، افزايش مي  
تغيرهاي  براي ساختن الگوي سيستم ترافيكي شهر تهران، عوامل و م          نژاد  كرديم، احمدي 

 تـر   كنيد كه همين امر به عملياتي     شمرد و اجزاي متفاوتي را تعريف مي      متعددي را بر مي   
 بـه  نـژاد  از اين منظر حتي يكي از مهمتـرين نقـدهاي احمـدي    . انجامدشدن پژوهش مي  

 كـه   كننـد كنند و عملياتي نـشده نقـد مـي         مي ييمنتقدان خود اين است كه آنان كلي گو       
  .تهمراه با راه كار نيس

 كـه   گونه  همان. يي است گرا  اما نكته ديگر درباره نظريه سيستمي، رابطه آن با كاركرد         
كـاركرد اسـت و سيـستم        و شـرايط سيـستم،       ها  گويد اصوال يكي از ويژگي    پارسونز مي 

يـي نيـز نهفتـه      گرا  كـاركرد لذا در درون نگاه سيستمي نگـرش        . بدون كاركرد معنا ندارد   
انديـشانه و بهـا      منظور از كاركردگرايي نوعي رويكرد غايت     اما بايد تأكيد كرد كه      . است

دادن به عقالنيت عملي است كه مطـابق آن موضـوعات مختلـف در محـك و تـرازوي              
  : مطابق اين رويكرد سه پرسش اساسي وجود دارد. شوند شناسي مي عقل، غايت

  آيا سيستم كاركرد دارد؛. 1
  دارد، آيا بودنش مفيد است؛ ناگر . 2
   كدام است؟ وري ي اصالح كاركرد سيستم و افزايش بهرهها مفيد است، راهاگر . 3

عقل حكم  . ودش   نمي گيدبه تعبير ديگر، با اين نگرش فرد دچار روز مرگي و شيئي ش            
د، آن را   ر از دست داد و ديگر سود و منفعتي ايجاد نك           را كند اگر سيستمي كاركرد خود    مي

عقـل   هاي اطراف خود را بـا      پديده ايدما ب .  ندهيم حفظ نكنيم و منابع را در درون آن هدر        
 را مورد ارزيابي قرار دهـيم تـا ببينـيم آيـا در راه اهـداف و                  ها  عملي بسنجيم و كاركرد آن    

ينـدي  ا نداشته باشد يـا فر     وري  روند يا نه؟ بر اين اساس اگر سازماني بهره          مي ت پيش اغاي
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240 گفتمان عدالت و معنويت

لذا دغدغه اصالح نظام بوروكراسـي      . هاي باال مواجه خواهد شد     شود با پرسش   ساز  دردسر
 مـشهود اسـت بايـد در        نژاد  فرجام گسيخته فرسوده كنوني را كه در رفتار و گفتار احمدي          

رسد انحـالل برخـي شـوراها و ادغـام برخـي            همچنين به نظر مي   . همين جا سراغ گرفت   
.  كه در دوران رياست جمهوري وي رخ داد ريشه در اين نگـرش داشـته باشـد                 ها  سازمان

كند و چيزي را بـه      ويكرد كاركردگرايانه هيچ پديده مديريتي را عادي و طبيعي تلقي نمي          ر
معيـار درسـت بـودن      . پنـدارد صرف اين كه از گذشته به ارث رسيده است درسـت نمـي            

  » .مسبوق به سابقه بودن«كاركرد داشتن است، نه 
ابات نيز از آن سخن  بوده و در انتخنژاد ، كه رويه مديريتي احمدي»خواه مديريت تحول«

هـا فرسـوده و      مديريت ،بدون اين بينش  . يانه است گرا  گفت، در گرو داشتن رويكرد كاركرد     
داشتند و اكنون در اثر تغيير » تيطريق«هايي اداري كه پيشتر شوند و به تدريج سنت  ميايستا

» يتموضـوع «ل اداري   ياند در پيچ و خم مـسا       فلسفه وجودي خود را از دست داده       ،شرايط
  .شود يي پيش نياز اصالحات تلقي ميگرا از اين منظر، كاركرد. يابندمي

كه در انديشه دنبال تحول هستيم، در ساختار اداري و اجرايي كشور هـم              طور    ما همين 
آيـد دربـاره سـاختار اداري، نظـام           مـي   من از موقعي كه يادم     .شيمبايد دنبال تحول با   

 پايين سيـستم، معطـل شـدن كارهـا در           دهيزكشور، مشكالت سيستم، با   ريزي    برنامه
نبود سـالمت در    رثاي  در  . اندكردهنظر    سيستم و ناكار آمدي سيستم همه مدعيان اظهار       

 64دانيد كه بازدهي سيستم مي.  فراوان استها  مقاالت و كتاب،ها اين سيستم، سخنراني
يا .  دارد معناي آن اين است كه نوعي عقب گرد سيستماتيك مستمر وجود          . صدم است 

بايد ذخاير را بفروشيم و چند برابر پول تزريق كنيم تا نتيجه بگيريم، يـا هميـشه يـك                   
ان را بـاالي  مما بايد راند. اين كه خيلي بد است  .  ريال بازدهي است   64دهيم  تومان مي 

   1.يك ببريم، با خالقيت، ابتكار، اصالح سيستم و سالمت
م بر اجراي تـصميمات     م و مص  گير   تصميم ،ما به ساختار اداري چابك، منسجم، سريع      

  گرفته ياي در كشور كه در مركز تصميم       يك سازمان در هم پيچيده     اال و .)نياز داريم (
شود خروجـي   وارد اين هزارتوي سيستم اداري مي     وقتي  شود، با اهداف مشخص،      مي

                                                 
 .25/7/1385هاي دانشجويي؛  سخنراني در جمع تشكل. 1
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241 شناسي هاي معرفت نظام و انگاره

  1.اهداف نداردتصميمات و آن انطباقي با ورودي و 
به ايـن معناسـت     (ازمان دولت بسيار بزرگ است،      ي اجرايي و س   ها  اين كه دستگاه  

اش پـايين   بـازدهي . كنـد تر مي م خودش را بزرگ   ي دا .ستاش بسيار باال  هزينه) كه
كيفيـت  .  كشور پايين اسـت    يو اجرا در ساختار مديريت    گيري    سرعت تصميم . است

 سـال طـول     هخواهـد اجـرا بـشود پـانزد       اي مي پروژه.  پايين است  ها  گيريتصميم
شود با آن چيزي    اصال تصميماتي كه در ساختار مديريتي كشور گرفته مي        . كشد مي

. ي عمومي ملت است معموال داراي زاويه است       ها  عموم ملت و خواست   نظر    كه مد 
 چيزي كه داديم    دهيم، خروجي با آن   اي را به سيستم اجرايي مي     يك تعداد خواسته  

امـا ايـن    . كشندآنجا زحمت مي  البته نيروهاي فراواني دارند     ... كامال متفاوت است  
 شود بـه نتيجـه برسـد و بـا         دهد كه تمام تواني كه صرف مي      ساختارها اجازه نمي  

  2.بازدهي صد در صد در اختيار مردم بيايد
اش همـين وضـع كـشور     سال شكل گرفته كه خروجـي     50ـ40 طي   ييك موجود 

ن، سـازمان   است، يعني شما وضع كشور را ببينيد، باالخره يكي از عوامل اصـلي آ             
بيست و پنج سال اسـت كـه ايجـاد تحـول در سـاختار سـازمان                 ... مديريت است 

انـد و نـشده     ي قبلي خواسـته   ها  همه دولت . دارد مديريت در دستور كار نظام قرار     
 روي ساختار سازمان مـديريت مطالعـه و         74از سال   ) كه(حاال امروز بنده    .. .است

واب و پرسش و پاسخ بـا       ج، سؤال و    ام و صدها ساعت مناظره    بررسي و فكر كرده   
هايي كه در زمان    و يكي از برنامه   ) امداشته(ي گوناگون   ها   گوناگون، با تيپ   يها  آدم

انتخابات در مجامع گوناگون اعالم كردم، تحول در ساختار سازمان مديريت بـود،             
  3.)در پي آن هستم(

  
  پارادايم اسالم مهندسي و آبادگرانه. 8

نژاد همنشين باورهاي ديگر در     مشخص شد، باورهاي ايماني احمدي    چنان كه پيشتر نيز     

                                                 
ريـزي كـشور؛      در مراسم توديـع فرهـاد رهبـر و معارفـه ريـيس جديـد سـازمان مـديريت و برنامـه                     سخنراني  . 1

28/8/1385. 
 .20/4/1386مصاحبه بعد از جلسه هيأت دولت؛ . 2
  .25/7/1385هاي دانشجويي؛  سخنراني در جمع تشكل. 3
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242 گفتمان عدالت و معنويت

باورهاي ايماني نه تنهـا در نظـام شـناختي او           . اي دارد كننده نظام فكري وي نقش تعيين    
ايمـان شـاخص و     . اي دارد بلكه در نظام ارزشي وي نيز نقـش مهمـي دارد            جايگاه ويژه 

ن نبايد بـا اصـول مـسلم علمـي و           كه ايما طور    همان. معيار سنجش باورهاي ديگر است    
تواند با اصول مـسلم ايمـاني در تعـارض          عقالني در تعارض باشد، علم و عقل نيز نمي        

. كنـد  جهت و معيار را ايمان عقالنـي شـده تعيـين مـي             نژاد   در نظام فكري احمدي    .افتد
ايماني كه خرد ستيز نيست و به افكار و رفتار آدمي در حوزه فردي و اجتمـاعي جهـت       

. ترين حالـت اسـت     مطلوب ه جهان ديني شده و دين جهاني شد       ،در اين نگاه  . بخشدمي
. ناپـذير اسـت     از دين و باورهاي ايماني او جـدايي        نژاد  مكانيسم ذهني و فكري احمدي    

ايمـان   .ايمان عنصري واقعي و جهت بخش است نـه شـيئي تزيينـي و تـسكين بخـش                 
ي خـود را بـا      ها  گفتار، رفتار و ويژگي   همنشين هميشگي انسان است و بايد تمام افكار،         

هـاي اخالقـي و حكمـي    دين تنها احكام فقهي نيست، بلكه صـاحب آمـوزه        . آن سنجيد 
هيچ ساحتي از زندگي وجود نـدارد كـه تحـت           . دهداست كه روح زندگي را شكل مي      

ي از  ادر هر حالت و وضعيتي كه باشـي جـد         . يكي از احكام حكمي و فقهي دين نباشد       
هـاي ذهنـي و     يستي و دين روح حاكم بر زندگي است كه بايد تمام حوزه           ساحت دين ن  

  .بخشدرفتاري و گفتاري فرد را جهت 
دين كه نمونه كامل آن اسالم است در برنامه زنـدگي درسـي را تعطيـل نگذاشـته و                   
اصولي را براي بشر پس از خاتم االنبياء مشخص كرده است تا در هر دوره به مقتضيات       

 سـخن از    نـژاد   لذا وقتي احمـدي   . اساس آن بيانديشد و عمل كند      خود بر زمان و دانش    
و موضوعاتي از اين دسـت بـه        » مديريت اسالمي «،  »سياست اسالمي «،  »اقتصاد اسالمي «

پس انسان سكند و آورد به اين معناست كه اصول و جهت را اسالم مشخص مي        ميان مي 
 در  .دهـد  را شـكل مـي     هـا    ديگـران آن   با تكيه بر منابع شناختي ديگر و استفاده از علوم         

توان آن را با مفهوم     نوعي از بينش است كه مي     گر    در اينجا بيان  » اسالمي«حقيقت نسبت   
  .برابر دانست» پارادايم«

 كـه   هـا   پارادايم مشتمل است بر مفروضات كلي نظري و قوانين و فنـون كـاربرد آن              
يارهاي كار پژوهـشي مجـاز را در        پارادايم مع . گيرندبر مي را   ها  جامعه علمي خاصي آن   
كننـدگان مفهـوم     آن چنان كه مطرح   . كنددي آن است تعيين مي    ها  درون علمي كه ناظر و    

بعدالطبيعه اسـت كـه     ي از پارادايم حاوي بعضي اصول ما      بخش مهم اند    نيز گفته پارادايم  
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243 شناسي هاي معرفت نظام و انگاره

 پارادايم داراي يك چهارچوب مفهومي خاص     . كندرا هدايت مي  پژوهش درون پارادايم    
پـارادايم  « لـذا    1.شـود شـود و در آن جهـان توصـيف مـي            مي است كه با آن جهان ديده     

  .يعني با اسالم ديدن، با اسالم داوري كردن و با اسالم زندگي كردن» اسالمي
انـدوزي و    به تعبير ديگر هيچ انديشمند و دانشمندي بـدون پـارادايم سـراغ علـم              

سخن اينجاست كه دانـشمندان     . نيستعلم بدون پارادايم ممكن     . رودي نمي آموز  علم
برنـد و تفـاوتي     اسالمي گرچه همانند دانشمندان ديگر از منابع ديگر شناخت بهره مي          

از اين جهت ميان آنان وجود ندارد اما در انتخـاب پـارادايم بايـد اسـالمي بنگرنـد و                    
 پـارادايم اسـالمي بـه       ، يعنـي همـراه بـا      سكوالريـستي  غيـر براساس ايماني واقعـي و      

  . ضوعات و علوم بنگرندمو
اگر نـه   . مي با ديگران در پارادايم است     اللذا تفاوت عمده دانشوران و دانشمندان اس      

هـاي انديـشمندان و     تواننـد از روش   علوم اسالمي هم مانند بسياري از علوم ديگـر مـي          
توان اسـتنباط    مي نژاد  از اين جهت آن چه از بيانات احمدي       . دانشمندان ديگر بهره ببرند   

 و برخاسته از باورهاي ايماني      يرد اين است كه پارادايم علمي يك مسلمان بايد اسالم         ك
در . گيرنـد  اگر چنين شود علوم مختلف نيز جهت و رنگ اسالمي به خود مـي              .او باشد 

گيرنــد و غايــات دينــي ماننــد مهــري قــرار نمــي  بــيايــن حالــت احكــام دينــي مــورد
 سـاز   د در علوم انساني سرنوشـت     نتوايي مي گرا  مهرورزي و پرهيز از دنيا     ،خواهي عدالت

  . خود از پارادايم اسالمي بهره برده استنژاد به اين معنا احمدي. شود
ماركسيسم نتوانـست عـدالت وعـده       . امروز ما در آغاز يك تحول جهاني قرار داريم        

 داده شده را به ارمغان بياورد و مكتب ليبراليسم هم امروز به نقطه پايان خـود رسـيده          
امـروز بـشريت تـشنه      . دارد قـرار جديد  امروز بشريت در آستانه يك انتخاب       . است

ي انديـشه   هـا   ما بايد با اتكا به خداونـد و تبيـين چـارچوب           . توحيد و عدالت است   
 پيـشرفته، راه را     يهـا ، در اقتصاد، فرهنگ، علوم و فنـاوري       ها  اسالمي، در همه زمينه   

م كه آيينه و نقطه كمال همـه اديـان الهـي         اسال. براي پيشرفت همه جانبه هموار كنيم     
  2. كندبتواند بشريت تشنه عدالت و معنويت را سيرااست، مي

                                                 
 .119 ـ 108، صص 1379ت، م؛ سعيد زيبا كالم؛ تهران، سچيستي علمچالمرز، آلن اف؛ . 1
 .21/2/1385سخنراني در دانشگاه هدايت اندونزي؛ . 2
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244 گفتمان عدالت و معنويت

سعادت نهايي بشر زندگي در جامعه اسالمي است و امروز ملت ما موظف است و               
مأموريت دارد كه در سرزمين مقدس ايران، جامعه شاهد، وسط و الگـو را بـر پـا                  

   1. وسط استجامعهالعمل برپايي قرآن برنامه و دستور. كند
كنيم اسـالم هـم       مي  خودمان ضعيفيم، خيال   ها  ما بعضي وقت  . اسالم قدرتمند است  

كنيم چيـز   دهيم و معرفي مي     مي  چيزي هم كه از اسالم بروز      نلذا آ ... ضعيف است 
اسالم آمده است بشريت را اداره بكند و ما بايد بـا ايـن              . اين نيست . ضعيفي است 

  2.الم، جمهوري اسالمي و وظايفمان نگاه بكنيمنگاه به اس
 وجود مديران متعهـد، مـؤمن و مـسلمان          ، شدن يبراي اسالمي اداره شدن و اسالم     

 متعهـد   ،يعني آن مدير  . ما نيازمند برنامه اسالمي هستيم    . الزم است، اما كافي نيست    
 خـب   ما فكر كرديم  . باشد به اين كه حوزه مسئوليت خودش را اسالمي اداره بكند          

 اين كشور و آن كشور و    ،دور هم بنشينند اين كتاب و آن كتاب       . اندمديران مسلمان 
شور شد  كردن  آن قدر اين آش اقتباس      . ها اقتباس كنند  فالن الگو را ببينند و از اين      

اي و شور شد كه ديگر وقتي ما گفتيم آقا بايد كشور را اسـالمي ادار كنـيم، عـده                  
خواهد كشور را به هم بريزد و عقـب گـرد             مي ين آقا  است، ا  جرگفتند اين آقا متح   

 هم مديران مسلمان و متعهد و هم برنامه، نگاه و ،ره اسالمي كشورا ما براي اد...كند
هـاي اقتـصاد    با فرمـول  را  يمان  ها  شود ما بانك  نمي. خواهيم  مي گيري اسالمي جهت

بكنيم و بعد بخواهيم ا، اجحاف و دنياپرستي است، اداره بداري كه مبتني بر رسرمايه
گذاري صنعتي  هاي سرمايه شود فرمول نمي. شوداين نمي . ، اسالمي بشود  ماناقتصاد

داري باشد آن وقت بخواهيم صنعت پيشرفته اسـالمي داشـته           هاي سرمايه  ما فرمول 
داري اساس روابط كـار دنيـاي سـرمايه        شود كه ما روابط كارمان را بر      نمي. باشيم

  3.شود بعد بخواهيم مشكالتمان حل بشود، نمي، بكنيمتنظيم»  محورارزاب«
ها در نهايت بايد به تعـالي       ها و خدمت  همه تالش . كشور ما كشوري اسالمي است    

هويـت و   . بنيان فرهنگ و تفكر ملت ايران اسـت       م  اسال. انساني منجر شود   و كمال 
زشمند اگر دين تضعيف شود، فرهنگ ما و مظاهر ار        . فرهنگ ما مبتني بر دين است     

                                                 
  .27/7/1384سخنراني در مراسم تجليل از خادمان قرآن كريم؛ . 1
 .27/2/1385سخنراني در ديدار با منتخبين استان مركزي؛ . 2
 .22/1/1385سخنراني ديدار با منتخبين استان خراسان رضوي؛ . 3
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245 شناسي هاي معرفت نظام و انگاره

  تـضعيف  »عشق و محبت  « و   »ايثار و جهاد  «،  »هنر و عرفان  «،  »ادبيات و شعر  «آن از   
هاي اخير تالش فراوان شد كه نقش دين در زندگي فردي ها و دههدر سال. شود مي

آيا علت جز اين اسـت كـه      . و جمعي به ويژه در سياست و حكومت كمرنگ شود         
ه گـا    آن ،د و اگر هويت آسيب ديـد      شو  مي اگر دين ضعيف شود، هويت ما تضعيف      

حتي سليقه و  و  ا را بگيرند و هر چه خود خواستند به ما بدهند             م توانند همه چيز  مي
  1.منش و فرهنگ را به ما تحميل كنند

ي قـرارداد و    يگرا  چنان كه روشن است اين انديشه در نقطه مقابل سكوالريسم يا عرف           
 يعنـي نداشـتن پـارادايم اسـالمي يـا           ،نـا نژاد سكوالريـسم را بـه همـين مع        اصوال احمدي 

لـذا در انديـشه او تمـايلي بـه برخـي از             . كندچهارچوب نظري و جهت ديني تعريف مي      
داننـد، ديـده      مـي  برابـر » عقالني شـدن  «و  » علمي شدن «هايي كه سكوالريسم را با      تعريف

 جهـت   انجامد، بلكه عقالنيت به خودي خود به سكوالريسم نمي      و   علمي شدن    2.شودنمي
 علـم   .زايد   مي هاي سكوالريسم بودن است كه سكوالريسم     ديني نداشتن و متاثر از پاراديم     

و عقالنيت رقيب ايمان نيستند بلكه مكمل آن هستند، به شرط آن كه در پيونـد بـا برخـي                    
نـژاد  به ايـن ترتيـب در نظـام فكـري احمـدي           . ها به سكوالريسم آلوده نشوند    دنياخواهي

سكوالريـسم  «و  » سكوالريسم اخالقي «: كوالريسم را از هم تفكيك كرد     توان دو نوع س    مي
هاي اخالقـي ديـن      سكوالريسم اخالقي شامل كنار گذاشتن نظام ارزشي و آموزه        . »معرفتي

 با به حاشيه رفتن نظام اخالقي دينـي آن چـه كـه جـاي آن را                  .تقوايي است و ناشي از بي   
. بازانـه آدمـي اسـت      هاي فـردي و هـوس     گيرد نوعي هرج و مرج برخاسته از خواست        مي

دهد كه    مي هايي را شكل  توان آن را عدم نظام خواند رفتارها و ساخت          مي چنين نظامي كه  
خواهانه و مخالف صلح و آرامش       هاي غيرانساني، غيرعدالت  كارگزاران را به سوي تصميم    

 يـسم معرفتـي   فرينـد بـه سكوالر    آ  مي اين فضايي كه  با  سكوالريسم اخالقي   . دهد  مي سوق
 و بـاور جـداي از ايمـان         ،لذا سكوالريسم معرفتي كه دانش دور مانده از وحي        . انجامد مي

  بـه سكوالريـسم خـتم      ياست ريشه در اميال نفساني دارد و لزوما هـر عقالنيـت و دانـش              

                                                 
 .15/5/1384مهوري؛ سخنراني در مراسم تحليف رياست ج. 1
 تهران، انتشارات بـاز،  ؛عرفي شدن در تجربه مسيحي و اسالميشجاعي زند، علي رضا؛ : در اين باره بنگريد به . 2

؛ »جداانگاري دين و دنيا  « مقاله   ؛برگزيده مقاالت دايره المعارف دين    : فرهنگ و دين  ن؛  ا و ويلسون، براي   1381
  .139 ـ 133، صص 1374مرتضي اسعدي؛ تهران، طرح نو، 
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تقوا و مهجـور از ايمـان شـائبه سكوالريـستي           هاي بي  عقالنيت و پژوهش انسان   . شود نمي
تاريخ ايران پـس    . شود  مي هاي مومن موجب تقويت ايمان    يت و دانش انسان   دارد اما عقالن  

  .از اسالم گواه اين مطلب است
هايي است كه همواره موحد زيسته است و با ظهور اسـالم،            ملت ما از معدود ملت    

در دامان اسالم تعالي و تكامل يافت و آن چـه از            .  ايمان آورد  )ص( به پيامبر عزيز  
او در سـايه اسـالم بـه        . توان داشت در خدمت اسـالم قـرار داد        ذوق، استعداد و    

هـا  ها، جان فشاني   اسالم با فداكاري   .هاي بلند علم، معرفت و كمال دست يافت        قله
خـدمات  «ايـن تبـادل و      . هاي علمي و معنوي ايرانيان گسترش يافـت       و  مجاهدت  

 ،ادببه گـسترش فرهنـگ، ادب و تمـدن و تربيـت سـتارگاني در علـم،                  » متقابل
سـتارگاني  . ها انجاميد  حكمت، رياضي، نجوم، اخالق، فلسفه، پزشكي و ساير رشته        

درخشند و نامـشان       مي  شدند و همچنان در دنياي امروز      ساز   و فرهنگ  ساز  كه تمدن 
هـا  اگرچه با فاصله افتادن ميان مردم و حكومـت        . همواره قرين اسالم و ايران است     

هايي عـارض شـده اسـت،     و آفتهدست رفتهاي مهمي از يي، فرصتها در دوران 
  1.مجاهدت در اين سرزمين افول نكرده است ولي در عين حال فروغ علم، ايمان و

 او مهندسـي    دانـشگاهي نژاد مهندسـي خوانـده و تحـصيالت         با وجود اين، احمدي   
هاي روحي او تاثير گذاشـته و بـر همـين           ع در نگرش و ويژگي    واين موض . عمران است 

ضـمير  .  ذهنـي او را بـه سـوي آبـادگري و عمـران كـشانيده اسـت           اساس پيش فـرض   
هاي مختلف ميـل بـه      ناخودآگاه و جهت ذهني او به آبادگري معطوف است و در پديده           

اي خواسـته يـا   چنين ذهنـي در مواجهـه بـا هـر مـاده و پديـده         . توليد و آبادسازي دارد   
مرحله به مرحله باالتر ارتقا     توان آن را از يك       انديشد كه چگونه مي   خواسته به اين مي   نا

اگر به اين اصل معتقد باشيم كه در تك تك افراد يـك ميـل بـيش از اميـال ديگـر                      . داد
دهـد،  هاي زندگي فرد را به سوي آن سوق مـي         و در بيشتر احوال و فرصت     قدرت دارد   

، در مـورد    ...انـدوزي و  ي، آبـادگري، ثـروت    خـواه   گري، قـدرت  اميالي همچون پژوهش  
ترين كشش روحي اين ميل بزرگ. د بايد بگوييم كه آن گرايش آبادگري است      نژااحمدي

لـذا در   . و خميرمايه وجودي او شده كه آثار آن در گفتار و رفتار وي تجلي يافته اسـت                

                                                 
 .30/5/1384سخنراني در مجلس شوراي اسالمي پيش از بررسي رأي اعتماد به وزيران پيشنهادي؛ . 1
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247 شناسي هاي معرفت نظام و انگاره

تـوان ناديـده    نژاد اين رويكرد را كه با روح وي عجين شده اسـت نمـي          يم احمدي اپاراد
دو معنـاي ديگـر نيـز دارد؛        » اسالم مهندسي «م  در تركيب پاراداي  » مهندسي«واژه  . گرفت

يكي تاكيد بر مباحثي است كه در گذشته و به ويژه در نظريـه سيـستمي مطـرح شـد و                     
ديگري بازگشت به اين مطلب اسـت كـه بايـد شـكاف ميـان باورهـاي دينـي و علـوم                      

 دانـشگاهي  در حقيقت يك مهندس مسلمان بايد در كنار علوم        . دانشگاهي برداشته شود  
  .ها جمع ببندد باورهاي ايماني دور نيفتد و ميان آناز

و حـساب  گيري   كاري كه در آن اندازه   .كار مهندسي يعني كاري كه چهارچوب دارد      
شـود  تقريبا همه كارهايي كه در اجتماع انجام مـي        . و كتاب است و قابل كنترل است      

در بينـيم    مـي  حتـي . اگر بخواهد درست انجام بشود بايد با نگاه مهندسي انجام شود          
 براي اين كه به آن چهارچوب بدهند و به          ،كارهايي كه عمدتا مفهومي يا كيفي است      

. گذارنـد، حتـي در بخـش فرهنـگ        ذهن نزديك كنند يك اسم مهندسي اول آن مـي         
هاي معينـي بيـاوريم و قابـل        مهندسي فرهنگ يعني ما بيايم فرهنگ را در چهارچوب        

بنـابراين، نگـاه در     . ت كنـيم و البتـه شـدني اسـت         ريزي و نظار   گيري و برنامه  اندازه
التحـصيل از   غ نه اين كه لزوما مهندس فار      ؛هاي مختلف بايد نگاه مهندسي باشد      بخش

ممكن است كـسي تحـصيالتش در دانـشگاه تحـت           ... دانشگاه در يك رشته خاص    
  و يعنـي ذهـن مـنظم     . عنوان مهندسـي نباشـد، امـا نگـاهش نگـاه مهندسـي باشـد              

ريزي  ها را خوب بتواند تجزيه و تحليل، ريشه يابي، برنامه          پديده )كه (ردا چهارچوب
شود كار مهندسي، ولو علوم     اين مي .  براي رسيدن به اهداف برنامه     ؛و سازماندهي كند  

  1.اجتماعي خوانده باشد
هـا  سازي يعني با طبيعت و محل كار كنيد و بهترين          بهينه .سازيمهندسي يعني بهينه  

مـن معمـوال در كـالس       . اصال مهندس يعني كار آفرين    . ها را بسازيد  ترينو ارزان 
گويم و اصرار دارم اين را بگويم كه مهندس يعني كسي كـه           ها اين را مي    براي بچه 

كوپتر كـرديم و وسـط كـوير پيـاده كـرديم و             ها را سوار هلي   اگر ما چند تا از آن     
ه روز خودتـان را در اينجـا        ها داديم و گفتيم شما ده پانزد      مقداري هم آذوقه به آن    

انـد؛ يعنـي از     ها يك اجتماع برپا كـرده     د، رفتيم سال بعد آمديم ببينيم اين      ينگه دار 

                                                 
 .5/12/1385 ؛سخنراني در ديدار با اعضاي سازمان نظام مهندسي ساختمان. 1
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248 گفتمان عدالت و معنويت

حاال در اين كـشور وسـيع       . همان طبيعت استفاده كرده، ساخته و ايجاد كرده است        
كـنم   من فكـر مـي    . خواهيم كشورمان را بسازيم   ايران با همه امكانات مادي، ما مي      

 يعنـي هـم در آن   . بـسازيم  و همان مهندسي فكر كنيم يا طراحي كنيم   .شدني است 
  1.سازي باشد و هم متكي بر منابع خودمان باشدخالقيت، هم نوآوري و هم بهينه
ها را با هم قـاطي      گويند معنايش اين نيست كه اين     وحدت حوزه و دانشگاه كه مي     

يعني اگر كسي فقيه يا     . يم ما اين مرزبندي را در علوم نداشت       كنيم، گرچه در گذشته   
حاال باالخره بر ما تحميل شـد و       . دان، منجم و پزشك هم بود      فيلسوف بود، رياضي  

علم مفيد، علم تعالي    . علم، علم است ديگر   . براي كشور دو دسته علوم درست شد      
كنـد و انـسان را بـاال        بخش و علمي است كه قلب را در مقابل خداوند خاشع مي           

 گرچـه ممكـن     .گويم دوباره برگرديم    نمي .بندي شده است  سيمحاال يك تق  . بردمي
است در آينده اين اتفاق بيفتد كه مهندس ما فقيه هم باشد، فقيه مـا مهنـدس هـم                   

اما تا آن موقع بايد تـالش كنـيم هـم           . باشد و يك فيلسوف ما اقتصاددان هم باشد       
ـ   . مان را يكي كنـيم    ها و اهداف  حوزه و هم دانشگاه آرمان     ان يكـي شـد،     اگـر آرم

 وحدت هم   وحدت در عمل و روش هم حاصل خواهد شد و اگر اهداف يكي شد             
   2.كنيم  مينياز خودمان و بشر را توليدشود و علم موردحاصل مي

  
  »عدالت، معنويت«گفتمان  . 9

 بينشي  ، چهارچوب ها  گيريفضاي ذهني، جهت  » پارادايم«همانند  » گفتمان«گرچه مفهوم   
دهيم ضـمن اسـتفاده از      كند، اما به برخي داليل ترجيح مي      ا بيان مي  و نظام ارزشي فرد ر    

جداي از كـاربرد    . نيز بهره ببريم  »  معنويت ،گفتمان عدالت «از  » پارادايم اسالم مهندسي  «
نژاد نكته ديگر اين اسـت كـه هـر كـدام از ايـن               فراوان اين اصطالح در ادبيات احمدي     

چنان كه خواهيم . شود ديگري كمتر ديده ميمفاهيم بر روي عناصري تاكيد دارند كه در    
شـود كـه گرچـه تقريـر و تفـسير           مباحثي مطرح مـي   »  معنويت ،عدالت«ديد در گفتمان    

هـاي آن   ديگري از پارادايم اسالم مهندسي است، امـا ورود بـه بحـث، تاكيـدات و واژه                

                                                 
 .8/12/1384سخنراني در گردهمايي بزرگ مهندسان كشور؛ . 1
 .27/9/1385ن نمونه كشور؛ سخنراني در مراسم تجليل از دانشجويا. 2
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249 شناسي هاي معرفت نظام و انگاره

. ناساندتواند ابعاد ديگري از دسـتگاه فكـري او را بـش      متفاوت است و به همين دليل مي      
رود همانند گفتارهاي پيـشين تنهـا     مياين مبحث كه آخرين گفتار فصل حاضر به شمار    

تـر نظـام    كنـد و آن هـم شـناخت هـر چـه بيـشتر و دقيـق                گيـري مـي   يك هدف را پي   
 اما از  ،به يك موضوع   اين فصل    گانه  هتمام گفتارهاي نُ   .نژاد است شناسي احمدي  شناخت

لذا ذكر مفهوم پاراديم و گفتمان تنها بـه ايـن منظـور         . ندازاويه ديدهاي مختلف پرداخته   
اتخاذ شده است تا با زواياي ديگري از اين انديـشه آشـنا شـويم؛ تاكيـدات آن را درك                    

  .شناسي برسيم نژاد در سپهر شناختكنيم و به نوعي هم افقي با احمدي
رزشي نـدارد،   جهت وجود ندارد، علم الينفع ا     چنان كه پيشتر نيز تكرار شد، علم بي       

  و نيـست پـذير  پـارادايم ممكـن نيـست، جـدايي عقـل نظـري از عملـي امكـان              بي علم
هـاي زنـدگي   دهنـد خـود متـاثر از شـيوه     كه به زندگي جهت مـي   گونه  ها همان  شناخت
ينـدي كـه بـين      ا شناخت محصول رابطه ديالكتيكي عين و ذهـن اسـت و در فر             ؛هستند

  .شود، حاصل ميدهدعوامل متعدد دروني و بيروني رخ مي
نژاد اين است كه مهمتـرين جهـت   ي احمديشناس  گفتار آخر در معرفت  ،به اين ترتيب  

هـاي فـردي و     هاي زنـدگي در حـوزه     زندگي عدالت و معنويت است و بايد تمام ساحت        
بايد گفتار، كـردار و افكـار   . اجتماعي به سوي اين دو ارزش واال و غايي در حركت باشند         

هاي فرهنگـي، اقتـصادي، سياسـي و تمـام           معنويت باشد؛ بايد حوزه    ما به سوي عدالت و    
ابعاد اجتماعي به سوي عدالت و معنويت باشد و گزيده آن كه عدالت و معنويـت غايـت                  

هـاي  نژاد سراسر پر اسـت از واژه      ادبيات احمدي . قصوا، نهايت آمال و كعبه مقصود است      
. كننـد هيمي كـه آن دو را تفـسير مـي     مفاهيم هم خـانواده بـا آن و مفـا          ،عدالت و معنويت  

 بنيـان   ،نژاد استنباط كرد  ي احمدي شناس  توان آن را از زبان     كه مي  » معنويت ،عدالت«گفتمان  
اصـوال اگـر   . ريزي كرده استالمللي پيل داخلي و بينيانديشه سياسي او را در حوزه مسا  

اسـي مبتنـي بـر عـدالت و         انديشه سي «از آن به عنوان      كنيم بايد    بندي  انديشه وي را فرمول   
لذا اگر گفتمان را سيستم يا ساخت زباني يك فرد بدانيم كـه جهـان در                . ياد كرد » معنويت

را بايد  »  معنويت ،عدالت«آفريند، به همين معنا     هاي معرفتي را مي   شود و عرصه  آن معنا مي  
  . دانستنژاد گفتمان احمدي
ي تـسلط بـر     هـا    جـستجوي راه   اي هستند كه سياست را به معناي فريـب و         امروز عده 

كنيم سياست يعني تدبير امـور جامعـه بـشري و ايـن             اما ما فكر مي   . كنند تفسير مي  ها  ملت
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250 گفتمان عدالت و معنويت

... اين بايد بر پايه عدالت و معنويـت باشـد        . انساني و الهي باشد   » هايارزش«بايد براساس   
ها اين تعريف   منت. هاي ديپلماسي را خودمان تعريف كنيم      بايد ادبيات و مباني و روش      )ما(

مندنـد از   عالقـه ) ي استعماري ها  دولت(ها  آن... بايد برپايه عدالت و معنويت باشد      ما حتما 
هـا يـاد    ان همان كلماتي را بشنوند كه خودشـان بـه آن          خواه  ها و دانشمندان و آزادي    ملت
 و  خـواه ها را تكرار كند، روشنفكر، دانـشمند، آزادي       هاي آن در دنيا هر كس حرف    . اندداده

دمكرات است، اما هركس مستقالنه بيانديشد، متكي بر فكر و فرهنگ خود تصميم بگيـرد               
  1.شود و سخن بگويد، به ديكتاتوري، خشونت و تحجر متهم مي
 كه همواره يـك گفتمـان و      ايم    در اين شانزده، هفده سال و بلكه بيشتر، شاهد بوده         

، توليـد   هـا   پردازيظريهادبياتي بر فضاي عمومي كشور مسلط شده است كه تمام ن          
تـأثير   ، و حتي اجراي كشور را به شدت تحـت         ها  ريزي، برنامه ها  ها، طراحي انديشه

توانيم اگر واقعا بياييم از منظر عدالت به جامعه نگاه بكنيم، مي          ...  داده است قرار مي 
تمام نظامات حاكم بر دنيا را زير سؤال ببريم و راه كارهـاي جديـد، نـو، مـؤثر و                    

ت امـر جـامع و فراگيـري        العـد ...  مندي براي حل مشكالت بشر عرضه كنيم      توان
 در تعامل با ديگران، محل كار، مدرسه،        ه،است؛ عدالت در رفتار فردي، در خانواد      

از روايات، احاديث و قرآن كـريم اسـتفاده         ) بايد( .... دانشگاه، بازار و در همه جا     
مطالبـه عمـومي در      زش و منش و   گستري به عنوان يك ار    كنيم تا عدالت و عدالت    

 در  هـا   اي شود كه عدالت معيار سنجش رفتار انسان       جامعه ما مطرح شود و به گونه      
  2.ها و مشاغل باشد همه زمينه

 ايـن باشـد كـه       » معنويـت  ،عـدالت «ين پرسش درباره گفتمان     تر  رسد مهم به نظر مي  
يگر چگونه اسـت؟    ي د ها   با هم و ارزش    ها  معناي عدالت و معنويت چيست و رابطه آن       

بـه  » تبعـيض «و  » فقر«،  »فساد«،  »ظلم« عدالت را در مقابل مفاهيمي همچون        نژاد  احمدي
توزيع صـحيح منـابع در      «: كندي زير اشاره مي   ها  او در تعريف آن به ويژگي     . بردكار مي 

 ،تخصيص منابع براي منـاطق    «؛  »ها  توزيع امكانات و فرصت   «؛  »ها  قلمرو حاكميت دولت  
يـا عـدالت در وضـع قـانون؛         » حقـوق برابـر   «؛  »روميت، استعداد و ظرفيت   به نسبت مح  

                                                 
 .29/10/1384؛ )مكتب االسد(سخنراني در جمع نخبگان و فرهيختگان سوريه . 1
 .6/7/1384سخنراني در ديدار با مديران دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم؛ . 2
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251 شناسي هاي معرفت نظام و انگاره

با عواملي همچـون فـساد،       در اجراي قانون؛ و مبارزه     يا عدالت » تساوي در برابر قانون   «
  .فقر، تبعيض، ظلم، ظالم و فاسد

 1؛»با لبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم النـاس بالقـسط            رسلنا  لقد ارسلنا   «
ها و بينات را آوردند، براي اين كه مردم را به قيام بـراي           ران الهي آمدند، نشانه   پيامب

يـا در جـايي   . آنها مقدمه است تا قسط در جامعه انساني برپا شـود        . قسط وا دارند  
لوا عليهم آياته و يـزكيهم و       تاالميين رسوال منهم ي   هوالذي بعث في  «: ديگر فرمودند 

عدالت چيست؟  ...  2».انوا من قبل لفي ضالل مبين     ان ك  يعلمهم الكتاب و الحكمه و    
محور اصلي جامعه اسالمي است؛ يعني اگر ما همه احكام          . محور و قائمه هستي است    

بسياري از اخالق و روحيات اسالمي را هم داشته باشيم، امـا      اسالمي را داشته باشيم؛   
گوينـد چيـزي   ي مها گويم ناقص است؛ بعضي  در جامعه ما عدالت برپا نباشد، من مي       

دارد، چون باالخره آن چيزي كه ضامن همه احكام اسالم، همه فرهنگ اسالم             نوجود  
عدالت يعني آحـاد مـردم در       ... و همه اخالق و روحيات اسالمي است، عدالت است        

عدالت يعني تالش كنـيم حقـي از        . برابر قانون و احكام الهي يكسان و مساوي باشند        
يم تا ظلمي واقع نشود و كسي در اين جامعه مظلوم           همه تالش كن  . كسي ضايع نشود  

را مالك همه چيز     اي خود  تبعيض نباشد، عده   ها  گيريلت يعني در تصميم   اعد.. .نشود
ناسـد، سياسـت    ش   نمـي  البته عدالت مـرز   . اي از همه چيز محروم باشند     بدانند و عده  

 عدالت  ؛تسها  گيري عدالت روح حاكم بر همه تصميم      .شناسدو خارجي نمي   داخلي
  3.ها نيست و تصميمها ي از منش، رفتار، سياستاچيزي جد

، از تـساوي  ها عدالت از حقوق برابر، توزيع صحيح منابع در قلمرو حاكميت دولت         
. گويـد المللـي سـخن مـي     آحاد بشر در برابر قانون و از احترام به قراردادهاي بين          

مندانه بـه رسـميت     عدالت حق همه را در داشتن آرامش، صلح و زنـدگي شـرافت            
عدالت مفهومي جذاب  . ندكعدالت، زورگويي و رفتار دوگانه را نفي مي       . شناسد مي

عقل و منطق در برابر عدالت خـضوع        . ستها  رد و مورد عالقه و توجه همه ملت       اد
عدالت مايه آرامـش و همـاهنگي       : )ص(  به گفته دخت گرامي پيامبر اسالم      .كندمي

                                                 
  .25سوره حديد، آيه . 1
  .2سوره جمعه، آيه . 2
 .25/9/1384و بلوچستان؛ سخنراني در ديدار با منتخبين استان سيستان . 3
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252 گفتمان عدالت و معنويت

  1.ستها دل
 دادن فرصت كافي و يكسان به همه استعدادها، نه فقط به قشر             اجراي عدالت يعني  

عدالت يعني شرايطي فراهم بشود كه هر كس در         ...  اي خاص، بلكه به همه    و طبقه 
البتـه  . اي خـاص  استعداد دارد، بتواند آن را فعال بكند، نه بـراي عـده           اي    هر زمينه 
  2. هم هستي كشوراه و بودجهها در توزيع مناسب و درست ثروت عدالت
حـاد ملـت بتواننـد از آن        آاي توزيع شود كه همه كـشور و          بايد به گونه   ها  فرصت

اف يا مركز ايران يا در هرجا هستند، بتوانند از          رو كساني كه در اط     برخوردار باشند 
اين يك اصل   .  تعالي برخوردار باشند    و  براي شكوفايي استعدادها و رشد     ها  فرصت

... ي فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، شهرنشيني و       ها  اين تمام سياست  . محوري است 
  3.دهدتأثير قرار مي را تحت

 د در برابر قـانون را عـدالت       افراما معموال برابري    . ي عدالت است  گذار  معيار قانون 
تـري غـافليم و آن ارزيـابي        ولي از موضوع مهـم    . دانيم كه مطلب درستي است     مي

افراد در برابر قـانون منجـر بـه عـدالت         زماني برابري   . قانون با مالك عدالت است    
تحميـل نظامـات   . شود كه خود قانون بـا مـالك عـدالت تـدوين شـده باشـد            مي
بر آن ظلم بالسويه است و تفكـر اسـالمي ظلـم            ا همگان در بر   يو برابر  عادالنه غير

  4.داندبالسويه را عدل نمي
حيد و يكتاپرستي و    زندگي توأم با تو   «نژاد  در گفتار احمدي  » معنويت« اما مقصود از  

تـرين ديـن     اسـالم كامـل    نـد  اين ديـدگاه هرچ    رد. است» عمل به دستورات انبياي الهي    
شود اما همه اديان الهي داراي يك ريشه هستند و تفاوت ماهوي ميان آنان              محسوب مي 
ي اصيل آن دين رجوع كنند اشتراكات ميـان  ها اگر پيروان هر دين به آموزه . وجود ندارد 
لـذا گفتمـان   . شـود و معنويـت فـراهم مـي   داري  ا بـراي ديـن   ضيابد و ف   مي بشر افزايش 

 ضمن اعتراف به حقيقت و عظمت اسالم در پي تحميل هـيچ دينـي               » معنويت ،عدالت«
هاي حقيقـي هـر ديـن اسـت؛ مـسيحيان بـه              نيست و پيشنهاد آن تنها بازگشت به ريشه       

                                                 
 .26/6/1384سخنراني دوم در مجمع عمومي سازمان ملل؛ . 1
 .307/1384دانشجويي؛ هاي  سخنراني در ديدار با جمعي از دانشجويان، اساتيد و اعضاي تشكل. 2
 .23/5/1384مصاحبه با گزارشگر واحد مركزي خبر؛ . 3
 .6/3/1385و مجلس؛ گذاري  سخنراني در مراسم يكصدمين سالگرد قانون. 4
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253 شناسي هاي معرفت نظام و انگاره

گرو بازگشت  در» معنويت« به   دستيابي. مسيحيت، يهوديان به يهود و مسلمانان به اسالم       
اگر پيروان اديان الهي هر كـدام بـه فـرامين دينـي           . ي الهي است  ابه توحيد و معارف انبي    

تعـاليم انبيـا داراي     .  حل خواهد شد   روزخود پايبند باشند بسياري از مشكالت انسان ام       
 و منطقي ساده و منطبق با فطرت آدمي است و به همين دليل به سادگي قابل فهم اسـت            

نـژاد را   گـاه ايـن بيـنش احمـدي       ترين تجلـي  مهم. كند رابطه برقرار مي   ها  با درون انسان  
 بوش  ي به المللي و به ويژه در نامه و      ي عمومي او در مجامع بين     ها  توان در سخنراني   مي

  .مشاهده كرد
بر اساس كالم الهي، همه ما به پرستش خداي يگانـه و تبعيـت از رسـوالن الهـي                   

بـر هـر     ي عالم اسـت و    ها  پرستش خداوندي كه فوق همه قدرت      «:ايمدعوت شده 
خداوندي كه داناي پنهان و آشكار و گذشـته و آينـده اسـت و               «،  »كاري تواناست 

خداونـدي  » «.كنـد ت مي ثبگذرد و اعمال آنان را      داند در قلب بندگانش چه مي     مي
بير همـه   تد«،  » و زمين است و همه عالم عرصه پادشاهي اوست         ها  كه مالك آسمان  

او يـار   «،  »دهدعالم به دست اوست و به بندگان وعده مغفرت و بخشش گناهان مي            
بندگان را به ايمـان و      «،  »ن و رحيم است   ارحم«،  »مظلومان و دشمن ستمگران است    

خواهد كه در مسير حق قدم بردارنـد و در          كند و از آنان مي    عمل صالح دعوت مي   
كند و بر اعمال    به اطاعت رسوالنش دعوت مي    بندگان را   «،  »اين مسير استوار باشند   

داند كه فقط حيات اين     را متعلق به كساني مي     پايان بد «و  » آنان شاهد و ناظر است    
و » «.از امر او سرپيچي كنند و به بندگان او ظلم روا دارند        جهاني را انتخاب كنند و    

 مقام او بترسند    كه از عظمت و    داندپايان نيكو و بهشت جاويد را از آن بندگاني مي         
ما معتقديم بازگشت به آيين انبياي الهي تنها        » .و از هواي نفس خويش پيروي نكنند      

 گـرايش   )ع( به آيين مـسيح   ) بوش(عالي  ام جناب شنيده. ات است جراه سعادت و ن   
مـا نيـز حـضرت      . زمين اعتقاد داريـد    داريد و به وعده الهي حكومت صالحان در       

قـرآن بارهـا از ايـشان       در  دانيم كـه    ان بزرگ الهي مي    را از پيامبر   )ع( عيسي مسيح 
. به نحوي در كتاب مقدس نيز آمده اسـت        ) باال(همه اين آيات    ... تجليل شده است  

 در پيـشگاه    ها  روزي برپا خواهد شد كه همه انسان      : اند كه پيامبران الهي وعده داده   
كوكـاران بـه    ني. خداوند متعال حاضر خواهند شد تا به اعمال آنان رسيدگي شـود           

كـنم  فكر مي . شوندبهشت رهنمون خواهند شد و بدكاران به عذاب الهي دچار مي          
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254 گفتمان عدالت و معنويت

  .هر دوي ما به چنين روزي اعتقاد داريم
زيرا ما بايد پاسخگوي ملت خـود و        . اما محاسبه اعمال حاكمان آسان نخواهد بود      

يـامبران،  پ. همه كساني باشيم كه اعمال ما به نحوي در زندگي آنان مؤثر بوده است             
صلح و آرامش را بر پايه خداپرستي و عدالت و حفظ كرامت انـساني بـراي همـه                  

 همه ما به اين مباني؛ يعني توحيد و خداپرستي، عدالت           گرآيا ا . اندبشريت خواسته 
و حفظ كرامت و عزت انساني و اعتقاد بـه روز واپـسين معتقـد و متعهـد باشـيم،        

تيجـه دوري از اطاعـت خداونـد و آيـين           توان بر مشكالت امروز جهان كـه ن        نمي
ي كرد؟ آيا اعتقاد به ايـن مبـاني،   آفرين ق شد و بهتر و زيباتر نقش   يپيامبران است، فا  

؟ آيا مباني مزبـور     كند   نمي دهد و تضمين  صلح و دوستي و عدالت را گسترش نمي       
عـالي ايـن دعـوت را       ؟ آيا جناب  تآيين نوشته يا نانوشته اكثريت مردم جهان نيس       

كنيد؛ بازگشت حقيقي به آيين پيامبران، به توحيد و عـدالت، بـه حفـظ      بت نمي اجا
  1كرامت انساني و به اطاعت از خداوند و رسوالن او؟

كنيد ريشه  تواند ادامه يابد؟ آيا فكر نمي      چيست؟ و تا كي مي     ها  ريشه اين نابساماني  
ات انبياي الهي،    از تعليم  ها  قدرت  دوري بعضي از حاكمان و     ها  اصلي اين نابساماني  

و پيامبر  ) السالم عليهم(تعليمات حضرت ابراهيم، حضرت موسي و حضرت عيسي         
در همه اديان الهي كه مـا و شـما بـدان معتقـد                است؟ )ص( خاتم حضرت محمد  

  :ها وجود داردهستيم، اين آموزه
 را آزاد خلـق كـرده اسـت و          هـا   او انسان . خداوند خالق و پروردگار همه است      -

  .داده است بنده كس ديگري غير از او باشنداجازه ن
او امر به تقوا، نيكي و خدمت به بندگان خـدا، مهربـاني و دفـاع از مظلومـان و                     -

 .ران كرده استگمبارزه با ستم

 .پسندد نمي كرامت بخشيده است و ذلت را براي آنان ها خداوند به انسان -

فرستاده است و از بندگان خـود   او پيامبرانش را با داليل روشن و كتاب و ميزان            -
 .خواسته است در اقامه عدل بپاخيزند

  بر اساس همين مباني مشترك ما معتقديم؛

                                                 
 .18/2/1385متن نامه رئيس جمهور اسالمي ايران به رئيس جمهور آمريكا؛ . 1
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255 شناسي هاي معرفت نظام و انگاره

تواند در جهان مستقر    ح و آرامش واقعي فقط بر پايه خداپرستي و عدالت مي          لص -
  .و پايدار شود

 .ستها صلح و آرامش و كرامت انساني حق همه ملت -

الي و تأمين زندگي توأم با معنويت، محبت و رفاه از           تالش در جهت پيشرفت و تع      -
توانيم با اتكا به اين مباني كه مباني مشترك همه          ما و شما مي   . حقوق همه مردم است   
 1.ي بلند بشري باشيمها  حركتي نو در تحقق اين آرمانگذار اديان الهي است، پايه

. زم و ملـزوم يكديگرنـد     آيد، عدالت و معنويـت ال     ت باال نيز بر مي    اچنان كه از عبار   
ايـن  . آيـد شود و بدون معنويت، عدالت به دست نمي       بدون عدالت، معنويت محقق نمي    

شوند كه مكتب و گفتماني بتواند با تأكيد بـر هـر دو در پـي               دو غايت زماني حاصل مي    
. اين گفتمان بايد عالوه بر نظر و تئوري بـا عمـل نيـز بيگانـه نباشـد                 . يدآ بر ها  تحقق آن 

شود بلكه تحقق آن در گرو       تنها به حوزه انديشه محدود نمي      » معنويت ،عدالت«ن  گفتما
ي، آزادي،  خـواه   دار به حقيقـت   ييابي پا ت  اين گفتمان بستر دس   . پيوند نظر و عمل است    

گـزاري،   صلح، آرامش، اميد، نشاط، كرامت انساني، سعادت، مهرورزي، فرهنگ خـدمت      
. سـت ها  يي نظيـر ايـن    هـا   وحـدت و ارزش   توسعه، دمكراسي، گسترش فضايل اخالقي،      

شود يا در صورت حصول پايـدار       ي ديگر حاصل نمي   ها  و معنويت ارزش   بدون عدالت 
زيربنـا بـودن    «نژاد به جاي آن كـه وارد ديـالوگ          به عبارت ديگر، احمدي   . نخواهد ماند 

العلل و   را كه مفهومي چند بعدي است علت      » معنويت،  عدالت«شود،  » اقتصاد يا فرهنگ  
    .كندهاي فردي و اجتماعي معرفي مييربناي پديدهز

اگر .  رخت برمي بندد   ها  طلبي   و سلطه  ها   خودخواهي ر توحيد و خداپرستي نباشد،    گا
حقوق ديگران رعايت   ي نباشد،   پرست  خداپرستي باشد، خودپرستي نيست و اگر خود      

د بود و   شود و اگر حقوق ديگران رعايت شود، تجاوز، ظلم، جنگ و فتنه نخواه            مي
شود و همراه با صلح، آرامش      ار عدالت، صلح برپا مي    ربا استق . شود  مي عدالت برپا 

توحيـد و   : گـوييم و امنيت خواهد بود؛ بنابراين، ما بر اساس تعليمـات الهـي مـي             
 امش جهاني هستند و صلح و آرامش جهاني بـر         ري اصلي صلح و آ    ها  عدالت ريشه 

                                                 
 .7/6/1385متن نامه رئيس جمهور اسالمي ايران به صدراعظم آلمان؛ . 1
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256 گفتمان عدالت و معنويت

  1. تحقق آن دير نخواهد بودپايه توحيد و عدالت ممكن خواهد بود و
ان از خداپرسـتي و     منـد    دوري برخـي از قـدرت      هـا   علت اصلي همه اين گرفتاري    

اگر خدا در زندگي بشر نباشد عشق، محبـت و عـدالت نيـز وجـود                . عدالت است 
اگر خدا نباشد يا فقط نام او باشد و اطاعت از او نباشـد، وضـعي                . نخواهد داشت 

ليبراليسم غربي در حـال     . قاط جهان شاهد آن هستيم    است كه امروز در بسياري از ن      
زورمداران چـه بخواهنـد و چـه        . فروپاشي است زيرا فاقد اخالق و معنويت است       

اين يـك وديعـه     . نخواهند، مردم، خدا و عدالت و كرامت انساني را دوست دارند          
راه نجـاتي بـراي بـشريت جـز         . ناپـذير اسـت    الهي در انسان و يك حقيقت انكار      

اين موحدين و خداپرستان هـستند      . ت به خدا، عدالت و آيين پيامبران نيست       بازگش
عدالت ميزان قابل فهمـي     . كنند  مي و بر معيار عدالت عمل    اند    گزار مردم  كه خدمت 

آن چـه   «ي عدالت اين كالم بلند است كه        ها  يكي از مالك  . براي همه بشريت است   
و آن چـه را بـراي خـود         پـسنديد بـراي ديگـران هـم بپـسنديد             مي را براي خود  

ـ    نمـي   عدالت جز با حضور مردم برپا      ».پسنديد براي ديگران هم مپسنديد     نمي . ودش
 و داليل محكم و روشن مـردم را بـه           ها  پيامبران الهي ماموريت دارند ابتدا با نشانه      

آنـان را   » كتاب و حكمت  «خداپرستي دعوت نمايند و با راهنمايي مردم و آموزش          
  2.رغيب كنندبه برپايي عدالت ت

 بنده خدا و تابع دستورات خدا باشند، آيا در چنـين            ها  كه همه انسان  اي    در جامعه  
كه اي    عدالتي، تبعيض، تجاوز و فساد وجود خواهد داشت؟ در جامعه           بي اي  جامعه
 همه بنده خدا هستند، جز لطف، محبت، رافـت و مهربـاني چيـزي ديـده                 ها  انسان

در شادي و غـم هـم    اند     غمخوار هم  ها  همه انسان ي  ا  در چنين جامعه  ... نخواهد شد 
جامعـه   در اقدامات خير و مفيد براي     . در كارها يار و مددكار هم هستند       .اند  شريك

كننـد،    مـي  در جامعه بندگان خدا همه يكديگر را دعـا        . گيرند  مي از يكديگر سبقت  
م خواهند، مثل آن چيـزي كـه در صـدر اسـال             مي همه براي يكديگر خوبي و خير     

 بـراي يكـديگر فـداكاري و ايثـار       . مهاجرين و انصار برادر يكديگر شـدند      . ديديم

                                                 
  .12/12/1384؛ )IDFR(ه ديپلماسي و روابط خارجي مالزي سسخنراني در موس. 1
 .10/4/1385يقايي؛ سخنراني در اجالس سران كشورهاي آفر. 2
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257 شناسي هاي معرفت نظام و انگاره

دادنـد،    مـي  كردند، مورد نياز خودشان را فداكارانه در اختيـار برادرشـان قـرار             مي
 به همين دليل است كه      .ورزيدند نميدادند و بخل      مي ديگران را بر خودشان ترجيح    

  1.نامد ي م را اهل فالح و رستگاريها خداوند آن
 آينده تاثير گذاشت؟ صلح، آرامش و نيكبختي براي تمـام           نتوان بر جها    مي چگونه
 سواالت اساسـي پـيش روي       ها   چه وقت و چگونه محقق خواهد شد؟ اين        ها  انسان
ه محقق خواهد شد كـه      گا  ما معتقديم نظم پايدار و مولد آرامش و صلح آن         . ماست

چه جامعه بشري از عدالت و معنويت دور         هر   .بر پايه عدالت و معنويت بر پا شود       
امني نزديك خواهد شد، به طوري كه اندكي بحران ولـو            شود به همان نسبت به نا     

  و رفتارهـاي غيربـشري     هـا   از جنس حوادث طبيعي نيز موجـب بـروز ناهنجـاري          
. شـود   مـي   متاسفانه در جهان امروز تبعيض و فقر به نحو چشمگيري ديده           .شود مي

ريـشه عمـوم ايـن      .  زايش كينه ورزي، جنگ و ترويـسم اسـت         تبعيض خود بستر  
امـروز دنيـا منتظـر چنـين عـدالتي          ... عدالتي است   بي  دوري از معنويت و    ها  پديده

 به اين خواست فطري پاسخ دهد، عدالت ظهور      ها  اگر اراده انسان  . است) توحيدي(
همه اديـان   ي پاك از    ها  اين همان وعده الهي است كه همه انسان       . پيدا خواهد كرد  
 »عدالت و معنويت  «اگر گفتمان حاكم بر مناسبات جهاني، گفتمان        . منتظرش هستند 

شود و بـر عكـس اگـر مناسـبات منهـاي              مي باشد، صلح پايدار و آرامش تضمين     
ه بسياري از سازوكارها براي     گا  ي گردد آن  تهعدالت و معنويت تعريف و از اخالق        

پيام امـروز   ... كافي و ناكارآمد خواهد بود    ايجاد اعتماد و تحكيم و صلح همچنان نا       
 پـيش بـه سـوي آرامـش و صـلح پايـدار       ،ها  و دولتها  ما به ملت ساز  ملت تمدن 

  2.براساس عدالت و معنويت است
و شيميايي و ميكروبي بر     اي    ي هسته ها  صلح تحميلي، صلحي كه در سايه زرادخانه      

 صلح هم باشد، پايـدار      شود، گرچه اساسا صلح نيست، حتي اگر        مي  تحميل ها  ملت
اي  تجربه تاريخي نشان داده است كه در هر مقطعي از زمان و در هر گوشه   ... نيست

پيرايه و حقيقت اسالم معرفـي شـده اسـت،            بي از جغرافياي بشري كه اسالم ناب،     

                                                 
 .11/5/1385 ؛سخنراني در ديدار با مردم اسفراين. 1
 .26/6/1384 ؛سخنراني دوم در مجمع عمومي سازمان ملل. 2
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258 گفتمان عدالت و معنويت

ي بشريت به سمت اسالم گرايش دارد و امروز مطالبه عدالت و معنويت يـك             ها  دل
 مسلمانان موظفيم به اين مطالبه درسـت پاسـخ مناسـب و             مطالبه جهاني است و ما    

  1.ه بدهيميصحيحي ارا
  

                                                 
 .17/9/1384 ؛مصاحبه مطبوعاتي در عربستان. 1
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  مهشتفصل 

  نژاد تحليلي بر شخصيت سياسي محمود احمدي
  

ي مرسـوم در    ها  ورزان از روش    سياست خت شخصيت سياسي و تحليل روانشناسانه     شنا
ت و تحليـل  اصوال انديشه سياسي جداي از شخصيت سياسـي نيـس  . علوم سياسي است 

 موضوع روانشناسي سياسي كه   . روانشناسي سياسي الزمه شناخت انديشه يك فرد است       
گيـري    ينـد شـكل   اد و به تحليل فر    دانن  مي از روانشناسي اجتماعي  اي     شاخه برخي آن را    

پردازد، به طور ويژه بررسي تاثير شخصيت افـراد        مي مدار  شخصيت سياسي يك سياست   
ي روانـشناسانه بـازيگران     ها  سياسي به طور كلي با ويژگي     روانشناسي  . بر سياست است  

سياسي سروكار دارد؛ اعتماد به نفس، شجاعت، خودمحوري، احساس امنيت يـا نـاامني              
روانشناسي سياسـي همچنـين بـه ايـن     . ي مورد توجه روانشناسان استها از ويژگي ... و

زد؟ چگونه افكـار او     آمو  مي ي سياسي را  ها  پردازد كه چگونه انسان گرايش      مي ها  پرسش
   1گيرند؟  ميتواند تغيير كند؟ و چگونه افراد تصميم  ميگيرد؟ چگونه افكار  ميشكل

. پردازد و از دو قسمت اصلي تشكيل يافتـه اسـت            مي  اساسي مسألهاين فصل به دو     
 را تحليـل و     نـژاد   كند بر اساس سه روش، شخصيت سياسي احمـدي          مي نخست تالش 

تـوان    مي پردازد كه   مي ي شخصيت سياسي او   ها  د، به ويژگي  بررسي كند و در قسمت بع     

                                                 
مطالعـات سياسـي و      اعي؛ تهـران، دفتـر    ج؛ منـوچهر شـ    نگرش جديد به علم سياست     ؛پالمر، مونتي و ديگـران    . 1

 .139 ص ،1380 ،الملل بين
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260 گفتمان عدالت و معنويت

لـذا در ايـن فـصل تـاثير         . ناميد» گزار شخصيت خدمت «آن را به داليلي كه خواهد آمد        
 و  هـا   ي او از نظـر ارزش     هـا   بر سياسـت كـشور و نيـز ويژگـي         » گزار شخصيت خدمت «

  .گيرد  ميمورد بررسي قرار...  وخواهانه ساالرانه و عدالت ي مردمها انديشه
  
  سه روش بررسي شخصيت سياسي. الف

 و  نـژاد   در فصل حاضر براي تكميل مباحث گذشته به بررسي شخصيت سياسي احمدي           
  :دانيم  ميبه اين منظور سه روش را مفيد. پردازيم  ميتحليل روانشناسي سياسي او

ي سياسـي و بررسـي مراحـل مهـم          پـذير   ؛ چگونگي جامعـه    نامه  آشنايي با زندگي  . 1
  دگي؛زن

 تـاثير فـرد   ي  گـذار   و سياسـت  گيـري     بررسي مهمترين هدف اصلي كه بر تصميم      . 2
 گذارد؛ مي

 .فردو ريخت روانشناسي مورد عالقه آل  بررسي الگوي شخصيتي ايده. 3

  
 ي سياسي پذير نامه و جامعه آشنايي با زندگي. 1

 سياسـي بـه     شنايي با شخـصيت   آي  ها   يك فرد، از مفيدترين روش      نامه  آشنايي با زندگي  
ي سياسي وي را بررسي كنيم و رشد        پذير  توانيم جامعه   مي  در اين شناخت   .آيد  مي شمار

توجه قـرار    ي حساس زندگي مورد   ها  شخصيت سياسي او را در مراحل مختلف و دوره        
ي گروهي، فرهنـگ و موقعيـت اجتمـاعي از          ها  خانواده، مدرسه، همساالن، رسانه   . دهيم

 فرد در همان مراحـل      ،به اين ترتيب  . ي سياسي هستند  پذير  هيند جامع اعوامل موثر در فر   
 يابد كه به تدريج و در مراحل بعدي رشد          مي نخست زندگي به شخصيتي سياسي دست     

 تحوالت و رخدادهاي زندگي، تحوالت عميق اجتمـاعي،  1.پذيرد  مييابد و دگرگوني  مي
اردي از ايـن دسـت      ورود به دانشگاه، دستيابي به يك شغل، پيوند با يـك گـروه و مـو               

به شمار آيند    ي زندگي يك فرد   ختوانند مرزهاي تاري    مي همگي از موضوعاتي هستند كه    
  .و در جهت بخشي به زندگي و در نتيجه شخصيت سياسي تاثيرگذار باشند

 بخش نخست كتـاب بـه همـين موضـوع، يعنـي             ،اما چنان كه پيشتر مشاهده كرديم     

                                                 
 .44-39، صص 1377؛ تهران، انتشارات بعثت، اسي سياسينروانشفتحي آشتياني، علي؛ . 1
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261 نژاد  تحليلي بر شخصيت سياسي محمود احمدي

 تـا پـيش از دوران رياسـت         نـژاد    احمـدي  ي زنـدگي  هـا   بررسي تحوالت مهمترين دوره   
 موقعيـت   ،در بخش نخست به موضوعاتي نظير شرايط خـانوادگي        . پردازد  مي جمهوري

ي ذهنـي،   هـا   مسألهي سياسي، مهمترين    پذير  اجتماعي، شرايط تاريخي، چگونگي جامعه    
ي هـشت سـاله حاكميـت جبهـه     ها ي استاني، سالها دوران دانشجويي، دوران مسئوليت 

اين اساس، در فصل حاضر      بر. د، دوران شهرداري و مقطع انتخابات پرداختيم      دوم خردا 
   .پردازيم  ميبه جاي تكرار مطالب پيشين تنها به دو روش بعدي

  
  بررسي مهمترين هدف اصلي. 2

 است هي خود به مطالبي اشاره كرد     ها  آدلر، موسس مكتب روانشناسي فردي، در پژوهش      
  بهـره  هـا    كه از آن عبـارات دارد در روش حاضـر از آن            كه نويسنده با توجه به برداشتي     

در رويكرد وي شخصيت آدمي به عنوان يك كليت وحدت يافتـه و بـه عنـوان                 . برد مي
به اين معنا كه شخصيت هر فرد، به عنوان يـك كليـت     . يك سيستم كلي قابل فهم است     

با در   فته و قابل تمايز كه در يك بستر خانوادگي، اجتماعي و فرهنگي خاص پرورش يا            
 موجـوداتي اجتمـاعي،     ها  انسان. نظر گرفتن تمامي اين عوامل، قابل فهم و بررسي است         

نده هستند كه در زندگي هدف مشخص داشته و خارج از چارچوب          گير  خالق و تصميم  
 از ديدگاه آدلر هر     . را شناخت  ها   آن توان    نميمعنادار است،   شان    و متني كه در آن زندگي     

از آن جا كه در روانشناسي فـردي، كليـه          . و معطوف به يك هدف است     رفتاري معنادار   
كنند و    مي  در زندگي براي خود غايتي را ترسيم       ها  رفتارهاي آدمي واجد معناست، انسان    

  .يابند  ميانسجام  تمامي رفتارهايشان در متن اين اهداف وحدت وگونه بدين
ا در ساخت و تحول شخـصيت       از اين رو آدلر و پيروان او بدون آن كه نقش گذشته ر            

آنان معتقدند كه تصميمات هر فرد بر مبناي        . بر آينده است  شان    ناديده بگيرند، تاكيد اصلي   
مفهـوم مهـم    . كنـد اسـتوار اسـت       مـي  تجاربش در شرايط فعلي و در جهتي كه او حركت         

ه  است كـ   »گرايي خيالي  غايت«كنند، اصطالح     مي ديگري كه آدلر و پيروانش از آن استفاده       
اهـداف خيـالي    .  اشـاره دارد   ،كنـد   مـي  به آن هدف اصلي كـه رفتارهـاي فـرد را هـدايت            

دلخـواه اسـت كـه در هـر شـرايطي آن را              تصور فرد از موقعيت مطلوب و     كننده    منعكس
واژه . كند و يا در تدارك و طراحي نقشه براي دسـت يـابي بـه آن اسـت                   مي جست و جو  

 هدف نهـايي شـخص و گـرايش دايمـي او بـه              يي نيز به همين ترتيب به ماهيت      گرا  غايت
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262 گفتمان عدالت و معنويت

يي به ايـن معناسـت كـه همگـي          گرا  غايت. حركت در جهت مشخص و معين اشاره دارد       
 واجد يك قوه انتخاب هستند كه چه چيز را به عنوان حقيقـت بپذيرنـد، چگونـه                  ها  انسان

. ر كننـد  رفتار كنند و چگونه وقايع و رويدادها را با توجه به هدفي كه در ذهن دارند تفسي                
 او  . امري كامال غريـزي اسـت      ،كند كه تالش براي رسيدن به كمال و برتري          مي آدلر تاكيد 

 ق آمدن بـر موانـع پيـشرفت       يفا  مردم را به سوي برتري و      ،معتقد است كه ميل به موفقيت     
 توضـيح ايـن    .شـود   مي ي باعث توسعه و رشد جامعه انساني      طلب  كشاند و ميل به برتري     مي

ي در نظر آدلر به معني كسب برتري نـسبت بـه ديگـران              طلب  كه برتري نكته ضروري است    
نيست، بلكه به معني موقعيت بهتر در زندگي و تالش براي گذار از موقعيـت ادارك شـده         
سطح پايين به موقعيت ادارك شده سطح باالست و بـه عبـارتي ديگـر عبـور از احـساس                    

راي دستيابي به موفقيـت و هـدف        كند كه فرد ب     مي  او اضافه  .منفي به احساس مثبت است    
يـابي    به معني جهـت    »سبك زندگي «در اين كاربرد،    . دهد  مي اصلي به سبكي از زندگي تن     

اوليه و اصلي فرد نسبت به زندگي است و در بردارنده مضامين و موضـوعاتي اسـت كـه                   
نقـشه  « آدلـر متـرادف سـبك زنـدگي را           .كنـد   مـي  و كليت وجود فرد را مـشخص       هستي
 تعريـف   »نقـشه راه زنـدگي    « و   »اسـتراتژي زيـستن   «،  »جهت حركت در زندگي   « ،»زندگي

 مـان   از ديدگاه آدلر، به وسيله سبك يا نقشه زندگي است كه ما به سوي هدف              . كرده است 
از ايـن روسـت كـه آدلـر انـسان را نويـسنده،              . داريم  مي گام بر ) اهداف غايي (در زندگي   

  .كند  ميفبازيگر، و كارگردان صحنه زندگي خودش تعري
 اسـت كـه شـايد از      »رغبت و تعلـق اجتمـاعي     « اما از مفاهيم ديگر مورد تاكيد آدلر        

ي فرد نسبت   ها  نگرش  مطابق اين مفهوم كه به     .ين مفاهيم در نظريه وي باشد     تر  شاخص
ينـد تحـول و     ابه اجتماع اشاره دارد، تعلق اجتماعي بدين معني است كه هر فـرد در فر              

بهتر براي جامعه   اي    از جامعه انساني دانسته و در جهت آينده       رشد سالم، خود را جزيي      
ي كـه از دوران     پـذير   يند اجتماعي شدن يا جامعـه     ادر اين ديدگاه، فر   . كند جهاني تالش 
شود، به معني يافتن جايگاهي اجتماعي و احساس تعلق بـه جامعـه و                مي كودكي شروع 

 »بـا ديگـران   سـازي     همانند«ف  آدلر رغبت اجتماعي را متراد    . مشاركت فعال در آن است    
رغبت اجتماعي يعني با چشم ديگران ديدن، با گوش ديگران شنيدن و             «.كند  مي تعريف

او رغبت اجتماعي را معيار برخورداري فرد از سـالمت          » .با قلب ديگران احساس كردن    
داند، به اين معنا كه سالمت رواني هر كس در گـرو آن اسـت كـه او تـا چـه                        مي رواني
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263 نژاد  تحليلي بر شخصيت سياسي محمود احمدي

تواند با ديگران مشاركت داشته باشد و بـه رفـاه و آسـايش ديگـران عالقـه و                     مي اندازه
هـدف  «گزيده آن كه در نظريه آدلر شخصيت هر فرد حول محـور             . دلبستگي نشان دهد  

كند و تمامي رفتارهـايش       مي وحدت پيدا است  كه او براي خودش در نظر گرفته        » غايي
 سـبك  ،از سـوي ديگـر  . بـه برتـري اسـت   و تبديل نـواقص   »نياز به جبران«در راستاي  

زندگي هر فرد نيز نقشه چگونگي حركت از نـواقص بـه سـوي برتـري و موفقيـت يـا                     
 و  هـا    تمامي رفتارها، واكـنش    ، بنابراين .حركت از احساس منفي به احساس مثبت است       

 1. كردبيني پيشتوان شناسايي و   ميعناصر شخصت هر فرد را بدين طريق

  
  نژاد در شناخت شخصيت سياسي احمديكاربست نظريه آدلر 

 در صورتي ممكن اسـت      نژاد  كاربست نظريه آدلر در شناخت شخصيت سياسي احمدي       
كه به جاي هدف اصلي فردي، هدف اصلي اجتماعي و سياسي او را كـه بـه رفتـار وي                    

كه در زندگي شخصي    طور    به هر طريق، هر فردي همان     . بخشد بررسي كنيم    مي وحدت
دارد، در صـورت رشـد      » نقـشه زنـدگي   «يي است و بـراي آن       ها  ارزشداراي اهداف و    

حتـي در    شخصيت اجتماعي ممكن است در زنـدگي اجتمـاعي بـراي جامعـه خـود و               
يي معتقد باشد و براي     ها   براي جامعه بشري نيز به اهداف و ارزش        تر  صورت كمال يافته  

كنـد و اصـوال ايـن         مي هكه آدلر نيز به آن اشار     طور     همان ؛آن نقشه و برنامه طراحي كند     
لـذا شـناخت آن اهـداف اجتمـاعي گـامي در            . كنـد   مـي  ريخت شخصيتي را سالم تلقي    

  . استنژاد شناخت شخصيت سياسي احمدي
ــديريتي احمــدي  ــه دوران م ــر نظــري ب ــژاد اگ ــدازيمن ــام ؛ در گذشــته بيان ــر نظ  اگ

نو بنگـريم؛    او از    » معنويت ،عدالت«ي وي را مدنظر قرار دهيم و به گفتان          شناس  شناخت
ي پـس از آن     هـا   يت رياست جمهوري و سال    لاگر به اظهارات صريح وي در آغاز مسئو       

يابيم كه وي چهار هدف اساسي را براي خود در مقام مسئول اجرايي               مي  در ،توجه كنيم 
ــرده اســت  ــرور«، »عــدالت گــستري« :كــشور ترســيم ك ــ خــدمت«، »يزمه ، و »يرازگ

                                                 
 صـص  ،1379 ،؛ علي صاحبي؛ تهـران، ادب و دانـش  خودكامگي تحليل روانشناختي استبداد و اسپربر، مانس؛   . 1

، 1367ن، مركـز نـشر دانـشگاهي،        محمد كاردان؛ تهـرا    ؛ علي تاريخ روانشناسي لوسين، فرنان و مولر؛       و 8-13
 .41-38صص 

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r



264 گفتمان عدالت و معنويت

 ه جنس اين چهار هـدف يكـي اسـت و همگـي را            اما نكته اينجاست ك    .»يافتگي توسعه«
 عـدالت بـدون توسـعه هماننـد         .اويه ديدهاي مختلف تلقي كـرد     زتوان يك هدف با      مي

 .ردانـد گيـري   زي است كه ناتمام و ابتر است و قابليت شكل         رگزاري بدون مهرو   خدمت
 نيـز بـه     » معنويـت  ،عـدالت «تمـان   فو گ » گـرا  مديريت وظيفه «چنان كه پيشتر در مفهوم      

نـد و همگـي الزم و   ناپذير   از همديگر جـدايي    ها  ي ديگري مطرح شد اين ارزش     ها  گونه
 مناسب است   نژاد  با اين توصيف، در معرفي شخصيت سياسي احمدي        .ملزوم يكديگرند 

توانـد حـاوي معـاني       بهره ببريم كه بهتـر مـي       »گزار شخصيت سياسي خدمت  «از مفهوم   
  .باشدوي شخصيتي و روانشناختي 

كاربرد اين اصطالح را پيشتر در نوشـته لوسـين پـاي، دانـشور فرهنـگ                در حقيقت   
 در  هـاي سياسـي   شناسي شخصيت وي در يكي از آثار خود كه به گونه        . ايمسياسي، مشاهده كرده  

دسته نخـست   . كندپردازد، دست كم به سه گونه اشاره مي         مي كشورهاي در حال توسعه   
 يابي به امنيت شـغلي     براي دست  شخصيكساني هستند كه به سياست از منظر تمايالت         

دسته ديگر شماري از فعاالن سياسـي هـستند كـه از طريـق نـشاط ناشـي از                   . نگرند مي
هاي سياسي آشـنا شـده و رفتـه رفتـه معتقـد             ي ملي با توانمندي   ها  مشاركت در حركت  

اما دسه سوم كـساني هـستند       .  شدند كه سياست بايد فعاليتي به شدت احساساتي باشد        
  1.نگرند  مي»خدمات عمومي« سياست به عنوان فرصتي براي كه به
ي آن را نتـوان در رفتـار و         هـا   اگر به عينيـت نرسـد و جلـوه        » گزار شخصيت خدمت «

ها آن چه   فارغ از واژه  . بود معنا خواهد  نامي بي  ،هاي اخالقي يك فرد تشخيص داد     ويژگي
 سبك و نقـشه زنـدگي      در حقيقت . است» سبك زندگي «كه اهميت دارد سلوك رفتاري و       

مدار به چـه هـدفي تمايـل دارد و كـدام هـدف را در                دهد يك سياست  است كه نشان مي   
ي مثبتي  ها  صرف شعار دادن و كاربرد واژه     . زندگي اجتماعي و سياسي خود برگزيده است      

د به  افرادهد كه آيا    نشان نمي » ساالري مردم«و  » دمكراسي«،  »توسعه«،  »گزاري خدمت«نظير  
نشانه و شاخصي كه ايـن حقيقـت را آشـكار    . د يا نه نف گرايش دار  اهداعي به آن    طور قط 

 زنـدگي اشـرافي و   ،به طور نمونـه . يك فرد است» سبك زندگي«و » نقشه زندگي«كند  مي

                                                 
؛ غالمرضا خواجـه سـروي؛ تهـران، پژوهـشكده          ها در توسعه سياسي     ها و توالي  بحرانپاي، لوسين و ديگران؛     . 1

 .166 و 165، صص 1380مطالعات راهبردي، 
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265 نژاد  تحليلي بر شخصيت سياسي محمود احمدي

لذا براي  . ساالري انطباق ندارد   گزاري و مردم   نشينانه با شعارهاي خدمت   سبك زندگي كاخ  
 نقـشه زنـدگي و      ،ي او هـا   رسي سـخنان و انديـشه     شناخت هدف اصلي فرد بايد ضمن بر      

  .سبك مديريتي وي را نيز مورد توجه قرار دهيم
 و انطبـاق آن بـا مـدل         نـژاد   احمـدي » نقـشه زنـدگي   «بر اين اساس، براي شـناخت       

 اسـتفاده از تجربيـات و مـشاهدات         هـا   يكـي از بهتـرين روش     » گزار خدمت«شخصيتي  
و انـد     جمهوري با او از نزديك رابطه داشته      ي دوران رياست    ها  افرادي است كه در سال    

 كساني كه از صبح تا شـب        ؛اند  شاهد برنامه زندگي او در طول شبانه روز بوده         ،به چشم 
 لذا در ميان تمام مداركي كه در اين زمينه وجـود دارد بـه               .اند  و همه جا همراه او زيسته     

ل يك مدت طوالني     كه در طو   نژاد  رسد اظهارات سرپرست تيم حفاظتي احمدي       مي نظر
بوده » استراتژي زيستن «و  » سبك زندگي «از نزديك و تنگاتنگ شاهد گسترده شدن اين         

 را در اين دوران معلوم      نژاد  است، بيش از اظهارات ديگر بتواند جزييات زندگي احمدي        
 بـه مـدت دو سـال مـسئوليت تـيم            84از سـال    كه   » دايي حامد  گير  جهان«سردار  . سازد

 هـا    در اين سـال    نژاد  ، درباره شيوه زندگي احمدي     را برعهده داشت   دنژا  حفاظت احمدي 
  :گويد  ميچنين

ـ    انيد كه حفاظت براي انجام كار خود چارچوب       د  مي ي دارد كـه بايـد      دهـا و قواع
خواهم در دل مردم باشم و مـرا        گفت من مي  رييس جمهور مي  ) اما... (رعايت شود 

گرفـت؛ هـم    ين حالت را به خود مـي      تردر اينجا كار ما سخت    . از مردم جدا نكنيد   
شرايط سـختي  . خواستيم حفاظت را انجام دهيم و هم ايشان از مردم جدا نشوند  مي

هـا اسـتان و شـهر و        بـه ده  .  كار به پيش رفت    ها  بود كه با لطف خدا و همت بچه       
از . ها بودترين دوران كار ما در زمان رياست جمهوريروستا سفر كرديم كه سخت

گفتند كـه     مي شود،ري اسالمي كه پروازهاي سران از آن جا انجام مي         آشيانه جمهو 
 نـژاد   ي يگاني ما در دوران آقاي احمـدي       ها  ماموريت» سورتي«در يازده ماه، تعداد     

بيشتر از هشت سال رياست جمهوري آقاي خاتمي و نيز شش ماه آخر دولت آقاي               
يي كـه   هـا   و پـروژه  شش ماه آخر دولت آقاي هاشمي به لحاظ كارها          . هاشمي بود 
پس حساب كنيد كه يازده مـاه كـار در ايـن            . رفت، بسيار زياد بود     مي براي افتتاح 

اي كـه مـا انجـام       هر برنامه و پروژه   . شوددولت با دو دوره هشت ساله مقايسه مي       
ديـدم كـه    هاي جبهه و جنگ هم مي     در عمليات . دهيم، خود يك عمليات است    مي
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266 گفتمان عدالت و معنويت

ين دوره مسئوليت نيروهاي حفاظت ريـيس جمهـور         تراما سخت . برد  مي چقدر كار 
 بـه  ها شد و تازه بعضي شب    شب تمام مي   12-11كار ما حدود    . در اين دوره است   
رفتـيم كـه در آن جـا انبـوهي از     مي) نارمك (72 در ميدان   نژاد  منزل آقاي احمدي  

آن جا هـم دو     .  رسيدگي شود  ها  جمعيت منتظرند كه ايشان بيايد و به مشكالت آن        
 را  ها  كردند و نامه  كنندگان رسيدگي مي   تك مراجعه ايستادند و به تك    ساعت مي  سه
شد و ايـشان بـراي اسـتراحت بـه منـزل            كار تمام مي  گرفتند؛ تازه حدود دو شب      مي

كردند و صبح زود ساعت پـنج  ساعت بيشتر استراحت نمي رفتند و شايد يكي دو       مي
  ساعت كار  21-20عت شايد بالغ بر      سا 24يعني ما در    . رفتيم  مي يا شش هم بيرون   

ت حتازه ما يكـي دو سـاعت اسـترا        . كرديم ساعت استراحت مي   3-2كرديم و    مي
دهنـده حجـم     ايـن نـشان   . شودزه پستشان شروع مي   كرديم اما نيروهاي ديگر تا     مي

من چون تقريبا با همه آقايان كار كـردم و در           .  است نژاد  كاري باالي آقاي احمدي   
تـرين  توانم بگويم كه پركارترين روزهـا و سـخت          مي  هم بودم  دوره آقاي هاشمي  

هر روز كار ايشان .  بوده و هستنژاد كارهاي نيروي حفاظتي در دوره آقاي احمدي   
  .شود با يك هفته كار آقايان به لحاظ حجم كار مقايسه كردرا مي

 را  ها  بچه. خواب ندارد، غذا ندارد   . آوردايم كه اين همه توان را از كجا مي        ما مانده 
من خودم يكي از پركارترين افراد مجموعه بودم ولـي نـسبت بـه              . اندازداز پا مي  

چون ايشان توان مـضاعفي داشـته و دارد كـه ايـن             . ايشان مانده بودم كه چه كنم     
 و شهرهاي مختلف، خوراك و غـذاي        ها  ما در استان  . چيزي جز عنايت خدا نيست    

نترل مواد غذايي مقام مسئول همواره برعهده       ديديم، چون به هر حال ك       مي ايشان را 
آوردند ايشان يك سوم يا يك چهارم غذايي كه برايشان مي. نيروهاي حفاظتي است

ورد؛ به چند جهت، يكي     خ   نمي گوشت و مرغ و اين جور چيزها هم       . خوردند  مي را
 نـژاد   آقاي احمدي . ند از اين چيزها بخورند    توان    نميبه علت اين كه قشر مستضعف       

 مثال ايـن كـه حتمـا بـا وضـو            .اند  ي اخالقي را خيلي رعايت كرده     ها  هميشه بحث 
امـا  . بـرد   مي ديديم كه ايشان از خستگي خوابش       مي يك وقت در فشار كار    . باشند

يا وقتي كه   . گرفت  مي كوپتر وضو خواست و حتي در هلي      مي بالفاصله مقداري آب  
خواندنـد،    مي ين كه سريع نماز را    رسيم، جدا از ا   استاني به محل مراسم مي     در سفر 

اگر ميزبان بگويد ابتدا غذا را صرف كنيد و بعد به ميان مردم برويـد، ايـن كـار را                    
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267 نژاد  تحليلي بر شخصيت سياسي محمود احمدي

رفـت چـون اعتقـاد دارد مردمـي كـه اينجـا             كرد و بالفاصله به ميان مردم مي      نمي
حتي وقتي سخنراني هم . و درست نيست ما غذا بخوريماند  ناهار نخوردهاند  ايستاده

و در بـالگرد    اند    گفت مردم هنوز به خانه نرسيده     ورد و مي  خ   نمي شود، غذا   مي متما
 بايد بحث غذا و     نژاد  كردند كه آقاي احمدي     مي پزشكان به ما اشاره   . خورد  مي غذا

 مـا سـعي   . انـدازد استراحت را رعايت كند چون فشار كـار، ايـشان را از پـا مـي               
  .عايت كنيمكرديم به صورت غيرمستقيم اين نكته را ر مي

 كـار نيروهـاي حفاظـت ايـشان در      نـژاد   در دوران رياست جمهوري دكتر احمدي     
گزاري سر از    ايشان به خاطر ديد مردمي و براي خدمت       . شود  مي شرايط سختي طي  

ناسد؛ من با بسياري از مسئوالن كار كردم ولي به اين شكل كسي را ذوب               ش   نمي پا
 كردنـد و  كه آقـاي بهـشتي اشـاره مـي        اي    من همان نكته  . در كار و خدمت نديدم    

.  ديـدم  نـژاد    را در آقاي احمـدي     »ما شيفتگان خدمتيم نه تشنگان قدرت     «گفتند   مي
 هم عمال ديـدم  نژاد چيزي كه در شعار و عمل شهيد بهشتي ديدم، در آقاي احمدي         

   ....ناسدش  نميكه در خدمت سر از پا
يد هستند و بـه مجموعـه دولـت و    خيلي مقالمال   در استفاده از بيت  نژاد  دكتر احمدي 

بعضي اوقات به خود ما هم در حيطـه كـاري   . گيرند  مي هم در اين زمينه سخت    وزرا
ما هـم مجبـور بـوديم كـه بـا           . وارد نشود المال    به بيت اي    گرفتند تا هزينه    مي سخت

زماني كه ايشان براي يك سفر استاني وارد يك         . حداقل امكانات امنيت را تأمين كنيم     
ايشان نظر داشـت كـه ايـن اسـتقبال          . آيندشود بسياري براي استقبال مي      مي اهفرودگ

 در زمان برگشت از فرودگاه، كساني كه براي استقبال آمـده بودنـد هـر                .انجام نشود 
داشـت    مي ايشان اتوموبيل را نگه   . شد  مي كس اتوموبيلي آورده و طول ستون ما زياد       

خواسـتند كـه طـول        مي مده اند؛ و از ما    كرد كه چرا اين همه ماشين آ        مي و اعتراض 
حتي سعي بر اين بود كه از خودرو جمعـي اسـتفاده شـود تـا                . ستون را كوتاه كنيم   

هيات همراه كمتر از وسايل متفرقه استفاده كنند و اين كار توسط نيروهاي حفـاظتي،               
 حتي در چنين مـوقعيتي هـم در نظـر گرفتـه           جويي    يعني دقت و صرفه   . عملياتي شد 

گـاهي در    ...كـرديم   مـي   استفاده ها   و نمازخانه  ها  در برخي سفرها از حسينيه    . دشو مي
گفتـيم ادامـه حركـت        مي گفتند بايستيد تا نامه مردم را بگيريم كه ما          مي حين حركت 

امـا در   . شود مي ي امنيتي مطرح  ها  چون به هر حال بحث    . گيريم  مي بدهيد، ما خودمان  
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268 گفتمان عدالت و معنويت

ايشان همـواره   ... كنندگيرند و مشكل را رسيدگي مي     ايستند تا نامه را ب    اكثر اوقات مي  
هنوز پژوي قـديمي را دارد كـه        . سعي دارد كه شرايط عادي جامعه را در نظر بگيرد         

ترددهايشان اوايل كار بيشتر بود البتـه مـا         . برند  مي هر وقت خراب بشود، به تعميرگاه     
 اما به هر حـال      .دهيمكرديم با حفظ ديدگاه مردمي ايشان، كار خود را انجام         سعي مي 

 هـا   كرديم چون معموال در همين فضاهاي عادي ضـربه        ميهاي امنيتي را رعايت   بحث
ما اگـر حتـي     . آوردنژاد هنوز هم غذايش را از خانه مي       آقاي احمدي  ...شود  مي وارد
خريديم،  اگر بگوييم ما  . كندخريم، اگر از بودجه دولتي باشد، استفاده نمي       اي مي ميوه

كند كه يك لقمـه       مي آن قدر رعايت  . كند  مي كتاب داريم قبول  و  هم حساب   چون با   
   ....اش نشود شبهه ناك هم وارد زندگي

رفتـيم،    مـي  در طول سفرهاي استاني گـاهي مـا در طـول مـسيرهايي كـه زمينـي                
 كـرد و بـاالي ماشـين        مـي   توقف .ندكرد  مي روستاهايي بود كه مردم روستا تجمع     

 در مـسايل حفـاظتي خيلـي نامتعـارف          ها  اين. كرد  مي بتايستاد و با مردم صح     مي
البته سعي مـا    . شود  مي  اما به جهت روحيه خاص ايشان شرايط ما هم سخت          ،است

در سـفر بـه     ...  را انجـام دهـيم     مـان   هم اين بود كه به صورت غيرمستقيم كارهاي       
ـ       ها  اصفهان، دكتر اشاره كرده بودند كه چرا مغازه        ت؟ ي ميدان نقش جهان بـسته اس

ما گفتيم كه اصال ما نگفتيم چون با توجه به ديدگاه  شما . گفتند حفاظت گفته است
ايـشان گفتنـد   . گوييد جايي را تعطيل نكنيد ما هم جايي را تعطيـل نكـرديم     مي كه

گفتيم چنين نيست ما كل ميدان را       . گويند حفاظت گفته است     مي بررسي كنيد چون  
و مجموعـه  انـد   چـك كـرده  ايـم    را دادههـا  هدر اختيار گرفتيم و كل ميدان و مغاز    

 هـا    حاال مغازه  .گذاشتيم) دستگاه چك ( گيت   ، را هم قبل از ورود به ميدان       ها  مغازه
 ربطـي بـه مـا       انـد،   به دليل فشار جمعيت و يا براي حضور در مراسم تعطيل كرده           

 ما حتي آقاي فرماندار را آورديم براي آقاي دكتر توضيح دادنـد كـه چنـين               . ندارد
 را چك كرده بوديم كه مردم هم ها  حجم كار ما زياد شده بود اما مغازه       . نبوده است 

 همين بحث مردمي    نژاد  ي آقاي احمدي  ها  يكي از ديدگاه  . دچار ضرر و زيان نشوند    
 گيرنـد و ناراحـت      مـي  بودن است كه به سرعت در قبال تضييع حقوق مردم جبهه          

ين شـرايط مـا در بـدو        تر  سخت.. .شوند كه حق و حقوقي از مردم ضايع نشود         مي
هاي مردمي در طول مسير از طرفي خيلي باشـكوه          ها بود كه استقبال   ورود به استان  
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269 نژاد  تحليلي بر شخصيت سياسي محمود احمدي

سخت بود كه وقتي بعد از عبـور از اسـتقبال مردمـي وارد              اي    كار به اندازه  . است
ين تـر    چـون سـخت    .مر كار شكسته شـد    كگفتيم    مي شديم، اصطالحا   مي استاديوم

 ودگاه تا استاديوم بود كه جمعيـت هـم مـشتاق هـستند و همـه               شرايط ما مسير فر   
جمهـور   خواهند به نوعي با حرف يا نامه مشكالت خـود را بـه گـوش ريـيس                 مي

 را يـك ريـيس جمهـور مردمـي و حـامي             نـژاد    چون مردم آقاي احمدي    .برسانند
  دست ها  اين. خواهند كارشان را از طريق ايشان دنبال كنند         مي دانند،  مي مستضعفان

دهد و وضعيت سختي را براي نيروهاي حفاظت به دنبال جمعيـت              مي به دست هم  
شايد بتوانم بگـويم كـه      ... شود  مي دهي خيلي دشوار   كند كه كنترل و نظم      مي ايجاد

 جمهور، به اندازه پنج روز انرژي نيروهاي حفاظـت را          يك استقبال مردمي از رييس    
يـشان را   ها  مردم صحبت كند و نامـه     خواهد با     مي گيرد، اما رييس جمهور حتما     مي

گفت فالن فرد كه در مسير استقبال ديـدم را بياوريـد تـا در                 مي حتي گاهي . بگيرد
 در طول مسير گاهي از همان باال كه در حال پرواز بـوديم، اشـاره          ... نمياستاديوم بب 

 مـا در عين حـال  . آيند  ميو مردم پيادهايد  كردند كه چرا مسيرها را از دور بسته    مي
گفتيم اگر فضاي كنترلي را به جمعيت ندهيم اتفاقـات نـاگواري ممكـن اسـت                 مي

  .... رخ دهد) براي جمعيت(
 وقتـي بـه نيروهـاي محـافظ       . عشق به مردم در همه كارهـاي ايـشان وجـود دارد           

شديم بگوييم كه با رعايت نكات امنيتي راه   مي را باز كنيد ما مجبور  ها  گويند راه  مي
 شود، در آن جـا خـاك بلنـد          مي كوپتر از زمين بلند   وقتي هلي . كنند باز   تر  را سريع 

گرفتند كه سريع آب بپاشيد       مي نژاد به ما ايراد   براي همين هم آقاي احمدي    . شود مي
ي هـا   توانند نامه   مي آقاي رييس جمهور در بالگرد تا جايي كه       . تا مردم اذيت نشوند   

  را براي سـخنراني بعـدي فـراهم   كنند و مقدمات   مي خوانند و رسيدگي    مي مردم را 
در طول مسير هم با توجه به اين كه استاندار و امام جمعه همراه هـستند،                . كنند مي

كند كه مشكالت چيست و    مي كنند و دكتر بررسي     مي مشكالت آن شهرها را مطرح    
  بازخواسـت  هـا   كننـد و حتـي گـاهي از آن         مـي گيري     و موارد مهم را پي     ها  پروژه

است بدانيد قبل از اين كه رييس جمهـور بـه يـك اسـتان بـرود،                 جالب  . كنند مي
دانند كه دكتر بـا كـسي         مي چون. شوند  مي استاندارها از يكديگر وضعيت را جويا     

اي   اگر ايـن روحيـه    ... كند  مي شوخي ندارد و بسيار محكم و جدي مسايل را دنبال         
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270 گفتمان عدالت و معنويت

ت جامعـه   شود به جرأت قسم خورد مشكال       مي ،كه در رأس است در بدنه هم بود       
   ....شد  ميما خيلي زود حل

آمـد و     مي باران شديدي .  از ديدارهاي سرزده بود    )ع( ديدار از دانشگاه امام صادق    
 اما چون ديدند بقيه خـيس       . چتر گرفتيم كه بيشتر خيس نشود      .دكتر خيس شده بود   

حتي چفيه داديـم كـه خـشك        . شدند، به لحاظ اخالقي قبول نكرد كه چتر بگيريم        
به همراه رييس جمهور، بعضي اوقات به صورت سرزده به ديدار           . بول نكرد كنند، ق 

ديـدارهاي از قبـل تعيـين       . رويم و بازديدهاي اعالم نشده داريم       مي خانواده شهدا 
 هـا   بازديد از وزارتخانـه   . نشده مانند عيادت در بيمارستان و بازديد اقوام هم داريم         

ديد و بازديدهاي عيـد      ما در . ده است كه اصال خبري از آن منتشر نش      ايم    هم داشته 
مـا هـم خيلـي      . رونـد  هم مـي   ها  نوروز هم همراه ايشان رفتيم كه به خانه همسايه        

 زيكـي دو بـار هـم بازديـد سـرزده ا           . گرفتيمغيرمحسوس تمهيدات را درنظر مي    
 ها  ا هم جاهايي كه وضعيت خاصي دارد و كمتر توجه به آن           مكهريزك داشتيم عمو  

بازديد . داند سر بزند    مي كند و خود را موظف      مي  دكتر بيشتر توجه   شود را آقاي   مي
 كه قرار است به مسابقات اعزام ياز بيمارستان كودكان و بازديد از اردوهاي ورزش    

  .... شوند از اين دست است
 گلـه   نـژاد   ما خودمان هم دوبار خدمت مقام معظم رهبري رسيديم از آقاي احمدي           

و از هـيچ  كنـد   وط به حفاظت و امنيت را رعايت نمـي       ل مرب يكرديم كه ايشان مسا   
 هـم   نـژاد   در يكي از موارد، دكتر احمـدي      .  غير از شما  كند    كس حرف شنوي نمي   

آقا پرسيدند چطور؟ گفتم من مسئوليت حفاظت ايشان را دارم امـا ايـشان در               . نبود
ر  گفتند خدا بـه شـما صـب   ؛كندتعامل نيست و يك مقدار كار را براي ما سخت مي     

كـه آقـا از     . دهم كه رعايت كنند    من به ايشان تذكر مي     ،بدهد، كارتان سخت است   
، نـژاد   يك بار هم نزد خـود دكتـر احمـدي         . طرف خودشان يكي دوبار تذكر دادند     

 همانجـا چـشم     نـژاد   مستقيم گله خود را با آقا مطرح كرديم كه آقاي احمـدي            غير
  . به ما رفتنداي  غره

يي كه وجود دارد، نمـاز      ها  با تمام سختي  . د و معتقد است    فردي مقي  نژاد  آقاي احمدي 
  نيمه شب ادامه پيدا    3 و   2مثال گاهي كار دولت تا ساعت       . ودش   نمي اول وقتشان ترك  

دادند كـه نمازشـان     مي ماند و كارها را انجام      مي كرد، اما ايشان تا نماز صبح بيدار       مي
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271 نژاد  تحليلي بر شخصيت سياسي محمود احمدي

آقـاي  . كنـد    نمـي  امـوش يا در فـشارهاي كـاري نمـاز اول وقـت را فر            . قضا نشود 
ممكن است چيزي در كالم     . ي زبانزد است  مدار   در تقيد و تعهد و واليت      نژاد  احمدي

هر كس اين حاالت را ببيند بـه        . گفته شود اما ما اين را به عينه ديديم و لمس كرديم           
يي كه آقاي دكتـر     ها  به خاطر مالحظات و ديدگاه    ... عنوان مثال زبانزدش خواهد كرد    

 يك انسان با صفا، با مرام، با        نژاد  دشواري وجود دارد و گرنه آقاي احمدي      دارد، اين   
   ....ن با ايشان افتخار استردك محبت، با ايمان، معتقد و با تقواست و كار

 كردند و به نوعي خط قرمز       مي طناب كشي ) اي رسانه(بعضي اوقات موقع مصاحبه     
مزها را بشكنيد و االن اصـال        گفت كه اين خط قر     نژاد   اما آقاي احمدي   .كشيدند مي

ل نيست و سعي شد هر امكاني براي كار كـردن بهتـر دوسـتان خبرنگـار                 ياين مسا 
هر چيزي كه براي شناسايي گروه خبري الزم بود، تـدبير شـد، ماننـد               . فراهم باشد 

 سعي كرديم كار خبرنگاران خيلي سـخت نـشود و شـرايط الزم را          .كارت و كاور  
كيد داشتند كه به خبرنگاران احترام گذاشته شود و در پايان           دكتر هم تأ  . فراهم كنيم 

 اين دولت سعي  ... زنند  مي گيرند و گپ    مي ، عكس ها  ديديم كه با بچه     مي ها  مصاحبه
دكتـر  . كنـد جـويي     كند حتي در سفرهاي خـارجي و در هـر شـرايطي صـرفه              مي

ـ           ها  گروه  حتي در  نژاد  احمدي  مـا . تي پروازي هم همين روال را اعمـال كـرده اس
ديديم كه در يك روز به دو         مي  اما ، حداقل استراحت كنند   ها  گفتيم بگذاريد اين   مي

 گفتند برنامه چه شد؟     مي رسيديم،  مي وقتي هم كه به يك كشور     . كند  مي كشور سفر 
حتـي  . گفتند اسـتراحت الزم نيـست       مي گفتيم مثال دو ساعت استراحت داريم،      مي

 مثال از لحاظ تغيير ساعت اينجا شب بود و آن           رسيديم  مي وقتي ما به كشور ميزبان    
ريخـت ولـي در همـان شـرايط هـم             مي جا روز و سيستم جسمي و خواب به هم        

كرند كه بـراي برگـشت        مي گذاشتند و حتي سعي     مي  را به صورت فشرده    ها  همبرنا
 برسيم كه يك روز بـه برنامـه سـفر اضـافه             12كنند كه قبل از ساعت      ريزي    برنامه

گفتيم اين سفري كه شما در يـك          مي ما. كم نشود المال    نه ارزي از بيت   نشود و هزي  
 خيلـي   نـژاد   پركاري دكتـر احمـدي     ...رفتند  مي روز و نيم رفتيد را قبال شش روزه       

گاه مجبـور بـود يـك جلـسه را     . دهد  ميخاص است و به سرعت كارها را سامان    
ـ مـان از ر   يس جمهور كشور ديگري رهـا كنـد و ز         يبراي رسيدن به مالقات ر     يس ي

ـ كار آن قدر زياد است كه ر      .  ايشان از زمان و كارها     هن؛  ماند  مي جمهور عقب  يس ي
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گفت ما شما را كي       مي  زماني كسي به ايشان    . ساعت كم است   24گويد    مي جمهور
 سـاعت  24 يـك سـاعت بـه    ها  يعني بايد براي مالقات   ،25گفت ساعت     مي ،ببينيم

 امـا ايـشان بـا       .و كارها خيلي فشرده است    زمان براي كارها كم است      . اضافه شود 
 گذارند در حالي كه كمتـر       مي كنند و حتي در روزهاي تعطيل برنامه        مي اشتياق كار 

 بسيار آدم پركار و پرتالشـي  نژاد آقاي احمدي ... بينيم كسي از تعطيالتش بگذرد     مي
ز سـال    ا .ما با بسياري از آقايان كار كرديم      . ناسدش   نمي است و در خدمت سر از پا      

 وارد شديم و در همان زمان با فعاليت حزب جمهوري و لزوما مقابله بـا                59 – 60
ا بـسياري از آقايـان از مـسئوالن و          بتا االن   . ترورها وارد اين مرحله از كار شديم      

ولي به اين شكل نبودند، حتي اگر هـم بودنـد           . ي تراز اول كار كرديم    ها  شخصيت
ـ   نمـي هيچ چيز . ي از كل استجزيم  مواردي كه گفتي  . بسيار نادر بودند   د مـانع  توان

رود بـسياري    مـي  ايشان هم هرچه به جلـو      . به خدمت شود   نژاد  عشق آقاي احمدي  
. كند و شايد هنوز به جاده اصلي نرسيده است          مي مشكالت عقب افتاده را رسيدگي    
 ي ايـشان را   هـا    ديدگاه ها  كرديم با تمام سختي     مي ما كه در كنار ايشان بوديم سعي      

كـرديم از ورود ايـشان بـه بطـن مـردم              مـي  محترم بشماريم و عمل كنيم و سعي      
 حتـي در خيابـان هـم        نـژاد   آقاي احمدي ...  حتي كمك هم بكنيم    ،جلوگيري نكنيم 

 . يا چراغ را عوض كنيم     ، يا اين كه آژير بكشيم     ،ادند از خط ويژه برويم    د   نمي اجازه
 خانه ايشان كـه در نارمـك        حتي در مورد  . خواهند حق مردم ضايع نشود      مي چون

شوند و كنتـرل      مي  اذيت ها  ي امنيتي همسايه  ها  بود، ما در نهايت ديديم كه در بحث       
امـا  .  به همين خـاطر مجبـور شـديم مكـاني را در پاسـتور بگيـريم                ،سخت است 

 30–40ن مـستقر شـوند،      آدر  اش    يس جمهور و خانواده   يساختماني كه قرار بود ر    
ي ها  رهايي از جمله كار بنايي مقدماتي براي خرابي       گذشت و كا    مي سال از عمرش  

 آمد  نژاد  كارگران در حال كار براي مرمت خانه بودند كه دكتر احمدي          . خانه داشت 
كسي گفته بايد خـودش      هر. و داد و بيداد كرد كه چه كسي گفته اينجا تعمير شود           

   ....پولش را بدهد
فقط در اين حـد كـه نـشان         . وييميم بگ توان    نمي اما   ،از اين دست مسايل زياد است     

بـه   (دهيم ديد ايشان اين است و مردم هم به خاطر همين ايشان را انتخاب كردند،              
 براساس تكليف، بر خود فرض دانستم كه بعـضي مـوارد را             )...برخي اشاره كردم  
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273 نژاد  تحليلي بر شخصيت سياسي محمود احمدي

 امـا وقتـي     ،علي رغم اين كه براي ما سخت است كه مسايل را بيان كنـيم             . بگويم
ي و تـدين و شـيفتگي خـدمت         مدار  اليتو به لحاظ تعهد و      ها  كسي با اين ويژگي   

ما در اين جريان بايد دين      . را بداند و نگويد مديون است     اي    هست، اگر كسي نكته   
هرچند كه دست مـا بـسته اسـت و بـسياري چيزهـا را               . خود را تا حدي ادا كنيم     

يد دستمان باز   كنم بعد از دوران رياست جمهوري شا        مي  اما فكر  .يم بگوييم توان    نمي
كه بخـواهيم وارد شـويم   اي  در هر زمينه.  را بگوييمها شود و بتوانيم بسياري ناگفته   

  1. زياد استها گفتني
 ايـن اسـت كـه چنـين شخـصيتي بـا             »گـزار  شخـصيت خـدمت   «نكته مهم در فهـم      

ي رفتاري و اخالقي گوناگوني پيوند خـورده اسـت و اصـوال ايـن شخـصيت                 ها  ويژگي
ي، پرحوصـلگي،   ناپـذير   سخت كوشـي، خـستگي    .  نيست ها  موع آن چيزي جداي از مج   

گـزاري،   ي خـدمت  هـا   يدن فرصـت   د گذشتن از رفاه فردي، تواضع در برابر مردم، گذرا        
يي، مثبـت انديـشي،     گرا  ي در كسب اهداف تعيين شده، عمل      ناپذير  اراده قوي و شكست   

 يـي، گرا ، احتـرام احساس ايمني و امنيت، نگاه مثبت به انسان، داشتن احساسات عـاطفي  
بـودن و  مـي  آاليشي، سادگي، باريك بيني و نكته سـنجي، مرد         بي خودباوري، صميميت، 

 تـر   اما از تمام ايـن مـوارد مهـم        . ستها  خود را از مردم جدا ندانستن از اهم اين ويژگي         
غلطيدن در با  بدون يقين و    .دهي  مي يقين به درستي كاري است كه انجام       وجود ايمان و  

 رسيدن به اين شخصيت و انجام چنـين رفتارهـايي       ،ه و شكاكانه  نياگرا  تينسبي  ها  نظريه
 نـامعقول   ها  بدون فهم مومنانه از زندگي و يقين قلبي، تحمل اين سختي          . نا ممكن است  

 انتظار داشت كه فردي اين چنين از رفاه و آسايش خود بگذرد             توان    نميكند و     مي جلوه
لـذا  .  شتاب مضاعفي ببخـشد    شا در رسيدن به اهداف    تا از آالم ديگران بكاهد و جامعه ر       

بـر ايـن    . بدون هيچ ترديدي بايد در ايمان ديني جست       را   »رگزا شخصيت خدمت «بنيان  
 نژاد  بدون رعايت اين موضوع دست به تفسير رفتارهاي احمدي        گري    اساس، اگر تحليل  

  .د به شناخت درستي از او دست يابدتوان  نميبزند 
آفريند دو تاثير ديگر نيز بـه         مي كه چنين شخصيتي را در فردي     اي    زهالبته نيرو و انگي   
 شـناخته   هـا    در واقـع ايـن ويژگـي       .»اعتماد به نفس  « و   »شجاعت« :دنبال خواهد داشت  

                                                 
 .3/4/1387نژاد؛ خبرگزاري فارس؛  احمديهاي سر تيم حفاظت   ناگفتهدايي حامد، جهانگير؛. 1
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274 گفتمان عدالت و معنويت

رسد نه تنهـا ايرانيـان بلكـه       مي  هستند كه به نظر    نژاد  مديحين عناصر شخصيتي ا   تر  شده
سياست انرژي هـسته اي، بـر انـداختن        مديريت  . افكار عمومي جهان نيز با آن آشناست      

 و به چالش كـشيدن سـاختار تحميلـي و اسـتعماري نظـام               »لوكاستوتابوي ه «پرده از   
ين تـر    شـايد اساسـي    ،ينـد پـس از جنـگ جهـاني دوم اسـت           اكه محصول فر  المللي    بين

 به ترسيم تـصوير چهـره وي در         نژاد  ي مسئوليت احمدي  ها  موضوعاتي باشد كه در سال    
داخل كشور نيز بـا اتخـاذ رويكـردي          اين در حالي بود كه او در      . داختجهان خارج پر  

ي فرسوده و   ها  طلبيد، در پي اصالح زير ساخت       مي شكنانه، كه نوعي شجاعت را     شالوده
العلـل مـشكالت     يي كه عامـل فـساد و علـت        ها  ساخت. ناكارآمد گذشته اقتصادي برآمد   

  . شدند  ميكشور محسوب
 زندگي هر فرد در پـي تجربيـات و          مسألهمترين هدف و    در واقع مطابق نظر آدلر مه     

  شـكل  ،يي كه بـا آن مواجـه بـوده اسـت          ها  دريافتي كه يك شخص از نواقص و كاستي       
 و  هـا    نيز در پي كاسـتي     »گزار شخصيت خدمت «رسد    مي به اين ترتيب، به نظر    . گيرد مي

 بـوده و     رو بـه رو    هـا    در دوران متفـاوت گذشـته خـود بـا آن           نـژاد   نواقصي كه احمدي  
ين ايـن مـوارد در دوران       تر  مهم.  شكل گرفته است   ، در ذهن داشته   ها  يي از آن  ها  برداشت

 پهلـوي بـود و در دوران        مردان  دولت در ميان    »فرهنگ طاغوتي « وجود   ،پيش از انقالب  
ي هـا   در برخـي مـديريت  »مديريت حق بـه جانـب  «يي از ها  پس از انقالب وجود نشانه    

گـزار را بايـد در واكـنش بـه ايـن دو              وين شخصيت خـدمت   لذا تك . جداي از مردم بود   
  .ريخت شخصيتي دانست

به عبارت ديگر، به نظر آدلر براي شناخت يك فرد بايد ديد كه او چه هدفي دارد و                  
داند، زيرا پيشرفت وضعيتي است كه در نسبت دستيابي به هـدف              مي پيشرفت را در چه   

. گيـرد   مـي  ي منفي گذشته شـكل    ها  حساس در پاسخ به ا    »هدف«از ديد او    . شود  مي معنا
ي نامطلوب گذشـته بـه ويـژه در دوران كـودكي            ها  همان احساساتي كه زاييده وضعيت    

سـت، پيـشرفت و     ها  با حركت به سوي هدف كه پاسخي به آن نيازها و كاسـتي            . هستند
دهد كـه دغدغـه       مي  نشان نژاد  نگاهي به اظهارات احمدي   . آيد  مي احساس مثبت حاصل  

او دوران  .  از دوران كودكي ذهن وي را مـشغول داشـته اسـت            يافتگي   توسعه پيشرفت و 
  جمعـي  آغازين زندگي خود را در فضايي سپري كـرد كـه نـسبت بـه توانمنـدي خـود                  

توانيم لولهنـگ بـسازيم     هنوز ادعاي رزم آرا كه ما نمي      . ترديدهاي فراواني وجود داشت   
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ـ  نـژاد   احمدي. در بخشي از فرهنگ ايران حضور داشت        هس از پرتـاب موفـق مـاهوار        پ
گويـد در دوران كـودكي مـا        وي مـي   .كند اشاره مي  مسأله به اين    1387 در بهمن    »اميد«

مضمون ترانه ناتواني ايرانيان بـود و ايـن         . كردند  مي  زمزمه ااي بود كه كودكان آن ر     ترانه
او از . رسـتد فتوانيم آفتابه بسازيم اما فالن كشور اروپايي ماهواره به فـضا مـي            كه ما نمي  

  .كندخي ياد ميلاين خاطره به ت
 اين اهـداف در     ، بدانيم »توانيممي« و   »شود مي«نژاد را   لذا اگر دو شعار اصلي احمدي     

 از همـين    .ها و فرهنـگ خودباختـه گذشـته در او نهادينـه شـده اسـت               صقواكنش به ن  
در حـال   « و   »توسـعه نيافتـه   « »جهـان سـوم   «روست كه او ميانه خوبي با مفاهيمي چون         

 ،يـي زدا  باز در واكنش به همان شرايط اسـت كـه پروبلماتيـك او تمركـز              .  ندارد »توسعه
هـاي اجتمـاعي     زيرا موارد يادشـده همـان كاسـتي        .يي شده است  گرا  فقرزدايي و عدالت  

  .ي بعد نيز به نوعي بازتوليد شده استها دوران آغازين زندگي اوست كه در سال
  

  »خودمطلوب«آل يا  الگوي شخصيتي ايده. 3
ن و طبقه اجتماعي و در هر جنس و         أي اجتماعي خود در هر ش     ها   فارغ از نقش   ها  انسان

رده سني كه باشند داراي الگوي شخصيتي مطلوب و آرماني در ذهن خـود هـستند كـه                  
 فرهنـگ عمـومي و      ،هـا    رسانه ، تبليغات ، دين ، از فطرت  .وابسته به متغيرهاي فوق است    

ن به عنوان مهمترين عوامل تكوين الگوي شخصيتي مطلـوب          توااصوال شيوه زندگي مي   
 افراد به طور معقـول      ،ا نه يجداي از اين كه آن الگو مصداق بيروني داشته باشد           . نام برد 
كنند رفتار خود را براي دستيابي به آن شخصيت و تبلور آن كيش در خـويش                  مي تالش

آن كـه بـا خودشناسـي و        تـوان بـه دليـل         مـي   از الگوي شخصيتي مطلـوب     .تنظيم كنند 
 قـرار   »خـود واقعـي   « كه در كنار     » مطلوب دخو«يابد به عنوان      مي ي انسان پيوند  ها  آرمان

و حتـي    دربردارنده اهداف يك فـرد در حـوزه فـردي            »خود مطلوب «. دارد نيز ياد كرد   
   .كند هر فرد را بيان ميياست و نظام اخالقي و ارزشاجتماعي 

ند مكمل نظريه آدلر باشد و بـه شـناخت شخـصيت            توااز اين جهت شناخت آن مي     
  .سياسي يك فرد نيز ياري رساند

 بايد آن را به سه دسته كه در واقـع بـه             نژاد  درباره الگوي شخصيت مطلوب احمدي    
ي االگـوي علمـ   «،  »الگـوي پيـشوايان دينـي     «: سه سطح متفاوت تعلق دارند، تقسيم كرد      
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276 گفتمان عدالت و معنويت

  ». هم جنسالگوي معاصر« و »ديني
  

   پيشوايان ديني الگوي. 1-3

 شود كه سپس    مي »چهارده معصوم «پيشوايان ديني در ميان شيعيان به طور خاص شامل          
امـا در ميـان ايـشان نيـز چهـار           . توان انبيا و اولياي ديگر الهـي را نيـز بـر آن افـزود               مي

را در جوامـع شـيعي بـر        سازي     در طول تاريخ نقش الگو     تر  نماديناي    شخصيت به شيوه  
 نخست ايشان كه قرآن با عنوان اسوه از    .اند  آن موثر بوده  سازي     در فرهنگ  عهده داشته و  

 اسـوه حـسنه     اهللا  لقد كان  لكم في رسول     « ؛است) ص( اسالم يكند پيامبر گرام    مي او ياد 
 امـام   ،)ع( سـپس حـضرت علـي      1». كثيـرا  اهللا   و اليـوم االخـر و ذكـر        اهللا  لمن كان يرجـوا   

البته اين نكته قابل ذكر اسـت كـه از نگـاه شـيعه              . قرار دارند ) ع(و امام عصر  ) ع(حسين
تفاوت چنداني با يكديگر ندارنـد و تنهـا بـه داليـل      و اصول اخالقي     ها   در ويژگي  ها  آن

   .اند ي داشتهتاريخي بروز و ظهور متفاوت
 و  »ايمـان دينـي   «از پيشوايان ديني به دو عنصر مهـم         گيري    روشن است كه ميزان الگو    

ي از ايشان هم بيـشتر      آموز   درس ، باشد تر  هرچه ايمان ديني قوي   . ت وابسته اس  »فهم ديني «
. گـذار اسـت  رفتار و شخصيت ايشان تأثيرفهم ديني نيز در كيفيت برداشت از      . خواهد بود 

ي هــا  در انگــارهنــژاد از آنجــا كــه در فــصل پــيش دربــاره جايگــاه ايمــان دينــي احمــدي
 برداشت او از اين چهار الگوي دينـي       انه وي سخن گفتيم، در ادامه به كيفيت         شناس  معرفت

 و باورهاي وي را در مورد       ها  كنيم دريافت   مي انه تالش شناس  نشانهاي    پردازيم و به شيوه    مي
در مبحث مهدويت تكـرار     ) ع(البته از آن جا كه سخن از امام عصر        . ايشان به دست آوريم   
  .  رداختي از امام دوازدهم خواهيم پشناس  به نشانهدهمخواهد شد، در فصل 

  
  شناسي از پيامبر گرامي اسالم نشانه

 و مـدلول و هـدف آن        شناسي به طور كلي عبارت است از يافتن مناسـبتي ميـان دالّ             نشانه
ه كرده و آن چه مخاطب فهميـده يـا تفـسير            دكشف مناسبتي است ميان آن چه گوينده ارا       

                                                 
 . 21سوره احزاب، آيه . 1
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ادي مم ن ادر نظ ) ص(»مدمح«  در اينجا تالش ما اين است كه ابتدا بفهميم دالّ          1.كرده است 
نماد چه معاني   ) ص(»محمد«يي اشاره دارد و     ها   بر چه معاني و مدلول     نژاد  و ذهني احمدي  

ي دشود تا سپس دقت فهم خود از آن واژه را نسبت به نظام نما               مي و احساساتي محسوب  
يـا  ) ص(»محمـد «  دالّ نژاد  به عبارت ديگر در ضمير ناخودآگاه احمدي      . وي افزايش دهيم  

نده معاني و عواطف بسياري است كه بهتر اسـت بـراي         بردار  اهيمي نظير پيامبر اسالم در    مف
ي شناسـ   هـر چنـد كـه در نـشانه         .ي خود او مراجعه كنـيم     انبز به ساخت    ها   آن تر  فهم دقيق 

 امـا   ،ي كلي از اين نشانه به دست آورد       ها  توان برخي دريافت    مي  در ابتدا نيز   )ص( »محمد«
نكته ديگر اين است كـه      .  مراجعه به ساخت زباني شخص گوينده دارد        نياز به  تر  فهم دقيق 

 براي ما حاوي اطالعات هستند ولي در ضمن از لحاظ عاطفي برانگيزاننـده     ها  اگر چه واژه  
لذا با توجه به درهم تنيدگي نمادي ذهن بشر با تخيل و عاطفه نبايـد نقـش                  .تخيل هستند 

  2.ي سياسي فراموش كردها ه و انديشها آن را در تنقيح و بسط نظريه
هـا و   و نمـاد ويژگـي    گـر      تـداعي  نژاد  در ذهن احمدي  ) ص(»محمد« در مجموع دالّ  

رأفـت، رحمـت، محبـت، عـزت،        :  عبارتنـد از   ها  عواطف بسياري است كه برخي از آن      
امت، پيـشرفت،   قهدايت، عدالت، معنويت، كرامت، شجاعت، مجاهدت، مقاومـت، اسـت         

، تالش، سربلندي، علم و عمل، ساده زيستي، صـبر،          حكمت، گذشت، صداقت، معرفت   
يـي، توحيـد،    زدا  ي، انقالب عليـه ظلـم، فقرزدايـي، جهـل         خواه  ، آزادي طلبي  مدارا، صلح 

يـاء را كـانون همـه       ب و تمـام ان    )ص( حـضرت محمـد    اصوال   نژاد   احمدي .اخالق و ايثار  
  .داند  ميها  و مظهر تمام زيباييها خوبي

.  را به عنوان الگو و اسوه بـراي همـه بـشريت قـرار داد             خداوند پيامبر عزيز اسالم   
او  ا نقطه اوج خداپرستي و توحيد اسـت، اگـر         م يعني اين كه اگر پيامبر       ،يعني چه 

 را اگـر او موحـد اسـت و جـز خـدا              ،نقطه نهايي عشق به خدا و عبوديت اسـت        
و  قـدم    ، انديشه ، فكر ، همه اوقات  ،بيند و همه زندگي او خالص براي خداست        نمي

پيـامبر   اگر پيامبر مظهر رأفت، رحمت و عطوفت است، اگر         .زبان او براي خداست   
 اگـر . مظهر صداقت، صبر و مقاومت است، امت و پيروان او نيز بايد چنـين باشـند     

                                                 
؛ )مجموعـه مقـاالت   (درآمدي بر تحليل گفتمان؛ از كتاب گفتمان و تحليـل گفتمـاني             بهرامپور، شعبانعلي؛   . 1

 .31، ص1379تهران، فرهنگ گفتمان، 
 .98؛ ص پيشين معيني، جهانگير؛ نماد، نشانه و انديشه سياسي؛ .2
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278 گفتمان عدالت و معنويت

 و مستـضعفين اسـت،      نپيامبر ما همه زندگي و دلسوزيش براي خدمت به محرومي         
 هدايت مردم و براي خدمت به       ،اگر همه وجود پيامبر يكپارچه دلسوزي براي مردم       

اگر پيامبر سرتاسر زنـدگيش جهـاد       .  پيروان او نيز بايد چنين باشند      ،محرومان است 
اگـر  .  پيروان او نيز بايد چنين باشـند       ،در راه خدا و استقرار عدالت و توحيد است        

نين خاضع و فروتن و در مقابل سركـشان شـجاع و            مپيامبر ما در مقابل مردم و مو      
اگر اخالق پيـامبر مـا بهتـرين        . يستاده بود، پيروان او نيز بايد چنين باشند       سرافراز ا 

ما بايـد زنـدگي و      .  پيروان او نيز بايد چنين باشد      ،جاذبه و دعوت براي اسالم بود     
. اخالق و ديدگاه و روش و منش پيامبر عزيز را الگو و سرمشق خودمان قرار دهيم               

ه گـا   يز را الگوي خودمان قرار دهيم، آن      گمان ما اين است اگر تك تك ما پيامبر عز         
) عج(به جامعه مهدوي و متكامل نبوي كه به دست فرزند برومندش حضرت مهدي            

  1. نزديك خواهيم شد،برپا خواهد شد
شويم و ايـن      مي شود غصه دار    مي ما واقعا هر جايي بر هر ملتي درد و رنجي وارد          

هللا به ما به ارث رسيده است       الشأن ما حضرت محمد بن عبدا      خصلت از پيامبر عظيم   
  2.سوخت  ميكه در غم و رنج ديگران

ست و از   ها  او مروج همه خوبي   . ي انساني است  ها  پيامبر رحمت الگوي همه ارزش    
او مروج عـدالت، علـم، حكمـت و    . كند  مي منعها  عدالتي  بي  و ها  ، ظلم ها  همه بدي 

ليـد و آزادي از     ي پ هـا   اخالق است و همگـان را بـه آزادي از رفتارهـا و اخـالق              
  3.خواند  ميعدالتي، جهل و تاريكي فرا  بي ظلم،،خرافات

شنيدند   مي  را ها  كردند، حرف   مي كردند، صبر   مي پيامبر عزيز ما وقتي با افراد گفتگو      
اشـرف مخلوقـات،    . پيامبر ما مجسمه تواضـع بـود      . دادند  مي و بعدا با نرمي پاسخ    

اي   نشـستند بـه گونـه       مـي  در جمعـي  وقتـي   . ي عالم ها  حبيب خدا و برترين انسان    
پيامبر ما مظهر تواضـع     . دادند  نمي نشستند كه تازه واردين ناآشنا او را تشخيص        مي
گرفـت    مـي كسي نتوانست در سالم به پيامبر پيشي بگيرد و اگر كـسي پيـشي      . بود

                                                 
 .23/1/1385سخنراني در ديدار با مردم تربيت حيدريه؛ . 1
 .22/12/1384ا در خارج از كشور؛ .ا .هاي ج سخنراني در گردهمايي روساي نمايدگي. 2
 .12/12/1384؛ )IDFR(سخنراني در موسسه ديپلماسي و روابط خارجي مالزي . 3
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279 نژاد  تحليلي بر شخصيت سياسي محمود احمدي

  1.دادند  ميحتما به او جايزه
. پوشـيد   مي ي ساده ها  باسل. كرد  مي مثل مردم زندگي  . پيامبر عزيز ما ساده زيست بود     

پيـامر مـا در     . كـرد   مي ي ساده زندگي  ها  مولي و در خانه   عخورد، مثل مردم م     مي غذا
 .كـرد   مـي  در كارهـاي جمعـي مـشاركت      . ل نبـود  يبرابر مردم خود فخر و برتري قا      

اگر قرار اسـت    . بر مردم باشد  ) طفيلي و سربار  (ل  كفرمود من دوست ندارم كسي       مي
، با هم شهر را اداره بكنيم، با هم كشور را بسازيم و بـا هـم غـذا                   كه با هم كار بكنيم    

... كـرد   مـي  كرد و به سهم خودش عمـل        مي درست كنيم و بخوريم، او هم مشاركت      
 هم قبل و هم بعد از بعثت پيش قدم          ،پيامبر عزيز ما در ايجاد صلح و آشتي بين مردم         

عزيز مـا بـه زنـان و كودكـان          پيامبر  ... مظهر اخالق انساني، صلح و آرامش بود      . بود
  2.خورد و دلسوز بود  ميپيامبر ما براي مردم غصه... گذاشت  مياحترام

. او در برخورد با مردم اصـل ماليمـت و نرمـي را مبنـاي كـار قـرار داده اسـت                     
 كردنـد،   مـي  ي اعـراب حركـت    هـا   ين افراد از اعماق بيابان    تر  ادب  بي ين و تر  خشن

كردنـد امـا پيـامبر      مـي ادبي  بير درشتي، گستاخي وآمدند و در مواجهه با پيامب  مي
   3.كردند  ميرا نوازش) ها آن(عزيز ما با آرامش، مالطفت و محبت 

اسـالم  ر  پيـامب . پيامبر اسالم پيامبر رأفت، رحمت و محبت براي همه جهانيان است          
او هـدايت، عـدالت و رفـع        . سـت ها  خواهان آزادي، عزت و سربلندي همه انسان      

  4.خواهد  مي و ذلت را براي همهجهالت، فقر
ين الگو براي سعادت دنيا و تر بهترين و زيباترين و كامل. پيامبر ما اسوه حسنه است

هر جا كه مشكلي هـست، حاصـل دور شـدن از            . آخرت همه بشر، از اول تا آخر      
اش  اين مشكالتي كه امروز در عالم هست همـه        .  منش و انديشه پيامبر است     ،روش

  5.دن از تعليمات انبيا استبه خاطر دور ش
زندگي پيامبر سرشار از تالش، كوشش و تحمـل سـختي بـراي رسـاندن خيـر و                  

                                                 
 .24/1/1385سخنراني در جمع مردم بردسكن؛ . 1
 .پيشين. 2
 .پيشين. 3
 .22/11/1384؛ سخنراني در سالگرد پيروزي انقالب اسالمي. 4
 .5/5/1385سخنراني در ديدار با اعضاي ستاد نماز جمعه؛ . 5
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280 گفتمان عدالت و معنويت

پيامبر ما زندگي خود را وقف هـدايت، كمـال و           .  بود ها   و ملت  ها  رحمت به انسان  
. هـا و تجاوزهـا كـرد      ها، ظلم عدالتي  بي ،ها   و وقف مبارزه با تبعيض     ها  تعالي انسان 

 را دوست داشت كه وقتي آن زن غير مسلمان و يهودي، كـه      ها  نپيامبر آن قدر انسا   
كرد، مريض شد، پيامبر عزيز ما        مي ريخت و اهانت    مي ر زباله بهر روز در مسير پيام    
 بود كه نزديك    ها  دلسوز انسان   پيامبر ما آن قدر    .مسلمان رفت  به عيادت آن زن غير    

و خدا بـه او هـشدار        رود از دنيا ب   ها  ، مجاهدت و تحمل سختي    شبود از غصه، تال   
خـودت را بـه      . بكـشي  ها  داد كه نزديك است حتي خودت را براي هدايت انسان         

بيست و سه سال بـه طـور شـبانه روز بـراي رسـاندن خيـر و                  . اندازي  مي زحمت
رحمت، براي برپايي صلح و آرامش و عدالت مبارزه كـرد و پيـروان خـود را بـه                   

  1.همين ترتيب تربيت كرد
آن قدر فضا سياه و سنگين است كه امكان ابالغ علني پيام الهي             ) أموريتدر ابتداي م  (

به طور مخفي نفر به نفر، تك به تك پيامبر مجاهدت عظيمـي را               سه سال . وجود ندارد 
و «رسد كه     مي بعد از سه سال دعوت مخفي دستور      . كند  مي  آغاز ها  براي هدايت انسان  

ـ خودت را به پيـام توحيـد و          اقوام و نزديكان     2»انذر عشيرتك االقربين   سير هـدايت   م
حتي اقوام .  شدتر  سنگينها بينيم از همان روزي كه آشكار شد، مقاومت       مي .دعوت كن 

لني همه جا عدر طول دوران تبليغ ... ه هم در مقابل او ايستادندرنزديك، خانواده و عشي  
ين اقتـصادي   محاصره سـنگ  با  با سنگ باران، تمسخر، توهين، خاكسترپاشي، و باالخره         

.  را يكي پـس از ديگـري شكـست         ها  اما مجاهدت پيامبر همه اين مقاومت     . مواجه شد 
گفتند او به دنبال ثروت، مقام و حكومت است،  . پيامبر عزيز ما مورد تهمت قرار گرفت      

پيامبر عزيز مجبور شد در دل شب و در تنهـايي و             ...اماپاسخ پيامبر چه بود، ايستادگي    
از لحظه  . در اما مجاهدت ادامه دا    ؛ مظلوميت به مدينه هجرت بكند     تاريكي و در نهايت   

ورود به مدينه تا لحظه وفات، از لحظه تولد تا لحظه رحلت يك لحظه عنصر مجاهدت 
  3.در زندگي پيامبر عزيز اسالم تعطيل نشد

 مــسأله نگذشــته بــود كــه نــژاد هنــوز انــدكي از آغــاز رياســت جمهــوري احمــدي
                                                 

  .9/6/1385سخنراني در ديدار با مردم پيرانشهر؛ . 1
 .214سوره شعرا، آيه . 2
 .24/1/1385سخنراني در ديدار با مردم كاشمر؛ . 3
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281 نژاد  تحليلي بر شخصيت سياسي محمود احمدي

.  به پيامبر گرامي اسالم در اروپا و به ويژه دانمارك پـيش آمـد  ميزآ  كاريكاتورهاي توهين 
. اين رفتار كه در ميان مسلمانان موجي از ناراحتي ايجاد كرد، در ايران هم تأثير گذاشت               

پيـامبر  « از سـوي رهبـر انقـالب سـال           1385 سال   ،به واسطه اين رفتارهاي غير اخالقي     
ي خـود از پيـامبر      هـا    در آغاز تمـام سـخنراني       نيز نژاد   ناميده شد و احمدي    »اعظم اسالم 

او به طور موكـد در سـفرهاي اسـتاني در هـر         . كرد  مي ي ايشان ياد  ها  اسالم و از ويژگي   
  .پرداخت  ميي از زندگي و سيره پيامبرآموز شهر به درس
جـويي،   شود، در واقع به خداپرسـتي، حـق         مي بينيد به پيامبر اسالم توهين      مي اين كه 
كننـدگان   واضح است كه تـوهين    . شود  مي و به همه پيامران الهي توهين     طلبي،   عدالت

» اهللا  ال الـه اال   «و نه يهودي، بلكه كساني هستند كه نداي         اند    به پيامبر اسالم نه مسيحي    
را كه نداي همه پيامبران است و مخالفت موسي بر دستگاه فرعونيان و دعوت عيسي               

 1»اهللا  من انصاري الـي    «؛خواند  مي  الهي فرا  كه همه را به نصرت خود براي پيمودن راه        
خواهند بشريت را از رحمت و هدايت پيامبر اكرم محروم كننـد،             مي آنان. تابند  نمي بر

  2.اما نور انبياي الهي خاموش نشدني است
امـروز بزرگتـرين حجـاب بـراي        .  دريابيم ها  نور پيامبر را هم بايد از پشت حجاب       

ي تربيـت  هـا  ي ناسـاخته، انـسان  ها نسل.  هستيم ها  ساندريافت نور پيامبر خود ما ان     
ر يمـس  ين مـانع و حجـاب در  تـر   و هوس بزرگ   اي پر از هو   ها   و دل  ها  نشده، انسان 

  3.ي از لطف پيامبر عزيز استمند بهره
همه زنـدگي پيـامبر اسـتقامت       . پيامبر عظيم ما مظهر اعالي مقاومت و استقامت است        

او را سـنگباران كردنـد، تنفـر كردنـد،          .  ايستاد سنگ به دندان مباركش زدند    ... است
حتـي بعـد از تأسـيس       .) در همه حال ايستاد   (خاكستر ريختند، موانع درست كردند،      

هـاي تـرور   هاي داخلي، خـارجي، توطئـه   حكومت اسالم در مدينه هفتاد نبرد، توطئه      
 نفـاق؛   ي سـنگين جبهـه كفـر و       ها  سازي  ها و جو  ها، كنايه ها، گوشه  طعنه پيامبر عزيز، 

اي  ما لحظه . است... مجاهدت) ايشان(ويژگي دوم   . پيامبر ما استقامت ورزيد و ايستاد     
را در زندگي پيامبر عزيز سراغ نداريم كه بگويند پيامبر عزيز كارها را تعطيل كردنـد                

                                                 
  .52 آيه ،سوره آل عمران. 1
 .22/11/1384سخنراني در سالگرد پيروزي انقالب اسالمي؛ . 2
 .6/1/1385سخنراني در ديدرا با منتخبين استان كهگيلويه و بوير احمد؛ . 3
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282 گفتمان عدالت و معنويت

ويژگي ديگر پيامبر عزيز ما رأفـت و        . اند مثال براي استراحت يا گشت و گذار       و رفته 
بـسياري از   . شدت در مقابـل كفـار و دشـمن اسـت          ... ويژگي ديگر ... مهرباني است 

. رساند را به پيروزي مي    ها  اوقات نفس اراده و عزم جامعه براي ايستادن و مقاومت آن          
ايــن » .اشــداء علــي الكفــار و رحمــاء بيــنهم«مــا يــك مرزبنــدي بيــشتر نــداريم؛ 

 هـا   و بـين مـسلمان    خواهند به جامعه اسالمي تحميـل بكننـد           مي  كه هايي  بندي  تقسيم
  1. متعلق به اسالم نيست، متعلق به فرهنگ انقالب نيستها اين) رواج دهند(

  
  )ع(شناسي از حضرت علينشانه

نژاد از جايگاه ممتـازي     گذشته از شخصيت بزرگ پيامبر اسالم كه در ذهن و روان احمدي           
ـ      مي )ع( شناسي از حضرت علي   برخوردار است، با نشانه    شان نيـز داراي    توان دريافت كه اي

نژاد است و در هر سـه سـاحت ذهنـي انديـشه، عواطـف و                الگويي زنده در ذهن احمدي    
در ) ع(كنيم از نماد علي   در اينجا نيز تالش مي    .  او را تحت تأثير قرار داده است       ها  خواست

 و تصاوير ذهني او را از ايـن امـام           ها   رمزگشايي كنيم و دريافت    نژاد  ساخت زباني احمدي  
توانـد ابعـاد ديگـري از انديـشه سياسـي           ايـن روش همچنـين مـي      .  دست آوريم  شيعه به 
  .نژاد را روشن سازد و خاستگاه برخي آراي سياسي او را آشكار كنداحمدي

نمـاد عـدالت، بـزرگ مـرد مبـارزه       ) ع(همچنان كـه در فرهنـگ سياسـي شـيعه علـي           
ي دنيـوي اسـت و      اه  با ظلم و فساد و تبعيض و رهاي از اسارت و وابستگي           گيرانه    سخت

در ) ع(توان مدلولي از دالّ علي      مي شناسد، همين معاني را     نمي در راه عدالت آشنا و بيگانه     
. طلبـي اسـت    اسطوره خداپرستي و عدالت   ) ع(در اين زبان، علي   . نژاد دانست زبان احمدي 

. عطوفت و محبت و رحمت در او كرانه نـدارد         . مظهر شجاعت و غيرت و وفاداري است      
در علم مانند   . مظلوم مقتدر تاريخ است   . همتاست  بي متقين است و در پرهيزگاري    پيشواي  

. كنـد كند و كم مصرف ميزياد توليد مي. رسدطلبي كسي به پاي او نمي  ندارد و در عدالت   
اش در برابر ديگران همـواره       خورد و چهره  غم خود را فرو مي    . منبع صبر و بردباري است    

تـاز  نـشين و يكـه     ادهعارف سـج  . ترين حكومت تاريخ است   دولت او مردمي  . گشاده است 
ها بـه حرمـت حفـظ اسـالم خـون دل      امام حقي كه در برابر دسيسه. ي نبرد استها  ميدان

                                                 
 .21/1/1385سخنراني در ديدار با خانواده شهدا و ايثاگران خراسان رضوي؛ . 1
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283 نژاد  تحليلي بر شخصيت سياسي محمود احمدي

در علم و عرفـان و شـجاعت و صـبر و توكـل و اخـالص و                  . كندو سكوت مي  خورد    مي
فرهنـگ  . كنـد يمـدارا نمـ   اي    المـال ذره  حفـظ بيـت    در. مقاومت شاگرد ممتاز پيامبر است    

دانـد و خـصم ظـالم و يـار          ي را آغاز انحراف از حق و عـدالت مـي          ساالر  اشرافي سرمايه 
او شهيد راه عدالت است و به هـيچ عـصر و جغرافيـاي خاصـي محـدود                  . مظلومان است 

 روح ديـن اسـت و اگـر         هـا   با اين ويژگـي   ) ع(علي. شود و به همه بشريت تعلق دارد      نمي
 و  هـا   اي از آداب و سـنت     مجموعـه تنهـا   ه طور سنتي دين را      شخص به ظاهر متديني كه ب     

 در حقيقـت    ي آن بيگانه باشد   ها  ا ويژگي داند، ب عقالني ظاهري مي   غيري  ها  شعائر و عبادت  
  . چنين مشي و رويكردي خالي از روح ديني و حقيقت دين است

ـ                   ت امروز بيش از هر روز نيازمند مشي علوي هـستيم كـه آرزو و مطالبـه تـاريخي مل
مردم ايران با پذيرش اسالم آرزوي تحقق مشي علوي در دلشان نهفته شد و در      . ماست

اصولي كه دولت فعلي، كه در چهارچوب نظام        ... انقالب اسالمي اين آرزو شكفته شد     
يعني چهار اصل عدالت، مهرورزي،     (جمهوري اسالمي تشكيل شده است، اعالم كرده        

   1.است) ع(ه از مشي امام عليدر واقع برگرفت) گزاري و توسعهخدمت
ــي ــؤمنين عل ــدالت ) ع(اميرالم ــتي و ع ــطوره خداپرس ــت اس ــي اس ــدگي . طلب زن

اش فريـاد  را نگاه بكنيد، از به دنيا آمدن تـا لحظـه شـهادت همـه     ) ع(اميرالمؤمنين
بينيد در سرتاسر زندگي پر افتخار و پر بركت ايشان حتـي يـك              توحيد است و مي   

اه آمـدن از دعـوت بـه توحيـد و عـدالت مـشاهده               لحظه توقف، انصراف يا كوت    
.  در وجود اميرالمؤمنين در اوج اسـت       ها  اسم اعظم خداست، همه زيبايي    . شود نمي

شـما  . ي الهي در وجود ايشان به طور كامل و در نهايت متجلي است            ها  همه ارزش 
 د شاهدي بيـاورد كـه    توان    نميايمان ناب را نگاه كنيد، اخالص اميرالمؤمنين، كسي         

همه زندگي اميرالمؤمنين مجاهدت  . ايشان حتي يك قدم براي غيرخدا برداشته باشد       
سكوت، فرياد، جنگيدن، نصيحت كردن، محبـت و خـشمش همـه            . براي خداست 
شجاعت اميرالمؤمنين را ببينيد، غيرت اميرالمؤمنين و وفاداري ايشان        . براي خداست 

خشم؛ تجلي خـشم    . را ببينيد ) ع(عطوفت و محبت و رحمت اميرالمؤمنين     . را ببينيد 
تا . همه زندگي اميرالمؤمنين عدالت است    )... است(خدا، غيرت؛ تجلي غيرت الهي      

                                                 
 .23/5/1384مصاحبه با گزارشگر واحد مركزي خبر؛ . 1
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284 گفتمان عدالت و معنويت

خـداي  . اي بگيـرم  اي را از دهان مورچـه     فرمايد من حاضر نيستم دانه    جايي كه مي  
  1.متعال انسان را آفريد، هم قله را نشان داد و هم راهنما را

مسئوليت ادامه راه بـه عهـده   .  كندگذاري  بنايي را بنيان   سال زحمت كشيد تا      23پيامبر  
بايد كاروان را جلو ببرد، اما      . ، اما مسلوب االختيار   ساالر  يك كاروان . اميرالمؤمنين است 

از يك طرف بايد مراقب وحدت امت باشـد و          . اختيار ندارد و حقش سلب شده است      
تا مردم به دوران     قب باشد طرف بايد مرا  يك   از   .از طرف ديگر مراقب دشمنان بيروني     

 از طرفي بايد    .جاهليت باز نگردند و از طرف ديگر بايد مراقب دين و ايمان مردم باشد             
مراقب باشد كه عدالت جاري شود و حقي ضايع نشود و از طرف ديگر مراقـب فتنـه                  

طبيعي است وقتـي    ...  جبهه درگير باشد   ها  همزمان بايد در ده   .  باشد گرانمنافقين و فتنه  
تر رساند، نقطه پيروزي است، و مسئول     نساني بار سنگين مسئوليت الهي را به منزل مي        ا

.  از دوران اميرالمـؤمنين در تـاريخ سـراغ نـداريم           تر  و شرايطي سخت  ) ع(از امام علي  
اين رسـالت مهـم را بـه انجـام     (دانيد چطور با صبر، حوصله و خودخوري      شماها مي 

شد، چرا كه يـار، بـرادر، همـراه و          ود اسالمي برپا نمي   اگر اميرالمؤمنين نب  .)... رساندند
روز بـدر و خنـدق را       . هاي سـنگين خطـر ايـستاد      در صحنه . ناصر پيوسته پيامبر بود   

لرزيدنـد و بـا     دانيم؛ مدعيان در آن پشت مـي      همه، داستان خندق را مي    . مديريت كرد 
 بـه   ها  ت بخورد و آن   منتظر بودند كه جبهه حق شكس     . منافقين پيوند برقرار كرده بودند    
يك تنه در قامـت همـه اسـالم در مقابـل همـه كفـر            . جهال و متعصبين مكه بپيوندند    

 را ببـريم    مان  ذهن. كسي كه جاي پيامبر خوابيد    . لرزيد، آن جا كه همه پاها مي      )ايستاد(
سران قبايل وقتي تـصميمي بگيرنـد، ديگـر رد         . به محيط خشن و پر از خفقان و جهل        

گيرنـد  تصميم مي . تواند در مقابل اين تصميم اعتراض كند      يچ كس نمي  خور ندارد و ه   
خوابد؛ واالترين نقطه و    امام به جاي پيامبر مي    . كه پيامبر را در منزل به شهادت برسانند       

خواهـد نمـاز     مـي ايـستد و كسي كه وقتي رو به روي خدا مـي     . قله ايثار، براي اسالم   
گويند اين خار را وقتي در حال نمـاز اسـت، از              مي .شود  مي بخواند از همه دنيا منقطع    

  2.شودپاي ايشان بيرون بياوريد، چون چيزي از دنيا متوجه  نمي

                                                 
 .6/5/1386 در مشهد؛ انديشي علمي و پژوهشي استادان بسيجيسخنراني در نهمين هم. 1
 .23/7/1385سخنراني در مسجد جامع نارمك؛ . 2
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285 نژاد  تحليلي بر شخصيت سياسي محمود احمدي

تمام . ي نبرد بودها  تاز ميدان ، پرچمدار يكه  )ص(در زمان پيامبر  )ع( اميرالمؤمنين علي 
اما وقتي كه كفـر در مقابـل        . قلدرها و سران كفر و شرك را به خاك مذلت نشاند          

به رنـگ  ... ان شكست خورد با يك حركت انحرافي در كنار مؤمنين قرار گرفت          ايم
رود تا جايي كه    آن قدر ادعاها باال مي    . مؤمنين درآمدند و بعد مدعي مؤمنين شدند      

در . كننـد  مـي ) مـسلماني (كفار رنگ عوض كرده و در مقابل اميرالمؤمنين ادعـاي          
. ر سخت، پيچيده و مـشكل اسـت       هايي اثبات حقانيت بسيا   اينجا و در چنين صحنه    

تواند در اين عرصه بسيار سخت و شكننده به كمك جريان حق            تنها سالحي كه مي   
بيايد و حقانيت آن را اثبات كند، سالحي كه دشمن در مقابل آن هيچ سالح برتري                

تواند بكند، سالح   اي نمي تواند بزند، هيچ مقابله   را در اختيار ندارد، هيچ پاتكي نمي      
  است كه جبهه حق و باطل را به طـور ايسالح شهادت سالح برنده.  است شهادت

  1.كند  ميكند و حقانيت جبهه حق را اثباتكامال روشن تفكيك مي
هـا    ذائقهآلود    و تبعيض  ساالر  يت نظام سرمايه  ماين بود كه با حاك    ) ع(غصه اميرالمؤمنين 

شود و  افراد تبديل مي  توقعات و انتظارات خارج از حق به حق طبيعي          . شودعوض مي 
آن وقت بايد با تبر بيايند و طالهـا         . رودخواهي آنها را بگيري، فريادها باال مي      وقتي مي 
اي  در اختيار عدهها وقتي قدرت، ثروت و فرصت. توانند را خرد كنند و نميها و شمش

 دهند كه كسي بيايد كه بخواهد عدالت را برپـا         خاص قرار گرفت مگر ديگر اجازه مي      
اميرالمؤمنين .  برپا بشود  ها  اصال نظام اسالمي برپا شده است كه عدالت و ارزش          2كند؟
   3.گردانمالمال برمياگر به كابين زنان هم برده باشيد من به بيت: فرمود) ع(علي

اين جور نبود كه در اجراي عدالت با نزديكـان خـودش بـا لطـف و               ) ع(اميرالمؤمنين
ايـن دسـتور متعـالي اسـالم        .  و دشمنان با خشونت    محبت سخن بگويد و با دورترها     

   4.است
) ع(آن قدر مهم است كه اميرالمؤمنين علـي       . المال بسيار، بسيار مهم است    حرمت بيت 

، فشارهاي سنگين سياسـي و تبليغـاتي را تحمـل           ها  ، تهمت ها  براي صيانت آن سختي   

                                                 
 .15/9/1385هاي شهدا و ايثارگران استان مازندران؛ سخنراني در ديدار با خانواده. 1
 .8/4/1386سخنراني در گردهمايي بزرگ مديران اجرايي كشور؛ . 2
 . 3/3/1386 اصفهان؛ هاي شهدا و ايثارگران استانسخنراني در ديدار با خانواده. 3
 .7/3/1386سخنراني در ديدار با مردم خميني شهر؛ . 4
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286 گفتمان عدالت و معنويت

ت چيـزي را از     آيد بدون اجازه و رعايـت مقـررا       دانيد وقتي كسي مي   شما مي ... كرد
گويد كـه   آن جا نمي  . آيدبه خروش مي  ) ع(گيرد، امام علي  المال ولو به امانت مي    بيت

دهـد كـه ايـن      كنـد و اجـازه مـي      آبروي آن شخص بايد محفوظ بماند، برخورد مي       
گويد ممكن است آبروي دختر مـن       آن جا نمي  . برخورد منتشر و در تاريخ ثبت بشود      

  1. عمومي ترجيح دارددر خطر باشد، چرا؟ چون حقوق
بيند در مقابل برادر خـودش      كند و مي  در اجراي عدالت يك دفعه آدم چشم باز مي        

انسان چـشم بـاز     . در مقابل برادرش بود   ) ع(كه اميرالمؤمنين علي  طور    همان. است
بيند عجب، بايد در مقابل همراه و همرزم بيست، سـي و پنجـاه سـاله                كند و مي  مي

جلـوي  .  بايـستد  هـا   بينيد بايد جلوي عنـوان    كند و مي   مي چشم باز . خودش بايستد 
اما هيچ كـدام    . هستند، بايستد ... يي كه داراي عناوين و برو بيا و       ها  برخي شخصيت 

  2. نبايد مانع از حركت ما در جهت تحقق عدالت بشودها از اين
براي عدالتي؛   خدا از علما تعهد گرفته است براي برپايي عدالت، مقابله با ظلم و بي             

است كه فرمـود اگـر      ) ع(اين كالم موال اميرالمؤمنين علي    . دفاع از حقوق مظلومان   
هـاي  تعهد خدا از علما براي دفاع از مظلوم و مقابله با ظالم نبود هرگز در عرصـه                

   3.شدماجتماعي وارد نمي
  4» عدلههلشد«براي چه به شهادت رسيد؛ ) ع(موالي ما اميرالمؤمنين علي

فرمايند كه شما يك سـاعات و زمـاني را بـراي         مالك اشتر مي   به) ع(حضرت علي 
بايد مردم دسترسي داشته باشـند، بايـد ببينـي،          . مواجهه رو در رو با مردم قرار بده       

 سال نـشان داده كـه در تهـران          27اين   تجربه ما هم در   . حرف بزني و حرف بزنند    
بايـد رفـت و   . كند را از روي كاغذ خواندن، دردي را دوا نميها نشستن و گزارش 

بايـد در محـل رفـت و        . بايد رفت و نشاط را ايجاد كـرد       . بايد رفت و شنيد   . ديد
  5.تصميم گرفت

                                                 
 .5/4/1386سخنراني در همايش قوه قضاييه و حقوق شهروندي؛ . 1
 .1/9/1385سخنراني در اولين همايش روحانيون و طالب بسيجي؛ . 2
 .8/7/1385ها؛  سخنراني در مراسم آغاز سال تحصيلي دانشگاه.  3
 .19/8/1385ر همايش ساالنه انجمن نخبگان؛ سخنراني د .4
 .26/7/1385هاي دانشجويي؛  سخنراني در جمع تشكل. 5
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287 نژاد  تحليلي بر شخصيت سياسي محمود احمدي

ايمـان و عمـل     . فرموده است ) ع(تقوا باالترين سفارش است كه اميرالمؤمنين علي      
صالحي كه همراه با تقوا باشد، موجب رأفت، محبت، دوستي بين جامعه و مردم و               

تقوا ذخيره و سرمايه دنيا و آخرت انسان        . شودشش و پيشرفت مي   نهايتا تالش، كو  
تقـوا موجـب    . ها تقوا است  ذخيره كنيد و بهترين ذخيره    : اميرالمؤمنين فرمود . است

  1.تقوا جواز ورود به بهشت رضوان الهي است. نجات است
  2. سرسلسله همه عارفان جهان و عاشقان حقيقي خداست)ع( اميرالمؤمنين امام علي

  3.و امام المتقين است، پيشواي متقين استا
) ع(علي. او باب و ورودي شهر علم من است       : پيامبر در حق اميرالمؤمنين فرمودند    

با آن كه در تمام مراتب وجود و ابعاد انساني در اوج كمال است، در علم و عرفان                  
و شجاعت و مجاهدت و صبر و توكل و اخـالص و مقاومـت، او شـاگرد مكتـب                   

  4.است) ص(اسالم حضرت محمد مصطفيپيامبر 
ملتي كه بنشيند و دشمن مستكبر بيايد در خانه او با او            : فرمودند) ع(اميرالمؤمنين علي 

درگير شود، حاال درگيري فرهنگي، اقتصادي و اجتمـاعي باشـد، آن ملـت شكـست       
بايد دشمن را در خانه خـودش گرفتـار         . خورده است و لباس ذلت را خواهد پوشيد       

لبته ما اهل جنگ و هجوم نظامي نيستيم، اما در عرصه سياسي و فرهنگي تمـام                ا. كنيم
   5.ي نظام سلطه را بايد مورد هجوم قرار بدهيم و به لطف الهي منهدم بكنيمها پايگاه

انـد دادنـد    فرماني براي همه كساني كه بويي از انسانيت برده        ) ع(اميرالمؤمنين علي 
امام بزرگوار مـا فرمودنـد   . د، هرجا كه هستندكه خصم ظالمان و يار مظلومان باشي    

امكان نـدارد كـسي از      . كه تا ظلم هست، مبارزه هست و تا مبارزه هست ما هستيم           
  6.تفاوت باشدحداقل استانداردها در خصايل انساني برخوردار باشد و بتواند بي

اين . ستيممظلوم واقع شده ما مدافعش ه     ) اما(كسي كه در آن سوي دنيا اصال دين ندارد،          
، ايـن دسـتور     »كونوا الظالم خصماً و للمظلوم حونـا      «: است) ع(دستور اميرالمؤمنين علي  

                                                 
 .3/12/1385سخنراني در ديدار با مردم انزلي؛ . 1
 .22/4/1385سخنراني در ديدار با مردم ميانه؛ . 2
 .11/7/1385التحصيلي نيروي انتظامي؛ سخنراني در مراسم جشن فارغ. 3
 .12/2/1386ر ديدار با مردم كرمان؛ سخنراني د. 4
 .28/9/1385هاي شهدا و ايثارگران استان كرمانشاه؛ سخنراني در ديدار با خانواده. 5
 .11/4/1386؛ Press.TVسخنراني در مراسم افتتاح شبكه خبري . 6
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288 گفتمان عدالت و معنويت

  1.اسالمي است
باشـد و از غـم      ) ع(شود يك مسلمان حقيقـي پيـرو اميرالمـؤمنين علـي          اصال نمي 

گوينـد آقـا ايـن       مـي  ها  گوييم بعضي تا اين را مي   . مستضعفين جهان غمگين نباشد   
بـراي  . نه الزم نيست پول بدهـد     .  بدهد ها  ايران را ببرد و به آن     ي  ها  خواهد پول  مي

شـما بـراي    . شريك شدن در غم ديگران الزم نيست پول بدهيد بلكه سود هم دارد            
  . خدا كار كن سود هم دارد

وقتي در  . كنيد   نمي ضرر. بريد  مي زنيد خوب سود  شما وقتي يك كارخانه آن جا مي      
آوريـد، ضـرر    يد داريد سود براي كـشور مـي       كنكارهاي نفتي آن جا مشاركت مي     

 هـا   دهيد و به ملـت    نيست، اما داريد كار مكتبي و اعتقادي خودتان را هم انجام مي           
  2.اين دو با هم است. كنيدكمك مي

نه متعلق به يك عصر و نه متعلق به يك نسل يا يك گروه يـا         ) ع(اميرالمؤمنين علي 
  3.ت استطايفه خاصي است، بلكه متعلق به همه بشري

المـؤمن بـشره فـي      «داشته باشيد كه    ) به ياد ) (ع(اين كالم را از اميرالمؤمنين علي     
، اگر يك موقع ناراحتي هست در دلش است، اما بيـرون بـا   »وجهه و حزنه في قلبه   

  4.نشاط است
ترين مولد تاريخ حضرت  اما بزرگ . ترين انسان تاريخ بود   مصرف كم) ع(اميرالمؤمنين علي 

  5. اين فرهنگ ما، راه ما و سرمايه براي كار و تالش و حركت است.بود) ع(علي
الحصني و من دخل حـصني،      » اهللا  ال اله اال  «كلمه  «مردم را به كجا بايد وصل كنيم؛        

» .حصني و من دخل حصني، امن من عذابي       ) ع(واليه امير المؤمنين  . امن من عذابي  
ـ    اهللا  واليت اميرالمؤمنين يعني چه؟ حبل     ه؟ يعنـي االن بنـشينيم بـراي         متين يعني چ

بله، اين كارها را بايد     . عزاداري كنيم؟ مدح اميرالمؤمنين را بگوييم     ) ع(اميرالمؤمنين
 سال قبـل بـود،   1400بكنيم، اما اين آن نقطه اتصال است؟ آيا واليت اميرالمؤمنين         

                                                 
 .31/3/1386هاي كشورهاي اسالمي؛  سخنراني در ديدار با نمايندگان راديو، تلويزيون. 1
 .11/7/1386نراني در جمع عزاداران مسجد نارمك؛ سخ. 2
 .6/5/1386الحسنه سكه بانك رفاه؛ سخنراني در مراسم افتتاح صندوق قرض. 3
 .13/8/1385سخنراني در كنگره پرسش و پاسخ مهر؛ . 4
 .6/1/1385سخنراني در ديدار با منتخبين استان كهگيلويه و بوير احمد؛ . 5
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289 نژاد  تحليلي بر شخصيت سياسي محمود احمدي

 واليت اميرالمـؤمنين  . اگر اين باشد كه اصال به كجا متصل بشويم        . تمام و بسته شد   
 است و به كجا وصل بشويم؟ بـاالخره مـا كـه بـه               مان  ست د االن چيست؟ چه در   

... واليت اميرالمؤمنين واليت جاري در هستي اسـت       . اميرالمؤمنين دسترسي نداريم  
كنم، اگر كسي دلش ماالمال از عشق امام شد، آيا ديگر در اين دل   مي از شما سؤال  

ن دل را تسخير كند؟ اصـال ديگـر         توان اي تواند رسوخ كند؟ شهوات مي    شيطان مي 
واليـه اميرالمـؤمنين    «محـال اسـت؛     . توانند بر اين چشم مسلط بـشوند      دشمنان مي 

  1.يك سنگر تسخيرناپذير است» حصني
 و الگوهـاي دينـي مـشاهده        ها  نژاد از شخصيت  لذا چنان كه در شيوه روايت احمدي      

هبي كـه جنبـه قداسـت       كنيم، او پيشوايان ديني را تنهـا يـك پيـشواي تـاريخي، مـذ              مي
كند و در زندگي سياسـي        مي او با الگوهاي ديني زندگي    . بيندحاصل داشته باشند نمي    بي

 در هـا  روشن است كه توجه به مجموع اين ويژگـي . آموزد درس ميها خود از تاريخ آن  
ي او از الگوهـاي دينـي       هـا   آمـوزي ها و درس  دوران رياست جمهوري حاكي از دغدغه     

ي ايشان در دوره تاريخي حاضـر بـه ايـن مـوارد        ها  ين ويژگي تر  و از مهم  اين كه ا  . است
  .كند، نشان از نظام ارزشي او دارداشاره مي

نـژاد و رمزگـشايي از رفتـار و آراي          نكته مهم در شناخت شخصيت سياسي احمدي      
واقعيـت ايـن   .  امـام خمينـي اسـت    نامه  البالغه و سپس وصيت   سياسي او، آشنايي با نهج    

توان حاصل رابطـه او بـا       نژاد را مي  الگوي رفتاري، فكري و شخصيتي احمدي     است كه   
البالغـه مـأنوس اسـت و در     نويـسد بـا نهـج   او چنان كه خـود مـي     . اين دو متن دانست   

البالغه  در ميان فرازهاي مختلف نهج    . كندي خود به آن مراجعه مي     ها   و خلوت  ها  فرصت
نژاد را به خود جلب كرده است ظر احمديآن چه كه بيش از همه در دوران دولتمردي ن

ي ايشان به مالـك و بـه        ها  نامه امام به مالك اشتر است، كه به نوعي حاوي دستورالعمل          
آن چـه در ايـن نامـه        «نويـسد،   نژاد مـي  احمدي.  اسالمي است  مردان  دولتتعبيري تمام   

التـرين  ارزشمند، كه نامه پنجاه و سوم از اين كتاب شريف است آمـده، بـدون شـك وا                 
اگر چه بايد گفت كه فاصله ما با آن چه اميرالمؤمنين از            ... منشور مديريت اسالمي است   

ها تالش  توان و بايد براي كم كردن اين فاصله       ما خواسته، بسيار بسيار زياد است، اما مي       

                                                 
 .30/8/1386ما و روحانيان اردبيل؛ سخنراني در ديدار با عل. 1
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290 گفتمان عدالت و معنويت

تـرين و زيبـاترين     برانگيز   به مالك اشتر يكي از بلندترين، تأمـل        )ع( نامه امام علي  » .نمود
 نژاد  احمدينظر    ، موارد زير  »رساله«البالغ است كه از ميان مضامين بلند اين          هاي نهج هنام

  :را به خود جلب كرده است
مبادا . اي مالك، قلبت را از رحمت، محبت و مهرورزي نسبت به مردم ماالمال كن              

خو باشي كه شكار آنان را غنيمت بشماري؛ زيـرا          نسبت به آنان مانند حيوان درنده     
يي از آنـان    ها  لغزش. اند يا برادر ديني تو هستند يا شبيه تو در خلقت           دو دسته  مردم

 آورد، و از روي عمد يا خطا دچار تجـاوز         زند، و خطاهايي بر آنان روي مي      سر مي 
 كـه   سـاز   منـد   ي خود آنچنـان بهـره     ها  مردم را از بخشش و چشم پوشي      . گردند مي

زيرا گرچه مقام تو باالتر از آنـان  . ددوست داري مثل آن را خدا براي تو عطا فرماي  
. است، اما مقام زمامدار تو باالتر از توست، و خداوند نيز مافوق زمامـدار توسـت               

خداوند رسيدگي امور مردم را از تو خواسته، و تو را به وسيله آنان آزمايش كـرده                 
اي هرگـز  اي هرگز نـادم مـشو و بـه كيفـري كـه داده     و از عفوي كه كرده   ... است

داشـته باشـي بـه غـضب و پرخـاش           دمان مشو، و مادامي كه راهي براي گريز         شا
بيني شـدي بـه      و اگر با مقام و قدرتي كه داري، دچار تكبر يا خودبزرگ           ... مشتاب

بزرگي حكومت پروردگار كه برتر از توست بنگر، كه تو را از آن سركشي نجـات                
ات را به جايگاه اصلي باز      نشاند، و عقل و انديشه    دهد، و تندروي تو را فرو مي      مي
اي مالك، ميان خدا و مردم از يك طرف و خـودت و خانـدانت و آن                 ... گرداندمي

اگـر انـصاف    . داري از طرف ديگر، انصاف برقرار كن       كس از مردم كه دوست مي     
اي و هر كس كه به بندگان خدا ستم روا دارد، خداسـت             برقرار نكني، ستم ورزيده   
ن آن ستمكار است، و هر كس كه خدا بـا او خـصومت   كه از طرف بندگانش دشم   

اي نخواهد داشت، و چنـين شخـصي در حـال            برد و چاره  كند، كاري از پيش نمي    
آگـاه بـاش كـه      . ه كه از ستمكاري برگردد و توبه نمايد       گا  جنگ با خدا است تا آن     

هيچ چيزي بيش از رفتار ظالمانه، موجب تغيير نعمت خداوندي و تسريع در انتقـام        
... شود، زيرا خداوند شنونده دعاي ستم ديدگان است، و در كمين ستمكاران        او نمي 

تـرين در حـق، فراگيرتـرين در عـدالت، و           ترين امور در نزد تو، ميانه     بايد محبوب 
 در جلب رضايت مردم باشد؛ زيرا غضب عمومي، رضايت خواص           ها  ترين آن جامع

؛ و غضب خواص در صـورت       را زير پا خواهد گذاشت    ) صاحبان قدرت و ثروت   (
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291 نژاد  تحليلي بر شخصيت سياسي محمود احمدي

خواص در دوران . شود و اهمتي نخواهد داشت پوشي ميرضايت عموم، قابل چشم  
صلح و آرامش، بيش از ساير افراد مردم سبب تكليف و مشقت زمامداران هستند و               

تـر و  كمتر، و در اجراي عـدالت از همـه ناراضـي   شان  در روزگار سختي نيز ياري 
تر و در پذيرش عذر و       كم سپاس  ها  ر عطا و بخشش   مصرتر و د  شان    هايدرخواسته

و هيچ فرد و گروهـي در       ... گيرترنددليل، در صورت امتناع زمامدار از عطا، سخت       
درحالي كه  ) لذا. (تحمل نيستند   بي حوادث بزرگ روزگار مانند خواص، كم صبر و       

هستند، ي استوار دين و اجتماع مسلمانان و وسيله دفع دشمنان، عموم مردم ها ستون
اي مالك،  ... پس گوش تو، شنواي سخنان اين مردم و تمايل تو به سوي آنان باشد             

جويي و ترين مردم در نزد تو كسي باشد كه بيشتر به دنبال عيبدورترين و مبغوض
 بـراي   هـا   ترين انسان ابراز عيوب مردم است؛ زيرا در مردم عيوبي است كه شايسته          

به دنبال كشف آنچه را كه از تو پوشيده اسـت،            زمامدار است، پس     ها  پوشاندن آن 
زيرا جز اين نيست كه تكليف تو پاك كردن چيزيست كه بر تو ظاهر گشته               . مباش
اي . خداوند متعال خود درباره آن چه از تو مخفي است حكم خواهـد كـرد              . است

تواني پرده بر روي آن چه بايد پوشيده شود بينداز، تا خداوند سـبحان                مي مالك، تا 
گره هر كينـه    . خواهي از تو براي مردم پوشيده بماند، مخفي بدارد        آن چه را كه مي    

ي مردم باز كن، و عامل هرگونه عداوت را از خود دور كـن، و از هـر                  ها  را از دل  
 بگير، و هرگز در تصديق سخن چـين شـتاب           امري كه براي تو واضح نيست كناره      

. دهـد ود را خيرخواه جلوه مـي     مكن، زيرا سخن چين خيانت پيشه است، اگرچه خ        
دارد و وعده فقـر     هرگز با بخيل مشورت مكن كه تو را از بخشش و احسان باز مي             

دهد، و ترسو را هم در مشورت دخالت مده، زيرا در انجام كارها روحيـه               به تو مي  
كند، و حريص را از اين كار مهـم دور بـدار؛ زيـرا حـرص را از       تو را ضعيف مي   

همه اين صفات پست بخل، ترسـويي و حـرص          . آرايد تو مي  روي دشمني در نظر   
بـدترين وزراي   ...  بدگماني به خداسـت    ها  غرايزي است گوناگون كه ريشه همه آن      

تو كسي است كه پيش  از تو، وزارت اشرار را داشته و در گناهان، شـريك آنـان                   
ننـد، و   هرگز او را از خواص خود قرار مده، زيرا آنان يـاران گنـه كارا              . بوده است 

تواني جانشيناني بهتر از آنان پيدا كني كه قدرت فكري          برادران ستمكاران، و تو مي    
و نفوذي مثل آنان داشته و در عين حال از وزر و وبال گناهان آنان به دور باشـند،                   
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292 گفتمان عدالت و معنويت

كساني كه هيچ ستمكاري را در ستم ورزي و هيچ گنهكـاري را در ارتكـاب گنـاه         
ي تو كمتر، و ياري آنان براي تو نيكوتر است و از            زحمت آنان برا  . اندكمك نكرده 

پـس اينگونـه    . باشـند تـر مـي   تر، و با غير از تو كـم انـس         نظر عطوفت به تو مايل    
ترين خواص  نزديك. ي ممتاز را خاص مجالس سري و علني خود قرار بده          ها  انسان

در نزد تو حق گوترين آنان باشد اگر چه تلـخ باشـد، و آن شـخص بايـد كـه در                      
خـواه  . پسندند، كمترين ياري را به تو نمايد      واردي كه خداوند براي اوليايش نمي     م

همواره به مردمي كه اهل پرهيزگاري و صدقند    ... خوشايند تو باشد يا ناخوشايندت    
سپس آنان را امر كن كه در شأن تو مبالغه نكنند و تـو را بـه خـاطر عـدم                     . بپيوند

آورد و   زياد خودپسندي را به دنبـال مـي        ارتكاب باطل ستايش نكنند؛ زيرا ستايش     
اي مالك، هرگز نيكوكار و بـدكار نـزد تـو           . سازدانسان را به سركشي رهنمون مي     
رغبت، و   اي نيكوكاران را به انجام كارهاي نيكو بي       مساوي نباشد، زيرا چنين تسويه    

 بر  هر كدام از آنان را    . نمايدمردم بدكار را به كارهاي زشت، تحريك و تشويق مي         
هرگز سنتي نيكو را كه پيشتازان اين امت به آن عمل ... اساس كردارشان پاداش بده

نموده، موجب انسجام امت شده، و مردم جامعه بر مبناي آن به حيات صالحه نايـل       
اند مشكن، و هرگز سنتي را بنياد مگذار كه به چيزي از سـنن گذشـته ضـرر                  گشته

 شـكني  گذاران نيكو شـود، و وبـال سـنت    برساند، كه در نتيجه پاداش نصيب سنت      
برداري از علـم عالمـان، زانـوي تعلـم در     اي مالك، براي بهره. گريبان تو را بگيرد   

بپرداز، نظر    برابر آنان بر زمين بگذار، و براي اخذ حكمت از حكما، با آنان به تبادل              
 هر  زيرا علم و حكمت آنان تأثير قطعي در اصالح امور جامعه تو خواهد داشت، و              

بدان كه مردم . داد، تثبيت خواهد نمود  آن چه كه حيات مردم را پيش از تو قوام مي          
شود مگر بـا  متشكل از طبقاتي هستند كه مصلحت زندگي بعضي از آنان تأمين نمي 

نيـاز  تـوان از قـسمت ديگـر بـي      بعضي ديگر، و هرگز با قسمتي از آن طبقات نمي         
تبان عمومي و خصوصي، قضات عادل،      لشكريان خدا، كا  : گشت، از آن جمله است    

يات از مردم ذمي لكنندگان ما دهندگان مردم با يكديگر، وصول اهل انصاف و سازش
ان و بينوايـان، و     مند  گران، و نيز طبقه پايين از حاجت      و مسلمين، بازرگان و صنعت    

خداوند متعال در كتاب خود يا سنت پيامبرش سهم و موقعيت هر يـك از آنـان را                  
رموده است، و اين پيماني است از سوي خدا كه نگهداري آن بر ما الزم               مشخص ف 
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293 نژاد  تحليلي بر شخصيت سياسي محمود احمدي

كه كمـك بـه اداره زنـدگي        اند    طبقه پايين مردم از حاجتمندان و بينوايان      . ... است
آنان الزم است، و قانون خدا براي هر يك از آنان امكـاني نهـاده اسـت، و بـراي                    

توانـد   است، و زمامدار نمي    مصالح هر يك از آنان حقي است كه بر عهده زمامدار          
از حقيقت آن چه كه از حق آنان برعهده دارد برآيد مگر با كوشـش و اسـتمداد از       
خداوند متعال، و آماده كردن نفس خود براي التزام بـه حـق و شـكيبايي در همـه                   

قطعـي اسـت كـه بهتـرين روشـنايي چـشم            . ... موارد، چه آسان باشد چه دشوار     
.  دادگري در جامعه و ظهور محبت مردم در جامعه استزمامداران، گسترش و نفوذ

كند مگر با آسودگي خاطر آنـان نـسبت بـه           قطعي است كه محبت مردم بروز نمي      
آيد مگـر بـه وسـيله اطـالع و          زمامداران، و خيرخواهي مردم جامعه به وجود نمي       

احاطه آنان درباره زمامداران، و احساس اندك بـودن سـنگيني حاكميـت آنـان، و                
نظـر    معاونان خود را با دقت كامـل زيـر        ... ول نبودن از طوالني شدن حكومتشان     مل

 در آن هنگام كه كسي از آنان دست به خيانت گشود و اين خيانت را اخبـار                  ،بگير
بازرسان مخفي تأييد كرد، از جنبه شهادت به آن اخبار اكتفا نمـوده، و او را كيفـر                  

 او بگيـر و او را بـه موقعيـت ذلـت             كن، و آن چه را كه به دست آورده است، از          
ي بكشان و با نشان خيانت او را مشخص نمـا و ننـگ اتهـام را برگـردنش                   خوار  و

تر از اخذ ماليات باشد، زيرا      اي مالك، آباد كردن زمين در نظرت با اهميت        ... بياويز
ماليات بدون آبادي قابل دريافت نيست، و هر كس بدون آباد كردن زمـين ماليـات               

كند، شهرها را خراب كرده و بندگان خدا را به هالكت رسـانده و روزگـار                مطالبه  
سپس اي مالك خدا را، خـدا را در  ... انجامدزمامداري او مدت زيادي به طول نمي  

انـد، از بينوايـان و نيازمنـدان و          طبقه پايين؛ از مردمي كه درمانـده       هنظر بگير دربار  
قه مردمي قانع و حاجتمند وجود دارند،       ان، زيرا در اين طب    گير  مشقت زدگان و زمين   

حق خدا را كه از تو مراعات آن را درباره آنان خواسته است حفظ كـن، و بـراي                    
زيـرا  . المال و قسمتي از عايدات را درهر شهري در نظـر بگيـر            آنان قسمتي از بيت   

براي آن بينوايان و نيازمندان كه از جايگاه تو دورند، همان حقي وجـود دارد كـه                 
اي مالك، هشيار باش كه     . ي نزديكان، و تو بايد حق همه آنان را مراعات نمايي          برا

سرمستي تو را از آنان غافل نكند، زيرا تو به بهانة اشـتغال بـه كارهـاي بـزرگ از                    
ضايع كردن حق كوچك معذور نيستي، و هرگز توجه خود را از آنان دور مساز، و                
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294 گفتمان عدالت و معنويت

تواننـد بـه   ساني از اين طبقه را كه نميامور ك. از روي تكبر روي از آنان برمگردان     
شمارند،   مينگرند و آنان را پستحضور تو برسند و مردم به آنان با ديده تحقير مي   

سپس درباره اين طبقه مستمند چنان رفتار كن كـه روز ديـدار بـا               ... بگيرنظر    تحت
ف اين طبقه از ديگر مردم جامعه بـه انـصا         . خداوند سبحان معذور باشي و سربلند     

حقوق همه مردم و طبقات جامعه را چنان ادا كن كـه            . نيازمندترند) عدل و محبت  (
اداره شؤون ايتام و كساني را كه گذشت ساليان . در نزد خدا معذور و سربلند باشي

انـد و دسـت نيـاز دراز        عمر، آنان را ناتوان ساخته است، از كساني كـه درمانـده           
اگر چـه ايـن دقـت و        . و به آن ملتزم باش     با دقت و توجه به عهده بگير         كنند  نمي

تعهد بر زمامداران و التزام به همه انواع حق سنگين است، اما خداوند متعـال ايـن                 
سنگيني را براي كساني كه طلب عاقبت نموده و نفس خود را درباره حـق شـكيبا                 

براي نيازمندان  ... كنداند و به صدق وعده خداوندي اطمينان دارند، سبك مي         ساخته
كه مراجعه آنان به تو ضروري است قسمتي از وقت خود را اختصاص بـده تـا بـا     
شخص تو به طور مستقيم ارتباط برقرار كنند، و براي آنان مجلس عمومي قرار بده               

، در ايـن ارتبـاط  . و در آن جا در برابر خدايي كه تو را آفريده است فروتنـي كـن         
نت را دور بـساز، تـا كـسي از آن           لشكريان و معاونانت مانند نگهبانـان و پاسـبانا        

زيـرا  : گويد بتواند بدون لكنت زبان سخنش را بگويـد          مي نيازمندان كه با تو سخن    
هيچ امتي به پـاكي     «: فرمود شنيدم كه مي   )ص( من در مواردي متعدد از رسول خدا      

و قداست نخواهد رسيد، اگر حق ضعيف آن امت از قدرتمندش بدون لكنت زبـان               
ه برخورد بد و تندي سخن آنان را تحمل كن، و مگذار آنـان در     گا  آن» .گرفته نشود 

و نتوانند درد دل و حاجات      ( تنگناي هيبت فرمان روايي و تكبر تو به سختي بيافتند         
، تا خداوند ابعاد رحمتش را بر تو بگستراند و پاداش اطاعتش            )خود را ابراز بدارند   

اگـر  . ي، به طور گـوارا اعطـا كـن        كن و آنچه را كه عطا مي      ،را براي تو مقرر دارد    
... او را برگـردان   خـواهي     نتوانستي نياز كسي را برآوري، با روي خوش و پـوزش          

 را مورد بررسي يـا اجـرا قـرار          ها  برخي از امور است كه بايد خود تو مستقيما آن         
ل كارگزاران در آن موقـع كـه كاتبـان تـو     يپاسخ مسا. 1: بدهي، از آن جمله است 

ـ برآوردن نيازهاي مردم كه بر تـو ارا       . 2ناتوان باشند؛    ه شـده و دسـتياران تـو در        ي
اي مالك، عمـل هـر روز را در همـان روز بـه              ... برآوردن فوري آن نيازها ناتوانند    
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295 نژاد  تحليلي بر شخصيت سياسي محمود احمدي

جاي بياور، زيرا براي هر روز موقعيت و قانون خاصي حكمفرماست، كـه اگـر آن                
ابين خود و خدايت اي مالك، م . روز بگذرد ديگر آن موقعيت به دست نخواهد آمد        

 هرچنـد كـه اگـر       . را اختصاص بـده    ها  ترين آن قسمتي از بهترين اوقات و شايسته     
اوقات عمر تو با نيت صالح بگذرد و مردم در آن اوقات در آسايش باشند عبـادتي               

از كارهايي كه به خدا اختصاص دارد و بايد بـا اخـالص انجـام               . است براي خدا  
 پس در بخشي از شب و روز،        .ژه پروردگار است  دهي، انجام واجباتي است كه وي     

كنـد   وجود خود را به پرستش خدا اختصاص ده، و آن چه تو را به خدا نزديك مي     
هرگـز خـود را     ... عيب و نقصاني انجام ده، اگر چه دچار خستگي جسم شـوي           بي

مدتي طوالني از مردم جامعه خود دور مكن، زيرا اختفاي زمامداران از مردم وادار              
. ن نوعي فشار بر آنان و عامل كم اطالعي از امور حيات اجتماعي مردم اسـت               كرد

از مردم، زمامداران را از دانستن اموري كه        ) و هرگونه كارگزاري  (غياب زمامداران   
در نتيجه امـر بـزرگ در نـزد آنـان كوچـك، و         . دارداز آنان پوشيده است، باز مي     

 كنـد و حـق بـا باطـل درهـم     كوچك بزرگ و زيبا زشت، و زشت زيبا جلوه مـي       
سپس بـراي زمامـدار، خـواص و نزديكـاني اسـت كـه داراي صـفت                 ... آميزد  مي

خودخواهي و مقدم شمردن خـود بـر ديگـران، دسـت درازي و كـم انـصافي در                   
هرگز بـه   .  افراد را با قطع صفات مزبور بخشكان       گونه  ريشه اين . باشندمعامالت مي 

ي مردم را اختـصاص     ها  طعه زميني از زمين   كسي از اطرافيان و خويشاوندان خود ق      
اي رفتار مكن تا براي بستن قراردادي كه به زيان مردم است، در تـو               مده و به گونه   

طمع كند و زحمت و مخارج آن را به گردن ديگران بياندازند، كه درنتيجه خوشـي              
و امتياز اين خطاكاري براي آنان، و عيـب و نـنگش در دنيـا و آخـرت از آن تـو                      

حق را درباره همه، چه از نزديكان و چه بيگانگان اجرا كن و در انجام               . هد بود خوا
هر وضعي كه اجـراي     . قرار بده نظر    اين تكليف بردبار باش وتقرب به خدا را مورد        

حق درباره خويشان و خواصت پيش بياورد، مانع اقدام تو براي اجراي حق نباشد،              
ت در نظر بگير، زيرا نتيجه و پايان آن         و تو عاقبت احقاق حق را اگر چه سنگين اس         

اگر مردم تو را به تعدي و ظلمي متهم كردند و درباره تو بـدگمان     ... پسنديده است 
ي آنان را   ها  شدند، عذر خود را براي آنان آشكار كن و با آن عذر آشكار، بدگماني             

 تو، و تفاهم مشقتي است براي نفس سوءاز خود برگردان، زيرا در اين اعتذار و رفع 
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296 گفتمان عدالت و معنويت

آوري در پـا برجـا      محبت و مدارايي است براي مردم جامعه، و با عذري كـه مـي             
اگر ميان خود و دشمن     ... گردي ساختن آنان در مسير حق، به خواسته خود نايل مي         

اي منعقد نمودي يا از طرف خود پناهندگي به او دادي، به معاهده خود بـه                معاهده
عهد پذيرش پناهندگي او را مراعـات نمـا، و   طور كامل وفا كن، و با كمال امانت ت    

اي سپر كن، زيرا هيچ يك از واجبات الهـي ماننـد            خود را در برابر عهدي كه بسته      
وفاي به عهد نيست كه همه مردم با تمام اختالفي كه در افكار و تمايالت دارند در           

 و شـكل  خداوند متعال عهد و پيمـاني را كـه بـا نـام ا             ... داشته باشند نظر    آن اتفاق 
گيرد با رحمت الهي خود ميان بندگانش عامل امنيت و پناهگاهي قرار داده است     مي

كه در آن بيارامند، و در همسايگي آنان با احساس امنيت بـه زنـدگي خـود ادامـه           
بازي و فريبكاري و نيرنگ را در تعهدها نبايـد راه داد، و             گونه دغل پس هيچ . بدهند

منعقد مكن كه ابهام انگيز بوده و امكان اخـتالل در آن            اي  اي را به گونه   هيچ معامله 
جـويي   وجود داشته باشد، و پس از تأكيد و استحكام متن معاهده، دسـت از بهانـه         

اگر تعهد الهي، تو را در موردي در تنگنا قرار داد، اين امـر هرگـز موجـب                  . بردار
 تنگـايي كـه     نشود كه در صدد فسخ به ناحق آن تعهد برآيي، زيرا شكيبايي تو بـر              

اميد گشوده شدن و نيكي عاقبت آن را داري بهتر از عذرخواهي است كه از نتيجه                
بد آن بيمناك بوده، و از بازخواست خداوندي كـه در دنيـا و آخـرت تـو را فـرا                     

بپرهيـز از خودپـسندي و بـه خـود باليـدن، و از              ... خواهد گرفت هراسناك باشي   
ا به خودپسندي وادار كـرده، و بپرهيـز از          اطمينان به آن چه كه از نفس خود، تو ر         

تـرين  دوست داشتن مداحي و تملق ديگـران، زيـرا ايـن صـفات پليـد از محكـم                 
بپرهيـز از   . سازد براي شيطان است كه نيكي نيكوكاران را در آن محو مي           ها  فرصت

اي، و از زياد شـمردن    منت گذاردن بر مردم خود به خاطر احساني كه به آنان كرده           
اي كـه    بپرهيز از تخلف در وعده    . اي بر حذر باش    در حق آنان انجام داده     كاري كه 

كند و زياد شمردن كاري كه به سود        اي، زيرا منت گذاردن احسان را باطل مي        داده
بـرد، و تخلـف از وعـده موجـب          جامعه انجام گرفته است نور حق را از بين مـي          

اين كه بگوييـد    «: موده است خداوند متعال فر  . گرددعداوت در نزد خدا و مردم مي      
در زدگـي     بپرهيز از شتاب  » .كنيد عداوتي بزرگ است    چيزي را كه به آن عمل نمي      
، و از سستي و درماندگي در موقعيـت مقتـضي آن            ها  امور پيش از رسيدن موقع آن     
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297 نژاد  تحليلي بر شخصيت سياسي محمود احمدي

انگيـز باشـد، و از      امور بر حذر باش و از لجاجت در موقعيتي كه مـشكل و ابهـام              
پس هر امري را در موضع . اند، بپرهيزور، وقتي كه آشكار شدهمسامحه درباره آن ام

  1.خود قرار بده، و هر امري را در جايگاه مناسب خود مقرر بدار
  
  ) ع(شناسي از امام حسيننشانه

) ع( و پيشوايان ديني به اندازه امام حسين       ها  در فرهنگ سياسي شيعه هيچ يك از شخصيت       
يا به بيان امروزي سـنت   (امر به معروف و نهي از منكر        گري، جهاد،   انقالب، اصالح » نماد«

و عاشـورا دو مفهـومي      ) ع(امام حسين . شود، مقاومت، ايثار و شهادت شناخته نمي      )نقادي
در گـرو   ) ع(ي از امـام حـسين     شناسـ   امـروز نـشانه   . نـد ناپذير  هستند كه از يكديگر جدايي    

عاشورا مـرز ميـان     . ستها  ژگيگاه كامل اين وي   عاشورا تجلي . ي از عاشوراست  شناس  نشانه
مكتـب  . ستو اسالم انقالبي و جداسازنده اسالم سنتي از اسالم مكتبي ا       كار    اسالم محافظه 

ي هـا    در امـان بـوده آغـازگر جنـبش         سـاز   ي خلـسه  ها  عاشورا زماني كه از دست تحريف     
 گر شده است و الگو بخش رهايي از وضعيتي بوده كه روابـط ظالمانـه را بازتوليـد                 اصالح

عدالتي و ظلم اسـت و انگيـزه مقاومـت در           عاشورا جسارت فرياد عليه بي    . كرده است مي
اي كه به معناي واقعي منبع فرهنگ خود را         شيعه.  و تن به ذلت ندادن است      ها  برابر سختي 
  .يابدشود و از آن تسلي ميداند در آن احيا ميعاشورا مي

داللت بر ) ع(نگرد امام حسين به دين مينژاد نيز كه ايمان باورانه  لذا در زبان احمدي   
الگوي فداكاري، محبت، ايثـار، عظمـت و        ) ع(در زبان او امام حسين    . همين معاني دارد  
ي تحـت سـتم و راه رهـايي از ذلـت و       هـا   عاشورا رمز پيروزي ملت   . تعالي انسان است  

 و  ي دنيوي و سياسي تـوان تـسخير اراده        ها  در چنين مكتبي قدرت   . بندگي غير خداست  
  .شناسددرون افراد را ندارند و چنين بينشي بن بست نمي

او الگوي فداكاري،   . پرچمدار شرافت و عزت براي همه بشريت است       ) ع(امام حسين 
مكتب عاشورا و مكتـب حـسيني الگـوي         . محبت، ايثار، عظمت و تعالي انسان است      

حركـت  . اسـت  در طول تاريخ     ها  كامل زندگي شرفتمندانه و متعالي براي همه انسان       

                                                 
؛ مقالـه   WWW.Ahmadinejad.ir.fa :بـه نقـل از    )  به مالك اشـتر    )ع( نامه امام علي  (البالغه  نامه پنجاه و سوم نهج    . 1

 .9/9/1386؛ »راهنماي حكمراني اسالمي«
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298 گفتمان عدالت و معنويت

 هـا  همه زيبـايي . ستها ترين براي همه انسان  اي كامل و كامل    مجموعه )ع( امام حسين 
شما از روابط خانوادگي، روابط اجتماعي، اصول متعالي اعتقادي،         . در آن جمع است   

بينيد؛ هر زيبايي را كه بخواهيد        مي عزت، شرافت، كرامت و شجاعت و محبت در آن        
ي هـا   او تبلور همـه خـوبي     . ه بهترين نحوي متجلي است     ب )ع( در حركت امام حسين   

عالم است و در عين حال نماد مظلوميت انسان متعالي و كامـل اسـت كـه در طـول       
تاريخ جريان داشته، يعني هميشه انسان كامل و متعـالي در عـين حـال كـه در اوج                   

  1.قدرت و عزت بوده، مظلوم هم بوده است
. در عاشورا همه چيز هست    . عادتمند است عاشورا يك مكتب كامل براي زندگي س      

 و هـا  اگر محبت و عاطفه و عشق به انسان  ... ي عاشوراست ها  توحيد در صدر درس   
 و عشق به خانواده و انسجام خانواده، بزرگواري و عبـادت و       ها  شيوه هدايت انسان  

ي برجسته يك انـسان كامـل       ها  همه ويژگي . خواهيم، در عاشورا هست     مي اخالص
خالصه دعوت همه پيامبران و     . عاشورا درس زندگي است   .  متبلور است  در عاشورا 

) ع(خالصه دستاوردهاي همه پيامبران در عاشورا و در حركت ابا عبـداهللا الحـسين             
راهي جـز  » . مصباح الهدي و سفينة النجاة  )ع( ان الحسين «: فرموده اند . متجلي است 

ز، درعمـل، الگـوي   خالصه مكتب توحيـد در يـك رو      . عاشورا براي نجات نيست   
 كربالسـت،   هـا   همه روزها عاشورا و همه زمين     . عملي و البته عاشورا جاري است     

داري   كارواني كه با سكان   . چرا كه ما هر لحظه در معرض انتخاب و تصميم هستيم          
پيامبران الهي در طول تاريخ حركت كرده، در عاشورا به كمال رسيد و امروز هـم                

ان همين امروز هم در حركت است و كشتي همين          كارو. در زندگي ما جاري است    
البته پرچمدار عاشوراي امروز و كشتي نجـات امـروز،          . امروز هم در حركت است    

. ايـن درس عاشوراسـت  ...  است)عج( اهللا  حضرت بقيه )ع( د برومند امام حسين   فرزن
رب  را داشته باشيم و چ     مان  مان بنشينيم و زندگي   كنند ما در خانه    خيال مي  ها  بعضي

و شيرين دنيا را هم كامال بچشيم و كسي به ما نگويد باالي چشمت هم ابروسـت،                 
ايران هم يك كشور پيشرفته قدرتمند بشود؛ . ي انقالب محقق بشودها اما همه آرمان  

اند و از ايـن كـاروان       رفته) فرو( آن قدر در دنيا      ها  بعضي. اين كه خيال خام است    

                                                 
 .3/11/1385مصاحبه با بخش گفتگوي ويژه خبر شبكه دوم سيما؛ . 1
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299 نژاد  تحليلي بر شخصيت سياسي محمود احمدي

. ند تحمل كنند و برايشان سـخت اسـت        توان    ينماند كه اخم دشمن را هم       دور شده 
ترسـند و بـه انـدازه اخـم دشـمن هـم           فـوري مـي    هـا   كند، اين دشمن تا اخم مي   

. ها رسـيد  شود به قله  كنند كه مي  آن وقت خيال مي   . خواهند سختي تحمل كنند    نمي
كدام دانشمندي در تاريخ بدون تحمل سختي چيزي بـه دسـت آورد؟ ايـن همـه                 

ها، فقها و بزرگـان دينـي و علمـاي خودمـان را ببينيـد،              مه نظريه اكتشافات، اين ه  
. اند يك اثر مانـدگار برجـاي بگذارنـد        اند و توانسته  كدامشان در ناز و نعمت بوده     

  1.بعضي كتب اصلي شيعه در زندان نوشته شده است
حتـي  ) امـا برخـي   ... (طلبي اسـت  رمز پيروزي ملت ما روحيه ايثارگري و شهادت       

ه جايي رساندند كه شهدا و جانبـازان مـا را رسـما، نوشـتند و منتـشر             فشارها را ب  
 ايستادند و ايـن     ها  اما اين . كردند، به تمسخر گرفتند و راه شهيدان را تخطئه كردند         

  2.ايم و يارانش گرفته)ع( درسي است كه ما از سيدالشهدا حسين بن علي
كنيم كه در ايران عزيـز  مي براي اصالح جامعه قيام كرد و ما افتخار       )ع( امام حسين 

ي صالح، مؤمن و شجاعي هستند كه براي        ها  اي از ايران انسان   در هر قطعه و گوشه    
  3.انداصالح امور قيام كرده

دهد، اتصال با اين جريـان و حقيقـت         آن چيزي كه به عمل انسان ارزش و اعتبار مي         
 دور بود، ديگـر     اگر كسي از اين   . عالم و قطب عالم امكان و واسطه فيض الهي است         

 را شـنيد و اسـتجابت نكـرد،         )ع( كسي كه دعوت امام حسين    . مهم نيست كجا باشد   
مهم نيست كـه بـرود      . هر جا باشد بدبخت و شقي است      . ديگر مهم نيست كجا باشد    

  4.نماز شب بخواند يا فسق و فجور كند، اصال ديگر مهم نيست و در ظلمات است
چـه فرقـي   .  محراب باشد، چـه در ميكـده    كسي اگر دلش پيش امام نباشد، چه در       

 بـراي  ها همه نماز، همه اين .  احتياج دارد  ها  كند؟ مگر خدا به اين معلق زدن آدم        مي
اگر بـه آن    . رسانداين است كه طرف متصل بشود به ريسماني كه او را به خدا مي             

كسي كـه   . ماندمثل حادثه عاشورا مي   . باشدخواهد    مي ريسمان وصل نباشد، هرجا   

                                                 
 .25/12/1385 و مقاومت؛ )ع( ورا پژوهي امام حسينسخنراني در كنگره عاش. 1
 .15/9/1385هاي شهدا و ايثاگران استان مازندران؛ سخنراني در ديدار با خانواده. 2
 .30/8/1386سخنراني در ديداربا ايثارگران و خانواده شهداي استان اردبيل؛ . 3
 .23/3/1386سخنراني در ديدار با علما و روحانيون استان سمنان؛ . 4
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300 گفتمان عدالت و معنويت

ايـن دو  . هرجا كه بود؛ چه در طواف كعبه چه در حال عشرت و فساد           با امام نبود،  
. شنودگويد بياييد، مي  كنند؟ امام حسين پرچم را بلند كرده و مي        با هم چه فرقي مي    

اينها با هم چـه   . ي صدر اسالم است   پرست  اين بدتر از بت   . در حال طواف مكه است    
اصـال نظـام   . متصل كردن مردم به امام نداريم     كند؟ اصال ما مأموريتي جز      فرقي مي 

  1.واليت فقيه همه اصالت و مشروعيتش همين است
براي من همين   » .كفي بي عزّ ان اكون له عبداً      « نقل است كه     )ع( از قول امام حسين   

اصال بندگي خـدا عـين عـزت و پيـروزي و            . عزت كافي است كه بنده خدا باشم      
كنـد و    به بندگي خدا افتخار مي     )ع( مام حسين وقتي ا . ماندگاري و جاودانگي است   

در نقطه مقابل، بنـده     . براي من و عزت من همين بس كه بنده خدا هستم          : گويدمي
  اند، نه قدرتي دارند و نـه      اند، نه خالق  نفس و هوا بودن و بنده ديگراني كه نه عالم         

. اشـت اند، جز ذلت، شكست و سقوط براي انسان حاصلي نخواهد د          دي و رازق  ها
 نه حياتشان، نه مرگـشان و       اند،  كساني كه خودشان فاني هستند، كساني كه ضعيف       

اگـر كـسي بنـده چنـين افـرادي و چنـين             . شان به دست خودشان نيست    نه روزي 
  2.يي باشد، اين عين ذلت و شكست استها قدرت

محرم هر سال، عرصه منحصر به فرد تجلي عشق و اخالص و ايمان ملـت بـزرگ                 
ادت و وفاداري آنان بـه شـهيدان واالمقـام كربالسـت كـه در حماسـه                 ايران و ار  

عاشورا، در اوج عزت و افتخار، پيام دفاع از حق و عدل، ياري مظلوم و مبارزه بـا             
چنـين  . ظالم را جاودانه كردند و مظلومانه در دفاع از امام خود به شهادت رسيدند             

 و عاطفـه پديـدار شـده    رويدادي كه از هماهنگي و درهم آميختگي منطق، حماسه        
اين فرهنگ حـسيني، نيـاز      . است در هيچ نقطه ديگري از تاريخ جهان نظيري ندارد         

امروز بشر و تنها راه نجات و سعادت اوست، امـا در طـول سـاليان دراز بـسياري              
را كه زمينه مرور و انتقال      ) ع( اند تا نور عزاداري براي امام حسين      مغرضانه كوشيده 

 و نيـروي محركـه انقـالب عليـه ظلـم و             هـا   و راز آزادگي ملـت    ي عاشورا   ها  پيام
پذيري و علت استمرار فرهنگ جهاد و شهادت است را كم فروغ و بلكـه اگـر              ظلم

                                                 
 .30/8/1386سخنراني در ديدار با علما و روحانيون اردبيل؛ . 1
 .5/3/1386سخنراني در ديدار با مردم آران و بيدگل؛ . 2
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301 نژاد  تحليلي بر شخصيت سياسي محمود احمدي

ي بـه اصـطالح     هـا   در اين ميـان گروهـي بـا شـبه اسـتدالل           . بتوانند خاموش كند  
ناميدنـد،  روشنفكرانه، به جنگ مذهب آمدند و براي غلبـه دادن آنچـه تجـدد مـي               

ي انساني و زيباي پديد آمـده در جريـان احيـاي ايـن رويـداد                ها  بسياري از سنت  
ي مـادي و  ها شبه فرهنگگر  نظير را خرافه خواندند تا راه را براي سيطره تخريب    بي

از ديگـر سـو     . امـا بـه فـضل الهـي موفـق نـشدند           . منحط وارداتي هموار كننـد    
وسـيع از قـوه قهريـه و اعـالم           بيگانگان نيز با اسـتفاده       نشانده  ديكتاتورهاي دست 

 شهيدان، تالش كردند تا عشق ملت ايران به         ساالر  ممنوعيت مجالس عزاداري براي   
تر  تر و كيد خدا كامل    اما باز هم نور خدا درخشان     . را سركوب كنند  ) ع(امام حسين 

از مكايد آنها بود و اين شور حسيني الگوي قيام امام و امت عليـه نظـام سـلطه و                    
 بـود كـه     57استبداد گشت و شكوفه انقالب اسالمي نيز در محرم سال           استعمار و   

پس از پيروزي انقالب نيز همين فرهنگ حسيني بود كه بستر رشد معنـوي              . شكفت
 ناپـذير   ي وصف ديديم كه آنان با جوشش     شد و مي   ان دفاع مقدس  گو تكامل رزمند  

حـسين در   ها شـده و بـا ذكـر مقـدس يـا             از عشق به امام و شهادت، راهي جبهه       
 در  هـا   امروز نيز داروي الهي و جان بخش ملت       . شدندي عمليات نوراني مي   ها  شب

  1.گذر از پيچ و خم روزها و وقايع به امانت به دست اين نسل سپرده شده است
  

  الگوي علماي ديني. 2-3

تـرين افـراد از لحـاظ       علماي شيعه به دليل تقوا و علـم دينـي در طـول تـاريخ نزديـك                
 اسـت، در    شـناس   عالم اسالمي در درجه اول قـرآن      . اندشوايان ديني بوده  شخصيت به پي  

درجه دوم پيامبرشناس است و به سنت يعنـي سـيره و حـديث نبـوي تـسلط دارد، در                    
شناسـد، و در درجـه      درجه سوم اهل بيت و سيره و شخصيت امامان و اصحاب را مـي             

 علـوم اسـالمي     شناسـد و در يكـي از      چهارم كسي اسـت كـه فرهنـگ اسـالمي را مـي            
  .فلسفه اسالمي، تاريخ اسالم، علم حديث، رجال، اصول، فقه و غيره: متخصص است

علماي شيعه در طول هزار سال تاريخ اسـالم همـواره مـشعلدار قيـام عليـه ظلـم و                    
خواهي و آزادي اجتماعي و رهبري علمي و تقوا در مبارزه مستمر            پاسدار جنبش عدالت  

                                                 
 WWW. Ahmadinejad.ir.fa؛ 19/11/1386؛ »هاي پاسداري از فرهنگ حسينيبايسته«مقاله . 1

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r



302 گفتمان عدالت و معنويت

 يـا وارث خالفـت ظلـم و         نشانده  ي دست ها  شرافي، حكومت ي استبدادي، ا  ها  عليه نظام 
 قـرار   ناپـذير   ي تـوده محـروم و تـسليم       هـا    پيشاپيش همـه نهـضت     ها  آن. اند غصب بوده 

در مقايسه با ديگر روحانيان، علماي شيعه به علت آن كه از لحاظ اقتصادي و               . اند داشته
گرايـي، ارتبـاط بـا مـتن        ماند، خصيصه تقوا، مـرد    اجتماعي بر جامعه و توده تكيه داشته      

ي طبيعـي آنـان بـوده       هـا   ي حاكم نامشروع از ويژگي    ها  جامعه و فاصله گرفتن از قدرت     
ياد » روحانيان درباري «گذشته از برخي روحانيان كه امام خميني از آنان به عنوان            . است

. ه و محل رجوع افراد جامعه بوده اسـت گا  كند، اين گروه اجتماعي همواره مأمن، پناه      مي
چهره علي واري اگر باشد، باز در ميان همين علمـاي مـذهبي و              «به گفته دكتر شريعتي     

  1».هاي علمي هستدر ميان همين حوزه
شريعتي در تبيين اجتماعي و نهادي اين موضوع كه چرا علماي شيعه حتي به نسبت               

 او .كندطبقه دانشگاهي از شخصيت ممتازي برخوردار است به عوامل متعددي اشاره مي
گويد، در يك كنفرانس عمومي دانشجويي در حسينيه ارشاد خطاب بـه دانـشجويان              مي

گفتم كه من براي آينده اين نهضت فكري، براي بيـداري مـردم و احيـاي روح حقيقـي                   
 شيعه علـوي و رسـتگاري جامعـه، بـه           خواه  اسالم و برانگيختن روح معترض و عدالت      

مر روشنفكري شما كوتاه است و چهار تا هفت         چه، ع . امطالب بيشتر از شما اميد بسته     
درنـگ در طبقـه       بـي  سال بيشتر نيست و فردا كه تصديق گرفتيد و جذب زندگي شديد           

پرد، اما اين طلبه است كه عمر مـسئوليت   گيريد و خياالتش از سرتان مي     بورژوا قرار مي  
شت مردم  اش با عمر حياتش يكي است و تا مرگ، مسئول افكار مردم و سرنو             اجتماعي

شـريعتي بـر اثـر       2.البته اگر طلبه بيدار شود كه خوشـبختانه بيـدار شـده اسـت             . ماندمي
تحقيقاتي كه در اين زمينه انجام داده است در مجموع به مزاياي زيـر در علمـاي دينـي                   

. 2انتخاب رشته علمي بر مبنـاي ارزش فكـري نـه درآمـد اقتـصادي؛                . 1: كند  مي اشاره
انتخـاب آزاد  . 3ي آميخته با رشته تحصيلي از لحظه انتخـاب؛         احساس مسئوليت اجتماع  

ضـرورت حفـظ چهـره      . 4استاد بر اساس لياقت معلمي و ارزش علمـي شـخص وي؛             
متـد تعلـيم چنـد      . 6رابطه ارادت ميان استاد و شـاگرد؛        . 5علمي و اخالقي براي استاد؛      

                                                 
 .127تا، ص   بييه ارشادي،؛ تهران، حسينميزگرد پاسخ به سؤاالت و انتقاداتشريعتي، علي؛ . 1
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ادي حضور و عدم    آز. 8پس از هر درس ميان طالب؛       » مباحثه«رواج سنت   . 7اي؛  درجه
رايگـان بـودن تحـصيل؛      . 9تقيد به شرايط ظاهري و فرماليسم پيچيده و خشك اداري؛           

بورس و تـأمين مـسكن و امكانـات تحـصيل     . 11آزادي تحصيل براي عموم مردم؛     . 10
. 14مـي بـا تـوده؛       يتمـاس دا  . 13ي اخالق و علم؛     ناپذير  جدايي. 12براي هر داوطلب؛    

پيوند ناگسستني ايـدئولوژي و علـم؛       . 15 اجتماعي مردم؛    تعهد رهبري فكري و هدايت    
فرهنـگ عمـومي    «وجود يك   . 17پيوستگي با گذشته تاريخي، فرهنگي و اعتقادي؛        . 16

ي ظاهري و قـالبي     ها  نبودن فرم . 18هاي علمي و تخصصي؛     ضمن وجود رشته  » مشترك
  1.ود مردميابي درجات شاگردي و استادي و واگذاري آن به خ در ارزيابي و ارزش

لذا با وجود عوامل دروني و بيروني كه در علماي شيعه نهفتـه اسـت و آنـان را بـه                     
نژاد در سطح بعـد، الگوهـاي       سازد، طبيعي است كه احمدي    تر مي پيشوايان ديني نزديك  

اين موضوع به صـراحت و بـه طـور مؤكـد در     . شخصيتي خود را در علماي شيعه بيابد   
نژاد در ميان علماي شيعه نيز امام خمينـي را بـه دليـل    مدياح. كالم او تكرار شده است    

ي سـاير علمـاي شـيعه       هـا    و برجستگي  ها  آن كه وي را جامع و دربردارنده تمام ويژگي        
اي در  در واقع اين موضوع به اندازه     . شناسدداند، سرآمد همه علما در الگوبخشي مي      مي

م خمينـي را در زبـان، لحـن و          توان تـأثيرات امـا    وي جان گرفته است كه به راحتي مي       
اصوال او تمام تالش و عمر خود را به عنوان شـاگردي  . نژاد مشاهده كردادبيات احمدي 

تر گفتمان امام خميني، به منزله روايتي صادق از         از اين مكتب مصروف فهم بهتر و دقيق       
  .اسالم، كرده است تا آن را در زندگي سياسي خود به كار بندد

يـژه شخـصيت فرهمنـد امـام خمينـي در تـاريخ معاصـر احيـاگر                 علماي شيعه به و   
هستند كه در خط تاريخ، شيعيان      » هايينشانه«علما  . اندنوستالژي عصر امامان شيعه بوده    

به اين ترتيب، علماي شيعه نه تنهـا بـه عنـوان          . اندرا با اهل بيت و معصومين پيوند داده       
چنان كـه شخـصيت     . اند نيز مطرح بوده   الگوهاي ايماني بلكه به عنوان الگوهاي زندگي      

امام خميني اينگونه بود و در علم و هنر و فلسفه و سياست و مـديريت نيـز بـه عنـوان                      
ي از  شناسـ   در مطالب زير بـه نـشانه      . نژاد مطرح است  شاخصي براي نسل و تبار احمدي     

  .پردازيمنژاد مي احمديامام خميني در ساخت زبانيِ

                                                 
 .126-122؛ صص پيشين. 1
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304 گفتمان عدالت و معنويت

  نيشناسي از امام خمي نشانه

پرورده مكتب پيامبر عزيـز اسـالم حـضرت محمـد            عزيزان من، امام امت ما دست     
اي از ايمان و عرفان و توكل بر خـدا و مظهـر             ببينيد امام ما هم جلوه    . مصطفي بود 

امام ما ماننـد پيـامبر عزيـز اسـالم پرچمـدار            . پايداري و مقاومت و ايستادگي بود     
ي دوران ما و    ها  مبر عزيز اسالم، همه بت    او با تمسك به پيا    . شكني بود توحيد و بت  
 را فـرو    ها  ي بزرگ را شكست و همه آن      ها  هيبت قدرت .  را شكست  ها  همه طاغوت 

او دسـت پـرورده مكتـب پيـامبر         .  بخشيد ها  ريخت و خودباوري و اميد را به ملت       
حقيقتـا امـام    . او آغازگر نهضت عظيم اسالمي و بيداري مسلمانان بـود         . اسالم بود 

شكني همه كارهـايش    امام در عين شجاعت، ايستادگي و بت      . رن ما بود  شكن ق بت
  1.خالصا و مخلصا براي خدا بود

اهللا و معلم همه قهرمانان ميدان نبرد       امام معلم همه شجاعان، همه مجاهدان في سبيل       
امام عزيز ما چون فقط خـدا را        ... پرستي بود توحيد و خداپرستي عليه شرك و بت      

ديد، چون از خود گذشت و به خدا روي كـرد، همـه عـالم               نميديد و خود را     مي
امام چون از ظلمت نفس خود گذشت، به نور خدا رسيد، يعني به             . متوجه او شدند  

حكمت، يعني به روشني قلب، عرفان و به حقيقت عالم دسترسي پيـدا كـرد و بـه                  
هي، مطمـئن   هاي ال مطمئن به وعده  . خاطر همين امام عزيز ما به مقام اطمينان رسيد        

  2.به پيروزي حق، مطمئن به شكست و خواري دشمنان اسالم
اي كه همه اميدها به يأس تبديل شده بود و آخرين كورسـوهاي اميـد در                در دوره 

اي داد بـه نـام امـام        شـد، خـدا بـه بـشر هديـه         دل بشريت داشت خـاموش مـي      
تري آغاز شـده    حيات امام پايان نپذيرفته است، بلكه در گستره وسيع        ... )ره( خميني

ي الهـي   هـا    و فطـرت   هـا   مخاطب پيام الهي، دل   . علت آن هم روشن است    ... است
كـرد، مثـل     صحبت مـي   ها  كرد، او با دل   امام با اجسام و اجساد صحبت نمي      . است

  3.تابدامام هست و از افق باالتري بر بشريت مي. همه پيامبران

                                                 
 .27/2/1385سخنراني در ديدار با مردم خمين؛ . 1
 .13/3/1385؛ )ره( سخنراني در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام. 2
 .8/3/1385؛ )ره( سخنراني در ديدار با اعضاي ستاد برگزاري مراسم ارتحال حضرت امام. 3
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: س آن جنس حركت پيامبر بودالشأن بود، جنحركت امام دنباله حركت پيامبر عظيم     
بـه  . يش همه عينا مثل حركت پيامبر عظيم اسالم بود        ها  آرمان، هدف، نگاه و ويژگي    

همين دليل از ابتدا پيروز بود و االن هم پيروز است و انشاءاهللا در آينده هم پيـروز                  
  1.خواهد بود

اسـت كـه   توانم بگويم، گفتمان غالب بر كل عالم، گفتماني     امروز من به جرأت مي    
امروز نبرد سنگين جبهه اسـتكبار      . بينيمامام پرچمدار آن بود، اين را االن داريم مي        

 هـا   از آن طرف ملت   . در سرتاسر كره زمين، نبرد با پرچمي است كه امام برافراشت          
. اين تعبيري غيرواقعي يا خبر نادرسـت نيـست        . گروندفوج فوج به انديشه امام مي     
   2.بينيمريم در دنيا مياين يك اطالع است و ما دا

اهللا امام خميني    ، حضرت روح  )س( ملت ما پيرامون پرچمي كه فرزند حضرت زهرا       
همان ندايي كـه    . زنندزند كه همه عالم فرياد مي     برافراشت همان ندايي را فرياد مي     

همان را كه امام المتقين در خانـه        . از حضرت آدم تا خاتم همه پيامبران فرياد زدند        
همان فريادي .  در روز عاشورا فرياد زد)ع(  محراب و شهادت امام حسين خدا و در  

  3. در كنار خانه خدا فرياد خواهد زد)عج( را كه منجي عالم بشريت حضرت مهدي
 الينطق عن الهوي بودند؛ يعني ايشان كـسي نبودنـد كـه از روي               )ره( حضرت امام 

بيه شده بر زبان مبارك     هواي نفس حرف بزنند و هر كلمه ايشان، هدايت شده و تع           
  4.حضرت امام حلقه وصل بين بشريت و آسمان بودند. ايشان بود

اين قرن، قرن غلبه مستـضعفان بـر مـستكبران          : اندفرموده) ره(حضرت امام خميني  
 و  هـا    و مجاهدت  ها   از ميان رنج   ها  اما پيروزي . است و ما به اين وعده اعتماد داريم       

  5.گذرد ميها مقاومت
ين ويژگـي امـام     تـر   برجـسته ... بخش پيامبران الهي بود   كننده مكتب حيات  امام احيا 

امام با  . ين ويژگي امام بود   تر  توحيد و خداپرستي برجسته   . ايمان به خداي يگانه بود    

                                                 
 ينپيش. 1
 پيشين. 2
 .22/11/1385 بهمن؛ 22سخنراني در سالگرد مراسم . 3
 .3/6/1384سخنراني در اولين جلسه هيأت دولت در مشهد؛ . 4
 .9/12/1385؛ )شيوخ صوفيه(سخنراني در ديدار با علماي ديني سودان . 5
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همه وجود به خداي يگانه، قدرت خدا، علم خدا و به سيطره و مالكيـت خـدا بـر                   
عالم صاحب اثر و صاحب علـم       امام جز خدا هيچ عاملي را در        . عالم ايمان داشت  

با همه وجود به خدا ايمان داشت و او يك موحـد حقيقـي              . شناخت و قدرت نمي  
ويژگي ديگر امام اين بود كه بعد از ايمان به چنين خدايي همه عالم و نيـات      ... بود

كـرد بـراي خـدا،      او صحبت مي  . خالص براي خدا  . خود را براي خدا خالص كرد     
خـشم،  . زد براي خـدا   زد براي خدا، لبخند مي     فرياد مي  كرد براي خدا،  سكوت مي 

او بارهـا و    . ي او فقط و فقط براي خدا بـود        ها  گيريرحم، سكوت، فرياد و موضع    
: كرد كه فرمود  ميبارها اين آيه نوراني و اين وصيت حضرت حق را براي ما تكرار

 كسي براي خـدا    ، براي خدا حركت كنيد، اگر     »اهللا  قل انما اعظكم بواحده ان تقومو     «
ناپـذير   حركت بكند، همه آفرينش پشتيبان و همراه او خواهنـد بـود و او شكـست               

كـار بـراي خـدا شكـست     : جمله نوراني امام پيش روي ماست كـه فرمـود      . است
كرد، قـبال خـودش       مي ويژگي ديگر امام اين بود آن چيزي را كه سفارش         ... ندارد

د كه مردم را به صبر دعوت كند، امـا          كسي نبو . واعظ غير متعظ نبود   . كردعمل مي 
مردم را به شجاعت دعوت كنـد امـا اهـل شـجاعت             . خودش اهل صبوري نباشد   

نباشد، مردم را به ايثار و شهادت دعوت كند، اما خودش اهل ايثار نباشد، مردم را                
هـر دعـوتي كـه      . نباشـد زيـستي     دعوت كند، اما خودش اهل ساده     زيستي    به ساده 

ويژگي ديگر امام اين بود كه پيـامش پيـام   . كردبه آن عمل مي  كرد قبال خودش     مي
. امام نيامد كه فقط اهل شهر يا كشور خودش را نجات بدهـد            . جهاني و بشري بود   

دعوت امام مثـل همـه پيـامبران الهـي     . امام نيامد كه فقط مسلمانان را نجات بدهد  
هـاي مقاومـت؛    هـسته در همه دنيا بايد     : و به همين دليل امام فرمود     ... بشري است 

امام براي همه   ... ي مؤمن براي مقابله با نظام سلطه برپا بشود        ها  بسيج مردمي و گروه   
. هر انساني هر جا كه هست، محترم اسـت        . ل بود ي كرامت و شأن انساني قا     ها  انسان

بايد حرمت و كرامت او محفوظ بماند، نبايد زير سلطه باشد، تحقير بشود و نبايـد                
بينيـد امـام همـه        مـي  به همين دليل است كه شما     . اندازي بشود تبه حقوق او دس   

كنـد و در مقابـل چـشم بـشريت قـرار            ي استعمار كهنه و نو را افشا مي       ها  طراحي
 مند   به عنوان دست قدرت    ها  ويژگي ديگر امام اين بود كه به مردم و ملت         ... دهد مي

 قدرت ملت برآمده    متكي به قدرت ملت بود و اعتقاد داشت كه        . الهي ايمان داشت  
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307 نژاد  تحليلي بر شخصيت سياسي محمود احمدي

 به يك نقطه تصميم برسند، هـيچ قـدرتي          ها  وقتي ملتي يا ملت   . از قدرت خداست  
امـام هويـت،    . ايـم   ما در ايران ايـن را تجربـه كـرده         .  مقابله كند  ها  تواند با آن  نمي

شخصيت، فرهنگ و تاريخ ملت ايران را زنده كرد و قدرت ملي ملت ايـران را بـه         
  1.او فهماند

 خميني، لياقت آن را يافتيم كه به چـشم خـود، دو فرهنـگ سياسـي                 در عصر امام  
» انمـدار   سياست«در يك سو    . متفاوت را به موازات يكديگر، تجربه و مقايسه كنيم        

ي عـادي و    ها  يانداز  بوده و خواهند بود كه تنها بر مدار سياست و قدرت و چرتكه            
هيچ كجا دست خـدا و      آنان هيچ وقت و     . گيرندكنند و تصميم مي     مي مادي، تحليل 

اي از نور عنايت خدا را كه در عـصر          بينند و هرگز، حتي هاله    مديريت الهي را نمي   
 اما  اند،  اصطالحا مذهبي . كنند   نمي خميني عزيز بر اين ملت باريدن گرفت، مشاهده       

شان، با اهداف و طرز محاسبات ماديون عالم،         نه اهداف و نه طرز محاسبات سياسي      
نكر تدبير الهي و دست غيب خدا در عرصه انقالبند و درست مثـل              م. تفاوتي ندارد 
ي عالم، حضور خدا و حجت خدا را در تحوالت عالم و سير تـاريخ             ها  ماترياليست

گيرنـد و نيـشخند     كردند، به سخره مي   كنند و اي كاش فقط انكار مي      بشر انكار مي  
» مـدار حقيقت«كه  ، بل »مدار  سياست«اما خط دوم، خط خميني است كه نه         . زنندمي
 هـا   ديد، دست خدا را باالتر از همه دست       او سياست را هم از منظر معنوي مي       . بود

اي از مراحل مبارزه، ماده را مستقل از معني نديد          ديد، در هيچ مرحله     مي به وضوح 
كرد به خدا و عـالم      شد و مي  و هرگز تن به محاسبات صرفا مادي نداد و هرچه مي          

شـد،  ي او با خدا آغاز مي     ها  خواند، جمله انقالب را كار خدا مي    . دادباال نسبت مي  
 بـه   هـا   گفت قلب مردم را خدا منقلب كرد، خرمشهر را خدا آزاد كرد، ابرقدرت            مي

خواند، زيرا فتح بـه      اذن خدا نابود خواهند شد، فتوحات رزمندگان را فتح الهي مي          
عجزه طـبس كـه طوفـان       در م » . رمي اهللا  و ما رميت اذ رميت و لكن      «دست اوست؛   

هاي مهاجم آمريكايي را نابود كرد، و دقيقا آنگاه كه دوست و دشمن،             شن، جنگنده 
مشغول تفسيرهاي صرفا سياسي و نظامي از ماجرا بودند او صريحا اعالم كرد كـه               

دانـست و   او تحول ملت ايـران را تحـولي الهـي مـي           .  مأمور خدا بودند   ها  آن شن 

                                                 
 .13/3/1386؛ )ره( مدر مراسم هجدهمين سالگرد ارتحال حضرت اماكننده  ديدار با ميهمانان خارجي شركت. 1
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308 گفتمان عدالت و معنويت

از اول انقالب و پـس از       «و  » دي است كه حاصل شده    اين يك امر غيرعا   «گفت   مي
جنـود غيبـي    «گفـت   او مـي  » .پيروزي تاكنون هرچه ديديم معجزات بـوده اسـت        

كه در صدر اسالم بود همان تأييدات غيبي مالئكه الهـي امـروز هـم بـا                 طور    همان
او همه » .توانيم بكنيم  نمي كاري)عج( اهللا  هبدون توجه خاص حضرت بقي«و » .ماست

 ديد و از همه چيز، تفسيري الهي و ماوراي مـادي داشـت،              مي جا جنود خداوند را   
همه جا نام مبارك ولي خدا،   . آن كه سلسله عوامل ظاهري و طبيعي را انكار كند          بي

را به عنوان صاحب اصلي انقالب و آن كه اين انقـالب            ) عج(االمر حضرت صاحب 
ي جبهه را با نام آن حضرت، به ها روزيآورد، پي  ميرا بايد تحويل او بدهيم بر زبان   

 به اين نهضت را محـصول عنايـت   ها  رساند و پيشرفت انقالب و  اقبال دل       ثبت مي 
ناميد و انقالب خـود را مقدمـه انقـالب            مي عدل جهاني كننده    ناجي بشريت و برپا   

او همه چيز را تحت عنايت الهي و نظارت حجـت خـدا             . دانستجهاني ايشان مي  
ي سياسي اين طرز تعبير را مـصداق        ها   كه آن روز، برخي گروه     گونه  مانديد و ه  مي

اي از نـور هـم      هاله) تنها(ناميدند، امروز نيز كساني ديگر حتي       ارتجاع و خرافه مي   
خواهند خـود   اند و مي  خداوند را از محاسبات سياسي خود كنار گذاشته       . بينندنمي

ق خميني بزرگ، صاحب اصـلي      صاحب و مالك انقالب باشند، حال آن كه در منط         
ان و  مـدار   اينـان همـان سياسـت     . هـاي مـردم بودنـد     انقالب، حجت خدا و تـوده     

بيني مذهبي ندارنـد و تنهـا از   اني هستند كه اگر مذهبي هم باشند، جهان  مدار  قدرت
كنند، و اال اگر همچون خميني كبيـر، توحيـد افعـالي را             ادبيات مذهبي استفاده مي   

به اذن خدا را مورد تمسخر      ) عج(يت تكويني حضرت ولي عصر    پذيرفته بودند، وال  
كردند، بلكه  اي از عالم انكار نمي    هاي نور را نه فقط در گوشه      دادند و هاله  قرار نمي 

امام عارفـان بـه مـا       . ديدندعالم را سراسر غرق در نور عنايت و تدبير خداوند مي          
 بنگريم و همه جـا و در        اندازي آموخت كه سياست را و همه چيز را از چنين چشم          

، دست خدا و عنايت حجت خـدا را ببينـيم و هـيچ              ها  همه چيز و در همه پيروزي     
 را اتفـاقي    هـا   اي را به خدا نسبت ندهيم و پيروزي       اي را به خود، و هيچ سيئه      حسنه

ندانيم و نگوييم فالن حادثه، اتفاق افتاد، و هيچ پيروزي را نيز مغرورانـه بـه خـود                  
اي غافل شويم، اما    ر منطق امام خميني، نبايد از محاسبات مادي ذره        د. نسبت ندهيم 

او حتي در فرو ريختن چهارده كنگره       . هرگز نبايد در محاسبات مادي نيز غرق شد       
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309 نژاد  تحليلي بر شخصيت سياسي محمود احمدي

عالمتي معنوي بر وقوع انقالب اسـالمي       ) ص(كاخ كسري هنگام تولد پيامبر اعظم     
 طبيعـي، يـك زمينـه       ديد، در هر حادثـه ظـاهرا       ايران در قرن چهاردهم هجري مي     

يي را كـه    هـا    و پيـروزي   هـا   ديد، و همه پيشرفت   الطبيعي و دست خدا را مي      ماوراء
) عـج (بـود بـه مهـدي     ) عج(كردند، او كه نايب مهدي      مي نابينايان به خود منتسب   

مـن امـروز نيـز فقـط و فقـط،           . ديـد  دانست و همه را از بركـت او مـي          متعلق مي 
دانم و حال كـه تبـديل جنـبش ظـاهرا           موفق مي ي سياسي از نوع امام را       ها  تحليل

المللي از شرق آسيا تا قلب اروپـا        كوچك پانزده خرداد به يك نهضت عظيم و بين        
انداز را  توانيم آزمون موفق اين چشم    بينيم، مي و از آسياي ميانه تا عمق آفريقا را مي        

هاي توانيم هالهالقلب باشيم، نمي انداز مادي هم ببينيم و هرچه هم قسي حتي با چشم
  1.نور خدا را منكر شويم

  
  جنس الگوي معاصر هم. 3-3

در ايـن ميـان،     . با انقالب اسالمي ساخت اجتماعي كشور دچار تحوالت شـديدي شـد           
بسياري از اشراف طبقه حاكم و مسلط جامعه بـا فروپاشـي حكومـت پهلـوي از ايـران                   

 طبقـه متوسـط وابـسته بـه         خارج شدند و در غياب طبقه حاكم وابسته به نظام پهلـوي،           
اما واقعيت اين است كه تحول انقـالب بـه          . انقالب امور اداره كشور را به دست گرفت       

اي از مدافعان و محافظان آن كـه بـا          همراه با انقالب طبقه   .  محدود نشد  ها  اين دگرگوني 
روحانيت و از گذشته رابطه نزديكي داشت به شكل جديدي براي دفاع از انقالب پا بـه            

اين گروه كه اغلب از لحاظ سني جوان و شيفته امام خميني بودنـد بـه                . صه گذاشت عر
واسطه هشت سال جنگ تحميلي بـا هويـت مـدافعان انقـالب و در پيونـد بـا رهبـري                     

خاستگاه اجتماعي اين گروه در طبقات متوسط       . روحانيت در جامعه ايران نهادينه شدند     
ران، خرده فروشان و معلمان و كارمنـدان پـس          و رو به پايين جامعه مانند دهقانان، كارگ       

  .از انقالب قرار داشت
از افراد وابسته به اين تيپ اجتماعي، كه داراي ريخت روانشناسي خاص خـود نيـز                

 ها  بودند، افراد كمي وارد حوزه سياست شدند و به جز برخي استثناءها مانند رجايي، آن              

                                                 
 WWW. Ahmadinejad.ir.fa؛ 22/3/1387؛ »مدار؟ امام خميني؛ سياستمدار يا حقيقت«مقاله . 1
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310 گفتمان عدالت و معنويت

عوامل اصلي اين پديده حضور آنان در       يكي از   . كمتر به سطوح عالي سياست راه يافتند      
جنگ در واقع به  . ميدان جنگ بود كه ناخواسته و به دليل تحميل بيروني صورت گرفت           

سازماندهي و نهادينه شدن اين گروه ياري رسـاند و بـه آن انـسجام، هـدف، هويـت و                    
. يكپارچگي بخشيد و در تجلي و شناسايي اين فرهنگ جديد بـه جامعـه يـاري رسـاند                 

گي كه ضمن ميراث بري از فرهنگ مذهبي گذشته در طـول دوران پـس از جنـگ                  فرهن
توانست خود را به عنوان هويت بر آمده از انقالب اسـالمي تثبيـت كنـد و آثـار هنـري              

هاي شاخص اين فرهنگ و ريخت روانشناسي       از چهره . مربوط به خود را نيز توليد كند      
 زمـان كوتـاه     هـا   آن. ري اشاره كـرد   يي چون چمران، همت و باك     ها  توان به شخصيت  مي

مديريت خود را كه گاه به صورت مديريت نظامي فرصت عينيت يافت، تبديل به ارائـه                
 يـك الگـوي شخـصيتي و مـديريتي          هـا   لذا همـراه بـا آن     . الگوي جديد مديريتي كردند   

جديدي در كشور جان گرفت كه به برخي داليل همواره مورد مطالبه بخـش زيـادي از                 
  .ران بوده استجامعه اي

به اين ترتيب، شرايط ايجاد شده پس از انقالب و جنگ، فرهنگ نويني را در برخي                
به نمايش گذاشت كه الگوهاي شخـصيتي       » جبهه«سطوح كشور به ويژه جامعه كوچك       

: از ايـن فرهنـگ بـا تعـابير متفـاوتي يـاد شـده اسـت                . خاص خود را نيز در پي داشت      
وجـه تـسميه و     » .فرهنگ جهادي «و  » فرهنگ بسيجي «،  »فرهنگ جبهه «،  »فرهنگ شهدا «

ي گمنام و معـروف آن در  ها  بسياري از شخصيت  .  نيز روشن است   ها   آن گذاري  علت نام 
در ايـن منـاطق واژه   . رسـيدند » شـهادت « بـه  هـا  »جبهـه «طول دوران جنگ تحميلي در    

ـ   بي كرد و نيز به دليل    يي كه امام از آن مي     ها  به دليل تعريف  » بسيجي« شي آن واژه، و    آالي
كـرد و خـط و مـرزي ميـان آن اجتمـاع             اين كه هيچ گروهي را از ديگري متمـايز نمـي          

اما چون برخي از آنان از جهاد سازندگي آمده بودند          . اي داشت كشيد، رواج گسترده   نمي
كردند بـا عنـوان     و با محاسبات اخالقي و ايماني در امور خدماتي و رزمي مشاركت مي            

  .شودز شناخته ميني» فرهنگ جهادي«
. كرد كه يوتوپياي گمـشده عـصر ماسـت        فرهنگ جبهه جامعه متفاوتي را ترسيم مي      

اي جامعه كوچكي بود كه در آن طبقه اجتماعي و حاكم مسلط وجـود نداشـت؛ جامعـه                
هـا عـاطفي و     رابطه. طبقه با آميختگي از عناصر اخالقي و ايماني و از خود گذشتگي           بي

ابـراهيم  «فرمانـدهاني چـون     .  نداشـت  آميز  ه و فرمانبر معناي تحكم    فرماند. ايثارگونه بود 
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ي خـود سـاخته و عـارفي چـون مـصطفي            ها  خادم سربازان خود بودند و انسان     » همت
طلبـي، كـه     نه در پي ارضاي حس قدرت     ها  آن. چمران در آن مشاركت و رهبري داشتند      

  . در پي انجام تكليف ديني بودند
ن فرهنگ با آنچه كه در متـون سياسـي غـرب مـشاهده     ماهيت قدرت و اقتدار در اي   

» اقتـدار «در واقع فهم و بازشناسي اين       . شود، شباهتي ندارد و از جنس ديگري است       مي
نكته مهم اينجاست كه اين جامعـه نـه در          . بدون داشتن آن گفتمان ايماني ناممكن است      

ـ              ن جهـت نيـازي بـه       تخيل نويسندگان سياسي، كه درعالم واقع تحقق يافته بـود و از اي
ان دفاع مقـدس را در   ساز  لذا شايد بتوان علت آرمانشهرگرايي فيلم     . پردازي نداشت خيال

  .همين جا پيدا كرد
تـوان مجموعـه    براي بررسي و شناخت ايـن فرهنـگ در ميـان منـابع مكتـوب مـي                

را كه اكنون به يكي از كتب مرجع در اين زمينه تبـديل شـده               » فرهنگ جبهه «ي  ها  كتاب
ي تحقيقي و علمي بـه شـمار آورد كـه در آن از              ها   به عنوان يكي از بهترين كتاب      است،

اين كتاب محصول هزار روايـت از راويـان      . آماري استفاده شده است   گيري    روش نمونه 
تر لذا براي بيان دقيق   . رزمنده پنجاه گردان در بيست يگان شهرستان و استان تهران است          

  :گيريم، كه در آن چنين آمده است مياين فرهنگ از كتب ياد شده بهره
فرماندهان در جبهه اعم از فرمانده لشكر و تيپ و گردان و گروهان و دسـته، حتـي                  
فرمانده سنگر و توپ را پيش از آن كه به نشان و امتيازات و تحكـم بـشناسند، بـه                    

معمـوال  . شناسـند خصوصيات علمي و عملـي و اخالقـي و نظـامي و شـرعي مـي         
حب تبندترين اشخاص به اصول و فروع و واجب و مس         مقيدترين و پاي  فرماندهان از   

داري زنـده  ين خصوصيات فرماندهان، تهجد و شـب    دين هستند، به نحوي كه بارزتر     
. شـد كدام موجـب غفلـت از آن نمـي        آنان بود كه نه كار زياد و نه كم خوابي هيچ          

آنـان  . خواننـد  ا مـي  ايشان رها ترين موقعيتهميشه در دشوارترين كارها و خطرناك  
يند جز قول خدا و رسول و ولـي فقيـه و رهبـر خـود را؛                 گو   نمي كساني هستند كه  

نه خلوتشان خـالي از  . كساني كه آيات صبر و استقامت، و سمبل شجاعت و غيرتند         
يابند   ميها با وجود ايشان آسان    سختي را بچه  . تفكر است و نه جلوتشان پر از تظاهر       

در نظافت ظاهر و بـاطن و نظـم در خـوردن و             . كنند گم مي  ها  و خودشان را در آن    
اند، هميشه خود را بدهكار و مـديون خـدا و           خفتن، و آرايش لباس و سالح خاص      

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r



312 گفتمان عدالت و معنويت

مثـل  . دانند و آن چه در اين ميان جايي ندارد، خودشان هـستند           بندگان صالح او مي   
بسيار اتفـاق   . د واقعا در ميان جمع از سايرين ممتاز نيستن        )ص( پيامبرشان رسول خدا  

افتد كه امثال شهيد حاج حسين خرازي فرمانده لـشكر را بـه داخـل قرارگـاه و                  مي
مثـل بقيـه برگـه مالقـات        ) و تواضع ( با كمال ميل     ها  دهند و آن  لشكر خود راه نمي   

اي به عنوان لباس و سـالح و تجهيـزات          هيچ مشخصه . شدندگرفتند و داخل مي    مي
 ابراز عالقه كند؛    ها  ها نسبت به وسايل آن    د يكي از بچه   با اين حال كافي بو    . نداشتند

گذاشتند؛ چنان كه شهيد حاج همـت       كردند و براي هميشه كنار مي       مي همان جا باز  
نسبت دوستي و صـميمت     ...  را نبست  ها  كلت و فانوسقه خود را باز كرد و هرگز آن         

ع و احوالـشان    ها را به فرمانـدهان از شـرايط و اوضـا          و نزديكي سببي و نسبي بچه     
تـر  هاي مختلف نزديـك     به اين فرماندهان در رده     هر چقدر اشخاص  . توان فهميد  مي

ها بيشتر اسـت و از مـصاحبت و التفـات خـاص ايـشان                باشند، فشار كار روي آن    
... محرومند؛ به نحوي كه اين آشنايي و دوستي براي بعضي واقعا قابل تحمل نيـست       

ها غـذا   با بچه .  فرمانده كيست و فرمانبر كيست     داندهيچكس نمي . همه با هم هستند   
. كننـد گيرند، شـنا مـي     كشتي مي . خوابندخورند، با هم در يك سنگر و چادر مي        مي

زنند و    مي پوشند، حرف  نمايند، مثل همه لباس مي    روند، مزاح و مطايبه مي    فوتبال مي 
چكي كـار را     نـه كـو    ...دهند امور شخصي خود را خودشان انجام مي      ... روندراه مي 

. شناختندحد و مرز نمي   . رفتنددانستند و نه از بزرگي آن طفره مي       كسر شأن خود مي   
گـاهي  . گرفتنـد تميزي و كثيفي كـار را در نظـر نمـي          . دانستندوقت نمي وقت و بي  

مشغول خراب كردن و ساختن سنگر نيروها بودند؛ گاهي در كار تخليه و بـارگيري               
 مثـل پـدر شـب بـه سـنگرها           .مسئول معيني داشت  مهمات و وسايل تداركاتي كه      

ي عمـومي   هـا   كشيدند، حمـام   ها مي توي كنار رفته را روي بچه     پكردند،  سركشي مي 
هـاي گرفتـه را تميـز و        ها و  دستـشويي    كردند، توالت ها را نيمه شب نظافت مي     آن

ت رفتند بـا بـضاع     مي  هرگاه به شهر   ...كردند  مي هاي فاضالب را باز   مجاري و كانال  
هـا خـوراكي و بعـضي اجنـاس را كـه در جبهـه نبـود                 اندك خودشان براي بچـه    

كردند، چـاي درسـت     ها در اوقات فراغت آب يخ درست مي       براي بچه . خريدند مي
شستند، اطراف چادر و سنگر را نظافـت          مي كردند، ظرف كردند، فانوس نفت مي   مي
زدند و خالصـه    ا واكس مي  ها ر  شدند و پوتين بچه     مي هاي شب بيدار  كردند، نيمه مي
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313 نژاد  تحليلي بر شخصيت سياسي محمود احمدي

 به معني واقعي آن بـا جـان و دل و خـشنودي              »گزار خدمت«همه كارهايي كه يك     
نه .  فرماندهان پيوسته در كام خطر بودند      ...كنددهد و به آن افتخار مي     تمام انجام مي  

دانـستند بلكـه    ها مي تنها در شب عمليات و مواضع پدافندي خود را پيش مرگ بچه           
تر هم كه بنا بر تقسيم كار و قبول وظايف، هركس كار خـودش را               يدر شرايط عاد  

هـا  شدند تا اگر قرار است در يك امر ريـسكي بـشود آن            داد، داوطلب مي  انجام مي 
دادند يا موقع درگيري كـه      مثل مواقع شيميايي كه ماسك خود را به نيرو مي         ... بكنند
سـرپناهي و     بـي  دشـان از  دادنـد و بعـضا خو      هـا مـي    و لباس خود را به بچه      سالح

اهللا رسيدند، چنان كـه شـهيد بزرگـوار حـاج حبيـب           افزاري به شهادت مي   جنگ بي
و كم نيستند فرماندهان و مربياني كـه در حـين       ...  خاتم كرد  63كريمي فرمانده تيپ    

اي مواجـه شـدند خودشـان را روي         بيني نـشده  آموزش وقتي با مشكل فني و پيش      
اگر بنا بود كسي     ...ها را با شهادت خود خريدند     جان بچه نارنجك و مين انداختند و      

هـاي آن   ها را جلـوه    همه اين  ها  آن... كردند  مي د خود نيز چنين   نرا بشين و پاشو بده    
 زهـا اطاعـت از فرمانـدهان را ا        بچـه ... دانـستند  امام مـي  نظر    عدالت اجتماعي مورد  

هم نـه يـك اطاعـت ضـروري         دانستند، آن   هاي پايين تا باال اطاعت از امام مي        دهر
  1.انهقنظامي صرف، بلكه اطاعتي واجب، مخلصانه و عاش

 رايـج در آن     يهـا همين كتـاب كـه بـه معـاني واژه         » اصطالحات و تعبيرات  «در جلد   
فرمانـده، مـسئول و     «: چنـين آمـده اسـت     » گزارخدمت«ردازد، در مقابل واژه     پ  مي فرهنگ

ظـاهر ايـن كلمـه      . كند نيروها را در جبهه    كسي كه به نوعي هدايت و تأمين مي       . سرپرست
گزار بگوييد بهتـر اسـت از       به من خدمت  : فرمود است كه مي   )ره( به تاسي از آن امام همام     

 كه در جلـد ديگـري از ايـن          هاي آن  همچنين در برخي تابلو نوشته     2».اين كه رهبر بگوييد   
ر مقام ماندني بود بـه      اگ: ، جمالت زير نقش بسته بود      پرداخته شده است   ها  مجموعه به آن  

 بـسيجي   ؛هاي مدرن غلبه خواهد كرد     اين جنگ ثابت كرد كه ايمان بر سالح        ؛رسيدتو نمي 
 در فرهنـگ    ؛ تا مادامي كه ايمان در قلب شماسـت پيروزيـد          ؛خستگي را خسته كرده است    

                                                 
، 1369؛ تهران، انتشارات حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي،         1فرهنگ جبهه؛ آداب و رسوم      فهيمي، مهدي؛   . 1

 .165ـ 160صص 
 .1368؛ تهران، انتشارات حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي، راتفرهنگ جبهه؛ اصطالحات و تعبيفهيمي، مهدي؛ . 2
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314 گفتمان عدالت و معنويت

  1.سته جاني بگو يا حسينخ اگر ؛ايمايم رزمنده تا زنده؛ نيست»شتوح«شهادت واژه 
هاي مقاومت بـسيج و حـضور آن        س از جنگ نيز با وجود نهادهايي چون پايگاه         پ لبتها

ت و ديگر مراكز اجتماعي، فرهنگ ياد شده در ميـان           ا، مدارس، ادار  ها  در مساجد، دانشگاه  
هاي مختلف جامعه معرفي شد و با بازگشت بسياري از آنـان بـه شـهرها و  انجـام                    بخش

هـاي  برگزاري شب .  دسترس در جامعه تزريق شد     اي قابل امور فرهنگي، به صورت مطالبه    
هـاي داسـتاني و سـينمايي، مـستندهاي        ي، فـيلم  نويـس   تئاتر، داسـتان  سرودن شعر،   خاطره،  

به ويژه روايت تأثيرگذار مرتضي آويني كـه تـصويري عارفانـه و فلـسفي از                » روايت فتح «
 كه بـسياري از     هاي مذهبي تأراسم سوگواري و هي   رزمندگان به تصوير كشيد، برگزاري م     

آنان به رزمندگان تعلق داشت، همگي نسل جديد و نوجوان را با فرهنگ جبهه و بـسيجي                 
هاي شيعي امام خميني گرفته بـود و در         فرهنگي كه اصول خود را از انديشه      . آشنا ساخت 

 شـهدا و پيـشتازان   ،به ايـن ترتيـب  . اي از آن را نمايان ساخته بود   ه رزم تنها گوشه   گا  تجلي
ها به دليل آن كـه از جـنس          به عنوان الگوهاي اجتماعي معرفي شدند كه اغلب آن         بسيجي

به ويژه آن كه نمادهـاي ايـن فرهنـگ در           . توده مردم بودند مورد استقبال آنان قرار گرفتند       
  .  ايمان و وطن خود به شهادت رسيده بودنداهر

از دو الگـوي    نـژاد پـس     با بيان مطالب گذشته اكنون بايد تأكيـد كنـيم كـه احمـدي             
تـأثير  » الگـوي معاصـر هـم جـنس       «در سطح بعـد از      » علماي ديني «و  » پيشوايان ديني «

 در دو مـورد قبـل       .اين الگو يك تفاوت عمده با دو الگـوي پيـشين دارد           . پذيرفته است 
» اصـل تـشابه   «بود اما در اين الگو مبناي رابطه بـر          » اصل تكامل «رابطه و پيوند براساس   

هـاي شخـصيتي،    نژاد از لحاظ موقعيت اجتماعي و ويژگي      ع احمدي در واق . استوار است 
ضمن الگو قراردادن آنان و به طـور مـشخص رجـايي و چمـران، خـود از ايـن گـروه                      

خاستگاه طبقـاتي و اجتمـاعي يكـسان،        . آيدشود و از تبار آنان به شمار مي       محسوب مي 
فـق، شـيوة زيـست      هاي يكسان، جهان زيـست هـم ا       ايدئولوژي مشابه، باورها و ارزش    

» بـسيجي «. همسان، شرايط سني يكسان و حضور در جبهـه از جملـه آن مـوارد اسـت                
او حتي در جلسه    . نژاد آن را بارها درباره خود به كار برده است         هويتي است كه احمدي   

                                                 
، 1368 ، انتشارات حوزه هنري سـازمان تبليغـات اسـالمي         ،؛ تهران هافرهنگ جبهه؛ تابلو نوشته    فهيمي، مهدي؛    .1

  .21 و 20صص 

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r



315 نژاد  تحليلي بر شخصيت سياسي محمود احمدي

نژاد خود   احمدي ،به هر طريق  . دفاعيه پيش از شهرداري نيز خود را بسيجي معرفي كرد         
بـرد الگـويي بـراي      رد و تعريف آرماني آن را كه نسب به شهدا مـي           به اين نسل تعلق دا    

  .داندشخصيت سياسي خود مي
» شهدا«نژاد از مفاهيمي مانند     ي در زبان احمدي   شناس  كنيم با نشانه  در ادامه تالش مي   

تـري از ايـن    به فهم دقيق»چمران« و »رجايي«هايي چون و برخي شخصيت  » بسيجي«و  
نژاد اين مفاهيم به گونه شعاري به كـار          در واقع در زبان احمدي     .الگوپذيري دست يابيم  

   .هاي اوستنده اعماق باورها و ارزشبردار رود و درنمي
  
  شناسي از شهدا و فرهنگ شهادتنشانه

هـاي  اند؟ همه براي رسيدن به قلهعلما، زهاد و عرفا در طول زندگي دنبال چه بوده      
اند، خودشان را   ها بيدار مانده  اند، شب كردهسعادت و زندگي جاويد و ابدي تالش        

. انـد ها كـشيده  اند و رياضت  ها تحمل كرده  اند، سختي از مواهب مادي محروم كرده    
ها را بر خودشـان     كشند، همه سختي  بسياري از افراد شصت، هفتاد سال زحمت مي       

رنـد و  خرند براي اين كه درجاتي از كمال انساني را تجربه كنند و به دست بياو  مي
شـهداي  ! امـا عزيـران  . هايي از كمال انساني دسترسي پيدا كنند     براي اين كه به قله    

ترين زمان ممكـن و بـا       عزيز ما كه پيروان خط سرخ حسيني هستند، همه در كوتاه          
آن جملـه    ...انـد  قله ممكن دسترسي پيـدا كـرده        به باالترين  هترين را انتخاب كوتاه 

» انـد شهداي ما ره صد ساله را يك شبه طي كرده          «زيباي امام عزيز ما كه فرمودند     
طلبي به ايـن معنـا نيـست كـه           داشتن روحيه شهادت  ... اين همان راه ميان بر است     

طلبـي مطلـب ديگـري       روحيه شهادت . امروز هفتاد ميليون ملت ايران شهيد بشوند      
. طلبي موضوع ديگري است    خود شهادت يك موضوع است، روحيه شهادت      . است

طلبي دارند اين فـيض عظمـا و         اميدواريم همه كساني كه روحيه شهادت     گرچه ما   
امـا كـساني كـه بـا روحيـه ايثـارگري و             . ها بشود اين هديه ويژه الهي نصيب آن     

ها در طول زندگي عزيز، سـربلند و آزاد زنـدگي      كنند، اين  زندگي مي  طلبي  شهادت
   1.كنندمي
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316 گفتمان عدالت و معنويت

يك ملت زنـده و     . لت است شهيدان و فرهنگ شهادت نشانه حيات يك م       ) وجود(
مطمئنـا اگـر    . دهـد پويا در درون خودش فرهنگ شهادت و شهيدان را پرورش مي          

طلبي نبود، ملت ما مرده بود و امروز شهيدان،          شهيدان نبودند و اگر فرهنگ شهادت     
شـهيدان رأيـت و     ... جانبازان و آزادگان مايه و نشانه حيات و سرزندگي ما هستند          

يدان ما همه در راه برپايي عـدالت و حكومـت اسـالمي شـهيد               شه. اندم عدالت لَع
   1.اند شهدا ضامن آزادي و آزادگي يك ملت... اندشده

شهدا نماد فرهنگ،   . اندشهدا عصاره و ميوه تالش و مجاهدت صد ساله ملت ايران          
شهدا حاصل صدها سـال فـداكاري، تـالش و          . اندپاكي، ايمان و تمدن ملت ايران     

پايان ملت مـا    شهدا ذخيره و سرمايه بي    . هاي الهي ملت ايران هستند    گيري آرمان پي
هاي افتخـار و شـرف      براي پيمودن راه طوالني و بلند انجام وظيفه تا رسيدن به قله           

. شهدا ستارگان رهنماي بشريت در شب ديجـور ظلمـت اسـتكبار هـستند             . هستند
 ايمان و عدالت و شهداي ما خورشيدهايي هستند كه دل شب را شكافتند و حقيقت     

  2.خداپرستي را در مقابل بشريت امروز گذاشتند
كنـد،    مـي  هـا را تـضمين    پيـشرفت . بردآن چيزي كه امروز كشور ما را به جلو مي         

كنـد، بـدون      مـي  دهد و دشمنان ما را مـأيوس      م ملت ما را شكل مي     اسالمت و دو  
نگ شـهادت    و تبعيت بخش عظيمي از ملت ما از فره         ،ترديد همين فرهنگ شهادت   

هر جاي كشور كه روحيه شهيدان حاكم باشد همان جا پيـشرفت، تعـالي و               . است
از سوي ديگر ترديد نداريم كه روح بلند شهيدان هم راهنمـا و هـم               . پيروزي است 

ملتي كه بتواند در دامن خودش چنين گوهرهاي درخـشاني را    ... حامي ملت ماست  
 از دويست هزار ستاره درخشان بـه     ساله بيش  25،  20تربيت بكند و در يك دوران       

  3.ناپذير استآسمان بشريت تقديم بكند، بدون ترديد اين ملت شكست
يـك  . توانيم مشاهده كنـيم   در طول تاريخ دو خط و مسير و جبهه و حركت را مي            

حركت به محوريت انبياي الهي، صلحا، صديقين و شهداست و يك حركت هم در              
ـ  طلبان    نقطه مقابل؛ قدرت    يـك طـرف     .دوزان و زورگويـان و خودخواهـان      و زران

                                                 
 .21/10/1384هدا و جانبازان استان هرمزگان؛ هاي شسخنراني در ديدار با خانواده. 1
 .15/10/1384هاي جانبازان و ايثارگران قم؛ سخنراني در ديدار با خانواده. 2
 .6/6/1384هاي شهداي دولت؛ سخنراني در ديدار با خانواده. 3
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317 نژاد  تحليلي بر شخصيت سياسي محمود احمدي

 .و يك طرف ياران شيطان و خودپرستان و خودخواهان        طلبان    رستان و عدالت  پخدا
گزار و فـداكار در راه نجـات        هاي عاشق مردم، متواضع و خدمت     يك طرف انسان  

ها و يك طرف متجاوزين و غارتگران ها و تعالي و صالح دنيا و آخرت انسان       انسان
رمز ماندگاري جبهه حـق     . اين جبهه در طول تاريخ ادامه داشته است       . گرانو سلطه 

 است، چرا كه همـواره در طـول تـاريخ فقـط در              طلبي  روحيه ايثارگري و شهادت   
كنـيم همـواره ثـروت، قـدرت و         مشاهده مي . مقاطع كوتاهي اين طور نبوده است     

ست و جبهـه حـق از       بوده ا طلبان    امكانات تبليغاتي در اختيار جبهه باطل و فرصت       
. يدناز عصر فرعون و نمرود تا امروز شما نگاه ك         . امكانات مادي كم بهره برده است     

اي كوتاه، در زمان سليمان نبي قدرت و ثروت در اختيـار آن پيـامبر               فقط در دوره  
الهي قرار گرفت واال بقيه دوران هميشه جبهه حق در فشار، محروميـت و سـختي                

يـك نبـرد نـابرابر    . ادي و نظامي در اختيار طرف مقابلبوده است و عمده قدرت م   
آن چيزي كه باعث شده جبهه حق دوام بياورد، همواره          . همواره وجود داشته است   

و انگيزه الزم براي ايـستادگي      ،  هاي بعد منتقل بشود   با نشاط بماند و پيامش به نسل      
 هم  ،يثارگريروحيه ا  . آن ايجاد بشود، روحيه ايثارگري و فرهنگ شهادت است         رد

ها و هدف اسـت و      اي از آرمان  سالح است، هم يك فرهنگ است، هم خودش قله        
  1.ناپذيري و پايداري استهم رمز شكست

 شهادت يك راه و رسم و مشي است كه زندگي شهيد را قبـل از شـهادت شـكل                  
. دهد كه انتهـا و ختـامش مثـل شـهادت اسـت            هد و او را در مسيري قرار مي       د مي

پايه آن استقامت و    . زندهنگ است كه در اين فرهنگ عزت موج مي        شهادت يك فر  
رسـيدن بـه قلـه      كننده    استقامت پايه رسيدن و صبر تضمين     . تضمين آن صبر است   

كند و تسبيح خدا ايـن مـسير را از          ذكر خدا اين مسير را نوراني مي      . شهادت است 
كند و با خدمت      مي اشهادت با نماز قوام پيد    . سازدهاي دنيا دور و منزه مي     آلودگي

گيرد و با مجاهدت، ايثار، دعـا و اخـالص نزديـك            به خلق و بندگان خدا اوج مي      
چه بسيار بزرگاني كه قبل از شهادت شهيد شده بودند و قبـل             ! عزيزان من . شودمي

از عروج عرفاني چشم دل آنان باز شده بود و گوش آنان شنواي سـروش حـق و                  

                                                 
 .10/5/1385هاي شهدا و ايثارگران استان خراسان شمالي؛ سخنراني در ديدار با خانواده. 1
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318 گفتمان عدالت و معنويت

دت يك رشته و يك راه است كه بخـشي از آن در             آري شها . حقايق عالم شده بود   
  1.اين دنيا و دنباله آن در آخرت است

ايم، اين تصور غلـط اسـت، مـا         كنند كه ما شهدا را از دست داده       ها فكر مي  بعضي
انـد و  ن ميلياردهـا نفـر آمـده      تا به حال روي كره زمـي      . ايمشهدا را به دست آورده    

هايي  از بين همه اين    .ها از زمين محو شده است     يناند؛ آثار ا  اند؛ همه فاني شده    رفته
 ؛»ءبـل احيـا   «فرمايـد كـه     اند، يك گروه هستند كه خداوند مـي       اند و رفته  كه آمده 

كند در واقع    كسي كه به زندگي ابدي دسترسي پيدا مي        .اند  ها زنده گويد كه اين   مي
وند و چيزي از    روند كه بر  هايي از دست مي   آن. به دست آمده، از دست نرفته است      

 2»بل احياء عنـد ربهـم يرزقـون       «هايي كه   اما آن . ها نماند؛ بميرند و محو بشوند     آن
كننـد شـهدا   ها فكر مي  بعضي. اندبه دست آمده   اند،ها كه از دست نرفته    هستند، اين 

خيلي چيزها  . اند و حضور دارند   شهدا زنده . اين هم باز اشتباه است    . حضور ندارند 
فهميم؟ مگر ما همه چيز را مي     . فهميمكنيم و نمي   ما دركشان نمي   در عالم هست كه   

   3.اند، حضور دارند و از افق باالتري بر عالم اشراف دارندشهدا زنده
چرا كه بهترين الگو و راه بـراي مـا          . ياد، ذكر و بازگويي شهيدان يك وظيفه است       

شه، روح بلند و مكتـب      اندي. الگو و راه شهيدان است كه ما تا آخر به آن نيازمنديم           
بايد بـه جـايي     . ترين پشتوانه ملت ما براي حركت خودجوش است       شهيدان بزرگ 

ما امروز بيش از گذشـته بـه اسـتقامت،        ... برسيم كه همه ما با شهيدان زندگي كنيم       
كنند   مي ها خيال بعضي. ايمان و اخالص آن شهيدان نياز داريم       ، صالبت، بيني  روشن

بلـه،  . هاي بلند فقط با ايـن محاسـبات مـادي اسـت           ح قله پيشرفت و پيروزي و فت    
. ها نيست اين. كند را فتح مي   ها  اما آن چيزي كه قله    . محاسبات مادي هم الزم است    

مان نياز  ل اجتماعي يي شهيدان در اقتصاد، فرهنگ و مسا      ها  همين امروز ما به انديشه    
  4.داريم

ـ           ات طيبـه و زنـدگي      صحبت كردن از شهادت صحبت كردن از حيات جاويد، حي

                                                 
 .27/9/1385هاي شهدا و ايثارگران استان كرمانشاه؛ خانواده خنراني در ديدار باس .1
 .165 سوره آل عمران؛ آيه .2
 .18/4/1384هاي شهدا و ايثاگران شهرستان بيرجند؛ سخنراني در ديدار با خانواده. 3
 .7/4/1385هاي شهداي هفتم تير؛ سخنراني در ديدار با خانواده. 4
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319 نژاد  تحليلي بر شخصيت سياسي محمود احمدي

اصـال هـيچ كـس تـا از         . علتش هم خيلي روشن اسـت     . متعالي در همين دنياست   
ها را قطع نكند، لذت حقيقي حيات ناب        خودش رها نشود و از زمين نكند و حلقه        

 سرگرم هستند، لذت حيواني هست و جاري است، اما لـذت            ها  انسان. چشدرا نمي 
ين بستر جدا شده باشند، واال كسي كـه         كه از ا  چشند    مي زندگي حقيقي را كساني   

ها و عاليق غرق و در تمايالت مادي محصور ماده باشد او            در ارتباطات، وابستگي  
چـشد لـذت      مـي  در همين دنيا لذتي كه    . تواند لذت حقيقي را بچشد    اصال كي مي  
هـم   الخـوف علـيهم و ال      «؛براي او غم و اندوه و دل نگراني نيست        . حقيقي است 

انـدوه مـال ايـن      حـزن و    . راي آنان خـوفي نيـست و حزنـي ندارنـد          ب 1.»يحزنون
طلبي صـحبت     صحبت كردن از شهادت و شهادت      ...ستها  ها و وابستگي   پيوستگي

صحبت . هاي الهي در جامعه بشري است     كردن از كرامت انساني و حاكميت ارزش      
 اين نيست كـه   ) لذا. (ستها  كردن از انگيزه براي حركت به سمت حاكميت ارزش        

   2. يك كار فردي استطلبي شهادت
آنان به عهدي كه با خداي خودشـان        . گران ماست رايفاي عهد مهمترين ويژگي ايثا    

... پاي آن ايستادند و امروز ملت ما را بر بـام جهـان نـشاندند               بستند وفا كردند، بر   
بدون صبر، امكان اتـصال بـه       . اولين شرط براي وفاي به عهد صبر و مقاومت است         

هـاي متعـالي، درنورديـدن همـه        ها و ارزش  دسترسي به آرمان  . وجود ندارد ها  قله
دومـين عامـل و دومـين       ... افتخارات انساني و الهي مستلزم صبر و مقاومت اسـت         

. بايـد بكنـيم، عبـارت اسـت از تـشخيص وظيفـه            ) ي از شـهدا   پيروبه  (كاري كه   
د كه بـه    كنكمك مي . كند كه در راه حركت كنيم     تشخيص درست وظيفه كمك مي    

انـد، مجاهـدت و    انـد افـرادي كـه جنگيـده       فراوان بـوده  . عهد خودمان عمل كنيم   
اند، اما در شرايط گوناگون وظيفـه خودشـان را درسـت تـشخيص              فداكاري كرده 

  3.كندتشخيص وظيفه با گذر زمان و دستورات امام تغيير مي... داننداده
 در بين ملـت     طلبي   شهادت آن چيزي كه ما را ويژه كرد وجود فرهنگ ايثارگري و          

كنـد؛ يعنـي سـالح و        مـي  ناپـذير   همان چيزي است كه ملت ما را شكست       . ماست
                                                 

 .274، 112، 62 آيات ،سوره بقره. 1
 .6/5/1386گذاري كنگره بهداشت سرداران شهيد استان تهران؛   سخنراني در ديدار با اعضاي شوراي سياست.2
 .23/12/1384سخنراني در ديدار با ايثارگران و جانبازان استان گلستان؛ . 3
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320 گفتمان عدالت و معنويت

راه  كـسي كـه آمـاده فـداكاري در        . قدرتي است كه اصال شكست در آن نيـست        
امـام  . رسانندتخواهند ب انقالب، اسالم، دين و كشورش باشد او را از چه چيزي مي           

 عزيـزان مـن،     ». كه شهادت دارد، اسارت نـدارد      مكتبي«: عزيز ما چقدر زيبا فرمود    
امروز رمز پايداري ملت ما جاري بودن فرهنگ ايثارگري و شهادت در متن جامعه              

اين يك ماموريت الهي و مقـدس       . اين را بايد زنده نگه داريم و تقويت كنيم        . است
 همان چيزي كه ملـت    .  است )ع( اين يك كار بزرگ، كار انبيا و ائمه طاهرين        . است

   1.ما را تا ابد بيمه خواهد كرد
  
  شناسي از بسيج نشانه

بـسيج و تفكـر بـسيجي راهنمـا و          . ها الگوي بسيج است   امروز الگوي نجات ملت   
ها ها براي دست يابي به حيات طيبه و رهايي از حاكميت طاغوت           پشتوانه همه ملت  

ذشته نيازمنـد   هاي بلند هر روز بيش از گ       براي فتح قله   ...ان است پرست  ظالمان و بت  
در دانشگاه، پژوهشگاه، مدرسه، كارخانـه، اداره و        . حاكميت انديشه بسيجي هستيم   

 پيـشرفت   ودر همه جاي كشور، در مزرعه و هر جايي كه عزمي بـراي سـازندگي           
انديشه . ها نيازمند حضور انديشه سبز بسيجي هستيمحضور دارد، براي تحقق آرمان

، يعني محو در خدا شدن، يعنـي همـه كارهـا            بسيجي يعني خود را به خدا سپردن      
خالصا و مخلصا براي خدا انجام شدن، يعني در راه خدا سر از پا نشناختن و خسته 

ها، يعني محبت، مهرورزي و هديـه       انديشه بسيجي يعني عشق به همه انسان      . نشدن
امروز هم ملت   . يعني ديدن روح پاكي در همه جاي سرزمين       . هاعشق به همه انسان   

ها براي تعالي، پيشرفت و شكستن حصارهاي دست و پابند جهل      ا و هم همه ملت    م
 ها و دلامروز چشم. و خرافه و عقب ماندگي نيازمند بسيج و انديشه بسيجي هستند          

ها و  بسياري از دولت  . هاي عالم به ايران و انديشه بلند بسيج دوخته شده است          ملت
يران حمايت، پـشتيباني، معرفـي الگـو و          از ملت ا  شان    ها باالترين درخواست  ملت

در هر جاي كشور و هر جـاي جهـان و در هـر              ) در گذشته  (...انديشه بسيج است  
زمان بين مسئولين و مردم انديشه بسيجي جاري بـود، در همـان نقطـه پيـروزي و                  

                                                 
 .18/8/1384سخنراني در ديدار با خانواده شهدا و ايثارگران شهرستان بيرجند؛ . 1
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321 نژاد  تحليلي بر شخصيت سياسي محمود احمدي

موفقيت هم بود و در هر زمان و هر جايي كه از انديشه بسيج و روح بسيج فاصـله               
امـروز  . مـان شـد  ان جا شكست، در جا زدن و عقب افتـادن نـصيب  گرفتيم در هم  

  1.نيازمند يك همت بلند بسيجي هستيم
اصـال  .  خداپرستي و كار براي خداسـت      ،واالترين ويژگي و انديشه و مكتب بسيج      

ايـن طـور    .  با ديگران كار بـراي خداسـت       ها  مرز مشترك انبيا و اوليا و پيروان آن       
كنيم و ديگـران    ما مقاومت مي  . كننديگران عمل نمي  كنيم و د  نيست كه ما عمل مي    

كنـد كـار بـراي       مرز جدايي و آن چيزي كه تفاوت ايجـاد مـي           ...كنندمبارزه نمي 
اثرش هم در عالم   . استاصال جنس كار براي خدا با ساير كارها متفاوت          . خداست

ـ صد براي خدا باشد دنيا را متحول مـي         در اگر يك كاري صد   ... متفاوت است  د كن
اي دور از   ولو ظاهرش خيلي كوچك باشد يا در يك جغرافياي محـدود در گوشـه             

اما يك كار   . دنيا هيچ بلندگو، ميكروفون و دوربيني هم آنجا نباشد، هيچ چيز نباشد           
سرفصل دوم يا ويژگـي دوم       ...ريزدصد درصد براي خدا اوضاع عالم را به هم مي         

... گزار بودنش است   الهي به خدمت  اصال كرامت انسان    . گزاري است  روحيه خدمت 
هـا   گويد بهتـرين انـسان    مي) ايشان(... گزاران است  پيامبر عزيز ما پرچمدار خدمت    

همه براي خدا كار كنند بعد همـه مـسابقه          . گزار باشد  كسي است كه بيشتر خدمت    
 فقري  ،اي اصال نقصي و فاصله   ) در اين صورت  . (بدهند كه به ديگران خدمت كنند     

. ..هاي ديگر انديشه و عمل بسيجي هوشمندي است        از ويژگي  ...ماند؟يو دعوايي م  
بدانيد براي رسيدن   . ي است خواه  گري و تحول  ويژگي ديگر انديشه بسيجي اصالح    

خيلـي چيرهـا    . به نقطه هدف، آرمان و نقطه موعود، بايد خيلي چيزها عوض بشود           
 تـا   ؛انند كه باطـل اسـت     دنمي. هست كه االن ما به آن اعتقاد داريم اما باطل است          

خواهيم يك جامعه آرماني برپا كنيم؛ با اين        ما مي ... ها و برويم در ساختارها، سيستم   
 چهل سال روي ريلي راه رفته، هر روز هم فهميـده ايـن              .توانيم  نمي سيستم اداري 

. خواهد دوبـاره روي همـان ريـل بـرود           مي اشتباه است و چهل و يكمين سال هم       
. بسيج اصال آمده دنيا را درست كند       ...تحول در همه چيز   . ي ندارد ا، فايده شود  نمي

عزيزان بدانيد اصالح از خود آدم و بعد        . اصال بسيج هست براي اينكه اصالح بكند      

                                                 
 .5/9/1385؛ )لشكر پايداري(هاي عاشورا  سخنراني در اجتماع گردان.1
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322 گفتمان عدالت و معنويت

. يك بسيجي در يك اداره بايد مثل خورشيد بدرخشد        . شودمحيط اطراف شروع مي   
  1.گري و اميد باشدگزاري، كم توقعي، اصالح يعني مظهر كار براي خدا، خدمت

خـواه و    طلـب، آرمـان    تشكيل بسيج براي آن است كه اين روح خداجوي، عدالت         
 بسيج يعني غايـت بلنـد و در         ...شجاع در لحظه لحظه زندگي ملت ما جاري بشود        

بـسيج يعنـي دلـي      . بسيج يعني پرچم مستحكم ظلم سـتيزي      . خواهي عدالت زازاهت
 بـسيج  . مهرورزي به همنوع و همه بـشريت ها و دوستي واالمال از عشق به انسان    م

بـسيج يعنـي تجلـي      . ها ميهن و آرمان   زازيعني آمادگي فنا شدن در راه اعتال و اهت        
. بسيج يعني مظهر دوست داشتن، تواضع و فروتني       . گزاري و خدمت رساني    خدمت

فرهنگ بسيج در يك كلمه همان فرهنگ اسـالم         . فرهنگ بسيج فرهنگ فطري است    
 امروز بيش از گذشته و در جاي جاي زندگي و در جاي جاي      ...تناب محمدي اس  

ها و انجـام وظيفـه      ي براي تحقق آرمان   جهانهاي داخلي و    ميهن اسالمي در عرصه   
اگر بخواهيم اقتصادمان را اصالح . نيازمند حاكميت روحيه و فرهنگ بسيجي هستيم 

د كار و تالش صادقانه، برسانيم، نيازمن كنيم و به لحاظ اقتصادي كشورمان را به قله
اگـر نيازمنـد اصـالح      . روزي هستيم و اين يعني فرهنگ بـسيجي       ايثارگرانه و شبانه  

هاي پاك،   فرهنگ و رسيدن به نقطه اوج فرهنگ ديني و اسالمي هستيم، نيازمند دل            
اگـر در   . هـاي بـسيجي    ها و انديشه  هاي پاك و زالل هستيم و  اين يعني دل         انديشه

ند صيانت از عزت و كرامت ملت ايـران و دسـتيابي بـه همـه                عرصه جهاني نيازم  
حقوق حقه و قانوني ملت هستيم، بايد تدبير، شجاعت و حكمت را با هم بيـاميزيم                
و با اقتدار و البته ظرافت از منافع ملت دفاع كنيم و ايـن همـان فرهنـگ و مـنش                     

  2.بسيجي است
يعنـي انديـشه    . انديشه بسيجي يعني انديشه لطف و رحمـت جـاري بـراي همـه             

يعنـي انديـشه دفـاع از       . يعني انديشه پافشاري بـر اصـول      . وقفهگزاري بي  خدمت
  3.هاي فاسدمظلومين، محرومين، مستضعفين و مقابله شجاعانه با همه قدرت

 همه دنيا يك طرف باشند و او تنها باشـد           ؛است) ع(بسيجي پيرو اميرالمومنين علي   
                                                 

 .25/4/1386سخنراني در ديدار با مديران و مسئولين وزارت رفاه و تامين اجتماعي؛ . 1
 .5/9/1384سخنراني در همايش بزرگ بسيج؛ . 2
 .1/9/1385سخنراني در اولين همايش روحانيون و طالب بسيجي؛ . 3
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323 نژاد  تحليلي بر شخصيت سياسي محمود احمدي

  1.غمي به دل ندارد
. اي كه در دفـاع مقـدس متجلـي شـد، ايمـان زالل بـود               ن ويژگي اولين و زيباتري  

هـا،  هاي مخلص با پروردگار، آن گريه     هاي ماندگاري از رابطه عاشقانه انسان      صحنه
ها و آن ارتباط عميق با ذات اليزال الهي كـه           ها، عزاداري داري ها، شب زنده  عبادت

ويژگي دوم كه ظهور كرد،     . كردها را آماده پذيرش مي    ها را لطيف و قلب    همه روح 
نظام سـلطه بـراي     . هاي خودي بود  خودباوري، اعتماد به نفس و باور به توانمندي       

هـا تحميـل    تقويت سلطه و دوام سلطه خودش خودباختگي و حقارت را به ملـت            
در شـرايطي كـه دشـمنان مـا بـه همـه             . خودباوري رمز ايستادگي اسـت    . كندمي

هـا  هاي اقتصادي و سياسي پشتوانه آن     مه قدرت تجهيزات روز دنيا مجهز بودند و ه      
 با اعتماد به نفس، اتكا به خود        ،دست خالي بودند   بود و رزمندگان و ملت ما تقريبا      

ي ملي و فرهنگي خود روي پاي خود ايستادند و دفاع مقدس            ها  و باور و توانمندي   
. ابتكار بـود  ويژگي ديگري كه بروز كرد، خالقيت و        . را با سرافرازي به پايان بردند     

ـ   اصال بدون خالقيت و ابتكار امكان پركردن خـالء عقـب           . دگي وجـود نـدارد    مان
ها و همه دوران دفـاع مقـدس سرشـار از ابتكـار و              ها و پشت جبهه   سرتاسر جبهه 
نوع طراحي عمليـات، سـاخت تجهيـزات و بـه كـارگيري نيـرو و                . نوآوري است 

يزي كه ما را به تجهيزات پيشرفته       آن چ .  ماالمال از خالقيت و ابتكار بود      ،تجهيزات
كرد، ويژگي خالقيت و ابتكار رزمنـدگان و فرمانـدهان عزيـز در               مي دشمن مسلط 

ويژگي ديگر، ايثـار و فـداكاري بـود؛ ايثـار، فـداكاري و         . دوران دفاع مقدس بود   
 ...ه شكـست بـر او راه نـدارد        گـا   طلبي، اين سالحي است كه هـيچ       روحيه شهادت 

كيـشان و     با مـردم، محبـت و مهـرورزي بـه مـومنين و هـم               ويژگي ديگر، دوستي  
 اميـد بـه     ؛ و باالخره ويژگي اميـد     ...وطنان و خشم انقالبي عليه مستكبرين است       هم

اين همان چيـزي    . آينده، اميدي كه برخاسته از انتظار انقالبي و ظهور عدالت است          
  2.آورداست كه همواره نشاط، شادابي و سرزندگي را به اردوگاه مومنين مي

  

                                                 
 .26/4/1386ني در ديدار با بسيجيان نهاد رياست جمهوري؛ سخنرا. 1
 .4/7/1384سخنراني در مراسم آغاز سال تحصيلي دانشگاه امام حسين؛ . 2
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324 گفتمان عدالت و معنويت

  شناسي از شهيد رجايي نشانه

مـرد  . مرد خدمت و اقتدار بود    . مرد جهاد و اخالص بود    . او مرد عقيده و عمل بود     
مرد تحمل و بردباري، مـرد      . مرد سادگي و عزت نفس بود     . گيري بود پايداري و پي  

نظم و پشتكار، مرد تواضع در برابر ملت و ايستادگي و عزت در برابر دشمن، مـرد                 
او فرزند ملت، مقلد امام و الگوي جاويـد بـراي           . يي و مرد فداكاري بود    گرا  تآخر

اگر منش، اخالق و آرمان شهيد رجـايي در سـاختار اداري            . حكمراني اسالمي بود  
هـاي شـهيد رجـايي در روح و عمـل سـاختار      كشور ما نهادينه بشود، اگر ويژگي    

ياد بزنيم كه راه رجا بـسته  توانيم فره ميگا مديريت كشور جاري و ساري بشود، آن      
   1.نيست گرچه رجايي برفت

گـزاري   حقيقتا الگوي جاويدان مديريت و خدمت     ) رجايي و باهنر  (اين دو بزرگوار    
 از ...اولين ويژگي ايـن دو بزرگـوار عـدالت محـوري بـود          ... اندانقالبي و اسالمي  

 وزيران و   ها عدالت در دريافت كاركنان دولت به واسطه كاهش حقوق         اقدامات آن 
هـا  نگـاه آن  ...المال همت گماشتندافزايش حقوق كارمندان بود، و به بازگشت بيت  

بـراي  . پنداشتندهمه جاي كشور را سرزمين ايران مي      . اي بود به كشور نگاه عادالنه   
به همين خاطر ديديد كه اولـين كـساني كـه           . ل بودند يهمه ملت حقوق يكسان قا    

مت مردم بردند و جلسات هيات دولت را در    سه  دولت را به چرخش درآوردند و ب      
فرمودند كـه همـه جـاي       مي. ها تشكيل دادند، شهيدان رجايي و باهنر بودند       استان

 ويژگي ديگـر    ...ايران، ايران است و همه جا بايد با هم پيشرفت و تعالي پيدا بكند             
ست، حمايت از محرومين نه تنها يك ارزش ا       . اين عزيزان حمايت از محرومين بود     

شود با تغييـر اسـم        نمي .ي براي مديران و دستگاه حاكم است      عبلكه يك وظيفه قط   
. پـذير هـستند    ديگر از محروميـت درآمدنـد و حـاال اقـشار آسـيب             ها  بگوييم اين 

مستضعف يعني كسي كه حقش ضايع شده است و دولت موظف است حق را بـه                
. المـال اسـت    رعايت بيت  ويژگي ديگر اين عزيزان اهتمام به حفظ و        ...او برگرداند 
 ريال به ريال آن متعلق به آحاد ملت         در اختيار ماست،  اين امكاناتي كه    ! عزيزان من 
حفـظ  .  مال ملت است   ها   تجهيزات و منابع مالي، اين     ، خود ما  ،وقت ما . ايران است 
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325 نژاد  تحليلي بر شخصيت سياسي محمود احمدي

 بـه جـا اسـتفاده كـردن،         ، درست استفاده كردن، بهينـه اسـتفاده كـردن         ،المالبيت
 هـا يـك اصـل   ها و اسـراف ، جلوگيري از بد خرجيها  ت و پاش  جلوگيري از ريخ  

همراه مـردم    كنندها خيال مي  بعضي) ها مردمي بودن است   ويژگي ديگر آن  ( ...است
دار ي مردم بودن؛ يعني با غصه مردم غصهها  و شاديها شريك غم) تنها(بودن يعني 

بيند كه  رد و وقتي مي   ند، لذت بب  دبيند مردم شا  وقتي مي . و با شادي مردم شاد بشود     
هـاي او    يعني دغدغـه   ،همراه مردم بودن  ) اما(. دار هستند، ناراحت بشود   مردم غصه 

 خيلي مهم است و البته بايـد وسـط مـردم            مسألهاين  . هاي مردم باشد  همان دغدغه 
يدا كند، بايد در متن مردم زنـدگي        پاگر كسي بخواهد ويژگي همراه مردم را        . باشد

م و شادي و دردهـاي مـردم را از   غ... نود و زندگي مردم را ببيند     كند و از مردم بش    
 كاغذ كه احـساس     .روي كاغذ همه چيز خوب است     . شود دريافت   نمي روي كاغذ 

ها آن. ديدندكردند و مي    مي كند، بايد ديد و آن عزيزان با مردم زندگي        را منتقل نمي  
 وقتـي  ...بـاوري بـود  هـا خود نآ ويژگـي ديگـر     ...بسيار پركار و كم هزينه بودنـد      

مان از متن فرهنـگ خودمـان و از   يها   و طراحي  ها  ها، برنامه  خودباور باشيم، تئوري  
 مـا بـازار     آن وقت است كه بازار انديـشه      . جوشددرون نيازهاي مردم خودمان مي    

 وارد بشود، نظـام يـك       ها  اشكال ندارد تئوري  . شودهاي وارداتي نمي  مكاره تئوري 
خواهد عمل بشود،     مي  بحث بشود، اما آن چيزي كه      .دي انديشه  آزا ؛نظام آزاد است  

كي ايـن اتفـاق     . ايد از متن فرهنگ و نيازهاي مردم ما بجوشد        باز كجا بايد بيايد؟     
مـا داراي گذشـته تـاريخي       . افتد؟ موقعي كه خودمـان را بـاور داشـته باشـيم           مي

ويژگـي  ... تيمپرافتخار، استعدادهاي عظيم، نظريه و انديشه و يك ملت بزرگ هـس           
ها معلمي بود؛ معلمي همـان كـه شـغل          ويژگي ديگر آن  ... ها مقاومت بود  ديگر آن 
همه صداقت، صميميت، پـاكي و عـزت معلمـين را شـما در تـك تـك           . انبياست

  1.ديددي  ميرفتارهاي اين دو عزيز
در همين ساختمان يك شب يازده شب بـه مـا           . زيستي بود  سادهايشان واقعا مظهر    

ما چنـد دقيقـه زودتـر رسـيديم، گفتنـد           ... ات داده بود به اتفاق يك نفر      وقت مالق 
هـاي سـلف     ديديم از اين كتلـت     ،آوردند بيرون . خوردد شام مي  ربنشينيد ايشان دا  
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326 گفتمان عدالت و معنويت

 آن با يك تكه نان فنص. آيدكه فقط براي شيشه شكستن به كار مياست سرويسي  
ايـن  . شدكرد كه الگو مي در عمل اينگونه زندگي مي    .  ليوان آب  هبربري و يك نصف   
 مثل اين كه اگر كسي صداقت داشته باشد اين صـداقت            ،شود  مي در جامعه جاري  

. شـود   مي زيستي منتشر  ايمان، اخالق و ساده   . شودخود به خود در جامعه منتشر مي      
بيني بعـد از    يواش يواش مي  . ها غل و زنجير است    اين. شويدنمراقب باشيد كه بند     
ايـد، امـا    آيد به آن تبـديل شـده      ي كه از آن خيلي بدتان مي      بيست سال همان چيز   

  1. مراقب باشيد.مدعي
  
  شناسي از شهيد مصطفي چمران نشانه

هاي برجـسته   تواند يك نفر همه ويژگي    شود؟ چطوري مي  چرا كسي شهيد چمران مي    
در . و متعالي را در خودش جمع كند؟ در موقع رزم و جهـاد در خـط مقـدم اسـت                   

در وسـط معركـه     . لطافت روح هم در نقطه اوج اسـت       . ه اوج است  شجاعت در نقط  
نـشيند  بيند، مـي   يك دفعه يك گلي را مي      ،آيد جنگ و آتش است    توپ و خمپاره مي   

كنـد و بـه     ها را فتح مي   شود، همه قله  در ميدان علم وارد مي    ... كند  مي با اين گل صفا   
 همه را پشت سر     ،شودميوارد عرصه مديريت    . كنداوج علوم زمان دسترسي پيدا مي     

. كنـد رسد، همه را مجذوب خودش مي     ورزي و مهروزي مي    گذارد، وقتي به عشق   مي
بيند كه ايـن يـك عـارف كامـل          كند، مي آن كسي كه از منظر عرفان به اين نگاه مي         

بيند اين يك متخـصص درجـه        مي ،كندآن كه از نگاه علم و تخصص نگاه مي        . است
داري، زندگي، روابط خانوادگي و گذشت و مردانگـي         در شجاعت، مردم    . يك است 

كـسي كـه    . ها ضد هم اسـت    گويند اين خصلت    مي ها بعضي ...) است گونه  نيز همين (
هاي نبرد است، اين ديگر در ميدان عاطفه كم         شجاع است، رزمنده است، دالور ميدان     

تخـاب   اگر كسي شجاعت و رزمندگي را به عنوان يك حرفه و شـغل ان              ،بله. آوردمي
شود و اگر كسي عرفان را بـه عنـوان يـك شـغل              اش روحيه خشكي مي   كند، روحيه 

گير، منزوي و   شود و ديگر يك آدم گوشه       مي انتخاب كند، او اصال از همه دنيا منقطع       
كنم رمزش يك كلمه بيـشتر نيـست، يعنـي چـرا ايـن             مي من فكر ... يك بعدي است  
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327 نژاد  تحليلي بر شخصيت سياسي محمود احمدي

خـدا نـشان داده     . اندرا نشان داده  شود اين گونه شد؟ راهش      طوري شد و چطور مي    
 يكـي   هـا   ايـن . ها ضد هم نيـست    مگر درباره اميرالمومنين نشنيده بوديد؟ اين     ... است
ايـستد، امـا در     انسان الهي در ميدان نبرد با همه قدرت مـي         . يك حقيقت است  . است

اش يك حقيقت است و خدا را       اين همه . شودمقابل يك يتيم و اشك يتيم متالشي مي       
هـا و رشـحاتي از آن حقيقـت را در           ها، نمونه  كه در عصر ما هم جلوه      مگزاريسسپا

شرطش اين است كه براي خدا كار       ) رسيدن به اين مرحله   . (..معرض ديد ما قرار داد    
بـراي خـدا    . كرداش را براي خدا تنظيم مي      كني و شهيد چمران كسي بود كه زندگي       

انـسان همـه    ) اگر. (دا قدم برداشتن  دوست داشتن، براي خدا دشمن داشتن و براي خ        
ها، حركات و همه زندگي خودش را براي خدا بيـاورد، آن وقـت              تمايالت، خواست 

  .آيند  ميگيرد و همه اين عالم به كمك  انسان  ميرنگ خدايي
ها مربوط به   كنند اين   مي ها خيال عضيب... شودآن وقت انسان ذو وجوه و ذو ابعاد مي        

امـام را   . هـا جـاري اسـت      اين ،نه. و به تاريخ پيوسته است    دوران صدر اسالم است     
شـود   بله مـي   .ببينيد، شهيد بهشتي، شهيد باهنر، شهيد رجايي و شهيد چمران را ببينيد           

 هم هنرمند باشـد و هـم   ، هم مجاهد باشد،گزار باشد انسان هم عالم باشد، هم خدمت  
خواهيد؟ مرحوم شـهيد      مي گوال. اش را با هم داشته باشد     تواند همه  و مي  ،عاشق باشد 

رمزش يك كلمه بيشتر نيست و عزيـزان مـن          . يتخواهيد؟ شهيد بهش  الگو مي . چمران
مشكل بشريت هم در طول تاريخ غفلت از همين يك كلمه بوده است و همه پيامبران                

كنند و افرادي مثـل مرحـوم شـهيد         آمدند كه توجه انسان را به اين يك كلمه جلب           
اگر ما  كنم    مي من فكر . دهند  مي و راه را نشان   اند    ي ما نشانه و فلش     برا ها  چمران، اين 

همين يك درس را از مكتب شهيد چمران بگيريم، همه امور جامعه ما و جامعه بشري                
هـاي عـالم در مقابـل آدم        آن وقت همـه قـدرت     . اصالح خواهد شد؛ كار براي خدا     

نه اصال قـدرتي  .  و كم محلي كند   ندها قدرتمند  نه اين كه آدم بيايد بفهمد آن       .اند  پوچ
كـسي كـه در مقابـل       . ها در دسـت خداسـت     كه همه قدرت   براي اين . نيستند ديگر 

اش پيروزي، زيبـايي و نـشاط        كار براي خدا همه    ...خداست از خودش چيزي ندارد    
گفت اصال خستگي يعنـي     شد و مي    نمي گفتند ايشان اصال هيچ وقت خسته       مي .است

يد از دست من خيلي سختي كـشيديد، امـا بـه زودي راحـت               گوچه؟ به پاهايش مي   
كسي كـه متـصل بـه       . دود  مي  خستگي براي كسي است كه براي خودش       ...شويد مي
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328 گفتمان عدالت و معنويت

 دلتنگي معنا نـدارد، قهـر       ...همه حقيقت عالم است، اصال خستگي برايش معني ندارد        
  1.كردن معنا ندارد، و مايوس شدن معنا ندارد

  
  زارگ هاي شخصيت خدمتويژگي. ب

نژاد از سه الگوي پيشوايان ديني، علمـاي دينـي و الگـوي             شناسي در زبان احمدي    نشانه
برآمـده از سـه الگـوي       » گـزار  شخصيت خـدمت  «سازد كه     مي معاصر هم جنس، روشن   

هـايي  گزار بـا داشـتن ويژگـي       در واقع الگوي شخصيت خدمت    . شخصيتي مذكور است  
 هـا،  اخالقـي، مقاومـت در برابـر سـختي         نظير ايمان ديني استوار، آراستگي بـه فـضايل        

، از خودگذشتگي ناشي از تقوا، خـودانگيختگي ناشـي          ها  مهرورزي در برابر عموم انسان    
ناپذيري ناشـي از آرمـان بلنـد دينـي، خودبـاوري ناشـي از               خستگياز مسئوليت ديني،    

 خداباوري، شجاعت ناشي از انقطاع از هواهاي نفساني، احساس امنيت ناشـي از توكـل          
هاي ديني و عـدالت و صـداقت ناشـي از اخـالق             به خدا، مثبت انديشي ناشي از آموزه      

  . ديني، منشأ ديني و ايماني دارد
 جرياني در طول تاريخ است كه پـس از پيـشوايان دينـي و               »گزار شخصيت خدمت «

، )ع(و امـام حـسين    ) ع(، حـضرت علـي    )ص(هاي بزرگي مانند پيـامبر اسـالم      شخصيت
در اين ميان علماي ديني و      . اند آن مسير را طي كنند     ها نيز تالش كرده   پيروان راستين آن  

هـايي چـون   اند و در تاريخ معاصـر شخـصيت  شهدا بيش از ديگران اين مسير را پيموده     
شخـصيت  . آينـد امام خميني، شهيد رجايي و چمران نماد الگوهاي معاصر به شمار مـي            

هاي بزرگ دينـي     با وجود شخصيت   گزار برآمده از فرهنگ سياسي شيعه است و       خدمت
اي در فرهنگ سياسي شيعه باقي خواهد ماند و كـساني هـم كـه    همواره به عنوان مطالبه  
شخـصيت  . يابنـد ي به آن بنگرند، بـه سـويش تمايـل مـي           آموز  مومنانه و از روي درس    

طلبي و   ون مايه فرهنگ شيعه در گرو دوري از دنيازدگي، رفاه         رگزار با توجه به د     خدمت
واهاي نفساني است و بدون تقوا و خودسازي، بدون بينش عميـق توحيـدي و بـدون                 ه

  . و نهضت عاشورا قابل تحقق نيست) ع(ي از مكتب عليآموز درس
بيند براي تبيين فرهنگ سياسـي خـود از گفتمـان            لزومي نمي  »گزار شخصيت خدمت «
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329 نژاد  تحليلي بر شخصيت سياسي محمود احمدي

نبودن خود را ثابت كند     ربا بهره ببرد و بخواهد دمكراتيك بودن يا         وافرادي چون آلموند و     
مـشاركت  «اسـت يـا     » پيرو «،است» محدود انديش «و نشان دهد كه فرهنگ سياسي شيعه        

گزار گفتمان خاص خـود      شخصيت خدمت . نه انجامد يا   مي  و آيا به دمكراسي غربي     ،»جو
شخــصيت . گزينــد كــه ريــشه در فرهنــگ خــودي و اعمــاق تــاريخي آن دارد  مــيرا بــر

بينــد   نمــيل اســت امــا لزومــييــاي قاســاالري اهميــت ويــژه مگــزار بــراي مــرد خــدمت
. لوژي سكوالريستي تعريف كنـد    هاي غربي و با ايدئو    را به شيوه دمكراسي   » ساالري مردم«

گزار با احترام عميق فلـسفي و عرفـاني كـه بـراي       ساالري نهفته در شخصيت خدمت     مردم
 آن  .بيند نمي »مردم داري « از    را جداي  »ساالري مردم«ل است،   ينوع بشر و تك تك افراد قا      

كنـد و   هـاي جامعـه جـستجو نمـي       را جداي از عدالت اجتماعي و كمك بـه رشـد تـوده            
ي ساالر  هاي تبليغاتي و سرمايه   يساز  طلبي و واقعيت   با كاخنشيني و عافيت   را  ساالري   مردم

 كـه   نگرد و از ايـن     اگزيستانسياليستي مي  به شيوه » گزارشخصيت خدمت  «.داندممكن نمي 
هـا را   او با كرامت نهادن به مقام انـساني، آن        . كندببيند دوري مي  » يأر« را يك    »انسان«هر  

داند كه داراي احساسات، عواطف و اهـداف هـستند؛ نـه بـه              هايي همچون خود مي   انسان
  . يابندهاي رأي كه تنها در پاي صندوق انتخابات معنا مي هگصورت بر

 معنــاي ،اللــت التزامــي و بــه طــور مــاهوي بــه د»گــزارخــدمت«در بطــن معنــاي 
خـود را   ف  نيز نهفته است و اصوال اين ريخت شخـصيتي يكـي از اهـدا             » ساالري مردم«

نـه اهـداف    » گـزار  شخـصيت خـدمت   «انگيزه رفتـار    . دانددست يابي به اين مطلوب مي     
. اي و حزبي كه اهداف جمعـي و انـساني و دينـي اسـت              شخصي و خانوادگي و عشيره    

غربــي كــه مبتنــي بــر ايــدئولوژي بــورژوازي غــرب و خاســتگاه كراســي دمبــرخالف 
كنـد دمكراسـي را جـداي از عـدالت            مـي  ي است و به همين دليل تـالش       ساالر  سرمايه

سـاالري را بـه طـور        مـردم » گـزار شخصيت خـدمت  «تماعي مورد بررسي قرار دهد،      جا
و جود فقر و تبعيض     با و . داندل معيشتي در پيوند مي    يمستقيم با عدالت اجتماعي و مسا     

. معناسـت خن گفـتن از دمكراسـي در يـك جامعـه بـي            سـ   اجتمـاعي   اقتـصادي و   فساد
  .تفاوت باشدتواند نسبت به آالم و سرنوشت مردم جامعه خود بي دمكراسي حقيقي نمي
هاي ايدئولوژي سكوالريستي سازگاري نـدارد      يساز  گزار با مفهوم  شخصيت خدمت 

را تنهـا در قالـب      » شخـصيت دمكراتيـك   «كنـد   تـالش مـي   ريستي  تاي توتالي كه به شيوه  
بنيادگرايي سكوالريـستي بـه معنـاي       . هاي بنيادگرايانه سكوالريستي معنا كند    ايدئولوژي
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330 گفتمان عدالت و معنويت

تغيـر در نظـر     اليهـا را اصـولي ثابـت و         يانه است كـه آن    زدا  يي در باورهاي دين   گرا  جزم
 است كـه    ساالر  ات سرمايه ايدئولوژي بنيادگرايي سكوالريستي، ايدئولوژي طبق    . گيرد  مي

اين ايدئولوژي با   . بيندي معدود مي  ها  دمكراسي را تنها بازي قدرت در ميان برخي گروه        
ي هـا   ي هـستند ابـزار تـسلط گـروه        ساز  يأهاي ر هاي وابسته كه كارخانه   توسل به رسانه  

 چنان كـه  . دانندكه دمكراسي را روشي تناوبي براي انتقال قدرت ميان خود مي          اند    حاكم
در امريكا بيش از يك سده است كه قدرت به طور تنـاوبي ميـان دو حـزب دسـت بـه                      

 اكنون فلسفه سياسي گذشته خود را از دست داده و           ،دمكراسي در غرب  . شوددست مي 
تنها به بازي صاحبان قدرت و ثروت كه به طور محترمانه نخبگان سياسـي و اقتـصادي                 

  .تبديل شده است. شوندناميده مي
تر درباره دمكراسـي    يتيستي ژوزف شومپ  يانتينگتون در اين زمينه به نظريه ال      ساموئل ه 

كند كه چگونه انتقاد وي نسبت به نظريه كالسـيك دمكراسـي مـورد اسـتقبال                اشاره مي 
مطابق تئوري كالسيك، . ديگران در غرب و به ويژه دانشوران امريكايي قرار گرفته است

امـا  . تعريف شـده اسـت    ) مقصود(» نفع عامه  «و) منبع(» اراده مردم «دمكراسي برحسب   
روش دمكراتيـك ترتيبـات   «هـا معتقـد اسـت      تر با كنار زدن جدي ايـن برداشـت        يشومپ

اي است براي نيل به تصميمات سياسي كه در آن افراد، از طريق انتخابـات               سازمان يافته 
ريـف   بـا ايـن تع     ».رسـند گيـري مـي   ي مردم، به قدرت و مقـام تـصميم        أ و ر  آميز  رقابت

 چنان كه مشخص است رقابت، ميان       1.رقابت و مشاركت  : دمكراسي داراي دو بعد است    
ي صاحب قدرت و ثروت است كه از آنان به عنوان نخبگان سياسي و اقتصادي               ها  گروه

نقـش تـوده تنهـا مـشاركت در         . برد و مشاركت نيز در ميان تـوده مطـرح اسـت           نام مي 
از كننده     نظامي است كه قدرت پشتيباني     ،سياسيلذا از نظر او دمكراسي      . انتخابات است 

او . شـود آن مردم خواهد بود، ولي اهرم قدرت اجرايي در دست نخبگـان منحـصر مـي               
هاي نوين در وضعي رقابتي در معرض تمـايالت عامـه تـوده قـرار               گويد، دمكراسي مي
ـ يي از بين اجتماع اين فرصت را به دست مـي          ها  گيرند و در نتيجه گروه     مي د تـا بـا     آورن

نكتـه  . گيري نماينـد  تاييد توده، قدرت سياسي را به دست گرفته و از طرف آنان تصميم            
 هميـشه   اند،  قابل توجه اين كه تصميمات گروه حاكم كه از طرف ملت به قدرت رسيده             
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331 نژاد  تحليلي بر شخصيت سياسي محمود احمدي

حتي اكثريت ايـشان و در بعـضي مواقـع اقليـت هـم              ) توده(ها و منافع آنان     با خواست 
هـا در برابـر تـوده       گيـري  خود را در تـصميم     )هيات حاكمه ( همراه نيست و اصوال آنان    

بـه  (در رونـد انتخابـات      دهنـده     ي رأي ها  از آن گذشته توده   . دانندمسئول و جوابگو نمي   
ور تبليغات و پروپاگاندا به مفهوم سياسـي آن         حچنان مس ) ويژه در اياالت متحده امريكا    

 حزبـي و ماشـين      مـدار   قيقت سياسـت  اي ندارند و در ح    شوند كه تقريبا از خود اراده     مي
كننند تـا   ان و نخبگان حزبي سعي مي     مدار  سياست. حزبي پاسخي به اين واقعيات هستند     

مبارزه  انتخاباتي را به طور دقيق همراه با يك گروه پر قدرت اقتصادي و مالي به اجـرا                   
ها به سـمتي    دهدرآورند و در اين رابطه از هرگونه فنون و ابزار رواني استفاده كنند تا تو              

تيـستي  ياي كـه از مـدل ال      نتيجـه .  حزبي قرار دارد هـدايت شـوند       مدار  كه هدف سياست  
يد اين اسـت كـه آزادي در ايـن نـوع حكومـت در               آر به دست مي   تافرادي چون شومپي  

گيـري  حقيقت آزادي مبارزه بين نخبگان جامعه براي كسب قدرت و در نهايت تـصميم             
 دي و سياسي جامعه اسـت و بـه هـيچ وجـه صـحبت از               ل عمده اقتصا  ي براي مسا  ها  آن

آزادي فردي در شكل كالسيك آن نيست كه در نظـرات افـرادي چـون آدام اسـميت و                   
نظرات او دربـاره جوامـع دمكراتيـك بيـشتر بـه مـدل پـاره تـو،                    1.روسو وجود داشت  

كـه  داند، قـدرتي    او جوهر سياست را قدرت مي     . گذار مكتب اليتيسم، شباهت دارد     بنيان
شـود و تـوده مـردم را از آن    در واقع در دست چند قطب سياسي دست بـه دسـت مـي             

ها به طور عمده در پي منافع غيرسياسي هستند و نقش منفعالنه و  زيرا آن ،نصيبي نيست 
العـاده  داند كه در وجودش نوعي قابليت فوق       او نخبه را فردي مي    . كننددنباله رو ايفا مي   

لي چون هوش،   يشود كه از برجستگي خاص و خصا      فرادي مي نهفته باشد؛ نخبه شامل ا    
هـاي مـداوم نمـره      ذكاوت، مهارت و صالحيت برخوردارند و در زندگي توأم با رقابت          

  2.دارندبسيار بااليي دريافت مي
معنـا  در چنين شرايطي سخن گفتن از فرهنگ و شخـصيت سياسـي دمكراتيـك بـي           

هـا  به آن زني    روي و چانه  چون مدارا، ميانه  هايي  كند و حتي نسبت دادن ويژگي      جلوه مي 
 كزيرا در شرايطي كه دايره صاحبان قدرت و ثروت كوچـ          . كندنيز مشكلي را حل نمي    

                                                 
 .65 و 64، 1381؛ تهران، قومس، هاي سياسي غرب در قرن بيستمانديشهصالحي، ملك يحيي؛ . 1
 .30و 14، ص 1376؛ تهران، قومس، ناكارآمدي نخبگان سياسي ايران بين دو انقالب ازغندي، عليرضا؛ .2
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332 گفتمان عدالت و معنويت

 شـيوه   كـه معتقـد اسـت   است و بازيگران جديد توان ورود ندارند، به گفته رابـرت دال  
د كـه  گيـر  تنها به اين دليـل شـكل مـي         ،دمكراسي دستاورد تجربه تاريخي نخبگان است     
تـرين و   رسـند كـه دمكراسـي كـم خـرج         نخبگان سياسي و اقتصادي به اين نتيجـه مـي         

 با ظهـور    ،از سوي ديگر   1.ترين راه براي جابه جايي و گردش قدرت سياسي است          ساده
هاي توتاليتري در ايدئولوژي بنيادگراي سكوالريستي در قالب حكومـت الييـسيته            جلوه

كند و حتي تالش دارد با وضع برخـي         ني را سد مي   هاي دي فرانسه كه آزادي ايدئولوژي   
قوانين نمادهاي ديني را از جامعه حذف كند، ديگر بازي نخبگان نيز معنـاي خـود را از                  

يابـد بلكـه بـراي نخبگـان نيـز          لذا دمكراسي نه تنها براي توده معنا نمـي        . دهددست مي 
 در اين كـشور آزادي      شود، كما اينكه نخبگان ديني اعم از مسيحي و مسلمان         محقق نمي 

  .و فرصت برابر رقابت سياسي را ندارند
ها كند براي معرفي خود از آن گفتمان       نه تنها تالش نمي    »گزار شخصيت خدمت «لذا  

هـاي  او نظـام  . بهره ببرد بلكه اصوال وجود دمكراسي حقيقي در آن را نيـز قبـول نـدارد               
. دانـد و ثروت آن جوامع مـي     مرسوم را تنها بازي قدرت و ثروت در ميان ارباب قدرت            

دمكراسي نيـاز بـه     . هاي تبليغاتي نياز به صداقت دارد     يساز  دمكراسي به دور از واقعيت    
 شخـصي و    ي دارد كه هـدف اصـلي خـود را نـه افـزايش قـدرت و ثـروت                  مردان  دولت

گروهي، كه افزايش سطح رفاه عمومي و كمك به دستگيري طبقات پايين جامعـه قـرار                
اسي نياز به همزيستي با مردم و برابري با سطح معيـشت عمـوم جامعـه و                 دمكر. اندداده

 »مشارطه«دمكراسي نياز به تقوا و ترس الهي دارد كه حاصل آن            . حتي پايين دستان دارد   
 و حتـي    مـدار   اين شـيوه، رهيـافتي قـانون      .  از نفس خويش است    »محاسبه« و   »مراقبه«و  

دمكراســي نيــاز بــه . نهــدا ارج مــيبــاالتر از آن اخالقــي اســت كــه حقــوق ديگــران ر
هاي استثمارگر داخلي و    گر دارد كه در برابر قدرت     ي شجاع، مقاوم و اصالح    مردان  دولت

دمكراسـي نيـاز بـه      . خارجي بتوانند پايداري كنند و از حقوق موكلين خود دفـاع كننـد            
معه و ها، افزايش سطح رفاه جا   ايثارگر دارد كه براي جبران عقب افتادگي       يهايشخصيت

و اهداف شخصي، بـا تـالش و قـدرت          مادي  هاي طبقاتي بدون انگيزه     كم كردن فاصله  

                                                 
؛ صـص  1379؛ پـاييز  5ش  ؛ سال دوم؛فصلنامه مطالعات ملي؛ »فرهنگ سياسي و هويت ملي«نفيسي، رسول؛  .1
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333 نژاد  تحليلي بر شخصيت سياسي محمود احمدي

ـ   دمكراسي به دولت  . مضاعف بكوشند  ي نيـاز دارد كـه دربـاره حقـوق عمـومي و             مردان
. المال حساسيت ويژه دارند و حتي حاضـرند بـراي دفـاع از آن جـان نثـاري كننـد                بيت

، نشيني دمكراسي با كاخ. ند دمكراتيك نيستحكومتي كه حاكمان آن از جنس مردم نباش  
اصوال دمكراسـي سياسـي بـدون       . فخرفروشي بر توده و دوري از مردم سازگاري ندارد        

لـذا  . بنـدد دمكراسي اقتصادي و عدالت اجتماعي ناممكن است و هيچگاه صورت نمـي           
ود يك حـاكم صـالح بـه        شاست كه موجب مي   » عمل صالح «و  » ايمان«الزمه دمكراسي   

هاي فوق دست يابد و در پـي احقـاق حقـوق            دليل انقطاع از هواهاي نفساني به ويژگي      
  .عمومي جامعه برآيد

» ي دينـي  سـاالر   مـردم «تجلـي   » گزارشخصيت خدمت « از آثار وجودي     ،به اين ترتيب  
. شود آن دو مفهوم با يكديگر تنـاظر و نـسبت مـستقيم داشـته باشـند                است كه موجب مي   

گزار با داشتن اعتقادات ايماني به جاي آن كه اصالت را به دنيـا بدهـد و                  شخصيت خدمت 
ها براي ارضاي اميال دروني خـود بهـره         به دنيازدگي و خودمحوري برسد و بخواهد از آن        

قـرب الهـي نيـز حاصـل     . دهـد لت را به آخرت يا به تعبير ديگر قرب الهـي مـي  اببرد، اص 
در سـايه   . نفس و دوري از منافع شخصي در برابر منافع جمعـي          مگر با مبارزه با     شود    نمي

اين تعاليم ديني و توجه به تقوا و خودسازي، ابعاد ديگر وجودي انسان كـه همـان ديگـر                   
به عبارت ديگر، دست يابي به مرحله ديگر دوستي يا محبت           . كنددوستي است، تجلي مي   

هـاي  ها وقتـي عاشـق انـسان       انسان .شودبه همنوع بدون تقوا و مبارزه با نفس ممكن نمي         
نهند كه از قيـد توجـه بـه خـود و آمـال      شوند و به مقام انساني كرامت و ارج ميديگر مي 

هايي كه اينگونه از ايمـاني اسـتوار و شخـصيتي           از سوي ديگر، انسان   . خود گذاشته باشند  
 موانـع و  رسـند و در برابـر   خودساخته برخوردار باشند به خودباوري و خودانگيختگي مي       

  . يابندشوند و به خالقيت دست ميذير ميپناها، بر اثر آن دو ويژگي خستگيسختي
در نظر گرفتن خدا در تمام مراحل زندگي و احساس اتصال به آن قـدرت مطلـق و                  

 دهـد و  يش مـي  افزاها، اعتماد به نفس و شجاعت را در فرد          ها و زيبايي  سرچشمه خوبي 
چنـين بينـشي    .  نـشود  كاري  محافظهسازد تا دچار ايستايي و      تر مي افق ديد او را گسترده    

  .بيندزندگي را همواره در حال پيشرفت، تحول و تكامل مي
 حركات و سكنات، انديـشه و  ،اعتقاد به معاد، اعتقاد به روز جزا، همه اعمال انسان     

ي كم ااين اعتقاد كه تمام اعمال ما بدون ذره  . دهدفعل انسان را تحت تاثير قرار مي      
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334 گفتمان عدالت و معنويت

شود و در روز جزا عمل و حقيقت عمـل بـه انـسان بـر                و كاست ثبت و ضبط مي     
انـد و چـشم و      گردد، اين يك معرفت الهي  است؛ معرفتي كـه پيـامبران آورده             مي

اعتقاد به اين معرفت الهي و اعتقاد به روز         . اندفطرت انسان را به روي آن باز كرده       
اعتقـاد بـه   . شود  ميها در عمل انسانجزا باعث تحريك يك كنترل، نظارت و مهار    

معاد انسان را به سمت خير، انتخاب نيكـي، هـدايت، عـدالت، رحمـت و محبـت        
كنيم به خاطر   ها در دنيا مشاهده مي     امروز آن چه را از نابساماني      ...كندراهنمايي مي 
 همـه  هـا   آن. ها از تعليمات انبيا و از توحيد و معاد اسـت          اي از قدرت  انحراف عده 

كننـد و   حيات و هستي را در اين دوران كوتاه عمر مادي بر كره خاكي تلقـي مـي                
هـا كوتـاه بـشود و از شـهوت، قـدرت،            شود افق ديد آن   همين موضوع باعث مي   
  1.هاي عالم امروز استتيخاين ريشه همه بدب. ها فراتر نرودخودخواهي و غرور آن

شـود،  شـود، تـدبيرها ناقـد مـي       شود، فكرها باز مي   ها كامل مي  اگر تقوا باشد عقل   
، بركات خداوند بر متقين نازل      »سبتمن حيث اليح  «كند و   ها بروز پيدا مي   شجاعت

مـا بايـد تقـوا را در        . اين نقطه فرق بين تفكر الهي با تفكر مـادي اسـت           . شودمي
آن . مـان وارد بكنـيم    مان و در نگـاه    هايريزي  در برنامه  ،مانمان، در مديريت  زندگي
ها اي بريزند كه انسان   توانند برنامه كنند با نگاه مادي و دنيايي مي        مي كه فكر كساني  

 ،اي كه در سـايه تقواسـت      آن برنامه . را به سعادت برسانند سخت در اشتباه هستند       
 حتمـا بـا فـساد،       ،قـي باشـد   ت كـسي كـه م     ...ها را به پيروزي خواهد رساند     انسان
كند و هرگاه كه ما با اين مفاسد رزه مي مباطلبي ي و فرصتخوار ي، ويژهخوار رانت

ايم و اگر در مسير تقواي الهي  يعني در مسير تقواي الهي حركت كرده،مبارزه بكنيم 
، هـا    امروز آن چـه شـما در دنيـا از ظلـم            ...پي خواهد بود   درها پي باشيم پيروزي 

نه دوري   نـشا  ،تقوايي اسـت    بي بينيد نشانه ها مي ها، فقرها و تحميل   فسادها، تبعيض 
  2.بعضي از حاكمان و مديران از توجه به خدا و تقواي الهي است

كند در برابر باال دسـتان    نمي در برابر زيردستان فخر فروشي   »گزارشخصيت خدمت «
چنـين شخـصيتي در سياسـت خـارجي نيـز           . سـازد   نمي  خود را كوچك   ،به طمع منافع  

                                                 
 .18/3/1385سخنراني در ديدار با مردم بويين زهرا؛ . 1
 .25/1/1385 ؛سخنراني در ديدار با مردم نيشابور .2
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دانـد و شكـست     المللي نمي ينبگر    هاي سلطه موفقيت و شرافت را در نزديكي به قدرت       
او با شجاعت و خالقيتي كـه دارد تـالش          . كند  نمي  معنا ها  مهري و دوري از آن    را در بي  

گـر كـه در   هـاي سـلطه  كند قدرتي را باز بيافريند كه منبـع آن نـه در دسـتان قـدرت      مي
ي رساال  مردماعتقاد او به    . ي ستم كشيده نهفته است    ها  هاي خود و جوامع و ملت     توانايي

هاي دمكراسي از سـر ناچـاري و ضـرورت و بـه      ايماني قلبي است و مانند نظريه ،ديني
هـاي   ساالري ديني گرچه با عقالنيـت و اسـتدالل         مردم. كم هزينگي نيست  منافع و   دليل  

 نيـست  گونـه  معطوف به اهداف دنيوي سازگار است اما ريشه در ايمان دينـي دارد و آن    
ي سـاالر   مـردم . د افتاد، درستي خود را از دسـت بدهـد         كه اگر با منافع شخصي در تضا      

از . پنـاه اسـت   ي سـتم ديـده و تبلـور قـدرت اكثريـت بـي             ها  ديني پژواك صداي گروه   
ها اشاره  نژاد به آن  ي ديني كه در گفتار احمدي     ساالر  مردمي  ها  مهمترين عناصر و ويژگي   

گزاري بـه تـوده،      خدمتداري،   گرايي، مردم  استبداد ستيزي، قانون  : شده موارد زير است   
سـاالري، دولـت حـداقلي و        گرايي در تمام ابعاد اجتماعي و اقتـصادي، شايـسته          عدالت

 ،جامعه حداكثري، شفافيت در سياست، گردش مديران، مديران مردمي و سـاده زيـست             
ارتباط حكومت و جامعه، اصالح مفاسد، نظارت مردمي، آگاه بخشي به مردم، رواج امر              

از منكر در برابر حاكمان، خضوع در برابـر مـردم و سـختي در برابـر                 به معروف و نهي     
  .متجاوز و پاسخگويي به جامعه

جـايي را سـراغ       ما .به معناي واقعي كمله امكان تحقق ندارد      ) سكوالر(دمكراسي  
صد هم يـك     صد مردم در يك انتخابات شركت كنند و صد در          نداريم كه صد در   

. شـود موال در دمكراسي يك اقليتي حاكم مي       مع .نظرات متفاوت است  . راي بدهند 
 ،انـد اين اقليت به چه دليل بايد بر ديگران حكومت كنند؟ كساني كـه رأي نـداده               

توانيم بگوييم اين يك قـرارداد اجتمـاعي        نمي. اندكساني كه انتخاب ديگري داشته    
تفاوت جمهوري اسالمي با دمكراسـي در ايـن         . آورداين حق حاكميت نمي   . است

هر كس رأي آورد، بايد براساس . كه يك تعهدي در كنار تمام انتخابات استاست 
كساني كـه در انتخابـات شـركت كردنـد يـا       . اين مكتب و نظام ارزشي عمل كند      

اند و با   نكردند، يا انتخاب ديگري داشتند همه در چارچوب آن نظام ارزشي محترم           
ز خودش و بر پايه هـوا و        حاكم اسالمي حق ندارد ا    . شود  مي ها يكسان برخورد  آن

گزاري به   او موظف به خدمت   . هاي شخصي خودش تصميم بگيرد    هوس و خواسته  
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 ،بشريت و پيشبرد احكام الهي و انساني است و هرگاه از اين تعهـد خـارج بـشود                 
.  حكومت او مشروعيت نـدارد     ،حتي اگر راي هم بياورد    . خود به خود ساقط است    

آيـد،  نشينند و هر تصميمي كه به ذهنشان مي        مي اه  ها و دولت  امروز در دنيا مجلس   
هنـر و قـدرت نظـام    . گيرنـد   مـي هاي الهي و انـساني بدون توجه به رأي و ارزش     

اند بر اسـاس مكتـب      گيران موظف  جمهوري اسالمي در اين است كه تمام تصميم       
 يا انتخاب ديگري    اند،  بنابراين كساني هم كه قبول ندارند، شركت نكرده       . عمل كنند 

  1.ها هم مثل ديگران از حقوق يكساني برخوردارند آناند، كرده
ي ديني برخالف دمكراسي سكوالر كـه تنهـا بـه فـرم و              ساالر  مردم ،به عبارت ديگر  

هاي شكلي و ظاهري ماننـد انتخابـات و   شود، به جز ويژگي   شكل و صورت محدود مي    
شـود  ه در آن سعي مي    هايي است ك  نظام تفكيك قوا به لحاظ محتوايي نيز واجد ويژگي        

ي خـشك و اداري     هـا   ي از معنـا تهـي نـشود و بـه برخـي سـاخت              سـاالر   مـردم فلسفه  
ي ديني حق حاكميت از آن خداست و همين موضوع در كنـار             ساالر  مردمدر  . فرونكاهد

در ايـن نظـام بـا اجـراي قـوانين           . المنفعه است  عوامل ديگر ضامن ماهيت و قوانين عام      
هـاي غربـي    شـود، زيـرا در دمكراسـي       گروهي جلوگيري مي   شرعي از استبداد فردي و    

قوانين جداي از احكام ديني به سوي منافع شخصي و گروهي صاحبان قدرت و ثروت               
  .كند ميميل

شود و از شـرايط       نمي  و نظام سياسي محدود    ها  ي ديني نه تنها به ساخت     ساالر  مردماما  
 و فوايد عمومي آن باشـد، بلكـه        وجود قوانين شرعي است تا ضامن پايداري       ،ضروري آن 

 برخوردار  »گزارشخصيت خدمت «هاي  قوام آن در گرو مديران اسالمي است كه از ويژگي         
 ذكر شـد،    اسالمي، كه اهم آن در مطالب پيش      بدون وجود مديران متخلق به اخالق       . باشند

ـ تواند به چالش  اين نظام نيز مي    روت و هاي نظام دمكراسي مواجه شود و به دست ارباب ث
  .قدرت در آيد

 اصوال  .انداساس وحي بوده   گذار اصلي قوانين در اختيار بشر، انبياي الهي و بر         پايه
تواند كرامت  قانون بدون ارتباط با خالق اصلي و نشأت ناگرفته از نظام هستي نمي            

اند كـه يـك     در طول تاريخ قوانين همواره مقدس بوده      . آفرين و تعالي بخش باشد    

                                                 
 .29/10/1384 ؛)مكتب االسد(سخنراني در جمع نخبگان و فرهيختگان سوريه . 1
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337 نژاد  تحليلي بر شخصيت سياسي محمود احمدي

متاسـفانه  ... داشتن در فطرت، دين و تعليمات انبياي الهي بوده است   علت آن ريشه    
و قانون را از دين و متن دين جداكردند و ايـن يـك              گذاري    در عصر جديد قانون   

در جامعه ما اين تحميل از اواسـط        . ها و قانون بود   تحميل بزرگ و تاريخي بر ملت     
 براي حاكميت قـوانين     ه حركت مشروط  ...مشروطه و شايد از همان اوايل آغاز شد       

گذاري كردند  ملت آمدند به رهبري علما سرمايه     . اسالم و عدالت اسالمي آغاز شد     
ولي الگـوگيري از نظامـات     . تا شاهد برپايي عدالت اسالمي و قوانين اسالمي باشد        

هـا نيـز    با القاي بيگانگان آغاز شد و البته مقاومت       گذاري    مادي و سكوالر در قانون    
ار نهضت مـشروطه بودنـد در مقابـل ايـن           ذگاي بزرگي كه پايه   علم. شكل گرفت 

 يرا با مطالبـات فطـري و توحيـد        گذاري    تحميل ايستادند و تالش كردند تا قانون      
اهللا نوري نـام    توان از تالش عالم شهيد شيخ فضل      همسان كنند كه در اين رابطه مي      

ياد كرد كـه    » زاصل ترا «يب اصل دوم متمم قانون اساسي موسوم به         وتصاز  برد و   
. اجازه داد حداقل پنج فقيه عادل بر تطبيق قوانين با شرع مقدس اسالم نظارت كنند        

هاي مقدس با طراحي اجانب و غرب زدگان و به خصوص با حاكميـت              اين تالش 
ديكتاتوري و تحميل تفكر و نظامات غربي بـر مجلـس شكـست خـورد و رونـد                  

نظام تحميلي اين دوره نه     . تحميل شد بر كشور   گذاري    سكوالريسم از مجراي قانون   
 هرگاه كه مسير ...واليت شرعي بود و نه وكالت عرفي، و بر كشور رفت آنچه رفت

ها كنار خواهند رفـت و      ت از اسالم و اسالم ناب فاصله بگيرد مردم از صحنه          كحر
مـا  . عـدالت اسـت   گـذاري     معيار قـانون  ... چيزي جز شكست حاصل نخواهد شد     

 ولي  .نيم كه مطلب درستي است    دافراد در برابر قانون را عدالت مي      معموال برابري ا  
زماني برابري  . تري غافليم و آن ارزيابي قانون با مالك عدالت است         از موضوع مهم  

 مالك عدالت تـدوين  اشود كه خود قانون ب فراد در برابر قانون منجر به عدالت مي       ا
گان در برابـر آن ظلـم بالـسويه         مات غيرعادالنه و برابري هم    اظنتحميل  . شده باشد 

 زماني در اين ماموريت بزرگ      ...داند  نمي است و تفكر اسالمي ظلم بالسويه را عدل       
هاي فردي، صنفي و گروهي را پر كرده باشيم و          موفق خواهيم شد كه چاه خواست     

فقط و فقط براي خدا كار كنيم و پس از وضع قانون عادالنـه بـر اجـراي آن نيـز                     
عادالنه شد و نظارت بر اجراي قانون نيـز         گذاري    وقتي قانون .  كنيم عادالنه نظارت 

عادالنه شد مجلس معيار عدالت در نظر و عمل خواهد شد و چنين مجلسي عصاره     
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338 گفتمان عدالت و معنويت

برتر خواهد و هيچ فضيلتي       چرا كه ملت عدالت و توحيد را مي        .فضايل ملت است  
  1.از عدالت نيست

در . نقاط دنيا يك تفاوت اساسي دارد     ي در جمهوري اسالمي با ساير       پذير  مسئوليت
هـا را بـراي تثبيـت و ارتقـاي جايگـاه            نظامات مادي، مسئولين مناصب و فرصت     

ـ دهه مي ي حتي در بسياري از نقاط دنيا وقتي خدمتي را ارا          .خواهندخودشان مي   ،دن
ها براي خودشان يا گروه يـا  هدف از اين خدمت باالبردن خودشان و ايجاد فرصت  

ـ       . استن  شا  تشكيالت ات فرصـتي بـراي     در جمهوري اسالمي همه مناصب و امكان
در تفكـر اسـالمي حتـي    . زاري و اجراي عـدالت اسـت  گ  خدمت رساني و خدمت   

  2.است» امانت الهي«شود و همه مناصب يك ها فداي تحقق عدالت مي جان
گزاري  ها، نهادها و عناوين در نظام جمهوري اسالمي هيچ شأني جز خدمت           سازمان

ها، اختيارات، امكانات و چـرخش كارهـايي كـه در           همه اين اسم  . مردم ندارند به  
  3.گزاري است  براي خدمت»امانت مردم«اختيار ماست، 

بخشي از آن مديراني هـستند      .  از آن قوانين اسالمي است     يحكومت اسالمي، بخش  
اند كه هم اسـالمي بيانديـشند و هـم          آن هم مردم  از  بخشي   .كه اسالمي عمل كنند   

ـ        خواسته ايـن  . خواهـد   مـي  م اسـالمي  اهايشان همان چيزهايي باشد كه اسالم و نظ
   4.ايمهاست كه هنوز وارد آن نشدهترين بخشقسمت ظاهرا جزو سخت

كنند، امـا   مردم ما در عمق وجودشان در صراط الهي و در مسير فطرت حركت مي             
ـ  اگـر . زندگي اسالمي و حركت درست نيازمند انـذار بيرونـي اسـت          ذار نباشـد  ان

كنـد و   ، گرايش دروني مردم را مخفـي مـي        ها   و هوي و شيطنت    هاي   ،ها  فضاسازي
  5.پوشاند مي

من ايـن را بـا آگـاهي و         .  همه بايد بر كار دولت نظارت كنند       )نيز از سوي ديگر  (
ين سطح تا باالترين تر  بر همه اجزاي دولت از پايين      .خواهمافتخار از ملت ايران مي    

                                                 
 .6/3/1385گذاري و مجلس؛  سخنراني در مراسم يكصدمين سالگرد قانون. 1
 .6/6/1384سخنراني در جشنواره شهيد رجايي؛ . 2
 .12/5/1384هوري؛ سخنراني در تنفيذ حكم رياست جم. 3
 .6/7/138 ؛)ويژه خواهران(سخنراني در ديدار با مديران علميه قم . 4
 .6/7/1384سخنراني در گردهمايي مبلغين حوزه علميه قم؛ . 5
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339 نژاد  تحليلي بر شخصيت سياسي محمود احمدي

اشـد،  باگـر ن  . نظارت مردم بايد باالي سـر دولـت باشـد         . بشودسطح بايد نظارت    
كلكـم راع   « يعني   ،نظارت عمومي . احتمال اين كه سيستم منحرف شود خيلي است       

باالترين امر به   . امر به معروف و نهي از منكر بر همه واجب است          » .و كلكم مسئول  
  1.از بنده شروع شود تا پايين. معروف نظارت بر دولت است

ك مسئوليت ويژه بر عهده مردم است كه تضمين سالمت و كارآمدي همـه              ي) لذا(
 بايد با چشمان بـاز اعمـال        ...ر است ممي و مست  يست و آن هم نظارت دا     ها  دستگاه

تـذكر بـدهيم، بخـواهيم،      . تمام كارگزاران حكومت زير چشمان تيزبين مردم باشد       
نهي از منكر در مقابـل       بهترين امر به معروف و       .)كنيم( امر به معروف     ؛حرف بزنيم 

رود و پـايش را     اي كنار خيابان مي   نه اين كه حاال بيچاره    . مديران و مسئولين است   
 امـا   ، آن بـه جـاي خـود       ؛بايد به او تذكر داده شود     . كمي كج گذاشت حمله كنيم    

چنين نظارتي كه دستور پيـامبران و       ... مهمتر از آن بايد آدم به مسئولين تذكر بدهد        
امر به معروف و نهي از منكر يعني فرمـان          ...  مسلمانان واجب است    بر ،اسالم است 

  2.نظارت عمومي
هاي سياسي دوگانـه بـاور غـرب، ميـان          ي ديني برخالف انديشه   ساالر  مردمدر نظام   

اي سرد و   جامعه و حكومت رقابت و نزاع وجود ندارد و رابطه جامعه و حكومت رابطه             
ساالري ديني داراي رابطـه      سالمي و نظام مردم   مردم و حاكمان در جامعه ا     . اداري نيست 

ساالري ديني دولت نه تنهـا موظـف اسـت           بر اين اساس در مردم    . عاطفي متقابل هستند  
ها و وظايف اساسـي خـود را انجـام دهـد، بلكـه بايـد بـه مـشكالت جزيـي                      كار ويژه 

ل يبـه مـسا   در اين نظام توجه به امور كلي نبايد مانع از توجه            . شهروندان نيز توجه كند   
براي دولتمرد اسالمي هر رفتار، گفتار، انديشه و تـصميمي بـيش از آن كـه                . جزيي شود 

 فعلي در محضر الهي است كه مورد بازخواست قرار          ، اجتماعي باشد  واي سياسي   پديده
 فرد بيش از آن كـه خـود را در حـضور نهادهـاي جامعـه                 ،در اين بينش  . خواهد گرفت 

دادگاه وقتـي در درون     . داند  مي دان و محضر الهي پاسخگو    پاسخگو ببيند در پيشگاه وج    
ي رسـمي   هـا   شود و فرد تنها به آمار سازمان        مي فرد باشد محاسبه به جزييات نيز كشيده      

                                                 
  .1/12/1384 سخنراني در ديدار با اعضاي شوراي اصناف كشور؛ .1
 .2/1385/سخنراني در همايش بزرگ شوراهاي اسالمي استان تهران؛ . 2
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340 گفتمان عدالت و معنويت

ايـن  . دانـد كند و خود را مسئول اعمال خويش و تاثيرات آن بـر جامعـه مـي               بسنده نمي 
آيد نيز ريستي به چشم نمي هاي سكوال لي كه در انديشه   يموضوع حتي به جزييات و مسا     

هاي غير ديني كه منبع كنترل دروني تضعيف شـده اسـت             در ايدئولوژي  .شودكشيده مي 
اي بـراي   لب انگيـزه   كه اين مط   ،بيندهاي بيروني محدود مي   فرد تنها خود را به بازدارنده     

 البتـه در انديـشه      .گـذارد ل جزيـي و حـساب رسـي از خـود بـاقي نمـي              يتوجه به مسا  
مطـابق  . انه او نيـز دارد  شناس  نژاد توجه به جزء در كنار كل ريشه در بينش هستي           احمدي

گرايانـه نبايـد     هـاي سيـستمي و سـاخت      شود و نگـرش     نمي اين بينش جز در كل نابود     
جامعه گرچه به عنوان يـك كـل قابـل          . موجب شود جزء وجود خود را از دست بدهد        

ـ            . بررسي است  نظـر بـه جامعـه از طريـق         . ستاما چيزي جـداي از تـك تـك افـراد ني
  .هاي مختلف نبايد مانع از آن شود كه فرد انساني مورد توجه قرار گيرد نظريه

باداني و اظهار لطف و محبت بـه مـردم نيـست؛            آحكومت فقط عمران و     ) وظيفه(
حكومت در واقع   . حكومت بايد همه ابعاد زندگي مردم را تامين كند و پاسخ بدهد           

  1.ستها طف، عقول و روح انسانها، عواارتباط با دل
، ارتباط  مهاي دولت و كارهايي كه حتما بايد انجام بدهي        يكي از مهمترين ماموريت   
جمهور، وزيـر و  يسياين كار بسيار كليدي است، يعني ر. مستقيم با متن مردم است  

 البتـه   ...معاون ايشان نبايد طوري باشد كه حاجب و مانعي بين ايشان و مردم باشد             
ولي اگر اجازه بدهيم كه تقاضاها بيايد، گرچه يك مقدار به           ... ار سخت است  اين ك 

 اما اين كار بركات زيادي دارد كه ابعاد آن براي ما پنهان اسـت و                ،آيدما فشار مي  
شما فكر نكنيد برآوردن حاجت بندگان خدا، امر كـوچكي          . گيري نيست  قابل اندازه 

ن ما بـاب شـده ايـن اسـت كـه چنـين         ريزاتذكري كه اخيرا در ذهن برنامه     . است
هـاي گنـده بايـد خودشـان را         كنند با حـرف   دانند و فكر مي    نمي مسألهمواردي را   

نفس ارتباط مستقيم با مردم بسيار مهم است، هر چند كاري با شـما              ... سرگرم كنند 
اگر چنين احساسي در يـك ملـت بـه          . اين كار ابعاد گوناگوني دارد    . نداشته باشند 
 يك سلسله وسيع از     ،در زندگي دچار مشكلي شدند    ) هر وقت ( كه اگر    وجود بيايد 

ها دسترسي دارنـد و بـه حـرف او گـوش            مديران دولتي هستند كه بالفاصله به آن      

                                                 
  .5/6/1384 سخنراني در مراسم معارفه فرهاد رهبر؛ .1

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r



341 نژاد  تحليلي بر شخصيت سياسي محمود احمدي

هـا بـه     حاال ببينيد چه امنيت خـاطري بـراي آن         ،كنندو از او پشتيباني مي    دهند    مي
 زمـاني ايـن طـور       دهـد و    مـي   اين احساس نوعي آرامش به مردم      ...آيدوجود مي 

  1.شود كه شما در معرض باشيد و مشكالت مردم را به طور مستقيم حل كنيد مي
داشـتند و اجـازه       مـي  ردايع را بـر    ها و رفتند و حجاب   به متن مردم مي    )ع( ائمه ما 

 مشكالت جـاري تـك تـك        ها   ما خيلي وقت   ...دادند كه اين تماس برقرار شود      مي
ل كالن كـشور    يكنيم كه بايد مسا   ريم و فكر مي   شماارزش و كوچك مي   مردم را بي  
) باز كردن . (ها نبايد غافل شويم    اما از اين   ، كالن را بايد حل كنيم     ،بله. را حل كنيم  

كند دهد و احيا ميهايي را نجات مي يك خانواده و چه بسا خانواده،هرگره كوچك
  2.دهد يا روستا و شهري را نجات مي؛كند  ميو زير و رو

تـأثيري در باورهـا و       ...رابطه عاطفي بين شما و مخاطب شما برقرار نشود        اگر يك   
 اصوال اگر بخواهد در جامعـه اسـالمي عـدالت و احكـام            ...افتدرفتارها اتفاق نمي  

رحماء «اي باشد كه همه نسبت به هم مهربان باشند؛          اسالمي پياده بشود بايد جامعه    
  3.يك اصل است» بينهم

م خاضع، خاشع، خاك پا و دست بوس همه ملـت اسـت،         دولت در مقابل متن مرد    
 كه حق خودشان را بـه رسـميت   ها اما در مقابل متجاوزين به حقوق مردم و بعضي       

برخـورد  (كننـد بـا قاطعيـت       شناسند و با گستاخي به حقوق مردم تجاوز مـي         نمي
  4.ي متجاوز را قطع خواهد كردها و ان شاءاهللا دست) كند مي

 از هـر دسـتي كـه    ... با ما عمل خواهد شـد گونه كنيم، همانهر جور با مردم عمل      
  5.هاي الهي استها سنت اين.گيريمبدهيم، با همان دست مي

ي سـاالر   مـردم در الگوي   » پيوستگي جامعه و حكومت   «از ديگر داليل ظهور انديشه      
. اسـت » گـزار شخـصيت خـدمت   «در  » انـه مـذهبي   مدار  انـسان «ديني، حضور باورهـاي     

ي ديني كه بـراي مقـام انـساني حقـوق و           ها   مذهبي در تأثيرپذيري از آموزه     يمدار  انسان

                                                 
 .3/6/1384سخنراني در اولين جلسه هيات دولت در مشهد؛ . 1
 .3/6/1384سخنراني در جلسه با نمايندگان استان خراسان؛ . 2
 .6/7/1384 سخنراني در ديدار با مديران دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم؛ .3
 .25/9/1384با منتخبين استان سيستان و بلوچستان؛ سخنراني در ديدار . 4
  .13/9/1384ها؛  سخنراني در جمع استانداران و مديران عامل بانك.5
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342 گفتمان عدالت و معنويت

ل است، به مقام انساني حرمت نهاده و حقوق او را اعم از مال، جان،               يقااي    جايگاه ويژه 
. شـمارد   مـي آبرو، شخصيت و تمام حقوقي كه براي يك فرد در نظر گرفته شده، محترم         

اين است كه در مرتبه نخست      » ي ديني ساالر  مردم«ل فلسفه سياسي    يين مسا تر  لذا از مهم  
است، حفظ شود و حكومـت      ) نه طبيعي ( كه حقوقي الهي و شرعي       ها  بايد حقوق انسان  

در مرحله بعد حكومت موظف اسـت كـه از حقـوق            . حق تعدي به اين حقوق را ندارد      
امـا  . افرادي كه در جامعه توسط ديگـران مـورد نقـض قـرار گرفتـه نيـز حمايـت كنـد                    

رود و ضـمن      مـي   خود از حفـظ حقـوق بـاالتر        تر  ي مذهبي در مرحله متعالي    مدار  سانان
شخـصيت  «انجامـد؛ چنـان كـه در الگـوي آرمـاني              مـي  رعايت آن به نوع دوسـتي نيـز       

. رودل حقوقي فراتر مـي    ي يعني پيامبر اسالم رابطه رهبري و جامعه از مسا         ،»گزار خدمت
آميـز دارد مباحـث حقـوقي سـطح         هي محبـت  در جايي كه امام امت به افراد جامعه نگا        

اي عاطفي ميان ي مذهبي توليدگر رابطهمدار  انسان. تر رابطه جامعه و حكومت است     نازل
ي و قومي و حتي مليتي      نژاد  حاكمان و جامعه است و در اين نگرش اختالفات مذهبي و          

  .نيستكننده  تعيين
حان بشري نگاه شايـسته بـه       هاي متعالي و مهم پيامبران بزرگ الهي و مصل        از آموزه 

ين كرامـت او    تـر   انسان صاحب كرامت است و مهـم      . انسان و جايگاه رفيع اوست    
داد تا بـه آبـاداني       خداوند انسان را در زمين قرار     . جانشيني خداوند در زمين است    

 از خودخـواهي بپرهيـزد و هـيچ خـدايي را جـز              ،و بسط عدالت همت نمايـد      آن
  1. نكندشپروردگار يكتا پرست

اي و در هر     از هر قومي، از هر طايفه      ،ينژاد   از هر  .انسان مخلوق خدا و عزيز است     
از جهان كه زندگي كند، عزيـز اسـت و از نگـاه مـا از حقـوق يكـسان                    اي   منطقه

چـه  ها نبايد تحقير بشوند، چه تحقير فرهنگـي،         هيچ يك از انسان   . برخوردار است 
  2.تحقير سياسي و چه تحقير اقتصادي

همه بـشريت   . ها نيستيم مانيم و در دادن خدمات هم فقط منحصر به مسلمان         ما مسل 
حفظ ... يعني مسلمان غمخوار همه بشريت است     . به اسالم است  دهي    حوزه خدمت 

                                                 
 .26/6/1384سخنراني در مجمع عمومي سازمان ملل؛ . 1
 .11/12/1384سخنراني در ديدار با بازرگانان ايراني و مالزيايي؛ . 2
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343 نژاد  تحليلي بر شخصيت سياسي محمود احمدي

هـا و   اگر مـا بـه شـكم      .) وظيفه ماست (ها  ها و بازيابي كرامت انسان    كرامت انسان 
ـ رسيم، آخرش اين است كه كرامـت انـسان          مي ها هم لباس ا را احيـا كنـيم كـه        ه

   1.مسئوليت انقالب و مسئوليت ماست
در از ميان برداشتن مرز جامعـه و        » پيوستگي جامعه و حكومت    «تر  البته معناي عميق  

 بـاوري كـه     گانـه   در انديشه سياسي غرب و پيروي از فرهنگ دو        . يابدحكومت معنا مي  
مي اينچنينـي جـدايي     و مفـاهي  » دنيـا و آخـرت    «،  »خـدا و انـسان    «،  »عقل و ايمان  «ميان  

ميان جامعه و حكومت    » توماس هابز «هاي  افكند، از قرن شانزدهم به بعد و با انديشه         مي
. دنـ پس متقابل تبـديل ك    س را به دو مفهوم مجزا و        ها  نيز مرز و ديواري كشيده شد تا آن       

هايي كه از آن پس صورت گرفت و در جهان گسترش پيدا            يپرداز  مفروض اغلب نظريه  
گرچـه در انديـشه     . ن است كه جامعه و حكومت در نقطه مقابل هم قرار دارنـد            كرد، اي 

وجود دارد، اما همگـي     » دولت«هاي متفاوتي درباره    ها و برداشت  سياسي غرب دريافت  
روض كه ميان جامعه و حكومـت جـدايي و حتـي تقابـل وجـود دارد              فدر داشتن اين م   

هاي انديشه سياسي غرب در چنـد       ين پرسش تر  شايد يكي از اساسي   . اشتراك نظر دارند  
ليبراليسم كالسيك، نـو ليبراليـسم و        .سده اخير پرسش از رابطه جامعه و حكومت باشد        

 كاري هر سه به دولت حداقلي معتقدند، آنارشيسم اصوال به نـوعي از جامعـه               نومحافظه
ـ              ال   حتي نگرد كه  مي ه مقدور سايه دولت از سر آن كوتاه باشد، اماكمونيـسم و فاشيـسم ب

  .اند در برابر جامعه انجاميدهها گسترش اقتدار دولت
پيوسـتگي  «ي دينـي در پـر تـو انديـشه           ساالر  مردماكنون پرسش اين است كه پاسخ       

 بـه دو    نـژاد   در گفتار احمدي  . له و مشكله دنيا جديد چيست     أ، به مس  »جامعه و حكومت  
  :له را تبيين كردأتوان اين مسشيوه مي

جامعه حداكثري «ي ديني با ساالر مردم در )روض باالفضمن حفظ م(كه  نخست اين
 زيرا در اين بينش تمام امـور اعـم از سياسـي، اقتـصادي و                ،مواجهيم» و دولت حداقلي  

 خود مديريت كنند و اگر چنين نباشد دولـت          ها  فرهنگي بايد در دستان مردم باشد و آن       
اين بيـنش دولـت تنهـا       در  . هاي مختلف خود را به جامعه واگذارد      بايد به تدريج بخش   

هاي سـنگيني وجـود     نقش كاتاليزور و ياري رساننده جامعه را دارد؛ در جايي كه پروژه           

                                                 
 . 14/12/1384يته امداد؛ سخنراني در ديدار با مسئولين كم. 1
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344 گفتمان عدالت و معنويت

. شـود  را ندارد، وارد مـي     ها  دارد كه جامعه و بخش خصوصي توان و انگيزه ورود به آن           
كند با حركت جامعه همراه باشد تا در موقع لزوم، موانع را از سر راه آن                دولت سعي مي  

. دولت نبايد تا جاي ممكن تصدي امور اجتماعي و اقتصادي را بر عهـده بگيـرد   . اردبرد
ها و نهادهاي مدني در     ها، تشكل ها، انجمن در اين جامعه مردم در قالب اصناف، تعاوني       

ناگفته نماند كه در اين رهيافـت   .جويندساختن جامعه و پيشبرد اهداف آن مشاركت مي    
» جامعـه دينـي   «از مفهـوم    » جامعـه مـدني   «به جاي مفهـوم     به دليل ماهيت ديني جامعه      

  .داند  مي»النبي  همدين«هاي شود كه مدينه فاضله خود را دست يابي به شاخص  مياستفاده
ساالري يعني مردم بايد كشور را اداره كنند، مردم بايد اسالم، فرهنگ و حتـي                مردم

اي نيستند كـه بـراي      م مجموعه  مرد ،براي اينكه در تفكر ديني    . امنيت را اداره بكنند   
مردم بايد عدالت را ... خودشان زندگي كنند و دولت هم در جاي ديگر زندگي كند    

. مردم صاحب و مالك كشور هستند و خودشان بايد آن را اداره بكننـد ... بر پا كنند  
اين همان چيزي است كه     ... كنيمسازي    بايد خصوصي ... در اقتصاد هم همين است    

اهد كه بدنه مردم فعال بشود و مثل سيل مفاسد را ريشه كن كنـد و                خوانقالب مي 
  1.كشور را جلو ببرد

كننـد و  ي ديني يعني مردم كشور، اقتصاد، فرهنگ و سياست را اداره مي         ساالر  مردم
  2.دولت ناظر، حامي و هادي است

اين يـك   . ملت بايد وارد صحنه بشود و كشور را بسازد، همه چيز كشور را بسازد             
: اين دستور اسالم اسـت    . اين يك جنس وارداتي از غرب نيست      . ه مكتبي است  نگا

اي نمونه (»...من اصبح و لم يهتم بامور المسلمين      «و  » ...كلكم راع و كلكم مسئول    «
... اقتصاد، سياست، فرهنـگ و    : امور مسلمين چيست؟ همه چيز است     .) ستها  از آن 

راهي الزم است، دانـشگاهي     . دازداكثر وظيفه دولت اين است كه زيربناها را بس        ح
اش  را آماده كند، بقيهها الزم است، فرودگاه و بندري الزم است؛ آب، برق، گاز اين

من به  گيري    در رابطه با حضور اصناف در مراجع تصميم       ... را بايد ملت انجام بدهد    
  3.طور اصولي با اين موافقم

                                                 
 .28/7/1384ديدار با اعضاي سازمان بسيج استادان؛  .1
 . 6/6/1384سخنراني در جشنواره شهيد رجايي؛ . 2
 . 1/12/1384سخنراني در ديدار با اعضاي شوراي اصناف كشور؛ . 3
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345 نژاد  تحليلي بر شخصيت سياسي محمود احمدي

يم، دولت به سهم خودش منابع را       اين كه راه را باز كن     . كندمديريت بايد راه را باز      
كند، اما اين بايد به يك فرهنگ تبديل بـشود؛            مي كند، حمايت و تشويق     مي اضافه

كشور هـستند؛   اي     و امور پايه   ها  اندركار امور با جوان    در مجموعه كساني كه دست    
چه در دانشگاه، چه در تربيت بدني، چه در هنر، چه در فرهنگ و صنعت، هر جـا                  

هـا را احتـرام     ها و شجاعت  بگذاريم، جسارت  اين فرهنگ كه؛ راه را باز        .كه برويم 
 ،بگذاريم، دنبال محافظه كاري به مفهوم روز آن نباشيم، يعني وضع موجود والغيـر           

يـك، زيـر    : دهددولت دو كار انجام مي    .)... رشد كند (ها را اجازه دهيم     و نوآوري 
  اقتصادي مثبـت مـردم عزيـز حمايـت         هايدوم، از فعاليت  ... كند  مي بناها را آماده  

   1.دنبال اقتصاد دولتي نيستيما ما مطلق... كند  مي
سـازد؛    مـي  دولـت زيربناهـا را    . سازدسازد، كشور را ملت مي    كشور را دولت نمي   
ها را اصالح بكند، گمرك برپـا بكنـد، اجـازه رفـت و آمـد و                 دولت بايد بندرگاه  

ها را فعـال كنـد،    را هموار كند، دانشكدهتجارت بدهد، سد بزند، راه بزند، مسيرها      
ها را فراهم بكنـد، امـا        الزم دارند، اين   ها   جوان امكاناتي كه براي ورزش و فعاليت     

پايـاني كـه      بي اقتصاد، كشاورزي و صنعت را چه كسي بايد فعال بكند؟ آن نيروي           
 نـشاط،   كشور را بسازد، همانا نيروي عظيم مردم و نيروي پرشور جوانان بـا            ... بايد

  2.مؤمن و عزيز ميهن اسالمي است
» فلــسفه سياســي«له رابطــه جامعــه و حكومــت كــه ريــشه در أپاســخ دوم بــه مــس

. كـشد روض جدايي جامعه و حكومت را به نقـد مـي          فماصوال  ي ديني دارد،    ساالر  مردم
 نيز مشاهده كرديم، اصوال او بـا اعتقـاد بـه            نژاد  كه در عبارات گذشته احمدي    طور    همان
ي دينـي، جـدايي آن دو را مربـوط بـه            سـاالر   مردمتگي جامعه و حكومت در مدل       پيوس
اسـالمي، دولـت بـه طبقـه مـسلط و            غيـر گرچـه در جوامـع      . داندديني مي  غيرهاي  نظام

كند و در پي عدالت اجتماعي نيست و همـين    ميدار تعلق دارد، توده را فراموش      سرمايه
به عنوان  » حكومت علوي «و  » النبي همدين «شود اما در  موجب جدايي دولت از جامعه مي     

توان ميـان جامعـه و حكومـت معلـوم          مرز روشني را نمي   » ي ديني ساالر  مردم«الگوهاي  

                                                 
 .6/10/1384مصاحبه در حاشيه جشنواره رازي؛ . 1
 .22/10/1384سخنراني در جمع مردم ميناب؛ . 2
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346 گفتمان عدالت و معنويت

و اقتدارگراي امروزي وجود ندارد     گر    در اين جوامع اصوال حكومت با چهره سلطه       . كرد
در ميـان   سـت،   ها  از متن مـردم برخاسـته، از آن       . جداي از مردم نيست   » امت«و رهبري   

لذا رابطه جامعه و دولت در اين جوامع كه بهتر است           . كند  مي ست و با آنان زندگي    ها  آن
  . استناپذير بخوانيم به هم پيوسته و جداي» امامت«و » امت«آن را 

وضـعيت  «گـر      بيش از آن كـه بيـان       نژاد  در زبان احمدي  » دين«و  » اسالم«لذا مفاهيم   
اسـالمي و    يها  آرمانگر    هاي اسالمي باشد، نشان   هاي حاكم بر كشور   و واقعيت » موجود

ـ         . است» وضعيت مطلوب «  النبـي آغـاز     ةوضعيتي كه ابتدا و انتهاي روشني دارد؛ از مدين
 علـت   نـژاد   اصـوال احمـدي   . انجامـد  مي )عج( شود و به حكومت عدل جهاني مهدي      مي

 دينـي   هـاي بسياري از مشكالت جوامع اسالمي امـروز را در دور شـدن از ايـن آرمـان                
بخـشد و بـا تبيـين آينـده         آرماني كه در اثر شناخت گذشته تاريخي هويت مـي          .داند مي

  .دهدانگيزه و هدف مي
دانـد و    تفكيك جامعه سياسي به دو طبقه توده و نخبـه را نيـز روا نمـي                نژاد  احمدي

ي به عنوان گردش نخبگان را به انحـراف كـشاندن معنـاي آن    ساالر مردمسخن گفتن از  
ش انديـشمندان غربـي     پـذير   به عنوان نظريه غالب و مـورد      » دمكراسي نخبگان «. ددانمي

 جـدايي   هـا   يكي از آن پـيش فـرض      . هاي متفاوتي است  فرض ها و پيش  مبتني بر انگاره  
جامعه از حكومت است و پيش فرض ديگر اعتقاد به وجود دو طبقه نخبـه و تـوده در                    

امعـه را كـه چنـدان در سياسـت           اكثريـت ج   ،ايـن انديـشه   . درون جامعه سياسي اسـت    
نامد و اقليـت معـدودي را كـه در سياسـت            مي» توده«اي ندارد   مشاركت و نقش فعاالنه   

نخبگان را گاه به نخبگـان سياسـي و اقتـصادي           . خواندمي» نخبه«مشاركت فعاالنه دارد    
. نـد كن  مـي بخشحكومتي  غيرحكومتي و را به نخبكان     سياسي   نكنند و نخبگا  تقسيم مي 

 رفتـار   امابق اين انديشه رفتار نخبگان بر اساس عقالنيت و معطوف به قدرت است              مطا
  .توده مبتني بر هيجانات و احساسات

كه بر اصول اخالقي و دينـي       » ي ديني ساالر  مردم«را با   » نخبه،  توده« نظريه   نژاد  احمدي
طبـق ايـن    زيـرا   . دانـد بيند، سازگار نمي  رتبه مي و  استوار است و همگان را در يك سطح         

حتي اگر در   » .كم   اكرمكم عنداهللا اتق   انّ«ست؛  ها  ين آن تر  ين افراد تنها با تقوا    تر  اصول گرامي 
بگان سياسـي و    خ مسلط خود را ن    هجوامع امروزي نيز اين وضعيت ثابت باشد كه يك طبق         

ريـشه  . الت اجتماعي اسـت   دخواند، دليل آن عدم گسترش فرهنگ اسالمي و ع        باقتصادي  
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347 نژاد  تحليلي بر شخصيت سياسي محمود احمدي

ي فردي و عوامل نژادي و ذاتي كـه در فقـر و تبعـيض و                ها  نه در صالحيت  چنين تسلطي   
ي سـاالر  مـردم لذا از وظـايف مهـم   . هاي جامعه است  عدالتي و عدم آگاهي ديگر بخش      بي

ديني گسترش عدالت اجتماعي و فرهنگ اسالمي است، تا هم فقر و تبعيض اقتـصادي از                
ي دينـي   سـاالر   مـردم حـت حكومـت     در جامعـه ت   . بين برود و هم فقر و تبعيض فرهنگي       

مفـاهيم  » دمكراسـي نخبگـان   «به عبارت ديگـر در نظريـه        . معنا ندارد »  نخبه ،توده«شكاف  
از معنـايي برخوردارنـد كـه در        » سياست«و  » قدرت«،  »حكومت«اساسي سياسي همچون    

هـاي دمكراسـي    انگاره. اندجاي خود را به معناي ديگري داده      » ي ديني ساالر  مردم«انديشه  
ريـه  ظخبگان مبتني بر ايدئولوژي سكوالريستي است كه در ايستگاه امروزي خود به اين ن             ن

 دمكراسـي   ،هـا هـا و ارزش   ايدئولوژي اسالمي با تغيير بينش    در  در حالي كه    . رسيده است 
دهد كه مبتني بر عـدالت اجتمـاعي و عـدم           ساالري ديني مي   نخبگان جاي خود را به مردم     

  .استتبعيض ميان افراد جامعه 
. نوع نگاه به حكومت و حكمراني، عامل اصلي در تعيين نحوه تعامل با مـردم اسـت                

اي براي حكمرانان بدانيم، دوره حكمرانـي تبـديل بـه           اگر حكومت را امتياز و طعمه     
فرصــتي خواهــد شــد بــراي ارضــاي اميــال شخــصي و گروهــي و فخرفروشــي و 

ليتي در برابر خداونـد بـراي       اما اگر حكومت در نظر ما مسئو      . گذراني حاكمان  خوش
اقامه عدل و تكليفي براي احقاق حقوق عامه و خدمت به خلق خدا و ياري مظلومان                

يابد تنها مصالح امت خواهد بود و حاكمان ديگر خود          ه آن چه اهميت مي    گا  باشد، آن 
ـ گـزاري قا   تر از ساير مردم نخواهند دانست و براي خود شأني جـز خـدمت             ررا ب  ل ي

در چنين ديدگاهي، هدف نهـايي جلـب رضـايت پروردگـار از طريـق               . نخواهد شد 
خدمت به بندگان او و گسترش عدالت و معنويت است و اين همان هدفي است كـه                 
جز با سر سپردن به آستان حضرت حق دست يافتني نيست و بـراي تحقـق آن بـذل                   

م كه بـه    با چنين منطقي، لبخند رضايت كودكي يتي      . جان و بلكه آبرو نيز شيرين است      
يابـد و    ترجيح مي  ناپذير  ان مستكبر و سيري   مدار  رسد بر رضايت سياست   حق خود مي  

قدرداني پيرزني رنجديده كه از ظلمي رهايي يافته از صدها مـدال رسـمي و تقـدير                 
  1.جهاني ارزشمندتر خواهد بود

                                                 
    www.ahmadinejad.ir/fa :به آدرس »راهنماي حكمراني اسالمي«مقاله  .1
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348 گفتمان عدالت و معنويت

هاي تسلط بـر  را به معناي فريب و جستجوي راه » سياست«اي هستند كه    امروز عده 
كنيم سياست يعني تدبير امور جامعه بشري كه        اما ما فكر مي   . كنند تفسير مي  ها  تمل

 هـا   آن... بايد براساس انساني و الهي باشد؛ بايد بر پايه عـدالت و معنويـت باشـد               
ان همان كلمـاتي را بـشنوند كـه         خواه   و دانشمندان و آزادي    ها  ند از ملت  مند  عالقه

 را تكـرار كنـد،   هـا  هـاي آن دنيا هر كـس حـرف   در  . اندهددا  ياد ها  خودشان به آن  
 و دمكرات است، اما هـركس مـستقالنه بيانديـشد،        خواه  روشنفكر، دانشمند، آزادي  

متكي بر فكر و فرهنگ خود تصميم بگيرد و سخن بگويد، به ديكتاتوري، خشونت              
   1.شودو تحجر متهم مي

ـ             كال ليبراليـستي،   اصوال رويكرد پوپوليسم چه در اشكال فاشيستي آن و چه در اش
دارد و در واقع هر دو ايدئولوژي نيز داعيه دار نظريه           »  نخبه ،توده«ريشه در انگاره    

هـاي فاشيـستي    امروز با از ميدان خارج شدن اشكال حكومت       . هستند»  نخبه ،توده«
پيوند خورده است، بيش از داري  كه با سرمايه» پوپوليسم ليبراليستي«اهميت بررسي 

» ژورناليـسم «هـا و  پوپوليسم ليبراليستي بيشتر از طريـق رسـانه   . دگذشته خواهد بو  
ناليسم به دوره بعـد از بـورژوازي در اروپـا           ر ژو ،از لحاظ تاريخي  . يابدعينيت مي 

» پوپوليسم ژورناليستي «. تعلق دارد و اصوال زاييده فرهنگ و طبقه بورژوازي است         
ر و آدورنو رابطه تنگـاتنگي  هوركهايمنظر  مورد» صنعت فرهنگ«از لحاظ معنايي با     

هاي آيند، ريشه به شمار مي  » فرهنگ توده «ان برجسته   پرداز  ايشان كه از نظريه   . دارد
ارباب ثـروت يـا    .دانندطبقه سرمايه دار ميسازي  اين فرهنگ را در صنعت فرهنگ   

هاي سنگين آثار فرهنگي را دارنـد،      توانايي تأمين هزينه  كه  صاحبان صنعت فرهنگ    
 يسـاز   صـنعت فرهنـگ   . دهندها را براي باز توليد قدرت خود انجام مي        نهاين هزي 

ديگر كـسي  . سازد  مياش را متوجه روح و ذهنو حملهد گذار  مياستبداد تن را وا   
آزادي تـا چـون مـن    : گويد  ميگويد بايد همچون من فكر كني يا بميري، بلكه  نمي

خواهد ماند، اما از امروز بـه       ال و همه چيزت از آن تو باقي         اموزندگي،  . فكر نكني 
   2.بودخواهي  بعد در ميان ما فردي بيگانه

                                                 
 . 29/10/1384؛ )مكتب االسد(سخنراني در جمع نخبگان و فرهيختگان سوريه . 1
 . 61 و 47، 46؛ صص پيشينرنو؛ وآددور هوركهايمر، ماكس؛ تئو. 2
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349 نژاد  تحليلي بر شخصيت سياسي محمود احمدي

ليبرال دمكراسي و نظريه دمكراسـي نخبگـان اكنـون كـه تـوده را نـاتوان از ورود و                    
بينيد، به جـاي     منتفي مي  ها  داند و وجود عقالنيت الزم را در آن       مشاركت در سياست مي   

گرايي و   به احساس، بردن سطح عقالنيت آنهدف قراردادن افزايش آگاهي جامعه و باال
ايـن موضـوع كـه خـود       . آيداي بر مي  ل هيجاني از طريق ابزارهاي رسانه     يدميدن بر مسا  

ابـاتي  خملي براي خروج از قواعد اخالقي و ديني خواهد بود در فـصل تبليغـات انت               حم
ـ  غيـر شـوند و    مردمي كه احساساتي تلقي مـي     . نمود بيشتري خواهد داشت     ي رأي عقالن

 بايد ژورناليستي برخورد كرد و گردآوري رأي از چنـين راهـي             ها  دهند، الجرم با آن    مي
انجاميده است و با چرخه جا به جايي        زدگي    اين شيوه كه به سياست    . ممكن خواهد بود  

ي انتخابـاتي را هـر بـار    هـا  شـود، رقابـت  نخبگان سياسي در اين ساختار باز توليـد مـي    
 ديگـر بـر     هـا   تبليغـات سياسـي در ايـن نظريـه        . سـازد  مي تر  ني و غيرعقال  تر  غيراخالقي

عقالنيت تأكيد ندارد و بر اين پيش فرض استوارند كـه مـردم غيرعقالنـي و احـساسي                  
در ايـن  . هاي جديدتر با ايـن احـساسات و هيجانـات بـازي كـرد     هستند و بايد با شيوه    

ايجـابي داشـته باشـد و       ت انتخاباتي به جاي آن كه بيـشتر رويكـرد           انگرش، شيوه تبليغ  
كنـد رقيـب را     هاي خود را تبيين و تشريح كند، رويكرد سلبي دارد و تالش مـي             توانايي

 ضـعف  براي پوشـاندن     ها  هاي ورزشي برخي تيم   كه در رقابت  طور    همان. تخريب سازد 
كنند و بـه بـازي فرسايـشي و ناجوانمردانـه روي            ا رها مي  رفني خود بازي جوانمردانه     

دهند و بيشتر جنبـه     ها جنبه اخالقي خود را از دست مي       جا نيز رقابت   ر اين آورند، د  مي
قدر كـه بـه وجـود عقالنيـت در ميـان خـواص               يان همان گرا  لذا نخبه . يابندتخريبي مي 

  .دانندعقالني مي غيرسياسي اعتقاد دارند به همان اندازه توده را 
يي دو مفهوم گرا پوليسم و نخبهپو. يي استگرا از اين رو اصوال پوپوليسم زاييده نخبه    

يانـه اسـت    گرا  اين رهيافت نخبه  . يابندين هستند كه با هم و در كنار هم معنا مي          يمتضايف
توده » اكثريت«نخبه سياسي بر    » اقليت«كند و به رهبري     كه مفهوم پوپوليسم را توليد مي     

همـد و بـا زبـان       فعقالني اعتقاد دارد، و روشن است كه وقتي توده زبان عقل را نمي             غير
بـه عبـارت    . كند، از همين زبان براي كنترل و اداره آن بهـره بگيـرد            احساس زندگي مي  

» سـالبه بـه انتفـاع موضـوع       «يانه سياسي، چـون     گرا  هاي نخبه ديگر، عدم اعتقاد به نظريه    
زيرا ديگر به طور منطقي مفهومي به نام        . انجامداست، در ضمن به نفي پوپوليسم نيز مي       

  .جود نخواهد داشت كه بخواهد به پوپوليسم منجر شود، يا نشودو» توده«
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350 گفتمان عدالت و معنويت

در واقـع   . ي از پيامدهاي دمكراسي سكوالريستي اسـت      ساالر  بو حز زدگي    سياست
ي ذي نفـوذ نقـش      هـا   شود كه در كنـار گـروه      حزب مركز سازماندهي نخبگان تلقي مي     

هاي حزاب ظرف ا. هاي سياسي بر عهده دارند    يگير  اي در روابط قدرت و جهت     برجسته
شود و   در نهادهاي حكومت جا به جا مي       ها  كه قدرت از طريق آن    اند    جابه جايي قدرت  

لذا كار ويژه اساسي احزاب رقابت براي كسب قدرت اسـت           . يابد  مي اشخاص انتقال به  
توان از معنا و سرشت حزب جدا كرد؛ چنان كه حزب همزمان بـا              ي را نمي  طلب  و قدرت 

البته در برداشتي كه از مدل آرماني آن وجود دارد، احـزاب            . ود آمد آيين انتخابات به وج   
در اين بينش نهادهاي    . آيند  مي ترين نهادهاي جامعه مدني به شمار     به عنوان يكي از مهم    

احزاب . رسانند شوند كه به رابطه دولت با جامعه ياري مي         توده تلقي مي   گير  مدني ضربه 
 هـا   آن .سـازند را از جامعه به طبقه حاكم منتقل  مـي         در اين ديدگاه پلي هستند كه افراد        

  1.آيندابزار گردش نخبگان به شمار مي
كت فعاالنـه در انتخابـات بـه        اما نكته اينجاست كه تأسـيس حـزب پايـدار و مـشار            

ها بود كه اصوال    در واقع در پي تأمين اين هزينه      . هاي مالي بسيار سنگيني نياز دارد      هزينه
و احـزاب   ) خـواص (احزاب بـسته    : ع سياسي مدرن تشكيل شد    دو نوع حزب در جوام    

چون از اين طريق نيازهاي  داري    احزاب بسته به دليل وابستگي به سرمايه      ). عوام(فراگير  
ديد كه به گسترش حزب و جذب افراد گونـاگون          كرد نيازي نمي  مالي خود را تأمين مي    

زاب چـپ و سوسياليـست ديـده        در مقابل احزاب فراگير بيشتر در اح      . از جامعه بپردازد  
   2.شودمي

توانـد مـورد      مـي  اي كـه دارنـد و     انهمدار  با وجود اين، احزاب گذشته از ماهيت قدرت       
 دمكراتيـك خـود     يها   كارويژه اند كه اي نبوده انتقاد قرار گيرد، در عمل نيز همواره به گونه        

 انجـام داده معتقـد       در تحقيقي كـه در ايـن بـاره         »روبرت ميشلز «. را به درستي انجام دهند    
انجامنـد و تمـام اعـضاي       است احزاب از لحاظ دروني نيز به اليگارشي و بوروكراسي مـي           

 نقـانون آهنـي  «وي از ايـن پديـده بـا عنـوان        . حزب از موقعيت يكساني برخوردار نيستند     
بـه نظـر ميـشلز،      . اي معدود اسـت   اليگارشي به معناي حكومت عده    . بردنام مي » اليگارشي

                                                 
 .338 و 329، 122، صص 1374؛ تهران، نشر ني، جامعه شناسي سياسيريه، حسين؛ يبش. 1
؛ ابوالفضل قاضي شريعت پنـاهي؛ تهـران، انتـشارات دانـشگاه تهـران،        جامعه شناسي سياسي  دوورژه، موريس؛   . 2
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351 نژاد  تحليلي بر شخصيت سياسي محمود احمدي

 بشود، تمركز قـدرت در دسـت تعـداد انـدكي از             تر  تر و بوروكراتيك  مان بزرگ هرچه ساز 
لذا همچنان كه ابعـاد حـزب گـسترش         . شودهاي باالي سازمان بيشتر مي    افراد در موقعيت  

ميشلز سعي كرد نـشان دهـد       . آيداي به وجود مي   ي فزاينده حزبيابد، بوروكراسي درون    مي
آيد كه بوروكراسي حزبـي را      در انحصار افرادي در مي    اي  كه قدرت واقعي به گونه فزاينده     

بنـابر نظـر ميـشلز هـر سـازمان          . كنند، يعني معدودي مقامات باالي حزبـي      از باال اداره مي   
اي معـدود صـرفا يـك       حكومت عـده  . دهدهايي را از خود نشان مي     بزرگي چنين گرايش  

نيـز ماننـد اسـتاد خـود        ميـشلز   . ي بزرگ است  ها   ماهيت بوروكراتيك سازمان   ريزجنبه ناگ 
معتقد بود كه بين گرايش در جهت بوروكراسي در جوامع امروزي از يك سـو               ماكس وبر   

با وجود اين، رشد احـزاب      . تنشي واقعي وجود دارد   و گسترش دمكراسي از سوي ديگر،       
اداري انجاميده است كه تحـت سـلطه         هاي حزبي بزرگ و   در اين جوامع به توسعه ماشين     

 ميشلز عقيده دارد كـه هـيچ گـروه و حزبـي بـدون               1. رهبران قرار دارند   هاي كوچك دسته
تواند استمرار پيدا كرده و به اهداف خود نايل آيـد و بايـد ايـن اصـل                   داشتن سازمان نمي  

سـازمان  .  اسـت  ياساسي را پذيرفت كه در حقيقت سازمان معنا و عملكرد واقعي اليگارش           
او در  . شـود كـاري مـي     است و باعث محافظه    آزاديكننده    پس محدود سكند    مي ايجاد نظم 

حقيقت سعي در اثبات اين نكته دارد كه تا چه حد دمكراسي به عنوان مـشاركت همگـان                  
محتـوا    بـي  ين احزاب دمكراتيـك كـال     تر  حتي در داخل پر ادعا    گيري    در رهبري و تصميم   

ي مهـم   ها   سمت زيرا حتي اگر فرض كنيم در ابتدا كارگران و افراد طبقه پايين را در             . است
اي و فراگير، منسوب يا انتخاب كنند، بعد از گذشت مدتي نه            حزبي در داخل احزاب توده    

بنا بر ضـرورت شـغلي در اختيـار آنـان            به سبب اطالعاتي كه   همين افراد   چندان طوالني،   
كنند و از آن گذشته به سبب اشتغال به كارهـاي           شود و يا مهارتي كه كسب مي      گذارده مي 
به خـوي اشـرافي و   موقعيت پيشين را فراموش كرده و      جاي يدي، خود به خود      فكري به   

 روشن است كه در اين بين وضعيت احزاب بسته به مراتـب             2.كنندي عادت مي  طلب  رياست
دهاي آلكـسي دو    قـ در ميـان ديگـر دانـشوران غربـي، ن         . شديدتر از احزاب فراگير اسـت     

  .ر بوده استاي برخورداتوكويل به احزاب نيز از توجه ويژه

                                                 
 0302، ص 1376؛ منوچهر صبوري؛ تهران، نشر ني، جامعه شناسيگيدنز، آنتوني؛ . 1
 .34 و 33؛ صص پيشينصالحي، ملك يحيي؛ . 2

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r



352 گفتمان عدالت و معنويت

هايي كه در غرب دارنـد در فرهنـگ اسـالمي نيـز بـا انتقادهـايي       احزاب با كار ويژه   
و نقد آن بـر     » گزار شخصيت خدمت «هاي  چنان كه در اهداف و برداشت     . اندمواجه بوده 

 سياسـت و حكومـت را بـا         هـا   مـشاهده كـرديم، آن    » سياسـت «نگرش سكوالريستي از    
و از اين جهت به احـزاب كـه غايـت قـصواي خـود را                كنند  معنا نمي » قدرت«رهيافت  

 كه هدف سياسـت را      »گزار شخصيت خدمت «. دانند، نقد اساسي دارند   كسب قدرت مي  
دادن قدرت را منافي بـا       داند، هدف قرار   مي »به مردم رساني    اداره امور جامعه و خدمت    «

يانـه  گرا  قتـدار تواند بـا سرشـت ا     لذا نمي . داندي ديني و حكومت مطلوب مي     ساالر  مردم
كـه در  » دمكراسـي حزبـي  «ي ديني راهبرد خود را نه در   ساالر  مردم. احزاب موافق باشد  

در سياست و   كننده    دمكراسي صنفي نهادهاي اصلي مشاركت    . داندمي» دمكراسي صنفي «
هاي مدني  ها، اصناف، شوراها و ديگر تشكل     ها، كانون انتخابات را نه احزاب، كه انجمن     

 مذهبي و علمـي گـرد هـم جمـع           ،راي اهداف تخصصي، خدماتي، توليدي    داند كه ب  مي
ي مذكور رسيدگي به امور صنفي، تخصـصي،        ها  فلسفه وجودي تشكيل سازمان   . اندشده

 ابزاري براي دست    ها  ذهبي است و كسب مديريت براي آن      مخدماتي، توليدي، علمي و     
ـ  نهادهاي صنفي كارويژه خـود را قـدرت       .يابي به اهداف باالست    ي صـرف تعريـف   طلب

با تخصصي شدن، علمي    . ندشورد مي ا اهداف ديگري به سياست و      و كنند و از منظر   نمي
كـه تطـابق    » مـديريت «شـود و     كاسته مـي   »سياست«شدن و صنفي شدن امور، از حوزه        

در دمكراسـي  . گيـرد را مـي » سياسـت «دارد، جـاي  » اداره امور جامعه«بيشتري با معناي    
يابـد و از     قدرت افزايش مـي    توزيعگيريم،   مي هامح از اين واژه بهر    ست باالبته  صنفي، كه   

ها در اين نظام اولويت. كندتمركز قدرت در دست يك يا دو حزب بزرگ جلوگيري مي         
دموكراسي صـنفي   . شود  مي دگرگون» هاي تخصصي مديت«به سوي   » قدرت سياسي «از  

هـاي  يت را در بخـش با كاستن از حوزه سياسـت و وظـايف دولـت تـالش دارد مـدير        
دمكراسـي صـنفي بـر آن اسـت كـه بـا توزيـع قـدرت و                  . مختلف جامعه پراكنده سازد   

هاي مختلف جامعه، همگان را در اداره جامعه به مشاركت و فعاليـت             مديريت در بخش  
ي دينـي،   سـاالر   مـردم ي  هـا    بـه عنـوان يكـي از روش        ،دمكراسي صـنفي  . دارد جدي وا 

ي را  سـاالر   مـردم داند و   ي رأي نمي  ها  بات و پاي صندوق   مشاركت را تنها در زمان انتخا     
اين رويكرد، چنان كه پيشتر ذكر شـد، اصـوال          . دهدتقليل نمي » دمكراسي نمايندگان «ه  ب

داند، زيرا فرض همين انديشه اسـت كـه         تفكيك ميان جامعه و حكومت را نادرست مي       
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353 نژاد  تحليلي بر شخصيت سياسي محمود احمدي

بـه ايـن معنـا     . شـود بر اداره كـشور حـاكم       » اقليت«منزوي و   » اكثريت«شود    مي موجب
هـاي  خواهد بـا واگـذاري بخـش      ست و مي  گرا   و تخصص  زدا  دمكراسي صنفي، سياست  

هاي اقتصاد، فرهنگ و مديريت به باز تعريف حكومـت و جامعـه             اداره جامعه در حوزه   
ي دينـي را    سـاالر   مردمكه اساس   » كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته      «انديشه  . بپردازد
 هـا در جامعـه    يي جامعه و حكومـت را در توزيـع مـسئوليت          دهد، عدم جدا    مي تشكيل

مديريت . است» مديريت«به » سياست«داند و از طريق دمكراسي صنفي در پي تبديل  مي
تـوان بـه   را كه با نهادهاي علمي، صنفي و تخصصي آميخته است با سهولت بيشتري مي      

تـري  هاي بزرگ الشدر حالي كه واگذاري سياست با چ      ،  جامعه و متن مردم واگذار كرد     
  .مواجه است

، يكي از   »نخبگان سياسي «به جاي   » نخبگان علمي «دمكراسي صنفي با جايگزين كردن      
چنـان كـه پيـشتر    . ي اسـت سـاالر  و حزبزدگي   هاي مناسب براي پرهيز از سياست     روش

 تـسلط  1376 ـ  84هاي  به دوره زماني سالنژاد مشاهده كرديم، از نقدهاي اساسي احمدي
ي سـاالر   در آن شرايط، با گسترش حزب     . بر كشور در اين دوران بود     زدگي    ياستفضاي س 

ل ايدئولوژيك تبـديل شـد كـه        يل تخصصي و علمي از جايگاه خود خارج و به مسا          يمسا
در حـالي كـه اگـر       . هاي گروهي و اجتماعي دامـن زد      همين موضوع به گسترش اختالف    

ي سـاالر   شد و حزب  يك بررسي مي  امور به صورت تخصصي، فني، علمي و غير ايدئولوژ        
. شـد تـر حـل و فـصل مـي        ل عقالني يكاست و مسا  ها مي بر كشور حاكم نبود، از اختالف     

» گـزاري  خـدمت «و » توسعه«و » مهرورزي«گرفت و عواطف و اخالقايات زير پا قرار نمي   
ي ريـشه اخالقيـات و      ساالر  و حزب زدگي    سياست. شدفراموش نمي » عدالت اجتماعي «و  

ـ  با قدرتزدگي  سياست. بردسوزاند و عقالنيت را در محاق مي      انساني را مي   عواطف ي طلب
بايـد از  زدگـي     بـراي اصـالح سـاختاري سياسـت       . ي گروهي سـازگار اسـت     طلب  و منفعت 

انـه  مدار  ي بنيـادگراي سكوالريـستي و قـدرت       هـا   ي و ايـدئولوژي   سـاالر   گسترش حـزب  
 نهادهاي تخصـصي و فنـي كـه داراي        در كنار » نخبگان علمي «جلوگيري كرد و به تقويت      

 در  نـژاد   لذا يكي از آمـال و اهـداف احمـدي         . رهيافت علمي و مذهبي هستند ياري رساند      
دوران رياست جمهوري طراحي سيستمي بود كه طبق آن انتخاب و جا به جـايي مـديران                 

ـ اي مي لم را جامعه  ادر واقع او جامعه س    . اساس اصل نخبگي علمي باشد     در كشور بر   د دان
اساس روابـط قـدرت و ثـروت كـه بـر اسـاس               كه انتخاب و گردش مديران در آن نه بر        
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354 گفتمان عدالت و معنويت

احياي سازمان ملي نخبگان، ايجـاد معاونـت علمـي و           . ي علمي و مديريتي باشد    ها  توانايي
، هـا   برگزيدن معاون خود به عنـوان ريـيس آن سـازمان، افـزايش بودجـه و اختيـارات آن                  

سطح رفاهي نخبگان و يا پيشنهاد تشكيل گروه        تصويب مصوبات گوناگون براي گسترش      
 يكي از اهداف خـود      نژاد  احمدي. د است رمشاوران نخبه در هر وزارتخانه از جمله آن موا        

  .هاي دولتي قراردادرا در اين دوره نزديك ساختن بخش نخبگان علمي به مديريت
نـيم و بـر     تعريـف ك  » نخبـه علمـي   «را با رهيافت    » نخبه سياسي «بنابراين اگر معناي    

اي تخصصي بدانيم كه در دسـت نخبگـان علمـي           همين اساس حزب را داراي كار ويژه      
توانند بخشي از نخبگـان علمـي تلقـي         قرارداد، نخبگان سياسي و نهادهاي حزبي نيز مي       

 لـذا اگـر احـزاب برخاسـته از        . شوند و نهادهاي مورد توجه دموكراسـي صـنفي باشـند          
انه خود را تغيير دهند و متناسب با نظـام ارزشـي و             مدار  فرهنگ سكوالر كارويژه قدرت   

و رسـاني     ل خـدمت  يبـه مـسا   » ي دينـي  سـاالر   مـردم «و  » گزار شخصيت خدمت  «يبينش
در .  نيز به عنوان نهادهايي مطلـوب مـورد توجـه خواهنـد بـود              ها  تخصصي بپردازند آن  

ـ         جهان امروز كه سياست خود به مسأله       ديل اي تخصصي و دانشي براي كـشور داراي تب
توانند با بازتعريف خود مطابق نظام ارزشي و بينشي ياد شده، آن            شده است، احزاب مي   

ي ديني نقش مهمي بر عهـده       ساالر  مردمرش  تاهداف را برگزينند و به اين ترتيب در گس        
هـاي يـك ايـدئولوژي در درون يـك          كه مركز انباشت تجربـه    طور    احزاب همان . گيرند

باشـند و بـا اتخـاذ    داري  هـاي كـشور  ز انباشـت تخـصص    توانند مرك  مي ،سازمان هستند 
  .و عدالت اجتماعي ياري رسانندرساني  ، خدمتيافتگي به توسعهعلمي هاي روش

در ميان انديشمندان اسالمي از جمله افرادي كه به دمكراسـي صـنفي توجـه كـرده،                 
. نگـرد مـي البته او از ابعاد ديگري به اين موضوع         . زدي است ي محمدتقي مصباح    اهللا  آيت

ر اسالم استوار كرده است كه مويد حمايـت  د» شورا«ماعي  توي اين شيوه را بر اصل اج      
او مزيـت ايـن روش را       . استداري    اسالم از مشاركت همه جانبه جامعه در امور كشور        

 افراد چون   ،در اين انتخابات  . داند مديران جامعه مي   تر   و كارشناسانه  تر  انتخاب تخصصي 
شناسند و متناسب بـا تخـصص و وضـعيت شـغلي و     م نامزدها را مياز نزديك و مستقي 

دهند، كمتر تحت تأثير پوپوليـسم ژورناليـستي و تبليغـاتي احـزاب             صنفي خود رأي مي   
مطابق اين رويكـرد،    . گيرندگيرند و از اين جهت با عقالنيت بيشتري تصميم مي         قرار مي 

اصـناف و اقـشار مختلـف،     افراد در جوامع كوچك و بزرگ روستايي و شـهري و بـين              
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355 نژاد  تحليلي بر شخصيت سياسي محمود احمدي

گزينند و  آنها هم طبق تخصص و صنف و شغلي كه به آن              عادالن جامعه خود را بر مي     
نمايندگان جديد نيـز در     . گزينندشوند و نمايندگان خود را بر مي        مي لق دارند، تقسيم  عت

امع  و از جو   تر  گزينند و اين مكانيسم از سطوح پايين        مي  را بر  تر  شورايي نمايندگان عالي  
اي يابـد و در نهايـت بـه عـده         تر ادامـه مـي     و جوامع بزرگ   تر   به سطوح عالي   تر  كوچك

   1.يابدمعدود خاتمه مي
بـدون سـازماندهي    . هر مكتبي براي مديريت جامعـه سـازماندهي اجتمـاعي دارد          

شود هفتاد ميليون جمعيت را همين طوري       نمي .شوداجتماعي يك جامعه اداره نمي    
هـم  اش    سـازماندهي  . براي اداره جامعه بـشري سـازماندهي دارد        اسالم. اداره كرد 

محور و كانون سازماندهي اجتماعي اسالم، مـساجد و سلـسله           . خيلي روشن است  
   2.مراتب مساجد است

رييس قبيله حرف   ... شان بر مبناي قبيله است    ي اجتماعي هبعضي از مكاتب سازماند   
... خـواهيم اند ما حزب مي   اند گفته يك عده ديگر آمده   . دهندزند، همه گوش مي   مي

رؤسـاي احـزاب بـا هـم        . كننـد دهد و همه اطاعت مـي     رييس حزب دستوري مي   
اما در نظام اسالمي كه بر محـور واليـت          . كنند كه چه بكنند   نشينند و توافق مي    مي

هـاي  است ما سازماندهي خاص و ويژه نظام اسالمي را داريـم كـه همـه انديـشه                
گوييم هيچ كـس بـر      است، يعني چه؟ در انديشه اسالمي مي      اسالمي در آن متجلي     

. ها بايد حفـظ بـشود     كرامت انسان . همه ارزشمندند . كسي برتري ندارد جز به تقوا     
كار جمعي و همكاري جمعي اولويـت       .  با خداست  ها   به اتصال آن   ها  كرامت انسان 

. گاه باشـند  ل كشورشان آ  ي بايد نسبت به همه مسا     ها  مسلمان. بر كارهاي فردي دارد   
ـ      بنـابراين  . »كلكـم راع و كلكـم مـسئول       «ر مـسئوليت دارنـد؛      ونسبت به همـه ام

سازماندهي، يك سازماندهي   .  بسيار متفاوت است   ها  سازماندهي نظام اسالمي با آن    
خـواهم   نمـي  .گويند شورا  مي ها  هاي آن چيست؟ آن   پايه. صد در صد مردمي است    

بيات استفاده كرد، امـا آن محـور حقيقـي در            باالخره بايد از تجر    ، را نفي كنم   ها  آن
همه بيايند در جايي كه     . هايش چيست؟ مسجد  پايه. نظام اسالمي چيز ديگري است    
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356 گفتمان عدالت و معنويت

اگر مـسجد   ... ل اجتماعي بيانديشيم  يكنيم، عبادت كنيم و به مسا     خدا را عبادت مي   
و بتواند در تراز جامعه اسالمي قوي كـار بكنـد، ديگـر ايـن قـدر كـاخ و قـصر                      

اين همه اداره تو در تـو و تـشريفات و   .  بيا الزم نيستوبرو ) فراوان و (ي  ها  هزينه
مردمـي هـم    . شـود بخش مهمـي از آن حـل مـي        . هاي كالن ديگر الزم نيست    پول

يك خرده بياييم بـاالتر در سـطح        . حاال مسجد در يك يا چند محله است       ... هست
 سـاده   هـا    بعـضي  .شـود؟ نمـاز جمعـه     شهر و كالن كشور اين سازماندهي چه مي       

ـ همين كه هر جمعه ما مي     .  يعني متوجه نيستند   ،گيرند مي يم، داريـم سـنگ بنـاي       آي
گذاريم و انسجام اجتمـاعي     آجر آجر را روي هم مي     . گذاريمجامعه اسالمي را مي   

وقتي سازماندهي انجـام    ... كنيمداريم از تماميت خودمان دفاع مي     . كنيمرا حفظ مي  
رود، هم قـدرت مـردم بـه پـشتوانه     مي در بدنه اجتماع مي   هاي اسال  شد، هم برنامه  

سياست . اش يكي است  همه. هم عبادت است و هم سياست     . آيدجامعه اسالمي مي  
كدام حزب، طايفه و شورايي     ... عبادت اسالمي سياست است   . اسالمي عبادت است  

اي را دارد كه هر جمعه در سر تا سر كشور عـده كثيـري جمـع                 چنين سازماندهي 
 موضـع شوند و تازه اعالم دهند، مطلع ميگيرند، مي  ميشوند و آخرين خبرها را   يم

... دارد بدون شك نماز جمعه در رأس اسباب حفظ نظام و انقالب قـرار            ... كنندمي
نماز جمعه كانون حق جويي، دفـاع از حـق، مبـارزه بـا ظلـم و سـتم، دفـاع از                      

مـا  ... فاع از تماميت كشور اسـت     ها، دفاع از حقوق حقة مردم و كانون د        مظلوميت
ي هـا   توانند دنيا را اصالح كنند كه خودشان صالح باشند؛ انسان           مي معتقديم كساني 

توانـد دنيـا را اداره بكنـد كـه از هـواي نفـس،               آن كسي مـي   . متقي و خداپرست  
  1.و چه و چه خالي باشدداري   حزبي، سرمايه،هاي نفساني، منافع گروهي خواسته

انـد، امـا تقريبـا همـه        ي كه مـدعي حاكميـت مـردم       ي از كشورها  برخالف بسياري 
اي پستوهاي حزبي، گروهـي و دسـته      تصميمات خارج از حوزه حضور مردم و در       

 .شـود هاي گسترده تبليغي به اعماق جامعه تحميل مي       شود و بعد با شبكه    اتخاذ مي 
اصـيل  در كشور ما حضور و تصميم مردم و اعمال اراده مردم يك امـر حقيقـي و                  

اصوال خواسـت مـردم را در       . شودخواهند حاكم مي  است و آن چيزي كه مردم مي      
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357 نژاد  تحليلي بر شخصيت سياسي محمود احمدي

از ديدگاه اسـالمي همـه در مقابـل      ... دانيمجهت اصل نظام و اعمال اراده الهي مي       
امامـت و مـديريت     . انـد سرنوشت، نيازها و رفع اشكاالت و نواقص جامعه مسئول        

 ها  اين طور نيست كه بعضي    . اندئولجامعه به نحوي و عموم مردم به نحو ديگر مس         
 و اصالح امور به عهـده يـك عـده          ها  ها، ارزش كنند حفظ كشور و آرمان    خيال مي 

نه خيـر، همـه هـم       . اند نقش ندارند  است و اكثريت قريب به اتفاق جامعه كه مردم        
را درسـت ايفـا كننـد و در         شـان     اند و همه بايد مسئوليت    نقش دارند و هم مسئول    

ي سـاالر  مردماين . اين نظام اسالمي و امامت است . ي هم پاسخگو باشند   پيشگاه اله 
شان هم در مقابل تصميم. شوديعني آن چه مردم تصميم بگيرند اجرا مي. ديني است

اي از كشور پيدا بشود و خيـال        نبايد شخصي در گوشه   ... پاسخگو و مسئول هستند   
اي در يك صندوقي و در      گوشهتواند  كند كه او بايد جاي مردم تصميم بگيرد و مي         

چـه در اخـذ،     . نقطه دوري رأيي را هدايت، جا به جا و اين طرف و آن طرف كند              
احدي حق ندارد، نه قـانون اجـازه       . چه در شمارش، چه در ثبت و چه در گزارش         

...  و دين و فرهنگ ما و نه ملت بـه او اجـازه داده، هـيچ كـس                  ها  داده و نه ارزش   
نفي ديگران  شان    ها، همه سرمايه  ترمح اي رعايت قانون و    هستند كه به ج    ها  بعضي
اين كار، كار زشتي است و خالف       . كنندبا نفي ديگران خودشان را اثبات مي      . است

ق نـدارد ديگـران را بـراي        حطبق قانون انتخابات هيچ كس      . قانون انتخابات است  
ايـن كارهـا     .ادبي، تخريب و شايعه پراكني كند       بي  توهين، ؛اثبات خودش نفي كند   

طبـق  . خيلي زشت است و متعلق به ما، فرهنگ، دين و اخالق و ملـت مـا نيـست                 
 را داريم و اگر     ها  قانون همه آزادند خودشان را معرفي كنند و بگويند اين توانمندي          

. طلبانـه نيـست    انتخابات عرصه بكش بكـش قـدرت      ... كنيمبياييم اين كارها را مي    
انتخابات محلي بـراي مـسابقه در كـار     . ه نيست ي كينه ورزان  ها  عرصه بروز دشمني  

شود براي كار خير و     نمي... گزاري به ملت است    خير و انجام عمل صالح و خدمت      
اگر كـسي   . منجر به عمل صالح نخواهد شد     . عمل صالح مقدمات فاسد فراهم كرد     

ا تخلف از قانون و تجاوز به حقوق مردم، دروغ، تهمت و خالف اخـالق               ببخواهد  
   1.خودش را فريب ندهد. ي برسد كه اخالق را ترويج بكند، اين نشدني استبه جاي
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358 گفتمان عدالت و معنويت

انحرافي در مديريت فضاي عمـومي       1363ـ64ي  ها  اعتقاد من اين است كه از سال      
. حد و حصر به حزب و حزب بازي بود          بي كشور ايجاد شد و آن هم اصالت دادن       

لت دادن به چپ و اصا) نه(گويم حزب بد است، تشكل خيلي خوب است، اما     نمي
گفتنـد مـا طرفـدار     ميها اول اين. يك گروه چپ و يك گروه راست شدند      . راست

آرام آرام ديديم كـه خـود ايـن         ...  طرفدار سرمايه دارند   ها  مستضعفين هستيم و آن   
حتي جاي  .  جاي خدا و پيامبر را هم گرفت       ها  بعضي جا  .جناح و حزب اصالت شد    

 هـدف   هـا   ل شد كه تصاحب قدرت براي بعضي      آن قدر اص  ... منافع ملي را گرفت   
حـاال در جامعـه     ! ي يك جا پيـدا بـشود      صشوند كه نق  بينيم، خوشحال مي  مي. شد

شود و بايد تالش    شود؟ ناراحت مي  بشود آدم خوشحال مي    اسالمي اگر نقصي پيدا   
. كند كه آن نقص را برطرف كند نه اين كه جشن بگيرد و ده برابر مـنعكس بكنـد                  

را از ميدان شان  تراشند، براي اين كه رقيب اصال نقص مي   ها  بعضي. چيحاال اين هي  
   1.به در بكنند

بينيم جوانان برومند، پر استعداد و مؤمن براي پيـدا كـردن يـك               كه ما مي   يدر حال 
 هـا   برند و بعضي  ب بايد بدوند و در محروميت به سر         ها   و سال  ها  كار شرافتمندانه ماه  

ي طـوالني بـا خـود دارنـد، اگـر           ها  قه خود را سال   آرزوي داشتن شغل مورد عال    
ان و توانمندان به جاي خدمت كردن، كـار         مدار  مسئولين، وزرا، نمايندگان، سياست   

شبانه روزي و تالش براي ايجاد كـار و اشـتغال بـراي جوانـان بـه كـار ديگـري         
دني بپردازند، به باند بازي، حزب بازي، و گروه بازي بپردازند، اين خيانتي نابخـشو           

   2.به جوانان اين ملت است
ترين عامل براي تحقـق اهـداف       اولين و مهم  . ساختن ايران نيازمند چند عامل است     

وحدت و برادري رمز پيـروزي ملـت ايـران و مـسلمانان              .وحدت و برادري است   
اين آن نقطه كليدي است كه دشمنان فاسد با هزار ترفند مورد هـدف قـرار                . است
بنـدي   دسته و به بهانه    هاي گوناگون اند به بهانه  اي دور در تالش   هاند؛ از گذشته  داده

ي بـين صـفوف ملـت       هابندي  اي، و انواع دسته   سياسي، گروهي، حزبي، باندي، فرقه    
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359 نژاد  تحليلي بر شخصيت سياسي محمود احمدي

  1.ايران رخنه و فاصله ايجاد كنند
يك ملـت را اول    . كند را از هم جدا مي     ها  يكي از كارهاي شيطان اين است كه آدم       

... به نام منطقه، حزب، نگـرش و      . كنمگويد دو گروهشان مي   اول مي . كندتقسيم مي 
. كنـد باز به اين اكتفا نمـي      .كنداز هم جدا مي   را  رود كه دو برادر     آن قدر جلو مي   

  2.كندشيطان انسان را از درون دچار تفرقه و متالشي مي
ها و مديراني مواجه است     گرفتاري امروز بشر آن است كه با بعضي رهبران، قدرت         

 و گـروه خودشـان      حزباند و فقط به منافع،      ه بويي از ايمان و عمل صالح نبرده       ك
دهـد كـه حقـايق را        اجازه نمي  ها  انديشند و متأسفانه عقل و انديشه آنان به آن        مي

آنان حاضـرند   . ي خود و خودشان توجه كنند     ها  بفهمند و به منافع دراز مدت ملت      
   3.براي منافع خود دنيا را به آتش بكشند

تعهد ما به كجاست؟ ما به چه كسي بدهكار هستيم؟ بـراي چـه كـسي بايـد كـار                    
بكنيم؟ تعهد ما به يك گروه، يك دسته، يك شهر، يك قشر، يا فرد است؟ نه، تعهد                 

ايـن كـه مـا    . هاي اسالمي، خط واليت و عموم ملت ايران اسـت      ما به اصل آرمان   
 عـوض   مان   فضاي كاري  خودمان را متعهد به عموم ملت ايران احساس كنيم اصال         

د يا  نشود تا اين كه كسي خودش را متعهد به يك گروه، دسته، جناح، حزب، با              مي
   4.ما موظف خدمت به همه هستيم. فردي بداند

مـا  . مسئولين فقط به ملت، واليت، خدا و پاكـان بـدهكار هـستند            . ما مديون ملتيم  
 و نبايد مـردم را بـا هـيچ          ما خادم مردميم  . بدهكار هيچ باند، گروه و حزبي نيستيم      

مـن بـه    . كنيم براي مـتن مـردم اسـت       هر كاري مي  . كسي عوض كنيم يا بفروشيم    
گويم كه مبادا كسي در گوشـه و كنـاري در اسـتان             ام اينجا هم مي   همكارانم گفته 

ن آقـا    آ يا  باشد كه براي خوشامد اين آقا      يمديري، فرمانداري، بخشداري، مدير كل    
اي را جا به جا بكند يا حقي را باال و پـايين بكنـد، ايـن    ژهي بكند، پرونصبعزل و   

ممكن است خبرش به ما دير برسد، اما در آن دورانـي            . مال اين دولت نخواهد بود    
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360 گفتمان عدالت و معنويت

چون ملت ما به اين چيزها  .كه هست او  آن جا غاصب است و حق ندارد كه باشد
   1.خواهندند و اين چيزها را نميدرأي ندا

مـا در راه    . گزاري و نوكري مردم است     دولت خدمت .  است اين دولت، دولت كار   
اين دولت . كنيمگزاري حتي يك دقيقه را هم تلف نمي كردن و خدمت ساختن، كار

نه اهل حزب بازي، گروه بازي و باند بازي اسـت و نـه اهـل ايـن اسـت كـه در                       
 ها وقت خودشان و ملت را براي باند       جلسات دولت و غير دولت بنشينند و ساعت       

   2.ها تلف بكنندها و گروه بازيبازي
امكان نداشت كسي متصل به يك حزب       . شد كشور تقريبا حزبي اداره مي     )در گذشته (

خـواهم   نمـي . و قسم خورده به اهداف آن حزب نباشد و در مناصب مهم قرار بگيـرد              
ه تجرب... اي هستند كه داخل حزب نيستند     اما افراد شايسته  . بگويم حزبي بودن بد است    

تاريخي ما نشان داده است هر دولتي كه آمد براي بقاي خودش حزب درسـت كـرد،                 
. ي مديريت كشور را متالشي كرد و هم خودش و هم حزبش زمـين خوردنـد               ها  بنيان

من به اين   . هايش در بدنه مردم برود    بجوشد و ريشه  . حزب بايد از درون مردم بجوشد     
توانـد بـرود بيـست      دولـت مـي    .ادي ندارم هاي دولتي هم راه بياندازيم اعتق     كه رسانه 

يك امتياز بـه    . شود داد مستقيم مي  غيرروزنامه راه بيندازد، پول بدهد، پول را مستقيم و          
.  ميليارد تومان سود ببرد و بگوييم روزنامه راه بينداز         15ـ10گروهي بدهي و يك دفعه      

   3. اعتقاد ندارمها من به اين
 دولـت .  نبود ها  مردمم، يعني حزبي، گروهي و اين     من خودم باالخره برآمده از متن       

باالخره مردم يعني همين نهادهاي مدني مـردم        . خواست كه من بيايم    هم نمي  )قبل(
اين . كنيم مردم بايد كشور، اقتصاد و فرهنگ را اداره كنندما فكر مي ). ه كردند دارا(

معنـايش ايـن    اما حمايت   . كنيمعنايت بكنيد و حمايت هم مي     . ديدگاه دولت است  
ا بودجه  يدولتي است، پول     غيرهاي  هايي كه اسمش تشكل   نيست كه ما براي تشكل    

تشكل مردمي يعني متكي بـه مـتن        . اين كه اصال نفي آن هدف اصلي است       . بدهيم
دولـت از مـتن مـردم بـود، همـين           ... دهـيم   مي ما هم ميدان و فرصت    . مردم است 

                                                 
 .15/2/1386مصاحبه پايان سفر به استان كرمان؛ . 1
 . 30/9/1385سخنراني در ديدار با مردم اسالم آباد؛ . 2
 . 7/3/1386ر با دانشگاهيان استان اصفهان؛ سخنراني در ديدا. 3
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361 نژاد  تحليلي بر شخصيت سياسي محمود احمدي

 خودشـان آمدنـد حركـت كردنـد و          ها اي و نهادهاي مردمي، اين    هاي محله  تشكل
البتـه  . كند حمايت مي  ها  بنابراين دولت به طور كامل از آن      . تشكيل دادند را  دولت  

اند و انواع كارها    كنيم، چون باالخره مردم   خيلي جاها هست ما االن داريم كمك مي       
كننـد و كـار     كنند، نظافت محله مي   ي مي دنور دهند، تشكلي هستند كوه     مي را انجام 

ايـن  . دهـد هايي را انجـام مـي     دولت در حد توان كمك    . كنندرهنگي و خيريه مي   ف
اند كه دارند    تقويت و فعال بشوند، يعني مردم      ها  هر چقدر اين  . ديدگاه دولت است  
   1.كنيمكنند و ما از اين استقبال ميكشور را اداره مي

بـراي خودشـان   هاي قبلي بالفاصله بعد از اين كه دولت تشكيل شد هر كـدام   دولت
ايـن دولـت   . گرچه قبلش هم مورد حمايت احزاب بودنـد . يك حزب درست كردند  

 يعني خود مردم تصميم     ،دولت مردم از متن مردم جوشيد     . مورد حمايت احزاب نبود   
ـ زحتقريبا هيچ   ... ين دولت بود  تر  شايد به اين تعبير بشود گفت كه مردمي       ... گرفتند ي ب

بعد از انتخابات هم تقريبـا همـين طـور          . حمايت نكرد قبل از انتخابات از اين دولت       
و رسما مورد   ... هاي قبل هر كدام يك حزب درست كردند، حزب رسمي         دولت. بود

ي نظارتي و انتخاباتي    ها  رسما هم در فشار به دستگاه     . حمايت رييس دولت هم بودند    
سـت  امـا مـا حـزب در      ... )از آن بهـره بردنـد     (و درون سيستمي و هم در تبليغـات         

اند، مـا از    داده ، يعني قبول نداريم كه از امكاناتي كه مردم در  اختيار ما قرار             كنيم  نمي
مـا بايـد از ايـن       . اين غلط است  . اين امكانات براي دوام اين اختيارات استفاده كنيم       

ما دنبال حزب نيستيم و اصال وقـت حـزب را             ...امكانات براي خدمت استفاده كنيم    
د كار بكنيم و بگذاريد يك گروه هم كار بكنند، حاال يك عده بروند              ايما آمده . نداريم

و حزب درست كنند، يك عده هم باالخره بايد براي اين كشور كـار كننـد مـا فكـر        
هـا بـراي كـار     اند و از ايـن ثانيـه      مردم ما را اينجا آورده     .كه ما براي مردميم   كنيم    مي

   2.ردم استتشخيص هم با م. اين وظيفه ماست. استفاده كنيم
. مبارزه با فساد و ايجاد تحول، فقط سر و صدا كردن و داد و بيـداد كـردن نيـست      

 خيلي زيـاد اسـت و طبيعـي هـم           ها  خواهد، چون مخالفت   تدبير مي   و واقعا برنامه 

                                                 
 .23/8/1385مصاحبه مطبوعاتي و راديو تلويزيوني؛ . 1
 . 3/11/1385مصاحبه با بخش گفتگوي ويژه خبر شبكه دوم سيما؛ . 2
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362 گفتمان عدالت و معنويت

روزي كه تصميم گرفتم وارد ايـن عرصـه شـوم، از            . كردم  مي بيني  پيشمن  . هست
خدايا اگر بناست اين مسئوليت بـر عهـده         يكي اين بود كه     . خدا چند چيز خواستم   

منت هيچ حزب و گروه و آدمي روي دوشـش          . خواهممنت مي   بي من باشد، دولت  
   1.گيريمبراي اين كه بتواند تصميم بگيرد، و االن ما واقعا داريم تصميم مي. نباشد
آينـد آدم حـزب     مـي . يي كه االن در كشور هستند نگاهشان حزبي اسـت         ها  حزب

هـم  از او دفـاع     . مهم نيست ايـن چـه كـار بكنـد         . گذارندسر كار مي  خودشان را   
دفعه اول كه ما آمديم     ) ايالم(همين جا   . ديديم ديگر، حزبي سر كار بودند     . كنند مي

. گفـت خـود آقـاي اسـتاندار مـي       . ها را به ما نشان بدهند     نشد اين اطاق  شان    روي
 كـه مـا ايـن قـدر خـرج           هـايي گفت استاندار قبلي گفت فالني را به اين اطاق         مي

چه قدر آدم   . حاال ما امروز صبح به يك محله محروم در ايالم رفتيم          . ايم نبريم  كرده
چه قدر هـست؟ خـب      . در همين ايالم هست كه به مختصر و جزيي نيازمند است          

. هاي افراد ندارنـد   آيند و كاري به صالحيت     سياسي بودند و همين طوري مي      ها  آن
   2.خواستند حاكم باشند  ميفقط. ند در كشور كاري بكنندخواستبراي اين كه نمي

چـرا  .  كه هدف نيست   ها  خود اين .  ابزار خدمت است   ها  اين... حزب، دسته و گروه   
ي خـالف واقـع     هـا   ربط و بسياري اوقات بـا حـرف         بي يها  وقت مردم را با حرف    

هـا،  مـان اما اسالم، آر  . خواهيم رفت ما  همه  . بگذاريد كشور ساخته بشود   ... بگيريم
   3.مانندايران و ملت ايران مي

. قانون اساسي ما اجازه داده كه احزاب باشند و تشكل از ديد من چيز خـوبي اسـت                 
اولين اصل براي يك حزب اين اسـت كـه   . اما من اين تحزب وارداتي را قبول ندارم      

براي اداره كشور برنامه داشـته باشـد؛ بـراي اقتـصاد، اشـتغال، فرهنـگ و سياسـت               
 سـال   30ـ20يشان  ها   بعضي .اندتقريبا همه احزاب موجود ما فاقد اين برنامه       . يخارج

كـادري هـم بـراي اداره كـشور         . كنند، اما هنوز برنامـه ندارنـد      است كه فعاليت مي   
عمـده تمركـز    .  ديديم دست به دست شده، برنامه روشني وجـود نـدارد           .اند  ساختهن

خـب ايـن يـك بخـش        . ده اسـت  هاي سياسي متمركز ش   احزاب ما االن روي رقابت    
                                                 

 . 28/7/1385سخنراني در بازديد از دانشگاه امام صادق؛ .  1
 . 15/9/1386يالم؛ سخنراني در ديدار با دانشجويان شاهد و ايثارگر ا.  2
 . 3/10/1385ان برتر شاهد و ايثارگر؛ آفرين سخنراني در اولين جشنواره ملي كار.  3
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363 نژاد  تحليلي بر شخصيت سياسي محمود احمدي

گرايي كه به ما ارث رسيده، يعني فرهنـگ     اين حزب قدرت   .كوچك كار حزبي است   
خواهيم كه دنبال انجام وظيفه و خدمت باشد،          مي ما تشكلي . حزبي، اين مال ما نيست    

كـنم، ولـي فـضاي عمـومي         نفي نمي . نداريم گويم اصال نمي. اين خيلي خوب است   
   1.من با اين مخالفم نه با تشكل. ستتحزب در كشور ما اين ا
ام و هميـشه هـم تـشكيالتي        باالخره من يـك آدم سياسـي      . من مخالف حزب نيستم   

و جناح  » ب«و  » الف«اي دور هم جمع شدند و حزب        ، آيا به صرف اينكه عده     ام  بوده
شـود؟ نـه، حقـي      انقالب ايجاد مي   درشان    اند، حقي براي  درست كرده » ب«و  » الف«

كنند، بعد طلبكـار  كه منابع و ارتباط دارند، حزب درست مي    اي    عده... شوديايجاد نم 
هـاي انقـالب،    اصال مرز بندي  . رويمما زير بار اين نمي    . شوندهمه انقالب و ملت مي    

انقالب يك روح، تفكر، حركت، آرمان      . اند نيست هايي كه درست كرده   اين مرزبندي 
 هـاي موجـود    يـك از دسـته بنـدي       در قالـب هـيچ    ... و مجموعه ارزشي است كـه     

   2.گنجد نمي
كنند انقالب درست شده اسـت كـه مـا           ما خيال مي   انمدار  سياستاالن بسياري از    

 بروند خودشـان    ها  يك مدت اين حاكم باشد، بعد  آن       ... چند گروه و حزب بشويم    
ايـن را كنـار     . هاي آن را پيدا كنند، عليه اين فعاليـت كننـد          را تجهيز كنند، ضعف   

... دوباره همين طـور .  باشندها  سر كار بيايند و هفت، هشت سال هم آنها  ند، آن بزن
 هـا  بسياري از مشكالت اخالقي امروز جامعه ما به خاطر اين است كه آرمـان         ) لذا(

   3.ي اصلي انقالب فاصله گرفتيمها جا به جا شد و از آرمان
كـشورشان داشـته    توانند نقش بسيار مؤثر و مفيدي در خدمت بـه           همه احزاب مي  

ط دهند، برنامه تهيه كنند، راه كار     سب احزاب بايد كادرسازي كنند، انديشه را     . باشند
. تواننـد كمـك كننـد   هـا مـي  ه دهند، در همه زمينـه يبراي پيشرفت اداره كشور ارا    

هـاي خـدمات    عرصـه  سازماندهي كنند و وارد    توانند بدنه اجتماعي را   همچنين مي 
  4.قتصادي شونداجتماعي، علمي، فني و ا

                                                 
 . 14/12/1385مصاحبه اختصاصي با روزنامه ايران؛ .  1
 . 7/7/1384هاي دانشجويي؛  ها و تشكلسخنراني در ديدار با نمايندگان انجمن.  2
 . 15/10/1384طالب قم؛ سخنراني در ديدار با روحانيان و .  3
 . 24/2/1385مصاحبه مطبوعاتي و راديو تلويزيوني؛ .  4
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  بندي معج
بيش از مفـاهيم ديگـر      » گزار شخصيت خدمت «سياسي،  ي  ها  از ميان تمام مفاهيم و ريخت     

گـزار   شخـصيت خـدمت   .  اسـت  نژاد  شناختي و شخصيتي احمدي    هاي روان ويژگيگر    بيان
اگر هدف از انتخـاب مفـاهيم در ايـن جـا             .برآمده از نمادها و فرهنگ سياسي شيعه است       

نـسبت بـه    » گزار شخصيت خدمت «كنندگي رفتار سياسي افراد باشد،        تبيين برتري خاصيت 
 برخـوردار   نژاد  كنندگي بيشتري درباره رفتار سياسي احمدي      از خاصيت تبيين  مفاهيم ديگر   

دهـد، نظـام      مـي  اين مفهوم به خوبي اهداف او را در حوزه جامعه و سياست نـشان             . است
هـاي  هـاي سياسـي وي را در دوره  ها و گـرايش سازد، دليل تصميم فكري او را تشريح مي    

  .رساند ميبيني رفتارهاي او در آينده ياري  كند و حتي در پيشمختلف تبيين مي
اساس اهداف نهايي افراد كه      ر كه ريخت شخصيتي را بر     لطبق نظريه روانشناسانه آد   

 رسـيدن بـه    بـراي ها اي كه آن برنامه نيز است، وناآنها و رفع نيازهاي واكنشي به نقص  
گزار اهـداف غـايي خـود را         كند؛ شخصيت خدمت  اند تبيين مي  اهداف خويش برگزيده  

 مهـرورزي و طلـب      ،يـي گرا  عدالت گستري، خدمت به جامعه با انگيـزه دينـي، اخـالق           
گزار از يك سو واكنشي اسـت بـه    شخصيت خدمت. داندتوسعه و رفاه براي همگان مي     

هـاي  به جانب كه مديريت را فرصت اسـتفاده       هاي حق   هاي طاغوتي و مديريت   فرهنگ
بـه فرهنـگ     واكنشي است » اميد«و  » انگيزه«دانند و از سوي ديگر با داشتن          مي شخصي

و خودبـاوري را از ايرانيـان       » اعتماد به نفس  «تحقير شده و استعمارزده زمان پهلوي كه        
ان دينـي   گزار الگوهاي مطلوب و آرماني خود را پيشواي        شخصيت خدمت . كردسلب مي 

 از اين جهـت علمـاي دينـي و          .اند  داند كه بيش از ديگران به ايشان نزديك       و افرادي مي  
اند، بيش از افراد ديگر مورد توجـه  اي كه در اين راه به شهادت رسيده      مجاهدان برجسته 

اي است كه در آن، ميـان       يشناس  ي وجود نظام معرفت   بردار  لگوادليل اين   . شوندواقع مي 
و معارف جديد شكافي وجود ندارد؛ هـر دو مويـد يكديگرنـد و بـا هـم                  معارف ديني   

  .انسجام و يكپارچگي دارند
گزار در حـوزه     توان از آثار ظهور شخصيت خدمت     را مي » ي ديني ساالر  مردم«تحقق  

ي سياسي مردمي ها دهد كه نظامي ديني نشان ميساالر مردم. سياست و حكومت دانست
در . ي به معناي ليبرال دمكراسي نيستساالر  مردمانجامد و   يلزوما به ليبرال دمكراسي نم    

مطلـوب محـسوب    » شخصيت دمكراتيك «واقع اگر در روانشناسي سياسي غرب امروز        
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 شخصيت مطلوب اسـت كـه       »گزار شخصيت خدمت «ر فرهنگ سياسي شيعه     دشود،  مي
ي دينـي   اهـ    و بيـنش   ها  با الگو قرار دادن پيشوايان ديني حركت اصيل را به سوي ارزش           

ي حقيقي مبتنـي    ساالر  مردمي  ها  گزار در پي نشان دادن مزيت      شخصيت خدمت . داندمي
ي را از عدالت اجتمـاعي      ساالر  مردمبر دين است كه در برابر دمكراسي كاذب سكوالر،          

و اصـالت بخـشيدن بـه مـتن مـردم را در برابـر خواسـت                 داري    سازد و مـردم   جدا نمي 
  .داندهاي خود مي قدرت از اولويتي فشار و ارباب ثروت وها گروه

قـوانين دينـي مبتنـي بـر        «،  »نظام سياسـي انتخابـاتي    «ي ديني بر سه اصل      ساالر  مردم
گـزار معتقـد     شخصيت خـدمت   . بنا شده است   »كارگزاران عادل خود ساخته   « و   »عدالت

شـود و خودسـاختگي و اصـالح درونـي           آغاز مي  ها  است كه اصالحات از درون انسان     
كـارگزاران  .  و صـاحبان مناصـب بـيش از افـراد ديگـر جامعـه اهميـت دارد                 كارگزاران

لـذا  . ساالري ديني بايد آراسته بـه اصـول و فـضايل نظـام اخالقـي اسـالم باشـند                   مردم
داري و  ي سكوالر غربي را كـه مبتنـي بـر سـرمايه           ها  هاي تبليغاتي مرسوم در نظام     روش

گزار به اصالت گفتمان دينـي       خدمتشخصيت  . دانداخالقي است روا نمي    غيررفتارهاي  
م خودي را به متاع قلـب دنيـوي شـده مفـاهيم و     يخويش ايمان دارد و گوهر ناب مفاه    

  .فروشدغربي نميي ها گفتمان
ي هـا   و كـار انتخابـات فعلـي و هزينـه          امروز يك سؤال جدي اين است كه آيا ساز        

 تـأثير   گذاري  مل قانون هاي مادي تبليغاتي به چه ميزان در روح و ع         سرسام آور و روش   
امروز مجلس محترم، دولت و همه دلسوزان بايد با اصالح قانون و جديت از تأثير . دارد

اركان حكومت جلوگيري كنند و احدي نبايد حق داشته باشد كـه            گيري    ثروت در شكل  
امـام عزيـز    ... ب قدرت دسترسي داشته باشد    صبا اتكا و اعتبار ثروت و منابع مالي به منا         

رمودند؛ بيان اين حقيقت كه صاحبان مال و منال در حكومت اسـالم هـيچ امتيـاز و                  ما ف 
مسلم راه  . برتري از اين جهت بر فقرا ندارند و ابدا اولويتي به آنان تعلق نخواهد گرفت              

كنـد و  شكوفايي و پرورش استعدادهاي خفته و سركوب شده پا برهنگان را فـراهم مـي    
 و هـا  گز، به خاطر تمكن مالي خود نبايد در حكومـت       تذكر اين مطلب كه ثروتمندان هر     

 كـشور اسـالمي نفـوذ كننـد و مـال و ثـروت خـود را بهانـه                    كنندگان  حكمرانان و اداره  
وشي و مباهات قرار بدهنـد و بـه فقـرا و مـستمندان و زحمـت كـشان افكـار و                      فرفخر

دادن مردم  ين عامل تعاون و دخالت      تر  اين خود بزرگ  . هاي خود را تحميل كنند    خواسته
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366 گفتمان عدالت و معنويت

 هـا  هاي متعالي و فـرار از تملـق گـويي      گرايش آنان به اخالق كريمه و ارزش        و در امور 
گردد و حتي بعضي ثروتمندان را از اين كه تصور كنند كه مـال و امكاناتـشان دليـل                   مي

   1.اعتبار آنان در پيشگاه خداست، متنبه كند
اسـالم  .  به خـداي واحـد     اسالم است و ايمان   .  و آزادي و آزادگي     است اينك اسالم 

و مبارزه با ظلم و ستم و با همه فراعنه و نمرودها در همـه               خواهي    است و فرياد عدالت   
اينك اسالم است و صلح و آرامش بـر پايـه خداپرسـتي و عـدالت و             . ها  عصرها و نسل  

  2.اسالم و خدمت به بندگان خدا
 در آغاز مـسنوليت     ادنژ  در پايان اين فصل به جاست كه به پيمان اخالقي كه احمدي           

شـهرت  »  نامـه   ميثاق«اين پيمان كه به     . خود با اعضاي دولت نهم منعقد كرد، اشاره كنيم        
 در آغاز دوران رياست جمهـوري       نژاد  ي احمدي ها   و دلمشغولي  ها  يافت روايتگر دغدغه  

  را از مسئوليت جديد به تـصوير نژاد  مفاد اين پيمان ضمن آن كه برداشت احمدي       . است
 انتشار نيافت سند روشـني بـراي ترسـيم          ها   به دليل آن كه محتواي آن در رسانه        كشد مي

  . استنژاد در نزد احمدي» گزار شخصيت خدمت«چهره 
الذين ان مكناهم في االرض اقاموا الصلوه و اتوا الزكـوه و            .  الرحمن الرحيم  اهللا  بسم

   3. االمورهامروا بالمعروف و نهوا عن المنكر و هللا عاقب
 و   خيـر انـصاره و اعوانـه          النصر و اجعلنا مـن     العافية و  و   الفرج   لوليك   عجل  اللهم

  . و احفظ قائدنا يديه  بين المستشهدين
 )عج( عصر  در پيشگاه الهي و در محضر حضرت ولي         نامه  اينجانب با امضاي اين ميثاق    

 پاسدار  كنم تا زماني كه در دولت اسالمي مسئوليت دارم          مي به قرآن مجيد سوگند ياد    
  :و مجري تعهدات زير باشم و با همه توان در تحقق آن بكوشم

ي دولت اسالمي به ويژه اصول    ها  همه توان خود را صرف تحقق اهداف و برنامه        . 1
عدالت گستري، مهرورزي، خدمت به بندگان خـدا و پيـشرفت و تعـالي مـادي و                 

  . كشور كه برخاسته از اصول انقالب اسالمي است، نمايم معنوي
 و فرهنـگ اسـالمي از جملـه واليـت مطلقـه فقيـه،               هـا   با همه تـوان از ارزش     . 2

                                                 
 .6/3/1385گذاري و مجلس؛  سخنراني در مراسم يكصدمين سالگرد قانون.  1
 .22/11/1384سخنراني در سالگرد پيروزي انقالب اسالمي؛ .  2
  .41سوره حج، آيه .  3
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367 نژاد  تحليلي بر شخصيت سياسي محمود احمدي

، جانبازي در راه خدا، آزادي و آزادگي، سـاده          طلبي  ي، ايثارگري، شهادت  مدار  دين
زيستي، پاكدستي، پاكدامني، صداقت در گفتار و سالمت در عمل و رعايت شعائر             

  . اسالمي دفاع نموده و در راه ترويج آن بكوشم
مدت زماني را كه در دولـت اسـالمي حـضور دارم، وقـف خـدمت صـادقانه و                   . 3

متواضعانه به مردم و رفع مشكالت آنان و پيشرفت كشور نمـوده و از حقـوق مـردم                  
  .ان ملت و متجاوزان به حقوق عمومي با قدرت بايستمخواه دفاع نمايم و در مقابل بد

قـوا، مجاهـدت در راه خـدا،        ي و معيـار ت    سـاالر   در گزينش همكاران، شايـسته    . 4
گـزاري و    شجاعت، مردم داري، كارداني و كارآمدي، ساده زيستي، روحيه خدمت         

خدمت به مردم را بر هر معيار ديگري تـرجيح دهـم و از هـر نـوع رابطـه بـازي،                  
  .يي و جناح بازي به شدت خودداري نمايمگرا گروه

ت خود را در موفقيت و با همه توان در جهت موفقيت دولت تالش نمايم، موفقي. 5
پيروزي دولت بدانم، از تصميمات دولت به طور كامل تبعيت نمـايم و در اجـراي                

  . بكوشم و از هر اقدام ناهماهنگ جداً خودداري نمايمها آن
همراهي و همـدلي و وحـدت اعـضاي دولـت و كـار جمعـي را يـك اصـل                     . 6

دار كنـد، خـودداري      دانسته و از هر اقدامي كه اين اصـل را خدشـه              ناپذير  خدشه
با شجاعت نظرات خود را در دولت مطـرح كـنم، همـه امـور را در درون                  . نمايم

مجموعه دولت بررسي نموده و تصميم نهايي را ولو مغاير با نظر خـودم باشـد بـا                  
جديت و صداقت اجرا نمايم و از روح مسايلي كه موجب وهن دولـت در اذهـان                 

  .مردم گردد، اجتناب كنم
ه در دولت حضور دارم از هر نوع فعاليت اقتصادي شخصي و تـالش              در مدتي ك  . 7

  .آوري ثروت بپرهيزم و به دريافتي از دولت در زندگي شخصي اكتفا نمايم براي جمع
 و  ها  ي دولت و جلوگيري از ريخت و پاش       ها  و كاهش هزينه  المال    در حفظ بيت  . 8

  .مصارف غير ضرور و اسراف با همه توان بكوشم
  . تالش نمايموري ي دولت در افزايش بهرهها ي كيفيت كار و تحقق برنامهدر ارتقا. 9

  . گرايي، فقر، فساد و تبعيض مبارزه نمايم گري دولتي، تجمل با همه توان با اشرافي. 10
خدمت به محرومين و مناطق محروم را در سرلوحه اقدامات خود قـرار داده و               . 11

  .بديل بدانم  بيآن را يك ارزش
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368 گفتمان عدالت و معنويت

گزاري دانـسته و     جاي ايران عزيز و همه ايرانيان گرامي را شايسته خدمت         همه  . 12
ايـن ميثـاق يـك    . در راه آباداني و رفع محروميت از همه آنان با تمام توان بكوشم           

   .تعهد الهي است و عدول از آن به هر ترتيب به منزله نقض تعهدات اسالمي است
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  منهفصل 

  ها  و روشها چالشيافتگي،  ل ايران؛ توسعهئمسا
  
ان بيش از موضـوعات ديگـر مهـم تلقـي           مدار  كه در بررسي انديشه سياسي دولت     اي    مسأله

 و راه كارهايي است كه براي رفع يافتگي  ي ايشان در باره توسعه    ها  شود باورها و سياست    مي
  . اندموانع توسعه برگزيده

اهداف، ابزارها،  : سيم كرد توان به چهار بخش تق    هر انديشه سياسي را از يك ديدگاه مي       
توان از يك جـنس و هـر دو را            مي  ابزارها و راه كارها را     البته. ها و راه كارها   تلقي از چالش  

 ابزارها معطوف به اهـداف  يي براي دست يابي به مطلوب دانست، با اين تفاوت كه          ها  روش
ولتمـرد سـه    لذا در بررسي انديشه سياسـي يـك د        . هاهستند و راه كارها معطوف به چالش      

دانــد و   مــيايــن كــه وي اهــداف را چــه: پرســش از موضــوعيت بيــشتري برخوردارنــد
ي پيش روي توسعه ها كند؛ اين كه چه دريافتي از چالش را چگونه تعريف مييافتگي توسعه
داند؟ پاسخ بـه  يي را براي دست يابي به توسعه و رفع موانع مناسب مي           ها  چه روش و  دارد؛  

 متغيرهاي زماني و مكاني است و با توجه به هر كشور و در هـر دوره      سته به باواين پرسش   
 هـا   روش  و هـا   در اين ميان اهداف ثبات بيشتري دارند و چالش        . يي خواهد داشت  ها  تفاوت

  .پذيرندبيشتر دگرگوني مي
 ل آشنا شديم، لذا در فص     نژاد  ي اساسي احمدي  ها  در فصول گذشته با اهداف و مطلوب      

 در ايران را در زمان كنـوني چـه          يافتگي  ي پيش روي توسعه   ها  و چالش حاضر بر آنيم كه ا    
  .كنديي را براي آن توصيه ميها داند و در نهايت كاربست چه روشمسايلي مي
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370 گفتمان عدالت و معنويت

  يافتگي  موانع توسعه. الف
توان بـه سـه مـانع مهـم در        مي  به طور كلي   نژاد  ي احمدي ها  بر اساس باورها و تجربه    

 ) اقتـصادي  ،فساد اداري (موانع اداري   ،  موانع فرهنگي : رددست يابي به توسعه اشاره ك     
  .و موانع سياسي

  
  يافتگي  موانع فرهنگي توسعه. 1

 در ايران مهمترين نقد و آسيب را مربوط بـه           يافتگي  ي توسعه شناس   در آسيب  نژاد  احمدي
ي عـاريتي نوسـازي كـه از سـوي          هـا    در نظريـه   .داندبومي و تحميلي مي    غيري  ها  نظريه
مورد تغافـل قـرار گرفتـه    » عدالت اجتماعي «تحميل شده،    ي غربي ها  ن و سازما  اه  مكتب
نداشـتن همگـي بـه نادرسـتي        خـواهي     بومي نبودن، ديني نبودن و جهت عـدالت       . است

به عبارت ديگر، نقدهاي   . ي گذشته اشاره دارد   ها  ي توسعه در سال   ها   و تئوري  ها  سياست
بحثي ارزشي نيست كه تنها به تـضاد آن         ي گذشته اجرايي كشور صرفا م     ها  او به سياست  

سـت  گرا  خواهانه باز گردد، بلكه نقدهايي توسـعه       ي ديني و عدالت   ها   با ارزش  ها  سياست
 توسـعه بـدون   نژاد احمدي. پردازدي وارداتي مي  ها  انجامي تئوري سر   بي كه به نادرستي و   

عه بـا وجـود   دانـد و اصـوال توسـ      پايدار و حقيقي نمي    يافتگي  عدالت را در مسير توسعه    
توسـعه ريـشه در فرهنـگ،       . داندهاي فقر و فساد و تبعيض را وهمي و خيالي مي          مؤلفه

اي و اي تحميلـي، تـك بعـدي، تـك نـسخه         تاريخ و شرايط هر سـرزمين دارد و مقولـه         
هـاي   بـا نـسخه    »ايـران اسـالمي   «. زا نيست كه تنها از يـك مـدل تبعيـت كنـد             درون غير

 شكاف  ها  اين سياست گيري    رسد و رهاورد پي   توسعه نمي ليبراليستي و سكوالريستي به     
  .ي استكار  بيي غربي و گسترش فقر و تبعيض وها طبقاتي، وابستگي به دولت

ي پيشرفت، نوع زندگي، نوع     ها   هستند حتي برنامه   مند  عالقه) ي غربي ها  دولت(آنان  
هـا،  ز برنامـه  امـرو ...  تحميل كننـد   ها   را هم به ساير ملت     ها  ها و هدف  نگاه و آرمان  

ي، الملل  بيني به ظاهرها ي توسعه كه از ناحيه برخي سازمانها گيري معيارها و جهت
، بـه كـشورهاي در حـال توسـعه يـا كـشورهاي              ي بـزرگ  ها  اما در اختيار قدرت   

 ي بـزرگ  هـا   شود، دقيقا در جهت تامين منافع همـان قـدرت           مي افتاده توصيه  عقب
ي هـا   ، اسـتعدادها و ويژگـي     هـا   بر توانمندي پيشرفت هر كشور بايد مبتني      ... است

ي هـا   برنامـه . ريزي، سازماندهي و اجرا شود     فرهنگي و اجتماعي همان كشور برنامه     
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371 ها ها و روش يافتگي، چالش مسائل ايران؛ توسعه

برنامه اجتماعي، زماني موفق اسـت كـه        . توسعه در واقع يك برنامه اجتماعي است      
 ،هـا   اقتباس برنامه . شودي محيطي باشد كه در آن محيط اجرا مي        ها  مبتني بر ويژگي  

امروز توسعه به مفهوم غربي يك سراب دست نيافتني         ... برد را به جايي نمي    ها  ملت
ي توسـعه   هـا   اجـراي برنامـه   .... است، يعني هدفي است كه واقعيت بيروني ندارد         

 و منـابع از كـشورهايي شـده اسـت كـه             ها  وارداتي منجر به خروج بيشتر سرمايه     
ه بر اين، توليدات سنتي، بـومي، روابـط         عالو. را اجرا كنند   ها  خواهند اين برنامه   مي

ترين سرمايه يك ملت و يـك       ي فرهنگي اين كشورها هم كه بزرگ      ها  كار و ويژگي  
... هاي پيشرفت است، به شدت دچار آسيب شده اسـت كشور براي دسترسي به قله  

نيست، شكوفايي استعدادهاي بومي و ملي، خودباوري و اعتماد به نظر  چيزي كه مد 
... سـت ها  تـرين سـرمايه آن    ست كه بزرگ  ها  ي تقويت هويت ملي ملت    نفس و احيا  

ويت فرهنگي و حفظ هويت تاريخي در واقع سكو و پشتوانه حركـت يـك   هحفظ  
 بعـد گفتنـد     . ابتدا گفتند برنامه توسعه اقتصادي، ديدند كـافي نيـست          ...ملت است 

. يروي بكند  كشورها بايد از الگوي وارداتي پ       بر مكتوسعه سياسي، يعني نظامات حا    
 و معيارهـا    ها  امروز هم دنبال توسعه فرهنگي هستند، يعني مانع فرهنگي، مانع سنت          

كند بايد برداشته شود  كه در مقابل موج استيالي بيگانه مقاومت ميها و هويت ملت
هـاي امـروز در خـدمت جريـان         بينيد كه بسياري از رسانه    مي. تا تسلط كامل شود   

پيچيده  ي بسيار ها  گ و معيارهاي نظام سلطه را به روش       ادبيات، فرهن . سلطه هستند 
ين و  تـر   ين، مانـدگار  تـر   ي بومي جزو زيباترين، خـالق     ها  فرهنگ... كنندترويج مي 

كشورهاي اسالمي و تقريبا همـه كـشورهاي   . ي بشري هستند ها  ين فرهنگ تر  انساني
ي هـا  از شخـصيت .  پيروان پيامبران الهي و مصلحان بشري هستند،دوست و جنوب 

بزرگي مثل كنفوسيوس و بودا تا پيامبران الـوالعزم الهـي، پيـامبر بـزرگ اسـالم و             
   1).ع(حضرت مسيح

عدالت را فراموش كرديم يا به عدالت بـه عنـوان عنـصري             » پيشرفت«اگر به اسم    
يـي و   زدا  ه توسعه كشور كه بايد به محروميـت       گا  دست دوم و سوم نگاه كرديم، آن      

هـاي  قلـه . كندگيرد و ضد عدالت عمل مي       مي اصل قرار رفاه همگاني منتج بشود،     
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372 گفتمان عدالت و معنويت

تواند بقا و گسترش چنـين      آيد كه مي  گيرد و مناسباتي به وجود مي     ثروت شكل مي  
شـويم    مـي  بعد از مدتي متوجه شديم و     . تجمعاتي از ثروت را حفظ و تضمين كند       

 .سـت هاي بسيار بـاال مواجـه شـده ا    آبادي كشور در مواردي با هزينه وكه عمران 
هزينه گسترش فقر و تشديد فاصله اقشار برخوردار و اقشار محروم؛ هزينه تربيـت              

انديشند و بـراي حفـظ       و مديراني كه فقط به منافع خود مي        ها  قشري از بوروكرات  
كنند، قانون را   ي مي انداز  دستالمال    كنند و به بيت   بقاي خود از مقررات تخلف مي     

كنند، بخش مهمي از منابع و ثـروت        نفوذ مي ي  گير  زنند و در مراكز تصميم    دور مي 
گيرنـد و بعـضي از      ي و زد و بند در اختيار مي       خوار  ي، رانت خوار  كشور را با ويژه   

كنند و بدين ترتيب سد بزرگي در برابـر اهـداف             مي  و مسئولين را آلوده    ها  دستگاه
ها را هـم در     ي باد آورده، بسياري از رسانه     ها   با پول  ها  همين. كنند  مي انقالب ايجاد 

ل و آسان از    هانضباطي مالي و استفاده س      بي گيرند و اختيار مطامع خويش به كار مي     
وقتـي حرمـت   . كننـد دانند، بلكه ترويج هـم مـي    را نه فقط حق خود مي     المال    بيت
شـوند و بـسياري ايـن گرفتـاري را توجيـه              مي شكسته شد همه گرفتار   المال    بيت
آن مقدار كه در مقابل     ... كشند را هم به ميان مي     و حتي پاي بعضي بزرگان    كنند    مي

زنيم، به همان اندازه هـم بايـد        كنيم و فرياد مي    مقاومت مي  ها  هتك برخي از ارزش   
ي مادي كه متعلق به ملت ما       ها  تئوري... در مقابل اقدامات عدالت شكن فرياد بزنيم      

براي نجـات نـوع      ها  اين تئوري . كنند در چنين فضايي به راحتي جا باز مي        ،نيست
 ها  ي خاص، احزاب، قدرت   ها   براي تضمين منافع گروه    ها  اين. بشر وضع نشده است   

ي مبتني بـر تفكـر مـادي    ها شود با اقتباس تئوري   نمي .اندداران وضع شده   و سرمايه 
در فـضاي  .. .ها را براي بسط عدالت فراهم كرد      جامعه اسالمي را اداره كرد و زمينه      

ي اقتـصادي،   ها  تئوري. شودعادالنه حاكم مي   غيراسالمي و    يرغمعنوي، مناسبات    غير
رسـاند، بلكـه روز بـه     ي پولي و بانكي وارداتي ما را به مقصد نمي     ها   سيستم ،پولي

بايد باور كنيم . ي بد استخوار رباما بايد باور كنيم كه ... كندروز از مقصد دور مي
بايد باور كنـيم    . خشكاند  مي راي ريشه پيشرفت، ايمان و اقتصاد كشور        خوار  رباكه  

ـ بايد باور كنيم كه ا    . خوب و در خدمت تعالي جامعه است      الحسنه   كه قرض  اق و  نف
بايد باور كنـيم كـه حـل بـسياري از مـشكالت كـشور رفـع                 . صدقه خوب است  

 خواهـد   تـر    و غني  تر  عياگر چنين شد حركت ما سر     ... محروميت از محرومان است   
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373 ها ها و روش يافتگي، چالش مسائل ايران؛ توسعه

، اما غافـل    ...ايم، توسعه سياسي، اقتصادي و     بحث كرده   درباره توسعه  ها  سال... بود
توسـعه  . كه تعالي كشور و جامعه منوط به تعالي مـادي و معنـوي اسـت              ايم    مانده

... رسـاند اقتصادي بدون توجه به معنويت و توسعه فرهنگ، ما را بـه مقـصد نمـي               
تـصادي و   ي اق هـا ريزي  امروز متأسفانه بناي بسياري از سـاختارهاي اداري و برنامـه          

توانيم انتظار داشـته    نمي. گيريم يي است كه ما از ديگران مي      ها  فرهنگي ما بر تئوري   
 بـراي   هـا    به تعالي معنوي و عدالت در جامعه منجر شود، چون آن           ها  باشيم كه اين  

   1.اندوضع شدهداري  سرمايه
بيين را ت » توسعه عدالت محور  «در وهلة اول بايد كمك كنيم كه ادبيات نوين          ) لذا(

   2.بكنيم
ي شخـصيتي نظيـر     هـا    به معناي وجـود برخـي ويژگـي        يافتگي  بودن توسعه زا    درون

 نـژاد   از نگـاه احمـدي    . اسـت » لـي ممجاهدت ع «و  » تالش علمي «،  »اميد«،  »خودباوري«
هـر سياسـت و     . هاي باال قابل تـصور نيـست      اصوال پيشرفت و توسعه جداي از ويژگي      

 اعتماد به نفس را از جامعه سـلب كنـد از موانـع              اي كه خودباوري، اميد و حس     انديشه
  .شودتوسعه محسوب مي

شـود و  او نوع نظام آموزشي كشور را كه به خاموشي خالقيت و خودباوري منجـر مـي    
 وجـود   نژاد  احمدي. داندمي كند، نياز به اصالح   گاه در برابر علم اصيل و بومي ايستادگي مي        

ي غربـي دارنـد را از موانـع توسـعه بـر             هـا   ئوريزده كه دل در گرو ت      فرهنگ مديران غرب  
لذا گذشته از آن كه     . داندشمرد و تهاجم فرهنگي را بيش از جوانان شامل حال ايشان مي            مي

 شـرايط كنـوني مهمتـرين موانـع         رانع توسعه در تاريخ گذشته ايران چه بوده است، او د          وم
دانـد كـه خـود را       بـي مـي   ي غر هـا   هـا و تئـوري    فرهنگي توسعه را دقيقا در رسوخ انديشه      

 غربـي  غيـر هـويتي جوامـع       بـي  نامند ولي موجب از خودبيگانگي و      مي »ي توسعه ها  تئوري«
 بـومي مبتنـي بـر عـدالت را از           يافتگي   طراحي و ارائه مدلي از توسعه      نژاد  احمدي. شوند  مي

ين تـر   او توسعه پايدار و حقيقي را در اصالح نظام آموزشـي از پـايين             . دانداهداف خود مي  
نظام آموزشي بايد عالوه بر آن كـه        . داند؛ از مدرسه تا دانشگاه    سطوح تا باالترين سطوح مي    
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374 گفتمان عدالت و معنويت

پيـشرفت  . دهد خودباوري و اميد را نيـز افـزايش دهـد          روحيه تالش علمي را گسترش مي     
ي وارداتـي و    هـا   بـا نظريـه   . »خـود را بـسازي    « و   »خودت باشي «شود كه   زماني حاصل مي  

توسعه نياز به فرهنگ مجاهدت و تالش . شود توسعه محقق نمي»دگري«متناسب با فرهنگ 
 وحـدت، تـالش،     نـژاد   احمدي. سازديي نمي گرا  گسترده دارد و با فرهنگ اشرافي و مصرف       

 را وجـود    يـافتگي   او يكـي از موانـع توسـعه       . دانـد عدالت و خودباوري را اركان توسعه مي      
علوم . شودكاتب علمي غربي ترويج ميداند كه از طريق م جديد مي »جبرگراي«هاي  انديشه

. انساني كشور در حال حاضر با نوعي سرگشتگي و جبرگرايي ساختارگرايانه مواجه اسـت             
كنـد؛ فرهنگـي كـه در دو شـعار           را پيشنهاد مـي    »گرايي اراده« در مقابل، فرهنگ     نژاد  احمدي

  .يابد  مي تبلور»توانيممي« و »شود مي«
بـومي  . مجاهدت و تالش علمي و تحقيقاتي اسـت       اساس اول پيشرفت، خودباوري،     

رود  علمي كه از درون بجوشد، متوازن و صحيح جلو مي         . كردن علوم يك اصل است    
 در علوم بايد رويكـرد توليـد علـم          ها  رويكرد دانشگاه . و دايمي و مستمر خواهد بود     

دا مـا رسـيده اسـت ا   بـه  ما حق توسعه فرهنگي و اعتالي آن چه را به امانت           ... باشد
هـاي نـو و علمـي را بـه كـار گيـريم،              شيوه. ، لذا بايد از مدرسه آغاز كنيم      ايم  نكرده

در وهله اول بايد كمك كنـيم كـه         ... خودباوري، اميد، عشق و نشاط را تقويت كنيم       
اي برسـانيم كـه     بايد اين را به نقطه    . ادبيات نوين توسعه عدالت محور را تبيين بكنيم       

فكر نكنيم كه   . گونه بيانديشند و عمل كنند     ان كشور اين  گير ريزان و تصميم   همه برنامه 
بلـه، مـشكالت    . مرتب مشكالت را در پيش روي خودمـان بـزرگ نكنـيم           . شودنمي

   1. به حول و قوه الهي بر همه مشكالت غلبه خواهد كرد»اراده جمعي« اما اند، بزرگ
 داريم، ناشي از    بسياري از مشكالتي كه ما امروز در عرصه اداره اقتصاد و سياست           

اصال بدون . تضعيف يا از دست دادن خودباوري در بسياري از مديران جامعه است     
اي كـه در    ايـن مـسابقه   ... خودباروي امكان برداشتن حتي يك قدم به جلو نيـست         

اي با هم مسابقه گذاشتند كه ترجمه و        عده ترجمه و توزيع ادبيات ليبرال راه افتاد و       
خار كنند، از آن دفاع كنند و منتقدين آن را منكـوب بكننـد،              ترويج كنند، به آن افت    

اند كه منشأ همـه     ندهابه ما باور  ...  همه براي اين بودكه خود باوري را بگيرند        ها  اين
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375 ها ها و روش يافتگي، چالش مسائل ايران؛ توسعه

در مسير تعالي ملت مـا يـك بريـدگي و           ...  ديگران هستند  ها  علوم، فنون و فناوري   
ي وابـسته بـه شـدت       ها  متانقطاع اتفاق افتاد و يك موج سنگين كه از ناحيه حكو          

 وقتي آدم از گذشته بريده    ... آمد يك برش زد و ارتباط را قطع كرد        شد،  حمايت مي 
سرگشتگي يعني چه؟ مـثال شـما االن پـيش مهندسـين            . شود  مي شود، سرگشته  مي

هـيچ  . زننـد مـي سازي    رويد، هر كدام يك    و راه و ساختمان ما مي      ساز  معمار، شهر 
در صـنعت هـم     . اسخگويي به نيازهاي كـشور ندارنـد      كدام الگوي روشني براي پ    

، در ي خودها ي ناشي از عدم شناخت گذشته و توانمندي  ها  زيان... همين طور است  
  1.ثيرات منفي و امتيازدهي در پي داشته استاهم تالمللي  مذاكرات بين

  
 )فساد اداري، اقتصادي(يافتگي  موانع اداري توسعه. 2

» فـساد «يي است كه بـه طـور كلـي          ها  ه در اين گفتار پديده    مقصود از موانع اداري توسع    
اي است كه به طور ضمني به بـدي داللـت دارد و            به گونه » فساد«معناي   .شودناميده مي 

اما . ندك به عنوان امري مطلوب ياد       »فساد«شود كه از    از اين جهت انديشمندي پيدا نمي     
سعه هست يا شرط الزم محـسوب       تفاوت اينجاست كه آيا مبارزه با فساد شرط الزم تو         

سخن اينجاسـت كـه     . گسترده ممكن است يا نه    » فساد«شود؟ و آيا توسعه با وجود       نمي
ي متفاوت چه اندازه براي اين موضوع اهميت قايل هستند و نقش           ها  ها و گفتمان  انديشه

 هخوا  هاي عدالت اينجاست كه مرز ميان انديشه    . كنند ارزيابي مي  هآن را در توسعه چگون    
برخي گرچه فساد را مطلوب     . گيردها شكل مي   و انديشه  ها  و فساد ستيز با ديگر گفتمان     

دانند اما براي مبارزه با آن هم اولويتي قايل نيستند و اصوال توسعه ضـمن فـساد را                  نمي
امـا در   . براي آنان فساد دغدغه نيست و فـساد سـتيزي اولـويتي نـدارد             . دانندممكن مي 

 كه مبارزه با فقر و تبعيض و فساد را از اصول مهم خـود               خواه  عدالتي  ها  مقابل، انديشه 
هـاي  انـد و در انديـشه     هاي فساد دست نيافتني دانسته    دانند، توسعه را با وجود مؤلفه     مي

در ايـن بيـنش توسـعه بـا بـودن      . اي داردي آنان فساد ستيزي جايگاه برجستهگرا  توسعه
 و فساد در يـك      يافتگي   توسعه  همزمان  تصور اصوال. فساد نه ممكن است و نه معنا دارد       

 توسـعه   »موانع«به عبارت ديگر، گاهي فساد از       .  است »اجتماع نقيضين «جامعه اعتقاد به    
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376 گفتمان عدالت و معنويت

در چنـين شـرايطي دو راهبـرد در         .  توسعه نيافتگي  »پيامدهاي«شود و گاهي از     تلقي مي 
ي توسـعه   هـا   يم، روش اگر فساد را از علل توسعه نيافتگي بدان       : كندبرابر فساد ظهور مي   

كند، اما اگـر آن را از پيامـدهاي توسـعه نيـافتگي             در آغاز به مبارزه و رفع فساد ميل مي        
 كه براي فسادستيزي اولـويتي قايـل   ي ديگري جاي آن را خواهد گرفتها  بدانيم، روش 
 حتي اگر فساد را يك دور باطل بدانيم كه هم مانع توسعه اسـت و هـم از                   .نخواهد بود 

 مسأله و در باقي خواهد ماندخود ي باال به قوت ها ي توسعه نيافتگي، باز پرسشپيامدها
  . پاسخ دهيمها  بايد به آنيافتگي توسعه

 اي دارد و موجب تاراج،  اتالف و تخصيص نابهينـه و غيـر          فساد ماهيت ضد توسعه   
، ي كالن اقتصادي  ها  شيوع فساد عالوه بر آن كه سياست      . شوداثربخش منابع محدود مي   

سـازد موجـب    جـدي مواجـه مـي     هديـدهاي   سياسي، اجتماعي و فرهنگي جامعه را با ت       
فـساد  . شـود ي مـي سـاالر  مـردم افزايش فقر، فحشا، به خطر افتادن مشروعيت دولـت و     

 و باورهاي اخالقـي جامعـه و گـسترش فرهنـگ            ها  همچنين سبب تباهي و زوال ارزش     
ي، از بين رفتن صـداقت و درسـت         دروغ، تزوير و تظاهر، حقه بازي، رواج سياسي كار        

شود كه    مي ييها  اعتبار شدن ارزش    بي كاري، لوث شدن وجدان كاري و به طور خالصه        
مبناي رسيدن فرد و جامعه به كمال و رستگاري است و اين خـود پيامـدهاي مـضاعف                  

اگر چه تعاريف مختلف و زيادي از فساد ارايه       .  در حوزه اقتصاد و سياست دارد      بار  زيان
 است اما وجه مشترك تمام اين تعـاريف آن اسـت كـه در محـيط فاسـد، حقـوق                     شده

شود و يا حـق مـسلم فـرد يـا           اجتماعي، اقتصادي و سياسي شهروندان ناديده گرفته مي       
غالبا در نتيجـه    . شودگروهي به آساني پايمال يا به ناحق به ديگري يا ديگران واگذار مي            

ست يك اصل، رويه يـا شـيوه اخالقـي يـا            اين چيز ممكن ا    .شودفساد چيزي نقض مي   
هاي رفتاري فساد نسبي بوده و مرتبط       البته برخي از جنبه   . قانوني يا مقررات اداري باشد    

  .با نظام ارزشي هر جامعه يا سازمان است
هـاي نابـسامان اجتمـاعي     و پيامدهاي پديـده    ها   از ريشه  »دور باطل «فساد شامل يك    

 پيچيـده و داراي     ،   اقتـصاد، نظـام اداري نامناسـب       مداخله بيش از حد دولـت در      . است
ي، تخـصيص غيـر     خـوار   د، انحصار دولتي و خصوصي، گسترش رانـت       يبوروكراسي زا 

شـفاف،   غيـر ي چنـد نرخـي ارز، قـوانين         ها  ها، وجود سيستم  هدفمند يارانه  غيرمنطقي و   
ن حقـوق   آمد و نـااليق، ناكـافي بـود         و دست و پاگير، مديريت ضعيف، ناكار       پذير  تفسير
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مستخدمين دولت، توزيع ناعادالنه در آمد، ثـروت و قـدرت، رشـد روز افـزون فقـر و                   
 از  هـا   اسـتفاده آن    عـالي رتبـه و سـوء       مردان  ان و دولت  مدار  تبعيض، اعمال نفوذ سياست   

ي دولتي  ها  ان و سازمان  مدار  قدرت و موقعيت خويش، عدم پاسخ گويي دولت، سياست        
ي مستمر، دقيق و كارا، نظام قـضايي ضـعيف،          ها  ن كنترل به جامعه و افكار عمومي، فقدا     

بـا فـساد كـه داراي قـدرت،         كننـده     تحت نفوذ و غير پاسخ گو، نبود نهاد مستقل مبارزه         
و غيره سبب رواج فساد و شيوع       الزم  ي  ساالر  مردم نامكانات و بودجه كافي باشد، فقدا     

 معامالت دولتـي، فـروش      ي، ارتشا، تباني در   خوار  ي، سرقت، اختالس، رانت   خوار  رشوه
اسـتفاده يـا فـروش        به نزديكان، تخصيص نابهينـه منـابع، سـوء         ها  مشاغل يا دادن پست   

هـاي داخلـي و خـارجي، فـرار مغزهـا، توزيـع نـابرابر        اطالعات محرمانه، فرار سـرمايه   
در دور بعدي، اين پيامدهاي فساد مجددا به نوبه         . شوددرآمدها، گسترش فقر و غيره مي     

 بـه   هـا   ان و بـوروكرات   سـاالر   ن، ديـوان  مـدار   تشديد فساد و گرايش سياست    خود سبب   
 و در يك كالم شـيوع       ها  يطلب  شد انحصار رمورد،    بي ي، ايجاد موانع  ساالر  گسترش ديوان 

   1.شودفساد مي
فساد كالن نوعا   . بدون كنترل فساد كالن امكان از بين رفتن فساد خرد محدود است           

مقامات رده باالي اداري، به صورت گروهي و بـا ارقـام            فسادي است كه توسط افراد و       
مرتكبان اين نوع فساد، جزو گروه مجرمان يقه سفيد . گيردزياد و قابل توجه صورت مي

قابل جبرانـي بـر      غير و خسارات    ها  و از صاحبان قدرت سازماني هستند و با آن كه زيان          
. گيرنـد اه عدالت قـرار مـي     سازند، كمتر تحت تعقيب كيفري دستگ       مي پيكر جامعه وارد  

ي جمعـي و    هـا   از رسانه گيري    به ويژه در بهره   » توان توجيه «اين گروه با برخورداري از      
ماننـد،  اصوال مصون از تعقيـب مـي      » امكان فرار «يا  ي خاص   ها  »حمايت«برخورداري از   

 از سوي ديگر، هنگـامي    . مگر آن كه هر سه پايگاه خود را به داليلي از دست داده باشند             
قـانوني، هـم بـه       غيـر ت حاكم فاسد باشد، براي دستيابي به درآمدهاي         أكه قسمتي از هي   

كند در نهادهاي حـسابرسي، نظـارتي،       كمك مديران مياني نيازمند است و هم تالش مي        
 را محدود يا با خـود       ها  ي بازرسي نفوذ كند و آن     ها   دستگاه قضايي و سازمان    مطبوعاتي،

 ويژه با فساد كالن و مجرمان يقـه سـفيد مـرتبط             ت به طور  اصال مقوله ران  . همراه سازد 
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378 گفتمان عدالت و معنويت

در ايران سه نوع رانت اقتصادي، سياسي و اطالعاتي گسترش بيشتري دارنـد كـه               . است
به اين ترتيب كه رانـت اقتـصادي اغلـب توسـط     . هر سه نيز با يكديگر در پيوند هستند 

 تـوان ايجـاد رانـت    ان و مقامات عالي رتبه صاحب نفوذ و موقعيـت كـه از     مدار  سياست
شـود  همچنين رانت اطالعاتي نصيب كساني مـي      . شودسياسي نيز برخوردارند ايجاد مي    

كه به لحاظ دارا بودن موقعيت سياسي و شغلي، توانايي تعيين يـا اثرگـذاري بـر تعيـين                   
 هـستند و لـذا بـه سـادگي از اطالعـاتي كـه               گير   را دارند و يا خود تصميم      ها  خط مشي 

ي اقتــصادي هــا بنــابراين فعاليــت. شــوند باشــد، برخــوردار مــيســاز توانــد رانــت مــي
ندگان و خط مشي گذاران دولتي حتي اگر منشأ اوليه فـساد            گير  ان و تصميم  مدار  سياست

زيـرا آنـان بـه اطالعـات و         . انجامـد هم نداشته باشد، تداوم و استمرار آن به فـساد مـي           
ستفاده از آن برخوردارند و ايـن       مجوزهاي دولتي دسترسي داشته و از موقعيت و توان ا         

   1.شودي ميخوار امر سبب ايجاد انحصار و رانت
 ،تغييـر كـرد  ايـران  جامعـه  در  نوع كار و حرفه افـراد       وقتي   1370ي دهه   ها  طي سال 

افرادي از جامعه به درآمد و ثروت بيشتري دست يافتند كـه بـه كارهـاي داللـي، سـفته               
 از طريـق دريافـت      هـا   تند و عمـده درآمـد آن      توليدي اشـتغال داشـ     غيربازي و كارهاي    

ي دولتي مانند دريافت تـسهيالت بـانكي كـالن و كـم بهـره، ارز ارزان، مجـوز                   ها  رانت
درآمد باال و ثروت اين ثروتمنـدان عمـده        . آمدواردات كاال و يا قاچاق كاال به دست مي        

 هدمـ عبـه طـور      فراداجامعه كمتر منجر به افزايش توليد و اشتغال در جامعه شد و اين              
توليـدي   غيرشان را يا به خارج از كشور انتقال دادند و يا در كارهاي              انداز  سرمايه و پس  
   2.به كار گرفتند

» دولتـي داري    سـرمايه «لذا فساد در ايران عمدتا ناشي از نوع نظام اقتـصادي آن يعنـي               
ص در آورده   اي خا نظامي كه اقتصاد را به انحصار و تحت سيطره و سلطه عده           . استبوده  

بـه لحـاظ     .ي اقتصادي، سياسي و اطالعاتي را در آن رايج ساخته است          خوار  و انواع رانت  
 اقتصادي با كنـار  ،ي خاص سياسيها  اين كه بخش اعظم اقتصاد كشور دولتي است، كانون        

ي اقتصادي به وجـود آورده و بـا اسـتفاده از            ها   و ساير مراكز مالي، قدرت     ها  آمدن با بانك  
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 ي و شبه انحصاري، جريان ثروت در جامعـه را بـه سـوي خـود منحـرف                 صارنحشرايط ا 
د درصد ثروت كشور    بيش از هشتا   1380در اوايل دهه    دهد كه   برآوردها نشان مي  . كنند  مي

   1. استداشتهت درصد افراد جامعه قرار سدر اختيار پانزده تا بي
اني خـوار   انـت ران و ر  گانحـصار ... ي همچون فوالد، شـكر، چـاي و       ددر موارد متعد  

 و لذا مانع از     هدرك  سودهاي كالن نصيب خود    ها  كه از طريق واردات آن    اند    شتهوجود دا 
، طبق آمار  به عنوان مثال  .اند  دهش در كشور    ها  توليد و يا توسعه صنايع مربوط به اين كاال        

 در  ه اسـت  شـد ه شصت ميليون متر پارچه چادر مشكي مصرف مـي         ن، ساال ها  همان سال 
سـاالنه نزديـك بـه    . ه استشدن در كشور توليد  همحتي يك متر چادر مشكي كه  حالي  

 كـه واردات آن  هشـد سيصد ميليون دالر ارز براي واردات چادر مشكي اختـصاص داده      
كه قـرار  اي   كه چهار كارخانهاستاين در حالي . استبوده  ان  خوار  انحصار رانت  نيز در 

 از بيش از بيست سال به دليل كمبود اعتبار،بود به توليد چادر مشكي بپردازند، در مدت  
   2.اند هندباز ما فعاليت انجام 

هــا بــراي هــا و كــاهش انگيــزهشــيوع فــساد در جامعــه منجــر بــه افــزايش هزينــه
ي و فقر   كار   بي شود و اين امر خود افزايش نرخ      ي داخلي و خارجي مي    ها  گذاري  سرمايه

 صادرات ايران اي به مركز توسعه   طي نامه  2000سفير هلند در اكتبر سال      . را در پي دارد   
جالـب  .  خارجي ايـران را از نگـاه خـود تـشريح كـرده اسـت               گذاري  مشكالت سرمايه 

ي خارجي در ايران    ها  گذاري  اينجاست كه بسياري از مواردي كه از نظر وي مانع سرمايه          
تنـد  برخي از آن مـوارد عبار     . است، جزو عوامل غيرسياسي و از زمره فساد اداري است         

ي، طـوالني   سـاالر   ، وجود ديـوان   ها  تغيير مداوم قوانين و مقررات و عدم شفافيت آن        : از
ي مربوط بـه حـل و فـصل دعـاوي،           ها  بودن مراحل اخذ تصميم، ناكافي بودن مكانيسم      

 بـه دليـل دشـواري اخـذ         گذاري  ي گزاف، جذاب نبودن فضاي سرمايه     ها  تحميل ماليات 
ي انتقال سود يـا منـافع حاصـل، ضـعف سيـستم          مجوز براي تملك سهام بيشتر، دشوار     

ي خـصوصي خـارجي در ايـران، وجـود          ها  بانكي در اجراي وظايف، عدم فعاليت بانك      
ي، فقدان رقابت عادالنه، فقدان آمار قابـل اعتمـاد يـا     خوار  سيستم چند نرخي ارز، رشوه    
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380 گفتمان عدالت و معنويت

ي داد و ستد در ايـران، مـشخص نبـودن خـط مـشي              ها  اطالعات مناسب در مورد شيوه    
  1.ها ي غالبا متضاد توسط وزارتخانهها ولت در اين زمينه و اتخاذ مشيد

ود مگر با تقويت رشد اقتصادي و اين امـر          ر   نمي ي از بين  كار   بي گزيده آن كه فقر و    
ي هـا   ي اقتصادي، از بين رفتن انحصارات و زمينه       ها   مگر با رفع محدويت    افتد  اتفاق نمي 

ي، اخـتالس، تخـصيص ناكارآمـد    خـوار  ار رشوهي و مبارزه با فساد، يعني مه  خوار  رانت
  .منابع، تبارگماري، مديريت ناكارآمد دولتي و ساير مصاديق فساد

 مبارزه با فساد براي دست يابي به توسـعه از           نژاد  بر همين اساس، در انديشه احمدي     
 بـا بوروكراسـي و مـسايل        نـژاد   در زبان احمدي  » فساد«. جايگاه ممتازي برخوردار است   

آورد،   مـي در اصل زماني كه او سخن از بوروكراسي به ميان        . ابطه تنگاتنگي دارد  اداري ر 
 »فـساد اداري  «بوروكراسي را در نظر داشته باشد به معناي         » وبري«بيش از آن كه معناي      

البته بايد اعتراف كرد كـه وي چنـدان هـم نـسبت بـه مـسايل وبـر دربـاره                     . انديشد مي
ر انديشه ماكس وبـر گرچـه بوروكراسـي در برابـر             د .تفاوت نبوده است    بي بوروكراسي

انجامـد، امـا مظهـر مدرنيتـه و           مي يساالر  ايستد و به حكومت ديوان      مي دمكراسي توده 
 در 2.ي ديگر سنتي و فرهمند برتـري دارد  ها  شود و بر نظام     مي عقالنيت ابزاري محسوب  

در انديـشه  »  نيـافتگي توسـعه «و روابط آن با » فساد اداري «مسألهادامه پيش از آن كه به   
، »عقالنيــت« بپــردازيم، بــه دريافــت وي از بوروكراســي و رابطــه آن بــا نــژاد احمــدي

  . پردازيم  مي»يساالر مردم«و » تجدد«، »شيئي شدگي«، »كاري محافظه«
انديـشم،    مي )بوروكراسي(ي  ساالر  ي ديوان ها   و خيانت  ها  ست كه به خدمت   ها  مدت
كند و چه ميزان به تثبيت        مي  حل مشكالت كمك   ي موجود، چه قدر به    ساالر  ديوان

ي ها   و حكومت  ها  ي پديده جديدي نيست و تمدن     ساالر  انجامد؟ ديوان   مي مشكالت
ي اخير هـم بوروكراسـي را       ها   در دوره  .اند  مقتدر هرگز بدون انضباط ديواني نبوده     

 آن  ولي بايد ديد آن چه روي كاغذ آمده با        اند    تجسم مديريت عقلي و علمي دانسته     
 در هـا  چه عمال اتفاق افتاده و به خصوص آن چه با پوشش مدرنيزه كـردن دولـت   

 را  هـا   ي اخير تحقق يافته، واقعا چه مقدار دولت را عقالني و چه مقدار عقل             ها  دهه
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381 ها ها و روش يافتگي، چالش مسائل ايران؛ توسعه

 در تارهاي   ها  و اداري كرده است؟ بسياري از انقالب      اي    دولتي يعني رسمي، كليشه   
 تارهايي كه خاصيت ارتجاعي و بازگرداننده       .اند  عنكبوتي بوروركراسي گرفتار شده   

كنند و اوضـاع را بـه عـصر ماقبـل             مي دارند و همه شور و شعور انقالب را خنثي        
  .گردانند  مي بازها انقالب

پذيريم مشروط به آن كـه بـه راسـتي بـه              مي ي را كامال  ساالر  خواص مثبت ديوان  
ي هـا   شور ما كه دهـه    اما دست كم در كشورهايي چون ك      . مديريت علمي بيانجامد  

و الگوهاي جعلي، تحميلي و وارداتـي  اند  ي وابسته بودهها متوالي تحت سلطه رژيم 
  بوروكراسـي غالبـا نـوعي دولـت در دولـت را            مـسأله  اند،  پوسيده را تجربه كرده   

شـده و   ريـزي     ، برنامـه  پـذير   سازد تا ظاهرا بودجه اقتصاد و مملكت را محاسبه         مي
عملـي و    غيـر ما در واقع مسايل بسياري را غيرشـفاف،         علمي و شفاف، نشان دهد ا     

حتي بهتر است بگوييم بوروكراسي گاهي،      . نمايد ميريزي    حتي تبديل به ضد برنامه    
شـود و اخـالق       مي دهد، تبديل به يك ايدئولوژي      مي نقش ابزاري خود را از دست     

ـ   مـي  سازد كه حالتي تخديري و ايستا را بركل سيستم تحميـل           مياي    ويژه در . دكن
گـردد و هـدف بـه وسـيله ايـدئولوژي        مـي نتيجه كم كم وسيله تبديل بـه هـدف       

 همـه چرتكـه   . شـود   مـي  انه، عمال باعـث اصـطكاك درون سيـستمي        ساالر  ديوان
داند امـا هـيچكس از كليـت كـار و          مي اندازند و هر كس جزييات كار خود را        مي

 تـالش . ودر   نمي پيشهمه مشغول كارند اما كاري      . اندد   نمي نتيجه عملي آن چيزي   
  .ودش  نميبازاي  كنند ولي گره مي

. به طور خالصه بايد گفت كه نظام بوروكراسي موجود چند شاخـصه برجـسته دارد              
يعني اصوال ميل دايمي بـه بـسط حـوزه          . اول اينكه پيچك وار در حال توسعه است       

توان از خـود    دوم اين كه با تمام      . نفوذ و سيطره اختيارات و دايره استيالي خود دارد        
حتي ساختمان و ابزار كار مازاد خود را هم راضي نيست كه به ديگران              . كند  مي دفاع

سوم اين كه به شدت بخشي نگر و        . نمايد  مي ي واهي از آن مراقبت    ها  بدهد و به بهانه   
هـر  . شاخصه چهارم اين است كه در مقابل تحوالت مقـاوم اسـت           . جزيي نگر است  

نمايد و آخر اين      مي ب به خود تلقي و در برابر آن مقاومت        نوع تحول را به منزله آسي     
  .كه بازدهي آن بسيار پايين و هزينه آن فراوان و رو به افزايش است

شـوند و بـيالن       مـي  تسليماي    يي وجود دارد؟ عده   ها  در چنين وضعيتي چه راه حل     
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382 گفتمان عدالت و معنويت

مين آمارها  دهند و وجدانشان با ه      مي گيرند و به مسئولين باالتر      مي ها  كاري از پايين  
آمارهـا را همـه   .  مهمند نـه آمارهـا  ها گيرد در حالي كه براي امثال من آدم  مي آرام

ي هـا  دهند و بازي با اعـداد را بلدنـد، يعنـي طبـق گـزارش                مي  و مديران  ها  دولت
تواننـد آرام بخوابنـد كـه         مـي  همـه . اسـت آل    همه چيز خوب و ايـده     شان    رسمي

 زندگي واقعي مردم، مشكالت حل نشده باقياما در صحنه ! بوروكراسي بيدار است
ماند، اين همان خطري است كـه مـن از دوران مـسئوليتم در دوران شـهرداري                  مي

ي ها  با شكستن سنت  ام    و خواسته ام    تهران و حتي قبل از آن، همواره از آن رنج برده          
ي وارداتي، دستگاه اداري را از اين تار گسترده عنكبـوتي خـارج             ها  غلط و بدعت  

راه دوم براي رهايي از . پذير شده و گاهي نيز نشده است ايم كه البته گاهي امكاننم
 و يا دور زدن قانون است كه بسياري بـراي منـافع      شكني  باتالق بوروكراسي، قانون  

ي دولت ساخته و يا منافع شخصي خود بارها و بارها به ايـن              ها  ايل و تبار و حزب    
ا اعتقادات و منش من سازگار نيست و به هيچ           اين اعمال ب   .اند  اعمال مبادرت كرده  

 چـرا كـه     .ام  يي اعتقاد نداشته و ندارم و براي اصالح آن آمـده          ها  وجه به چنين راه   
معتقدم تا برابري همگان در برابر قانون تأمين و تضمين نشود، بـه دولـت اسـالمي            

ن در  راه سوم، اصالح انقالبي و آني قوانين و خانـه تكـاني سـنگي             . نخواهيم رسيد 
اين وظيفه مهم و مشترك مجلس و دولت اسـت          . ي كشور است  ساالر  سيستم ديوان 

در . ين زمان ممكن تحققِ هر چند نسبي يابـد        تر  كه بايد در همين دوران و در سريع       
 ديگر چنين اتفاقي رخ نخواهد داد و يا حداقل كار      ها  غير اين صورت به اين زودي     

كـه تـاكنون چنـين رونـدي را شـاهد            خواهد شد، كما ايـن       تر  روز به روز سخت   
اگر بوروكراسي كه مظهر عقل ابزاري است و بايد ابزار باشد خود تبـديل              . ايم بوده

 هـا    را كم كند و بودجه     ها  به هدف و شغل اصلي دولت شود؛ به جاي آن كه هزينه           
شود و بلكه بايد گفـت    مي را عملي كند، تبديل به ترمز سيستم      ها  را شفاف و برنامه   

شود كه بودجه عمومي را       مي يي ايجاد ها  رود كه شبكه    مي ختالل تا جايي پيش   اين ا 
 و تبديل رودخانه ها  ساختاري براي توقف خالقيت   ) يعني(كند،    مي هزينه خصوصي 

ا بر سر دو راهي مهمي قـرار      اينك م . مواج انقالبي و مبتكر به مردابي مرده و ساكن        
  ساالري در خدمت انقالب؟ نايم؛ انقالب فداي بوروكراسي يا ديوا گرفته

. نكته ديگر در اين رابطه، آن است كه بايد به نقطه تعادل ميان نظريه و عمل برسيم                
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383 ها ها و روش يافتگي، چالش مسائل ايران؛ توسعه

كارشناسـانه و    غيـر يكي برخورد   . ما با دو خطر در اين مسير همواره مواجه هستيم         
زدگـي    تـوان عمـل     مـي  غيرعلمي و بدون توجه به مشكالت كشور است كه آن را          

گرايي متفـاوت و بلكـه متـضاد         با عمل زدگي    د توجه داشت كه عمل    البته باي . ناميد
ي ديواني ها خطر دوم آن است كه به نام مديريت علمي يا عقالنيت و به بهانه. است

و پشت عنوان اصالح گام به گام بخواهيم ركـود و توقـف و تحجـر مـديريتي را                   
 ها   و كندي  ها   تنبلي خواهند مياي    عده. توجيه و تثبيت كنيم و حتي عقب گرد نماييم        

ي ملي و مديريتي را تحت لـواي دروغـين علمـي بـودن توجيـه و                 ها  كشي و وقت 
علم .  همه مشكالت واقعي را حل كرد      توان    نمياز درون اتاق دربسته     . تئوريزه كنند 

ترسم كـه بودجـه عمـومي و فرصـت         مي بايد در خدمت عمل باشد من از تفكري       
بـا  .  كنـد  هـا   كـاري  گريزي و محافظه    و عمل  ها  تاريخي دولت نهم را قرباني ذهنيت     

مخالفم ولي نبايد اجازه بـدهيم كـه انقـالب و مـردم را              زدگي    و عمل زدگي    شتاب
وظيفه تاريخي  ما آن است كه بوروكراسي را در خـدمت            . فداي بوروكراسي كنند  

ساالري در خدمت مردم، نه مردم در        ديوان: شعار ما اين خواهد بود    . مردم درآوريم 
  1.ساالري دمت ديوانخ

 كه به دليل تجربيات مديريتي و به طور خاص از زمان استانداري اردبيل              نژاد  احمدي
 نـسبت بـه مـسايل مـديريتي و          1370ي مواجه بوده است، از دهـه        ساالر   ديوان مسألهبا  

سازماني نقدهايي داشته كه حتي به طور مكتوب نيز به برخي مقامات عالي نظام ارسـال                
در اين ميان نقدهاي او به سازمان برنامه و بودجـه و نظـام بـانكي از سـاير                   . كرده است 

ي هـا   بوروكراسـي بـا انديـشه   مسأله از   نژاد  ي احمدي ها  دريافت. موارد مهمتر بوده است   
 او سازمان را برآمده از عقالنيت ابزاري و متاثر از كارآمدي آن           . يي دارد ها  وبري اختالف 

 گرچه با اهداف عملي و به عنوان ابزاري براي انجام           ها   آن داند، اما نكته اينجاست كه     مي
  ولي بـه تـدريج بـا شـيئي شـدگي مواجـه             اند،  برخي وظايف تعريف شده تاسيس شده     

داشتند و براي رسيدن بـه اهـداف ديگـري          » طريقيت«يي كه تا ديروز     ها  پديده. شوند مي
يـب بـر اثـر فقـدان        يابند و بـه ايـن ترت        مي »موضوعيت«تشكيل شده بودند امروز خود      

لـذا مـشكالت بوروكراسـي در عـدم         . انجامنـد   مي عقالنيت عملي الزم به شيئي شدگي     

                                                 
 . WWW.Ahmadinejad.ir/fa؛ »يساالر دم در خدمت ديواني در خدمت مردم، نه مرساالر ديوان«مقاله . 1
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سازمان گرچه در ابتدا ميـل بـه عقالنـي          . عقالنيت و روحيات محافظه كارانه ريشه دارد      
كردن واقعيت دارد اما به تدريج به واقعي كردن عقالنيت و بـه عبـارت ديگـر محافظـه                   

  .انجامد  ميكاري
ي، ســاالر مــردمي در فراينــد تقويــت و گــسترش خــود بــا عقالنيــت، ســاالر يــواند
 شـود و تـالش      مي  انقالبي دچار تعارض   خواه  ي، اصالحات و روحيات ترقي    مدار  انسان

 بايد همـراه  ها براي دوري از اين آسيب   .  را در هاضمه پرناشدني خود ببلعد      ها  كند آن  مي
ي شـيئي شـده ايـستادگي      سـاالر   ر برابر ديوان  دگري    با عقالنيت ابزاري و روحيه اصالح     

كرد؛ به اين صورت كه با گذر زمان و پس از مدتي كه سازمان اداري فرسوده شـد و از                    
ي جديد بازسازي ها تحوالت جامعه فاصله گرفت و عقب ماند آن را با توجه به واقعيت     

و اگر به مـرور     بندند    مي شوند ساختار   مي  متناسب با شرايطي كه تاسيس     ها  سازمان. كرد
زمان بازسازي و با توجه به شـرايط جديـد احيـا نـشوند، كارآمـدي خـود را از دسـت                

ي اداري و سازماني كنوني ايران مربوط بـه         ها  به طور نمونه بسياري از نظام     . خواهند داد 
شرايط عصر پهلوي است، در حالي كه با تحوالت سريع جامعه ايران در نيم قرن اخيـر                 

ي و به منظور از دسـت نـدادن عقالنيـت       ساالر  وري از مشكالت ديوان   نياز است براي د   
البته بوروكراسي .  را با توجه به نيازها و شرايط جديد ترميم و دگرگون كرد          ها  ابزاري آن 

در چنـين شـرايطي تنهـا    . ميل به اصالحات ندارد و در برابر آن ايستادگي خواهـد كـرد    
ابـستگي حزبـي و گروهـي ندارنـد، در          افرادي كـه داراي روحيـات انقالبـي هـستند، و          

 و بينش و شجاعت اين اقدام را دارند       اند    ي معهود و مرسوم سياست در نيامده      ها  اسارت
 را در هـا  توانند قدم جلو بگذارند و جامعه را از دست موجـودي كـه منـابع و ارزش             مي

  .بلعد، رهايي بخشند  ميخود
 بوروكراسي را زاييـده     نژاد  كرد كه احمدي  توان تعبير     مي  نيز گونه  ي باال را اين   ها  عبارت

ي گذشـته و از جملـه ايـران    هـا  اند و در بسياري از تمـدن   د   نمي مدرنيته و عقالنيت مدرن   
ي تاريخي، اما ريشه اين بـاور و        ها  گذشته از برخي روايت   . يابد  مي ي آن را  ها  باستان نشانه 

ه مدرنيته و عقالنيت ابـزاري      يي از جنس وبر كه بوروكراسي را متعلق ب        ها  نقد او به انديشه   
دانند، در جريان فلسفه صدرايي معاصر و به ويژه مطهري و امـام خمينـي نهفتـه                   مي مدرن
به ذاتي اعتقاد ندارد تـا آن را از لحـاظ           » سنت«و  » مدرنيته«اين جريان فلسفي براي     . است

 ها  كه آن اي   تفكيك سنت و مدرنيته به شيوه     . ماهوي و در سير تاريخ از يكديگر جدا سازد        
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زيـرا در   . انه اسـت  شناسـ   را دو ذات متضاد در نظر بگيريم داراي خطايي فلسفي و وجـود            
ميان مفاهيم، دست كم مفاهيم اعتباري داراي ذات نيستند تا بتوان بـا ايـن معيـار سـنت و                    

منحـصر بـه دوران     اي     عقالنيت ابـزاري را پديـده      نژاد  احمدي. تجدد را از هم تفكيك كرد     
از ديد او نـه تمـدن امـروزي غـرب لزومـا عقالنيـت دارد و نـه                   . اندد   نمي يتهپس از مدرن  

» عقالنيـت «و » تجدد« به عبارت ديگر، او ميان    .اند  ي پيشين خالي از عقالنيت بوده     ها  تمدن
يند؛ تجدد نه سكوالر شدن اسـت       ب   نمي ضرورياي    رابطه» غربي شدن «و  » سكوالريسم«و  

نه تجـدد   .  ضروري با سكوالريسم و غربي شدن ندارد       يي رابطه گرا  تجدد. و نه غربي شدن   
به تنهايي مبتني بر عقالنيت ابزاري است و نه عقالنيت ابزاري في نفـسه پديـده مـذمومي                  

بـا  » عقـل معـاد   «و  » عقـل معـاش   «عقالنيت ابزاري شرط زندگي در دنيـا اسـت و           . است
  .ستها يكديگر تقابلي ندارد؛ تفاوت در حوزه وظايف آن

بيش از  » موانع اداري توسعه  « موضوع   نژاد  ه پيشتر نيز آمد در زبان احمدي      اما چنان ك  
مرتبط اسـت و در نظـر او مهمتـرين راهبـرد            » فساد اداري و اقتصادي    «مسألههر چيز با    

در واقـع   . انه در زمان كنـوني، اصـالحات اداري و مبـارزه بـا فـساد اسـت                خواه  عدالت
: جتمـاعي كنـوني در فـساد اداري ريـشه دارد          ي ا ها  عدالتي  بي بسياري از موانع توسعه و    

رشوه، اختالس، تبارگماري، باندبازي، اسراف، تبعيض، رقابـت ناسـالم، انحـصارطلبي،            
نـه و دوري از مـردم و اصـول    جويا  عدم شفافيت، كم كاري، روابـط غيرمردمـي برتـري         

معـه  عـدالتي در جا   بـي اين موارد ضمن آن كه بـه . ي از جمله آن موارد است   ساالر  مردم
ي را به ساالر مردمسازد و معناي      مي ي دست يابي به توسعه را دشوار      ها  زند، راه   مي دامن

الزم و ملـزوم    » اصـالحات «و  » يسـاالر   مـردم «،  »توسـعه «،  »عـدالت «. كـشد   مـي  چالش
لذا فـساد اداري، اقتـصادي در نقطـه         . يابند نمييكديگرند و بدون ديگري معنا و تحقق        

عدالتي، كه خود     بي ين علل تر   مهم نژاد  دارد و در انديشه احمدي     قرار   ها  مقابل اين ارزش  
 نـژاد  لـذا در انديـشه احمـدي   . شـود   مـي ي و توسعه تقابل دارد، محـسوب  ساالر  مردمبا  

  .اصالحات اداري از اهميت و اولويت زيادي برخوردار است
وقـت و انـرژي و      . كند  مي ناسالمتي در سيستم اداري بخش مهمي از منابع را تلف         

 بـر   1375 و   1374 مـن در سـال       ،طبق تحقيقات ... رود  مي استعدادهاي كشور هدر  
 درصـد منـابع در      25روي پنجاه پروژه بزرگ ملي به اين نتيجه رسيدم كه حداقل            

با مطرح كردن آن در جلسه هيـات        . شود  مي  تلف ها  بخش عمراني در همين چرخه    
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386 گفتمان عدالت و معنويت

 حتـي   ها  آن. گذاشتيماي    دولت وقت در نهايت با مدير سازمان و معاونان آن جلسه          
  1.ست، اگر نه بيش از پنجاه درصد استها  درصد تنها در طراحي25گفتند اين 

 درصد اقتصاد ما متعلق به دولت است، يعنـي دولـت مـستقيما متـصدي كـار                  45
 اين چيزي است كـه همـه صـاحبنظران بـا آن مخـالف هـستند و                . اقتصادي است 

اقتصادي موفق اسـت كـه مـتن        . ده است گويند اقتصاد دولتي پرخرج و كم باز       مي
 1370آماري ما از سـال  . مردم در آن فعال باشند و توليد بكنند، بسازند و كار كنند     

دانيد سياست عمومي دولت واگذاري كارها به مـردم بـوده             مي ؛ايم تا امسال گرفته  
، كشت و صـنعت     جات  است، يعني بنا بوده موسسات اقتصادي دولتي مثل كارخانه        

ي بزرگ را به مردم واگذار بكنند كه دولـت كوچـك بـشود و جامعـه        ها  و شركت 
گويـد    مـي   آمارهـا  1380 تا   1370متاسفانه در طول ده سال بين سال        . بزرگ بشود 

به آن ميزاني كه به     اند     جديدي كه موسسات دولتي انجام داده      گذاري  نسبت سرمايه 
 پانصد و هشت برابر     1380 ده برابر و در سال       1370 در سال    اند،  مردم واگذار كرده  

است، يعني سودي كه بايد در خزانه دولت بيايد و در اختيار مـردم قـرار بگيـرد،                  
مردم كارگاه برپا بكنند و اقتصاد را فعال بكنند، مجددا در اقتـصاد دولتـي صـرف                 

   2.شده است، اقتصادي كه بازده آن كم و هزينه آن باالست
كه دولت خيلي بزرگ شده، متصدي شده       شد با اين هدف     اي     مصوبه 1370از سال   

 و  جـات   كند، ما بياييم اين كارخانه     ميداري    و شركت داري    و خودش دارد كارخانه   
 را به مردم واگذار بكنيم تا سر دولت خلوت بشود و به كارهـاي اصـلي                 ها  شركت

طي پانزده سال آن چيزي كه واگذار شد كمتر از سه هـزار ميليـارد               . خودش برسد 
اند   ي كه واگذار شد، افرادي كه گرفته      جات   آن وقت بسياري از كارخانه     .تومان است 

 بعـدش هـم كـه       .انـد   به قيمت بسيار بسيار كمتر از قيمت واقعي كارخانـه گرفتـه           
كارخانه را گرفتند، تعطيل كردنـد و انبارهـا را خـالي كردنـد و ماشـين آالت را                   

 تراشـيدند و بريدنـد و        را از ريـشه    هـا   ي كارخانه ها   حتي سوله  ها  بعضي. فروختند
 مـاه حقـوق     30-20 هـا   بعضي از ايـن   . فروختند و كارگران را آواره و رها كردند       

                                                 
 .5/6/1384سخنراني در مراسم معارفه فرهاد رهبر؛ . 1
 .18/8/1384سخنراني در ديدار با نخبگان استان خراسان جنوبي؛ . 2
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387 ها ها و روش يافتگي، چالش مسائل ايران؛ توسعه

   1.كارگران را پرداخت نكردند
اگر بخواهيم به نقطه پيشرفت و تعالي برسيم، بايد ثـروت كـشور، ثـروت ملـي، و                  

اي رشـد   بـر . ما بايد رشد اقتصادي باال داشته باشيم      . ثروت آحاد مردم اضافه بشود    
د رشد باالي   توان    نميتجربه نشان داده كه دولت      . اقتصادي باال مردم بايد وسط بيايند     

يي هم كه ابالغ شـد      ها  ما تالش كرديم بر اساس سياست     . اقتصادي را به دست آورد    
اولـين  ) دولت نهم . ( را در اختيار مردم قرار دهيم      ها  ، فرصت )44ي اصل   ها  سياست(

كه اي   دولتي را مگر در موارد بسيار ويژه       گذاري   سرمايه دولتي است كه رسما توسعه    
مگر اين كه حـاال در قـانون        .  ابالغ شده، ممنوع كرده و اجازه نداديم       ها  در سياست 

 هـا   هم واگذاري . ايم  را اعمال كرده   ها  جايي تصويب شده، به ما تكليف شده و ما آن         
همه همكـاران مـا در      .. . را براي مردم اضافه كرديم     ها  را شروع كرديم و هم فرصت     

در دولت بخش مهمي از مصوبات ما در واقع         . صددند كه راه را براي مردم باز كنند       
 يي است؛ آن جايي كه مانع كار است، آن جـايي كـه گرفتـاري درسـت         زدا  مقررات

  2.دهد  ميكند و هزينه توليد را افزايش  ميي كار را طوالنيها كند، چرخه مي
دنبال تحـول هـستيم، در سـاختار اداري و اجرايـي            » شهاندي«ما همين طور كه در      

آيد دربـاره سـاختاري       مي من از موقعي كه يادم    . كشور هم بايد دنبال تحول باشيم     
 بازدهي پايين سيستم، معطل شدن ،كشور، مشكالت سيستمريزي  اداري، نظام برنامه

در رثاي نبود    .اند  كارها در سيستم و ناكارآمدي سيستم همه مدعيان اظهارنظر كرده         
دانيد كـه     مي . فراوان است  ها   و مقاالت و كتاب    ها  سالمت در اين سيستم، سخنراني    

معناي آن اين است كه نوعي عقـب گـرد سيـستماتيك            . است% 64بازدهي سيستم   
يا بايد ذخاير را بفروشيم و چند برابر پول تزريق كنيم تا نتيجـه       . مستمر وجود دارد  

ايـن كـه خيلـي بـد        .  ريال بازدهي است   64دهيم   مي بگيريم، يا هميشه يك تومان    
ما بايد راندمان را باالي يك ببريم، با خالقيـت، ابتكـار، اصـالح سيـستم و                 . است

 ي گوناگوني هستند كه همواره در مقابل تحول مقاومـت   ها  اما بدانيد، گروه  . سالمت
 خـود   اولين گروه خود ساختار اداري است كه مهمترين ماموريت را حفظ          . كنند مي

                                                 
 .8/8/1385سخنراني در جمع مردم پاكدشت؛ . 1
 .5/4/1386ري؛ سخنراني در ديدار مديران اجرايي كشور با مقام معظم رهب. 2

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r



388 گفتمان عدالت و معنويت

 40-30به همين خاطر اسـت كـه        . داند  مي و گسترش حوزه اختيارات و ابعاد خود      
 تـر   خواهيم دولت را كوچك كنيم، دولت مرتب بـزرگ          مي گويند  مي سال است كه  

سپارند، آن هم خـودش را        مي براي اين كه كوچك كردن را به خودش       . شده است 
  1.كند  نميكوچك

ـ          و مـصمم بـر اجـراي    گيـر  ريع و تـصميم  ما به ساختار اداري چابك، منـسجم، س
در كشور كـه در مركـز       اي    ، واال يك سازمان درهم پيچيده     )نياز داريم (تصميمات  

شود   ميتصميمي بگيرد، با اهداف مشخص، وقتي وارد اين هزار توي سيستم اداري     
خروجي آن انطباقي با ورودي و تصميمات و اهداف ندارد؛ نـه ايـن كـه نـدارد،                  

ـ    نمـي  اين. آن بسيار پايين است   باالخره تطبيق    نظـام  . ود و بايـد اصـالح بـشود       ش
كه همه ملـت و     اي    به گونه ) باشد(ما بايد نظامي بسيار روشن و شفاف        ريزي    برنامه

واال .  امكان مشاركت در تحقق برنامه را داشـته باشـند          هدلسوزان همه بفهمند و هم    
ات هستند كـه اهـداف   اگر كسي خيال بكند يك سازمان، يك اداره و مجموعه ادار 

 ملت است كه يك كـشور را      . كنند، اين تلقي صد در صد اشتباه است         مي را محقق 
را تدوين بكند كـه     اي    باشد و برنامه  اي    ما بايد به گونه   ريزي    سازد و نظام برنامه    مي

 و هم در چرخش كارها ملـت آن را بفهمـد و             ها  يگير  هم در ادبيات، هم در جهت     
محقـق نخواهـد شـد و نظـام         اي    اهي نكنـد هـيچ برنامـه      ملت همر . همراهي بكند 

ي فردي  ها  كه تحت تاثير فشارهاي سياسي، گروهي، گرايش      اي    و برنامه ريزي    برنامه
  2).شود  ميموفق(و افراد نباشد 

.  بايد در خدمت مردم و در كنار مـردم باشـند  اند، ي اداري متعلق به مردم  ها  دستگاه
، و هـا  ، سـاختمان  ها  ين، تلفن، كارمند، بروبيا، اطاق    ، منابع مالي، ماش   ها  اين ساختمان 

بايد بـه  گيري   تشكيالت همه متعلق به مردم است و وقت و امكان و فرصت تصميم            
بايد با نظارت مردم و همت مـديران پـارتي          . طور كامل در اختيار مردم قرار بگيرد      

  3.بازي و بعضي از رفتار ناشايست اداري از اين كشور رخت بربندد
د با مردم بيگانه باشد، بد رفتاري كند و از توان  نميآورند،   ميتي كه مردم سركاردول

                                                 
 .25/7/1385هاي دانشجويي؛  سخنراني در جمع تشكل. 1
 .28/8/1385ي كشور؛ زري سخنراني در مراسم توديع دكتر رهبر و معارفه رئيس جديد سازمان مديريت و برنامه. 2
 .18/3/1385سخنراني در ديدار با منتخبين استان قزوين؛ . 3
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389 ها ها و روش يافتگي، چالش مسائل ايران؛ توسعه

 بايد گـردش كارهـا      .اند  مردم از گردش پيچيده كارها ناراضي     ... مردم فاصله بگيرد  
دولـت نبايـد    ... ي حاكم اداري اسـت    ها  روان شود و اين مستلزم بازنگري در نظام       

از گيـري      جلب خدمات و تـسهيالت و بهـره        ، توليد، گذاري  رقيب مردم در سرمايه   
بايـد  .  به همـين دليـل اسـت       ها   و نارضايتي  ها  بسياري از نابساماني  . امكانات باشد 

   1.المقدور باال رود  كنار رود و سطح مشاركت مردم حتيفرهنگ رقابت با مردم
  :ستها عدالتي اين  بيبه نظر من علل

  اي؛ برنامهي اقتصادي و ها يگير رويكردها، يعني جهت. 1
  ي دولتي؛ ها عدم تخصيص مناسب منابع و حمايت. 2
  سود بانكي باال؛. 3
  تمركز در تهران و برخي كالن شهرها؛. 4
  ي مصرفي باالي دولت؛ها هزينه. 5
  برخي عملكردهاي غلط و غيرقانوني؛. 6
  2.ها يخوار  و رانتها جوييبرخي امتياز. 7

 و بعـضي    هـا   استفاده از فرصـت    سوء، با   با رابطه اي    عدالت يعني اجازه ندهيم عده    
ي ثروت را برافرازند و در كنـارش خيـل عظـيم جوانـان              ها  ارتباطات ناصحيح قله  

 و  ها  ، ماه ها   سال مند  مومن، دلسوز و با اراده براي به دست آوردن يك شغل شرافت           
اگر امروز در   ... روزها در انتظار بمانند و از پيگيري و تالش خودشان مايوس شوند           

وليد، اقتصاد، صنعت، صادرات و پيشرفت كشور نقص و مشكل داريم، به خـاطر              ت
طوري نباشـد كـه وقتـي ده        ...  براي حضور مردم مسدود است     ها  اين است كه راه   

  و توانمنـد دور هـم جمـع        منـد    عالقـه  تحصيلكرده غير و   تحصيلكردهپانزده جوان   
را اي    كارخانـه ) يا(د كند،   خواهند معدني را فعال كنند، زميني را آبا         مي شوند و  مي

  3.ي بسته مواجه شوندها برپا كند با درها و راه
مفاسـد اقتـصادي    . يكي از وظايف دولت امروز مبارزه با مفاسد اقتـصادي اسـت           

گيرد و انگيزه كار و تـالش را از           مي  را از ملت   ها  فرصت. خشكاند  مي استعدادها را 
                                                 

 .30/5/1384بررسي راي اعتماد به وزيران پيشنهادي؛ سخنراني در مجلس شوراي اسالمي پيش از . 1
 .پيشين. 2
 .17/12/1384سخنراني در ديدار با مردم اليگودرز؛ . 3
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390 گفتمان عدالت و معنويت

ان، يك متخصص، يك كـارگر،      بسيار مطلب روشن است وقتي يك جو      . برد  مي بين
بيند يك نفري، يك گروهي، يـك حزبـي، يـك             مي يك انسان كارآفرين و توانمند    

با زد و بند، با سو استفاده، با امتياز ويژه يك شبه و يك ساله به ثـروت و                   اي    دسته
 مانع مواجـه  ها خواهد سالم كار بكند با ده  ميرسد و آن كسي كه  مي دارايي فراوان 
رود، طبيعي است كه رشـد اقتـصادي          مي است كه انگيزه كار از بين     است، طبيعي   

فساد اقتصادي مانع حركت سالم جامعه است، . كشور به اندازه مطلوب نخواهد بود     
 دو  هـا   اين. شود  مي كنيم فريادشان بلند    مي  وقتي با فساد مقابله    ها  بينيم بعضي   مي اما

كننـد كـه رشـد        مـي  خيال. تنديي هستند كه كج فهم هس     ها   يك دسته آدم   .اند  دسته
گويند اگـر     مي .اقتصادي و آباداني با فساد و با تقلب الزم و ملزوم همديگر هستند            

 هـا   بايد سوءاستفاده . خواهيد اين چيزها را هم بايد قبول كنيد         مي پيشرفت اقتصادي 
 يك دانـش مختـصر ناقـصي را از ايـن            ها   اين اند،   كج فهم  ها  اين. را هم قبول كنيد   

در صورتي كه فساد    . فهمند  مي كنند خيلي   مي خيالاند    آن طرف جمع كرده   طرف و   
ماند، وقتي آفتي به جان يك درخت بيافتد محـال اسـت آن               مي اقتصادي مثل آفت  

اما گروه دومي هـستند كـه       . درخت رشد بكند، شكوفا بشود و به نقطه كمال برسد         
  هـر جـا كـه مـا        .خودشان ريشه همه اين مفاسد و پشت همه اين مفاسـد هـستند            

خوريم به يك مـشت گـردن     مي بر تر  رويم سراغ يك فساد ريشه دارتر و گسترده        مي
آقا دست برداريد،   . دهند  مي  پيغام ها  روم اين   مي ها  من هر موقع كه سراغ اين     . كلفت

اينجا حريم فالن حزب است، اينجا حـريم        . مواظب باشيد اينجا حريم فالن آقاست     
  1. استفالن دسته و فالن خانواده

چون اصال رشد در محـيط سـالم        . افتد  مي توسعه اقتصادي در مبارزه با فساد اتفاق      
 براي فعاليت   .اند  قريب به اتفاق ملت ما سالم     . ملت ما كه ملت خرابي نيستند     . است

و رشد هم   آيند    بينيد كه محيط آلوده است، جلو نمي        مي اگر. خواهند  مي محيط سالم 
بگذار كاركند، آلودگي هـم داشـت اشـكال         ! گويند آقا  ي م ها  بعضي. افتد  اتفاق نمي 

وقتي آلوده شـد، ديگـر      . كند  مي اين كل سيستم را آلوده    . ودش   نمي اين كه ... ندارد
خواهيد يك كارگاه صد ميليوني بزنيد، بايـد پنجـاه            مي شما. افتد  حركت اتفاق نمي  

                                                 
 .5/3/1386سخنراني در ديدار با مردم اردستان؛ . 1
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391 ها ها و روش يافتگي، چالش مسائل ايران؛ توسعه

خواهيد يـك    مي.دخوري  مي يد بدهيد، زمين  توان    نميخوب،  . ميليون زير ميزي بدهيد   
وام بگيريد، بايد ده درصدش را توي جيب آن آدم مسئول يا ميز اين كـار بدهيـد،                  

تـواني    مي تواني با اقتصاد جهاني رقابت كني؟ چگونه        مي چطور. صرفد نميخوب،  
  1رشد كني؟

وقتـي  .  اين است كه فساد از سيستم اداري بيرون بـرود          گذاري  محور امنيت سرمايه  
. گيـرد   مـي   شـكل  گذاري   موانع در مقابل كار توليدي و سرمايه       فساد هست، سلسله  

خواهد   مي گوييم فساد بيرون برود، يعني امنيت و آرامش بيايد و كسي كه             مي وقتي
كاركند، توليد كند، خدمات بدهد، رشد بدهد و خدمت مفيد انجام بدهـد، بتوانـد               

 فساد است كه امنيـت      گذاري  ين مانع در مقابل سرمايه    تر  بزرگ. بيايد و انجام بدهد   
ي مـديريتي در  هـا  امروز هزينـه ... برد  مي را از بين گذاري  اقتصادي و امنيت سرمايه   

ي دولت ها كشور ما بسيار باالست؛ در همه جا؛ در خود دولت باالست تا نمايندگي    
  2. را پايين بياوريدها بايد اين هزينه. ها  و بانكها و وزارتخانه

 را بـراي    هـا   وقتي ما داريم راه   ... اصالحي است در مجموع، حركت دولت حركت      
وقتي موانع را از پيش پـاي توليـد،         ... كنيم  مي توسعه و توليد داخل و صادرات باز      

 را ها يخوار وقتي رانت.  اصالحات استها داريم، اين  ميفكر، انديشه و خالقيت بر   
ات تـصميمات دولـت، تـصميم     .  اصالحات است  ها  كنيم؛ اين   مي محدود و مسدود  

كنـيم، ايـن بهتـرين        مـي  وقتي عادالنه منـابع را در كـشور توزيـع         . زيربنايي است 
كنيم و فرصت را      مي  دولتي را محدود   گذاري  وقتي توسعه سرمايه  . اصالحات است 

 وقتـي سـود تـسهيالت بـانكي را كـاهش          . دهيم، اين اصالحات است     مي به مردم 
  3.دهيم اين اصالحات است مي
  

  )استعمار و امپرياليسم(يافتگي  موانع سياسي توسعه. 3

تـوان بـه طـور كلـي بـه دو دسـته عوامـل داخلـي و                    مي  را يافتگي  موانع سياسي توسعه  

                                                 
 .28/7/1385سخنراني در ديدار از دانشگاه امام صادق؛ . 1
 .13/9/1384ها؛ سخنراني در جمع استانداران و مديران عامل بانك . 2
 .4/2/1385مصاحبه مطبوعاتي و راديو و تلويزيوني؛ . 3
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392 گفتمان عدالت و معنويت

نظـر    ي گذشـته بـه عوامـل سياسـي داخلـي مـورد            هـا   در فـصل  . تقسيم كـرد  المللي    بين
ي، از خودبيگـانگي و برخـي وجـوه         سـاالر   ، حـزب  زدگـي    همچون سياست  نژاد  احمدي

لذا در اين گفتار به جاي تكرار مطالب پيشين تنهـا بـه عوامـل           . تيمسياسي، اداري پرداخ  
 در اين راستا، استعمار و امپرياليسم در اشكال قديم و جديد آن را   . پردازيم ميالمللي    بين
 نيز از   نژاد   دانست كه در انديشه احمدي     يافتگي  توسعهالمللي    توان مهمترين موانع بين    مي

  .برخوردار استاي  نقش برجسته
 مربوط به كشورهاي جنوب، يا با مـساحه  يافتگي ي گوناگون توسعه  ها  در ميان نظريه  

 هـا   انديشه: توان دو سنت فكري را از يكديگر متمايز كرد          مي ، به طو عمده   »جهان سوم «
 كـه موانـع توسـعه را داخلـي        » نوسازي و مدرنيسم  «ي متعلق به سنت فكري      ها  و نظريه 

ي متعلق بـه سـنت      ها  دهند و انديشه    مي ياد شده نسبت  دانند و به سنتي بودن جوامع        مي
 كه موانـع توسـعه را بـا عوامـل اسـتعماري و وابـستگان داخلـي آن مـرتبط          » وابستگي«

ي ها مكتب وابستگي زماني شكل گرفت كه پس از جنگ جهاني دوم و در دهه             . دانند مي
افراطـي   اي   ميالدي مكتب نوسازي بـا ايـدئولوژي مدرنيـستي بـه شـيوه             1960 و   1950

  . داد  ميعوامل توسعه نيافتگي اين كشورها را به مسايل داخلي نسبت
، مدرنيسم در ابعـاد فـردي، جمعـي، شـهري،        »نوسازي«مطابق نظريات سنت فكري     

يي اسـت كـه كـشورهاي غيرغربـي چـون           ها  فرهنگي، اقتصادي و سياسي داراي ويژگي     
 واقعا تمايل به توسعه دارنـد       ها  گر آن لذا ا . پيشرفت كنند اند     نيستند، نتوانسته  ها  واجد آن 

ي خـود جـدا شـده و بـه          هـا   بايد پيوسته مسيري را كه غرب طي كرده است و از سنت           
در ايـن ميـان     .  نيز به صورت خطي همان مسير را طي كنند         ها  دنياي مدرن گام نهاده آن    

همچـون  اي    كردنـد، عـده     مـي  مراحـل اقتـصادي آن را ترسـيم       » روستو«برخي همچون   
كردنـد و برخـي چـون مـك           مـي  متغيرهاي الگويي هر دو فرهنگ را تفكيك      » ونزپارس«

 در تمام   1.كردند  مي ي شخصيتي افراد متعلق به هر دو جامعه اشاره        ها  كللند نيز به تفاوت   
 و اين كه چه اندازه تجاوزهـاي        آمد   نمي اين نظريات سخني از عوامل استعماري به ميان       

 و فرهنگي آنان، كشورهايي را كه به طور مستقيم          نظامي و مداخالت اقتصادي و سياسي     

                                                 
؛ اميرمحمـد حـاجي   هاي توسعه و دگرگـوني سياسـي   نظريه؛ فهم سياست جهان سوماسميت، برايان كاليـو؛   . 1

 .138 - 105 صص ،1380يوسفي؛ تهران، وزارت امور خارجه، مركز چاپ و انتشارات،
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393 ها ها و روش يافتگي، چالش مسائل ايران؛ توسعه

گذشـته از آن  .  از توسعه دورنگاه داشته استاند، و غيرمستقيم تحت سلطه استعمار بوده   
كه مكتب نوسازي با چه اهدافي تشكيل شد و در مراكز علمي جهان مورد حمايت قرار                

ي روش  هـا   ما محدويت  و ترديدهايي وجود دارد، ا     ها  گرفت كه البته در اين باره پرسش      
يم علمي آن نتوانست واقعيت كشورهاي جنوب و مستعمره، كه پس از            اشناختي و پاراد  

به عبارت ديگر، گذشـته از ترديـدي كـه بـه            . رسيدند را تبيين كند     مي  به استقالل  ها  دهه
 نيـز مـورد پرسـش       ها   وجود دارد، حسن فعلي آن     ها  يپرداز   نظريه گونه  حسن فاعلي اين  

  . منجر به توسعه نشدندها دهد كه اين نظريه  مييات بعدي نيز نشاناست و تجرب
و » از رشد ماندگي  «يي وجود دارند كه معتقدند اصوال       ها   انديشه ها  در تقابل با اين نظريه    

به عبارت  . جهان سوم روي ديگر سكه رشد و توسعه جهان پيشرفته است          » توسعه نيافتگي «
 از رشـد مانـدگي و توسـعه نيـافتگي گـروه اول              ديگر، رشد و توسعه گروه دوم بـه بهـاي         

ايـن  . اسـت كننـده     لذا مباحثي نظير نوسازي در چنين شرايطي گمراه       .  شده است  پذير  امكان
ماندگي كشورهاي موسوم به جهـان سـوم از          كنند كه عقب    مي دسته از صاحبنظران استدالل   

گرفتند و در ايـن ميـان       زماني شروع شد كه تحت تسلط استعمار و استثمار امپرياليسم قرار            
. ماندگي شـدند   كشورهاي امپرياليست رشد و توسعه يافتند و كشورهاي جنوب دچار عقب          

اسـت و بـه     ) رابطه سـلطه و وابـستگي     (نيافتگي يك وضعيت و رابطه ساختاري        لذا توسعه 
 آن را از نظـام جهـاني        تـوان     نمـي ود و تا اين ساختار پابرجاست       ش   نمي  زمان محدود  مسأله

  1. حذف كردموجود
را بـه   » از رشد مانـدگي   « و ادعاهايي كه عوامل      ها  لذا چنين بينشي به شدت با نظريه      

ي، فقر منابع معدني، كمبود نيروي متخـصص، كمبـود سـرمايه و             نژاد  عوامل جغرافيايي، 
ي تـاريخي و آمـار      هـا    برخي روايـت   2.ورزد  مي دهد، مخالفت   مي جمعيت اضافي نسبت  

ي استعماري در توسعه اقتصادي خود و توسعه ها نقش دولت گر   تواند بيان   مي استعماري
 دولت اسـتعماري اسـپانيا      1660 تا   1521ي  ها  بين سال . نيافتگي كشورهاي جنوب باشد   

 تـن نقـره   1800 تـن طـال و   200پس از جنگ با دو تمدن مايا و اينكا در قـاره امريكـا      
ه اروپا رفت و موجـب افـزايش        به تدريج از اسپانيا ب    كننده    اين گنجينه خيره  . غارت كرد 

                                                 
 .27، ص1377اقتصادي جهان سوم؛ تهران، سمت، ساعي، احمد؛ مسائل سياسي، . 1
، 1383؛ تهـران، قـومس،      شـناخت ماهيـت و عملكـرد امپرياليـسم        الهـي، همـايون؛     : ب.ك.براي بررسي بيشتر ر   . 2
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394 گفتمان عدالت و معنويت

در سفري دريـايي    » دريك«همچنين يك دريانورد انگليسي به نام       . قدرت مالي آنان شد   
در هندوسـتان، انگلـستان پـس از    . يك تن طال و نقره از امريكا با خود بـه همـراه آورد        

تنها پس از   .  و شكست نواب بنگال به تسلط كامل در شبه قاره دست يافت            1757جنگ  
، شركت انگليسي هند شرقي چهار ميليون ليره اسـترلينگ        1757گ و عقد قرارداد     آن جن 

 خـراج و    1815 تـا    1757ي  ها  بين سال . اشياي قيمتي به يغما بردند    ) به قيمت آن زمان   (
در كلكتـه   . اشياي گران بهاي خارج شده از بنگال بالغ بر پانصد تا هزار ميليون پوند شد              

و خارج شد، در حالي كه سي       آوري     به سرعت جمع   اه  ي عظيم توسط انگليسي   ها  ثروت
 1770ميليون مردم هند به سمت فقر و گرسنگي سوق داده شدند، به طوري كه در سال                 

جالـب  . قحطي عظيمي در بنگـال روي داد و بيـشتر از يـك سـوم مـردم تلـف شـدند                    
ر در اسـتعما  .  كـاهش نيافتـه اسـت      ها  اينجاست كه درآمد كمپاني هندشرقي در اين سال       

 نيز به   ها   و پرتغالي  ها  ، هلندي ها   شركت نداشتند، بلكه فرانسوي    ها  شبه قاره تنها انگليسي   
 مـامورين دولتـي و      انـداز   به طوري كه كل سود سهام، پـس       . نحوي در حال غارت بوند    

 از اندونزي خارج شد بالغ بر ششـصد ميليـون           1780 تا   1650ي  ها  كه بين سال  اي    ادويه
صـدمات  داري    نه تنهـا بـرده    . ريقا نيز وضع به همين منوال بود      در آف . فلورين طال گشت  

ي به توسعه و تكامل آفريقا وارد آورد، بلكه منابع مادي ديگر آن نيز تـاراج                ناپذير  جبران
ي طبيعـي ايـن     ها  به عنوان مثال عاج همانند تجارت برده موجب تلف شدن ثروت          . شد

ه از بين رفتند و به عـالوه تجـارت         منطقه شد، به طوري كه صدها هزار فيل در اين دور          
چنان كه از هر پنج نفر بـاربري كـه          . عاج خود باعث نابودي نيروي انساني اين قاره شد        

رسيد و در آن جا هـم معمـوال           مي كردند فقط يك نفر زنده به ساحل        مي عاج فيل حمل  
ي ي وسيعي چـون رودزيـا     ها  در آفريقاي جنوبي سرزمين   . شد  مي به عنوان برده فروخته   

 معـادن عظـيم طـال، مـس و اراضـي            هـا   شمالي و جنوبي به چنـگ بريتانيـا افتـاد و آن           
گـسترش  .  را غصب كردنـد و بوميـان را بـه بردگـي كـشيدند              ها  حاصلخيز اين سرزمين  

ي هـا  حرص و آز براي تصرف مستعمرات بيشتر در آفريقا، تضاد و رقابـت بـين دولـت     
به تقسيم كامل افريقا در كنفـرانس بـرلين         استعمارگر را به وجود آورد كه باالخره منجر         

 كيلـومتر مربـع از اراضـي مهـم و           000/200/12بـدين ترتيـب بريتانيـا       .  شد 85-1884
استراتژيك افريقا را كه از نظر معادن طال، الماس، مس، سرب و روي غني بود تصاحب                

ه، كاكـائو،  مهم پنبـ كننده   همچنين از نظر توليد مواد كشاورزي توليد       ها  اين سرزمين . كرد
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 كيلـومتر مربـع از   000/800/10فرانـسه  . موز، نارگيل و ديگر محصوالت استوايي بودند  
اين قاره را به دست آورد كه داراي منابع فسفر، سنگ آهن، منگنـز و فلـزات غيرآهنـي                   

بلژيك سرزميني . شد  مي به ميزان وسيع توليدها بود و قهوه، برنج، الستيك و غيره در آن    
ــه وســعت  ــع را 000/100/3 و پرتغــال 000/900/3، آلمــان 000/600/3ب  كيلــومتر مرب

وقتي تقسيم افريقا پايان يافت استعمارگران آنجا را به مراكز تأمين مواد            . تصاحب كردند 
قاره افريقا از ثروتش محروم شد و مـردم بـه بردگـي افتادنـد و            . خام خود تبديل كردند   

بـه  . بايل به مناطق خشك و باير كوچانده شدند      مورد استثمار قرار گرفتند و بسياري از ق       
 چه تعداد بـرده از افريقـا صـادر    1870 تا 1445ي ها  گفت كه طي سال توان    نميدرستي  

طبق آماري  . شود  مي ارقام از چندين ميليون تا يكصد ميليون نفر تخمين زده         . شده است 
 نفـر آفريقـايي در       ميليـون  15جديد، كه البته سعي دارد از اهميت تجارت برده بكاهـد،            
 بـه ايـن ترتيـب خـوي         .انـد   امريكا، جزاير اقيـانوس اطلـس و اروپـا زنـده پيـاده شـده              

 ها  ي و تجاوز در اروپاي چند سده گذشته كه به سالح گرم دسترسي داشته آن              طلب  توسعه
ي فـراوان   ها   پس از جنگ   ها  ي ديگر هم عصر خويش قرار داد تا آن        ها  را در مقابل تمدن   
 سيل سرمايه را به اروپا سـرازير كردنـد و           ها   آن گونه  اين.  بپردازند ها   آن به چپاول ثروت  

   1. موجب وقوع انقالب صنعتي در انگليس شدها همين سرمايه
و طبقه بورژوازي اروپا، كه فرهنگ و ايـدئولوژي   داري    به عبارت ديگر، نظام سرمايه    

لذا اين فرهنـگ  .  تقويت شددانند، به واسطه همين رفتارها   مي ليبراليسم را به آن منتسب    
د عامل پيشرفت كشورهاي جنوب باشد بلكه عامـل عقـب           توان    نميو ايدئولوژي نه تنها     

  . نيز بوده استها افتادگي آن
بخش عظيمـي   ...  و مشكالت فراواني رو به رو هستند       ها  امروز مردم جهان با چالش    

يشرفت اندن از پ  گسترش فقر، بازم  . ي بزرگ است  ها   عملكرد قدرت  ها  از اين چالش  
، آوارگي، شيوع امـراض     ها  ، تشديد اختالفات و جنگ    ها  خور شأن ملت  و تعالي در  

ي بـومي، تـرويج فـساد و مـواد مخـدر،            ها  ارزش  و ها  مسري، از بين رفتن فرهنگ    
 بـه ويـژه جوانـان، مبـارزه بـا      هـا  پايان ملت  بييها سركوب استعدادها و خالقيت 

ي غيربـومي و    هـا   انـساني، تحميـل ارزش    ي برتـر    هـا   خداپرستي، عدالت و ارزش   
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396 گفتمان عدالت و معنويت

... يي از مشكالت امروز بشريت اسـت      ها  وارداتي و ايجاد جو تهديد و ناامني نمونه       
  :شويم  ميدر ريشه يابي مشكالت مزبور با چند نكته اساسي مواجه

يي هستند كه با اتكـا بـه        ها  دولت. ها  و زورگويي بعضي از قدرت    جويي    يك؛ سلطه 
ند كه منافع نامشروع خود را با فشارهاي سياسي، تبليغـاتي           دان  مي قدرت، حق خود  

ي امنيتي، تفرقه افكني و اخـتالف بـين مـردم، اقـوام و              ها  و اقتصادي، ايجاد بحران   
قبايل و اختالف بين كشورها به دست آورند و متاسفانه اين جريان از بعد از جنگ                

ويكردي به هيچ اصل و     آنان در اتخاذ چنين ر    . جهاني دوم تاكنون ادامه داشته است     
  .بند نيستند قانوني پاي
ي بحران نيز براي اعمال فـشار عليـه مـردم و    ها ايجاد كانون. ي بحرانها  دو؛ كانون 

دايمي از اقدامات ديگـر آنـان اسـت،         خواهي     و حفظ فضاي تهديد و باج      ها  دولت
 نمونه بارز چنين رويكردي ايجاد رعب و وحشت در بين يهوديان اروپايي و كـوچ        

   ....دادن اجباري آنان به سرزمين فلسطين بود
ي بشر حفـظ اخـالق   ها ريشه بعدي گرفتاري. سوم؛ حفظ منش و اخالق برده داري   

 هـا   دخالت در امور كشورها، تشديد اختالفات، غارت ثروت ملت        . استداري    برده
روز ام. كند  مي را تداعي داري    و استفاده از ابزار زور و تهديد، خاطرات دوران برده         

را بـه ارث    داري    ي زورگـو اخـالق بـرده      هـا   اما قدرت . خبري نيست داري    از برده 
 در اينجـا  . ي دنيا بايد برده آنان باشـند      ها  كنند كه كشورها و ملت      مي و فكر اند    برده
دانم كه مردم مظلوم افريقا و امريكـاي          مي اشاره كنم، اينجانب  اي    خواهم به نكته   مي

 نفر از نوجوانان، جوانان     ها  ميليون. يي را تحمل كردند   ها   و مصيبت  ها  التين چه رنج  
و اند    و زنان و مردان افريقايي از سرزمين و خانه خودشان با زور اسلحه ربوده شده              

محـل   (هـا   از پدر، مادر، خانواده و مردم خود جـدا شـدند و در همـين نزديكـي                
 نگهداري شدند و در بنادر و جزاير متعددي از افريقا در بدترين وضعيت) سخنراني

ين شرايط زيستي به سـوي سرنوشـت        تر  انساني غير در   ها  تا با سوار شدن به كشتي     
كـساني كـه تـراژدي ايـن        اند    آن روز بسيار كم بوده    . نامعلوم خود رهسپار گردند   

واقعا گناه اين مردم چه بود؟ و چند ميليون نفر به چنـين             . جنايت بزرگ را بنويسند   
ي باقي مانده كه محل نگهداري بردگان   ها   و ساختمان  سرنوشتي دچار شدند؟ اماكن   

بوده است، سند رفتار ضد بـشري بـرده داران و متجـاوزان بـه سـرزمين مقـدس                   
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397 ها ها و روش يافتگي، چالش مسائل ايران؛ توسعه

 و امكانات مزبور كه كسي ها اما اين سوال مهم وجود دارد چرا از زندان. افريقاست
  نفـر از مـردم و جوانـان مظلـوم          هـا   در سنديت تاريخي آن شكي ندارد و ميليـون        

. يـد گو   نمـي   كسي سخني  اند،  افريقايي در آن نگهداري، شكنجه و احيانا كشته شده        
ي كـشورهاي غربـي كـه       هـا   آيا اهميت اين به اندازه چند اتاق در بعضي پادگـان          

محل كشتار يهوديان بوده است، نيست؟ آيا جـان، مـال و سـرزمين ايـن         اند    مدعي
ندارد و آيا خسارات مـادي و       مردم به اندازه جان و مال و سرزمين ديگران ارزش           

طي قرون پـانزده تـا نـوزدهم پرداخـت شـده          داري    ي بزرگ برده  ها  معنوي جنايت 
است؟ پرواضح است كه جان، مال و سرزمين همه مردم از هـر نـژادي و دينـي و                   

 مـردم .  كنـار رفتـه اسـت      هـا   ماسك) امروز... (متعلق به هر سرزميني محترم است     
 هـا   شـود، سـرزمين     مي اسي و آزادي به كشورها حمله     بينند به نام توسعه، دمكر     مي

 مـردم . كـشند   مـي  گردد و اشغالگران صدها هزار نفر را به خاك و خون            مي اشغال
 ي مخفي در نقاط مختلـف جهـان درسـت        ها  بينند كه مدعيان حقوق بشر، زندان      مي
 برابـر   بينند كه ليبراليسم غربي در      مي مردم. كنند  مي كنند و مخالفان خود را ترور      مي

بينند   مي مردم. كند  مي جنايات رژيم صهيونيستي ساكت است و بلكه از آن حمايت         
يي از  هـا   ي مختلف جهان از آسيا تا آفريقا و تا امريكاي جنوبي و در بخـش              ها  ملت

بينند كه زورگويان عـالم از پيـشرفت فنـي و             مي مردم. شوند  مي اروپا دايما تحقير  
ـ   مي ي ديگر عصباني  ها  علمي كشور   را  هـا   خواهنـد كـشورها و ملـت        مـي  وند و ش

بينند كـه منـابع و ثـروت ملـي آنـان مـورد طمـع                  مي مردم. مانده نگه دارند   عقب
آنان حاضرند براي تسلط به منابع مختلف به خصوص منابع انرژي     . زورگويان است 

و معادن صدها هزار انساني را قرباني كنند و در عين حـال حاضـر نيـستند منـابع                   
 مـردم .  قـرار دهنـد    هـا   را در اختيار ساير ملـت     اي    نو نظير انرژي هسته   ي  ها  انرژي

فاقد كارايي الزم در حفظ صلح و امنيت مبتنـي          المللي    ي بين ها  بينند كه سازمان   مي
  1.بر عدالت هستند

امروز گرچه عصر استعمار به شيوه قرن نوزده به پايان رسيده است اما هنوز آثار آن                
كـشورهاي  . استعمار شونده در اشكال گوناگون وجـود دارد       در كشورهاي استعمارگر و     
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398 گفتمان عدالت و معنويت

استعمارگر هنوز از قدرت اقتصادي برخوردارند و از سوي ديگر عناصر روحي مربـوط              
به عصر استعمار در فرهنگ سياسي آنان وجود دارد و سياست خارجي آنان بـا جوامـع                 

بـرده  «عنوان فرهنـگ     از آن با     نژاد  رفتاري كه احمدي  . ديگر مبتني بر روابط سلطه است     
 هـا   از سوي ديگر، هنوز در كشورهاي جنوب در ميـان برخـي گـروه             . كند  مي ياد» داري

عدم اعتمـاد بـه نفـس و احـساس          . احساس خودباختگي و از خودبيگانگي وجود دارد      
 يـافتگي  خود كم بيني در برابر تمدن و كشورهاي غربي از جمله موانع فرهنگـي توسـعه   

 بـر   يـافتگي    در ميان موانع توسعه    نژاد  لذا احمدي . استعمار دارد است كه ريشه در پديده      
اصالح فرهنگ سياسي آميخته با خود كم بيني تاكيد فراواني دارد؛ فرهنگي كه به جـاي                

  .مانده از عصر استعمار است
  اصوال عوامل توسعه نيافتگي در دو سده اخيـر را همزمـان بـا اسـتعمار                نژاد  احمدي

ن دو سده و آغاز حضور اسـتعمار در فراينـد سياسـي، اقتـصادي،               تا پيش از اي   . داند مي
اجتماعي و فرهنگي ايران و نفوذ در طبقه حاكم آن، ايران در كش و قوس تاريخي خود                 

ي هـا   در مجموع حركتي رو به جلو داشته است، اما اين حركـت بـا گـسترش سياسـت                 
بتـه پـس از انقـالب       استعماري انگليس و روسيه و امريكا با دشواري مواجه شـد كـه ال             

اسالمي و بيداري و مقاومت ايرانيان موانع استعماري به تدريج و مرحله بـه مرحلـه در                 
  .حال برطرف شدن هستند

نظير در سرتاسر سرزمين      بي ايران با هفت هزار سال سابقه تمدني و با آثار تاريخي          
ن، عارفان و   پهناور خود با فرهنگ غني، با فيلسوفان، رياضي دانان، منجمان، پزشكا          

درخشند از    مي دانشمندان علوم مختلف كه در آسمان ايمان و علم و انديشه بشري           
با طلوع خورشيد اسالم در سرزمين ايران، آهنگ رشد      ... مهدهاي تمدن بشري است   

 پيـشاهنگ ايمـان و      ها  پس از اسالم نيز ايرانيان قرن     . و تعالي ملت ما چند برابر شد      
ي نو بعـد از رنـسانس و بـا          ها  با ظهور قدرت  ) اما (.اند علم و فرهنگ و تمدن بوده     

ي ها  ي قدرت انداز  ي آنان سرزمين ايران نيز از دست      ها   و لشكركشي  ها  جهان گشايي 
در اوايـل قـرن بيـستم       . استعماري مصون نماند و با حوادث مختلفي مواجـه شـد          

ند و  ي زيادي به سرزمين ايـران داشـت       ها  يانداز  ي استعماري انگليس دست   ها  دولت
ي هـا   اما ملت ايران با قيـام     . بر مردم ما تحميل كردند    اي    نشانده  ي دست ها  حكومت

خـود را تاسـيس   نظـر    را اخراج و حكومت قانوني مورد   ها  متعدد توانست انگليسي  

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r



399 ها ها و روش يافتگي، چالش مسائل ايران؛ توسعه

با مداخله دولت امريكا حكومت قانوني اين سرزمين        ) 1953 (1332در سال   . نمايد
 سـال   25ملت مظلوم ايـران     . ر كار آمد  سرنگون و با كودتا حكومت ديكتاتوري س      

 و خـسارات زيـادي را       هـا   تحت حكومت ديكتاتوري مورد حمايت بيگانه سـختي       
منابع ايران به خـصوص منـابع   . دگي شدندمان  سال دچار عقب  ها  تحمل كردند و ده   

مـردم ايـران بـا رهبـري     ) م1979 (1357نفتي به غارت رفت تا اين كـه در سـال        
 و بدون حمايت شرق و غـرب، حكومـت ديكتـاتوري را             )ره( حضرت امام خميني  

  . كردندگذاري ساقط و نظام جمهوري اسالمي ايران را بنيان
 سال ملت ما بهـاي سـنگيني بـراي آزادي، اسـتقالل و اسـتقرار نظـام       28در طول  

ي داخلي، تحميل جنگ تمام عيار در       ها  ايجاد درگيري . اسالمي خود پرداخته است   
اقتصادي و عمليـات روانـي تبليغـاتي سـنگين از جملـه             طول هشت سال، تحريم     

در جنگ تحميلـي، صـدام بـا    . يي بود كه عليه ملت ايران تدارك ديده شدها  برنامه
ي غربي از زمين، هوا و دريا در طول تقريبا دو هزار كيلومتر             ها  تشويق برخي دولت  

آنـان در  دو بلوك شرق و غرب و هـم پيمانـان           . از مرزها به سرزمين ما حمله كرد      
ي مالي، تسليحاتي، اقتـصادي و اطالعـاتي صـدام را حمايـت             ها  منطقه با پشتيباني  

ي هـا   و پايانه  ها  محاصره شديد اقتصادي، حمله به سكوهاي نفتي، نفت كش        . كردند
در سال آخر جنگ امريكا رسما عليه       . صدور نفت ايران برخي از اقدامات آنان بود       

فتي حمله كرد و هواپيماي مسافربري را بـر         كشور ما وارد جنگ شد، به سكوهاي ن       
ملت بزرگ ايران در هشت سال مقاومت       ... ي خليج فارس سرنگون كرد    ها  فراز آب 

ي مختلف شيميايي   ها  و دفاع با تقديم صدها هزار شهيد و مجروح و تحمل بمباران           
 شهر و هزاران آبـادي،      ها  در اين جنگ نابرابر ده    . و ميكروبي بر دشمن پيروز شدند     

، مراكـز صـنعتي و اقتـصادي بمبـاران          ها  ، جاده ها  ، فرودگاه ها  يربناهاي كشور، پل  ز
به راستي گناه ملت ما در جنگ هشت ساله چه بود؟ و چـرا هـشت سـال                  ... شدند

خواسـت آزاد و مـستقل        مي جنگ را بر ما تحميل كردند؟ گناه ملت ما اين بود كه           
اشـد و اسـالم را مبنـاي        ي بـزرگ نب   هـا   زندگي كند و تحت نفوذ و سيطره قدرت       

امروز نيز گناه ملت ايران پيمودن راه استقالل و برداشـتن           . حكومت خود قرار دهد   
 بـه   هـا   واهنـد سـاير ملـت     خ   نمـي  آنـان . يي در پيشرفت علمي و فني است      ها  قدم

 سال است كه ايـران      35حدود  . ي علمي دست يابند   ها  ي نوين و پيشرفت   ها  فناوري
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400 گفتمان عدالت و معنويت

تواند ضـمن    مي N.P.T است و بر اساس مواد معاهده        اتميالمللي    عضو آژانس بين  
ي هـا   بـر اسـاس گـزارش     ...  شود مند  از همه مزاياي آن بهره    اي    توليد سوخت هسته  

ي ما ديده نشده اسـت، امـا        ها   انحرافي در فعاليت   گونه  آژانس از ابتدا تاكنون، هيچ    
يي هـا   رت ملت ايران مورد مناقشه و مخالفت براي قد        آميز   و صلح  مند  حركت قانون 

برنـد و آشـكارا منحـرف      مـي سـود اي   است كه خود به طور كامل از انرژي هسته        
ايـران  اي     هسته آميز  امروز موضوع كامال صلح   . كنند  مي و از ضوابط تخلف   اند    شده

آزمون ديگري براي شوراي امنيت سازمان ملل متحد و به خصوص اعـضاي دايـم               
  تا چـه حـد پـاي بنـد حقـوق     دهد كه  ميتصميمات اعضاي شورا نشان . آن است 

 و ملتزم به رعايت عـدالت و راسـتي و درسـتي و حتـي                ها  ، حقوق ملت  الملل  بين
جهـاني  (ي پيروز در جنـگ      ها  قدرت... اند  مقرراتي هستند كه خودشان وضع كرده     

در . ساز و كاري تعبيه كردند كه بتوانند جهان را تحت سلطه خود اداره كنند             ) دوم
 سال رقابت بين اين دو      ها  مرو شرق و غرب تقسيم شد و ده       آن موقع جهان به دو قل     

 و تجاوزهاي زيادي اتفـاق افتـاد، امـا          ها  در قلمرو اين دو بلوك جنگ     . ادامه يافت 
سـاختار  . ست عليه ديگري به شـوراي امنيـت شـكايت كنـد           توان    نميهيچ قدرتي   

س به نحوي   نظير امريكا و انگلي   » وتو«شوراي امنيت با حضور اعضاي داراي امتياز        
هـيچ  . طراحي شده است كه آنان داراي مصونيت و نفـوذ كارسـاز كامـل هـستند               

د از امريكا و انگليس به شوراي امنيت شـكايت   توان    نميالملل    عضوي از جامعه بين   
از جانـب   ... شـود   مـي  كند و اميدوار باشد به شكايت او رسيدگي و حق او استيفا           

توانند از او به شـوراي امنيـت          مي  باشند  با هر كشوري مخالف    ها  ديگر، اين قدرت  
پس احكام شورا را به     سشكايت كنند و زمينه را براي محكوميت او فراهم نمايند و            

يعني همزمان شاكي و دادستان و قاضي باشند و در صدور و اجراي             . اجرا بگذارند 
  1.حكم نيز مشاركت نمايند

را اي    ات توليد سوخت هـسته    خواهيم شما را تحريم كنيم و قطع        مي گويند  مي به ما 
و كجـا باعـث پيـشرفت ملتـي         ايد     كمك كرده  ها  شما كجا به ملت   ... به شما ندهيم  

 ي عـالم را غـارت     هـا   شما سيصد سال است كه همه ملـت       .  بياييد بگوييد  ايد،  شده
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401 ها ها و روش يافتگي، چالش مسائل ايران؛ توسعه

در آسيا، هر جا شما بوديد جز فقر و عقب افتادگي حاصـلي             ... در آفريقا، . كنيد مي
نداشتيد، مگر همه خزاين كـشور       ايران خود ما مگر شما حضور     در همين   . نداشتيد

ما دست شما نبود، مگر آن قدر جلو نرفته بوديد كه فهرست وزرا و نماينـدگان را                 
كرديـد، مگـر     مـي كرديد و به دولت تحت سلطه خودتان تحميل       مي هم شما تنظيم  

 داديد كه حاال    تمام اين صنعت نفت و معادن بزرگ ما در اختيارتان نبود، چه به ما             
ما را به خير تو     «... انتظار داشته باشيم كه بدهيد؟ شما خيرتان به كجاي عالم رسيده          

  1».اميد نيست، شر مرسان
حدود صد و پنجاه سال قبل از پيروزي انقالب ما، به خاطر تسلط عناصر خودخـواه و                 

ـ         لطه و ضعيف النفس و منفك از جريان عمومي ملت ايران و ميـدان دادن بـه نظـام س
استعمار براي تاثيرگذاري بر محيط اين سرزمين، انقطاعي در مسير رو به رشد ملت مـا           

عالوه بر اين كه جلوي پيشرفت و خالقيت مـا را گرفتنـد و بـدتر از آن در                   . پيدا شد 
ين آسيبي كه وارد كردند   تر  به نظرم مهم  . ي فراواني وارد كردند   ها  عرصه فرهنگي آسيب  

 و اتكا به نفس ملت ما بود و البته اين، شيوه نظام سـلطه و                تضعيف روحيه خودباوري  
 هر جا. تحقير كردن و القاي ناتواني رمز ماندگاري نظام سلطه است. استعمارگران است

 هـا   ي ملت ها   و داشته  ها  كنند، فرهنگ ملت، توانمندي ملت      مي  را تحقير  ها  روند ملت  مي
ين دستاوردهاي انقـالب اسـالمي      تر  زرگرا تا بتوانند مسلط بشوند و به نظرم يكي از ب          

   2. و باورها در ملت بود و هستها شكستن سيطره اين انديشه
پايـه حركـت    . نظام آموزشي ما صد و پنجاه سال متاثر از انديشه سـكوالر اسـت             

استعمار، فرهنگي است؛ تحقير و گـرفتن خودبـاوري و فرهنـگ و تحميـل مبـاني                 
و اند     در سيستم آموزشي آورده    اند،   انداخته اين را جا  . خودش است؛ مباني سكوالر   

؛ علم را )اند آمده(و از موضع علمي اند  كردهدرست   P.H.Dاند هزاران نهادينه كرده
ايـن مقـداري    . اندد   نمي داند و چيز ديگري را علم       مي هم فقط همان داشته خودش    

   3.برد  ميزحمت
ب با عمق و اصـالت آن       هرگاه در ايران يك حركت انقالبي آغاز شده است، متناس         
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402 گفتمان عدالت و معنويت

 به سرعت آثار حركت ملـت ايـران         ها  حركت، و متناسب با حضور ملت در عرصه       
ملت ايران بـه واسـطه      .  آشكار شده است   ها  در ميان ساير كشورها و در ساير ملت       

 به عنوان يك الگو، سرمشق ها  تاريخ، تمدن و فرهنگ غني خود همواره توسط ملت        
ما نگاه بكنيد، وقتي جنبش مشروطه اتفـاق افتـاد          ش. و پيشگام موردنظر بوده است    

بالفاصله در بسياري از كشورهاي جهـان حتـي كـشورهايي كـه از نظـر فاصـله                  
.  هم بالفاصـله حركـت كردنـد       ها  جغرافيايي نسبت به ملت ايران دورتر بودند، آن       

ي فراواني بالفاصله حركت كردند و ها وقتي نهضت ملي شدن نفت اتفاق افتاد ملت  
نظيـر ملـت      بـي  انقالب اسالمي كه به واسطه عمق، اصالت و وسعت حركت         وقتي  

. ي بزرگ و متعددي حركت خود را اغـاز كردنـد          ها  ايران آغاز شد، بالفاصله ملت    
 را  هـا   كه آباداني، عزت و استقالل ايران سطح توقع همه ملت         اند     از اين نگران   ها  آن

  1.ستند بايها  در مقابله سلطه ابرقدرتها باال ببرد و آن
توســعه در » سياســي، اقتــصادي، فرهنگــي« كــه اســتعمار را از موانــع نــژاد احمــدي

ي اقتـصادي،  ها داند، ادعاهاي غرب مبني بر كمك  ميكشورهاي جنوب و از جمله ايران 
. انـد د   نمـي  توسعه دمكراسي و احترام به حقـوق بـشر در قبـال ايـن جوامـع را صـادق                  

كنـد،    ميمخالفند كه منافع جوامع بومي را تأمين     ي واقعي   ساالر  مردمي غربي با    ها  قدرت
 احترامـي   هـا   آن. آورند  مي روي» توسعه دمكراسي «اما براي گسترش نفوذ خود به شعار        

ي هـا  براي جمعيت ساكن كشورهاي جنوب قايل نيـستند، امـا بـراي گـسترش دخالـت          
ترش  همچنين در پي گسها آن. جويند  ميتمسك» حقوق بشر«سياسي خود به شعارهاي  

ي جنـوب بـه اقتـصاد امپرياليـستي خـود           ها  ي اقتصادي كشور  ها  هر چه بيشتر وابستگي   
المللـي   ي بـين هـا  كنند آن روابط را تحت عناوين مثبـت و سـازمان    ميهستند، اما تالش 

المللـي بـه دسـت صـاحبان قـدرت جهـاني بـه               ي بـين  ها  در واقع سازمان  . پنهان سازند 
 تا اهداف سابق را متناسب با عصر        اند،   تبديل شده   استعمار تر  ي جديد و زيركانه   ها  روش

در چنـين وضـعيتي اسـتقالل حقيقـي و     . ارتباطات پيگيري كنند و مـشروعيت ببخـشند     
لـذا  . شـود   مـي  خودباوري كه شرط الزم توسعه هستند از كشورهاي تحت سلطه سلب          

به ي جهاني جلوي توسعه صنعتي و تكنولوژيكي كشورهاي ديگر را           ها  زماني كه قدرت  
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403 ها ها و روش يافتگي، چالش مسائل ايران؛ توسعه

گيرند، ديگـر سـخن گفـتن از موانـع            مي »صلح جهاني «ي به ظاهر فريبنده مانند      ها  بهانه
شـود كـه مطـابق آن بـراي       ميكه در علوم انساني غربي ديدهاي  توسعه نيافتگي به شيوه   

  .پيچند جز فلسفه بافي و تفنن علمي نخواهد بود  ميجوامع ديگر نسخه
كـسي  . ده و خاطراتش را نوشـته اسـت       يكي از مامورين بانك جهاني بازنشسته ش      

ظاهرا اين مامور اتفاقاتي بـرايش افتـاده و متنبـه           . اخيرا آن را در ايران ترجمه كرد      
كننـد را     مـي  ي ديگـر  هـا   شده، جناياتي كه اين موسسات جهاني عليه اقتصاد ملت        

چه قدر اين آقا آموزش ديده كـه بتوانـد حـرف دروغ و خالفـي را                 . تشريح كرده 
 را روي ريلـي    هـا    بدهد و در ذهن مديران كشورها جا بياندازد و اين          حقيقت جلوه 

برد كه من به فالن كشور رفتم و          مي اسم. بياندازد كه راه پس يا پيشي نداشته باشند       
گفت من خيلـي متـاثر شـدم كـه بـه خـاطر                مي قبل از آن بازرسي هم رفته بود و       

 دلشان براي   ها  اين. ت افتادند ي غلطي كه كردم، اين مردم به فقر و فالك         ها  راهنمايي
 ها  ريزند و روي ملت    ميكننده    آيند در دارو مواد نابود      مي  كه ها  آن. ما نسوخته است  

 را انتظار داشته باشيم كه ما را راهنمايي درسـت بكننـد؟             ها  كنند ما اين    مي آزمايش
 ايـن فـرق   . عقلي است؛ نه اين كه از تجربيات ديگـران اسـتفاده نكنـيم              بي اين كه 

  1. خيرها ي آنها كند تجربيات ديگران بله، اما نسخه مي
دمكراسي ليبرال غربي وقتي آمد با صدها شعار و آرمان فريبنـده پـاي بـه عرصـه                  

خواهيم   مي و با تفكر ليبراليسم   ايم     شعار دادند كه ما آمده     ها  آن. حاكميت جهان نهاد  
ـ    . صلح و امنيت را براي جهان به ارمغان بيـاوريم          ست سـال، كارنامـه     بعـد از دوي

بينيد كه امروز در دنيـا در         مي .، جنگ و ناامني است    ريزي  ليبراليسم سرشار از خون   
فضاي تهديد همه عالم    . بين بيش از شش ميليارد انسان احساس امنيت وجود ندارد         

. اين حاصل دويست سال حاكميت ليبراليسم غربي بر جهان است         . را پر كرده است   
 امـا . هـا   ر را تضمين كنيم؛ حقوق يكسان براي همه انـسان         حقوق بش ايم    گفتند آمده 

بينيم مدعيان حقوق بشر امروز دستشان تا مرفق بـه ظلـم، جنايـت، شـكنجه و                  مي
 در گوانتانامو، ابوغريب، در     اند،   بر پا كرده   ها  يي كه آن  ها  زندان. اجحاف آلوده است  

 .انـد    كـرده  قلب اروپا و در كشورهاي تحت سلطه روي چنگيز و نـرون را سـفيد              
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404 گفتمان عدالت و معنويت

ي قرون وسطايي   ها   به نام حقوق بشر بدترين شكنجه      ها  بينيد كه در مقابل دوربين     مي
 تا آزادي را براي بشريت بـه ارمغـان بيـاوريم،          ايم    گفتند ما آمده  . كنند  مي را اعمال 

 ها  آن. شود  مي بينيد كه بيشترين سركوب به دست مدعيان آزادي در جهان انجام           مي
خواهند و هـر جـا     مي وابستگان و عناصر تحت سلطه خودشان      آزادي را فقط براي   

 و برخالف منافع    ها  عليه آن اي    ملتي، هر انساني، هر دانشمند و صاحب نظري نظريه        
 را در فلـسطين     هـا   امروز مـا اوج آزادي آن     . شود  مي  بدهد به شدت سركوب    ها  آن

ـ     مـي   را در فلـسطين    ها  اوج حقوق بشر آن   . بينيم  مي اشغالي ه مـرد و زن و      بينـيم ك
  1.كشند  مي و جلوي چشم عالم به خاك و خونها كودك را جلوي دوربين

  
  ي معطوف به توسعهها  و سياستها روش. ب

 زماني دولت را به دست گرفـت كـه نـاتواني اجرايـي در     1384 در شهريور   نژاد  احمدي
ـ      ها  ي هفتم و هشتم موجب شده بود بسياري از طرح         ها  دولت ه ي كالن اجرايي كـشور ب

سـامان بـانكي،     نظـام بـي   .  سـازد  تر  ي دولت بعدي را سنگين    ها  اجرا درنيايد و مسئوليت   
آشفتگي وضعيت يارانه، اقتصاد دولتي و سـاختار فرسـوده اداري بـه ويـژه در سـازمان                  

 84ي منتهي به    ها  ي پيش رو بود كه در سال      ها  ين چالش تر  از مهم ريزي    مديريت و برنامه  
بود كـه حتـي ريـيس       اي    اين وضعيت به گونه   .  ميراث رسيد  با ناكامي به دولت بعدي به     

در واقع  . شمرد  مي  را از آرزوهاي دست نيافته خود بر       ها  برخي از آن  انجام  دولت پيشين   
نگـري اداره    نبودن راهبرد مشخص مديريتي موجب شده بود دولت به صـورت بخـشي            

ي وي بـه    هـا   لويترييس دولت وقت كه امور اجرايي و مديريتي جزو عاليق و او           . شود
ي هـا   شد، توانايي هماهنگي بخـش      مي پرداز ظاهر  آمد و بيشتر در قامت نظريه      شمار نمي 

» جامعه مدني «در چنين وضعيتي برخالف شعارهايي همچون       . مختلف دولت را نداشت   
در ... شد و منـابع مختلـف مـالي، انـساني و            مي تر  دولت روز به روز فربه    » دمكراسي«و  

 همراه با اين تمركـز فاصـله طبقـاتي نيـز گـسترش     . يافت  ميتمركزچندين شهر معدود    
ي هـا   افـزايش جمعيـت تهـران از يـك سـو و افـزايش توليـد انبـوه كارخانـه                   . يافت مي

 ترافيك و آلودگي هواي تهران را بيش از هميشه بـه            مسألهخودروسازي از سوي ديگر،     
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405 ها ها و روش يافتگي، چالش مسائل ايران؛ توسعه

 يا حتي عزم كـافي      كشيد، اما همچنان راهبردي اساسي      مي صورت مشكلي جدي به رخ    
  .خورد  نمي براي رفع اين مشكالت به چشممردان از سوي دولت

اداري، «در ايـن دوران مفاسـد       زدگـي     با لجام گسيختگي مـديريتي ناشـي از سياسـت         
به طور نمونه بر اساس آمارهاي ارايـه شـده ميـزان            . جهش قابل توجهي داشت   » اقتصادي

يابـد و در مقايـسه بـا دوره           مـي   افزايش 1379 تا   1373ي  ها   طي سال  ها  اختالس در بانك  
ي هـا    همچنين به دليل درگيـري     ها   در اين سال   1.شود  مي  حدود دويست درصد   73-1363

يابـد،    مي كاري افزايش  ي عمراني كاهش و به جاي آن بي       ها  سياسي و حزبي ميزان فعاليت    
  2.رسد مي  به شانزده درصد1379 تا 1376ي ها ي در سالكار  بيكه ميزاناي  به گونه

 در  نـژاد   احمـدي نظـر     ي اساسـي مـورد    هـا   در ادامه پيش از آن كه به راهبرد و روش         
 بـشناسيم  هـا  ي او را در قبال آن چالشها ي رياست جمهوري بپردازيم و سياست     ها  سال

به توضيحات وي درباره شرايطي كه دولت را به دست گرفته اسـت و تغييراتـي كـه در      
  .پردازيم  ميجود آوردهدو سال نخست مديريتي خود به و

شرايط چه بود بگذاريد دو سـه تـا         .  ما دولت را تحويل گرفتيم     1384چهارم شهريور   
ي رسمي ثبت شده    ها   از عدد و رقم    ها  اين. نيد چه شرايطي بود   يعدد و رقم بدهم كه بب     

 وقتي مـا دولـت را تحويـل    1384 و نيمه اول 1383در پايان سال ... خود آقايان است  
 داشتيم و رشد اقتصادي ما در سال        كار   بي بر آمار رسمي سه و نيم ميليون نفر       گرفتيم بنا 

صادرات غيرنفتي ما كه يك معيار توليد و فعال بـودن درونـي         .  درصد بود  6/4،  1383
 ميليارد دالر؛ از صنعت، كشاورزي و خدمات و پتروشيمي همه با هم 5/7اقتصاد است   

گاه صنعتي بزرگ، بيش از هشتصد كارگاه در مرز         از دو هزار كار   .  ميليارد دالر بود   5/7
ي هـا   كـل فعاليـت   ... يش هم از مرز بحران عبور كرده بودنـد        ها  بحران بودند و بعضي   

-43 پنج هزار و هفتصد ميليارد تومان است؛ از نزديك به 1383عمراني كشور در سال 
درصـد   62سهم نفت در بودجـه عمـومي   . كشور) كل( هزار ميليارد تومان بودجه      44

يعني نفت سهم بااليي در     .  آمارهايي است كه همان موقع منتشر شده است        ها  اين. است
ي كه  كار   بي ... بوده است  6/15،  1381 و در سال     7/15،  1383تورم سال   . اقتصاد دارد 
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406 گفتمان عدالت و معنويت

ي محاسـبه   هـا   حال روش .  درصد به گزارش خود آقايان است      1/12ما تحويل گرفتيم    
 درصد،  1/12با همان روشي كه محاسبه كرده بودند        . مما كاري نداري  ... كند و   مي فرق

 بيني پيش 8/11در صورتي كه در برنامه چهارم .  شد3/11 اين رشد 1385تا پايان سال 
ي هـا   بيشترين سال  (60-64تازه سال اول برنامه اين دولت با ورود متولدين سال           . شده

 چهار درصد   مان   جمعيت ما رشد ) ها  در آن سال  (همراه بود كه    ) رشد جمعيت در ايران   
ي قبلي دارد بـه بـازا ركـار         ها  يكار   بي  هزار نفر عالوه بر    588يعني يك ميليون و     . بود

 6/13) 1385(امـسال   .  درصد شـد   1/12تورم  ) دولت نهم (سال اول   ... شود  مي اضافه
ما يك مقدار فعاليت عمراني     . علتش هم روشن است   .  درصد باال رفت   5/1شديم يعني   
 بد عمل كردند، يعني پول را به بخـش          ها  يك مقدار هم بعضي بانك    ... ديمرا توسعه دا  

يك مقدار هـم فـضاي      .  و توليد و صنعت    گذاري  خريد و فروش بردند به جاي سرمايه      
 1385در سال ... رواني كه ايجاد كردند؛ يك بخشي از تورم حاصل فضاي رواني است

 برابـر كـار     4/2سـت، يعنـي      ا 1383 برابر سـال     4/2ي عمراني دولت    ها  حجم فعاليت 
خواهـد    مـي  براي اين كه كشور   .  برويم 3كنيم بايد باالي      مي هنوز ما فكر  . عمراني شد 
ست، آب، برق، مواد انرژي و سوخت و راه، حمـل و            ها  نيازمند زيرساخت . جهش كند 

 ميليارد دالر شد و     3/11 صادرات غيرنفتي ما     1384سال  ... خواهد  مي ...نقل، دانشگاه و  
در سال  .  درصد است  33 رشد واردات ما     1383 و   1382سال  ...  شد 3/16،  1385سال  
 بخـش  1385سال ...  درصد است1/4، 1385 و 1384سال .  درصد12، 1384 و  1383

يـك قلمـش    .  درصد رشـد دارد    8/13 نسبت به سال قبلش و سال قبلش         مان  ساختمان
 دويـست هـزار     ده سال قبل از اين دولت مجموعـا روي هـم          . مسكن روستايي است  

مسكن روستايي ساخته شده است، در يك سال اين دولت هم دويـست هـزار واحـد                 
  1.ساخته شده است

ي هـا   ميليـارد تومـان پرداخـت   5900) در مجمـوع  (1383 تـا    1381ي  ها  بين سال 
 هزار ميليارد   12به بيش از    ) 1386(حمايتي و تامين اجتماعي بوده است كه امسال         

اعتبارات مناطق محـروم در ايـن دوره شـصت درصـد            ... تومان افزايش پيدا كرده   
 ده هزار كيلـومتر راه در منـاطق   1385در سال  ) به طور نمونه  ... (افزايش پيدا كرده  
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407 ها ها و روش يافتگي، چالش مسائل ايران؛ توسعه

 درصد  8/4 رشد اقتصادي كشور     1383در سال   ... روستايي و محروم آسفالت شده    
شـد   درصد ر  6 بيش از    1385 رسيد و در سال      4/5 اين رشد به     1384بود، در سال    

 درصد در سال    9/8 داخلي نسبت به سال قبل       گذاري  رشد سرمايه . اقتصادي داشتيم 
 خارجي بسيار بـاالتر بـود، يعنـي در سـال            گذاري   رشد داشت، ولي سرمايه    1385
 خـارجي   گذاري  موافقت با سرمايه  ...  درصد است  148،  1384 نسبت به سال     1385

 بـيش از ده     1385 و در سال     6/4،  1384 ميليارد ريال، در سال      2/7،  1383در سال   
 ميليـارد دالر بـراي      9در پنج ماهه اول بـيش از        ) 1386(امسال  . ميليارد دالر است  

 برابر سال   42/2،  1385كار عمراني در سال     ...  خارجي موافقت شده   گذاري  سرمايه
تـا االن   . كند  مي  دارد به سرعت توسعه پيدا     ها  گذاري  در نفت سرمايه  ...  است 1383

در سـال گذشـته     ... بسته شده است  گذاري     ميليارد دالر قرارداد سرمايه    37بيش از   
نزديك بـه ده هـزار ميليـارد تومـان بـا            . معرفي شد ) زودبازده(تعداد زيادي طرح    

 در محـل    ها   درصد اين طرح   95... ي كوچك قرارداد بسته شد    ها   براي بنگاه  ها  بانك
و بقيـه هـم در دسـت         درصد اجرا و نهايي شـده        81خودش اجرا شده و بيش از       

در سـال   ... نزديك به پنج درصد و كمتر از پنج درصد انحـراف داشـتيم            . اجراست
...  اسـت  1384رداخت شد، دو برابر سال      گذشته تسهيالتي كه به بخش خصوصي پ      

براي تقويت كشاورزي، محصوالت كشاورزان بـراي اولـين بـار بـه طـور نقـدي                 
محصوالت كشاورزي در دسـتور     حمايت از كشاورزان و صادرات      . خريداري شد 

ما پنج ميليون تن گندم داشتيم كه جا بـراي نگهـداري آن             ... كار دولت قرار گرفت   
نداشتيم، سيلوسازي در دستور قرار گرفت و امروز كه من در خدمت شما هستم در  

...  ميليون تن ظرفيت سيلو، آن هم به دست مردم ايجاد شده است            5/3همين دولت   
 در گردشگري برگزار شـد كـه بـا          گذاري  ر كشور همايش سرمايه   براي اولين بار د   

گذار شناخته شـده      سرمايه 450ان خارجي مواجه شد و      گذار  استقبال خوب سرمايه  
اش انجام   خارجي شركت كردند و بيش از سي ميليارد دالر طرح كه مطالعات اوليه            

ـ   ...  قرار گرفت  ها  شده بود، تعريف شد و در اختيار آن        ي از بهتـرين    االن بورس يك
 ايجاد شد 1383 و 1382ي ها حبابي كه در سال. گذارند  ميدوران تاريخ خودش را

يي هـا    اين حبـاب   - ما از كشورهاي گوناگون آمار و گزارش گرفتيم        -و كاذب بود    
شود، هـشت    مي ايجادها  درصدي در قيمت   149كه به اين شكل هست، يعني رشد        
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408 گفتمان عدالت و معنويت

امـا خوشـبختانه بـا      . حباب تخليه بـشود   كشد تا اين      مي نه سال يا شش سال طول     
تالشي كه وزارت اقتصاد و گروهي كه آن جا بودند و مجموعه اقتـصادي كردنـد،       

االن ما بـيش از     .. .االن بورس ما مجدد فعال شده و حجم معامالتش بسيار باالست          
 ميليارد دالر در سال مـصرف انـرژي در كـشور داريـم كـه بـيش از شـصت                     55

كـه بـراي كنتـرل آن       ... (  و نقل شهري و غيرشهري است      درصدش متعلق به حمل   
 كـل خودروهـايي كـه در        1384تا سال   :) ي زير انجام شده است    ها  برخي سياست 

 هـزار  370يي  به تنهـا 1385در سال .  هزار دستگاه بود76كشور گازسوز شده بود    
 1500، 1383در توسعه حمـل و نقـل عمـومي در سـال           ... .)گازسوز شد (دستگاه  

 دسـتگاه و در سـال       1740،  1384در سـال    . ه اتوبوس در كشور توزيع شـد      دستگا
يي كه براي حمل و نقل عمومي اسـت         ها  در توزيع تاكسي  ...  دستگاه 4000،  1385

در .  دستگاه تاكسي به ناوگـان اضـافه شـد    5400،  1384 و   1383 و   1382در سال   
لـين بـار ون وارد      و بـراي او   ...  به تنهايي پنجاه هزار دستگاه اضافه شد       1385سال  

 1379كل كمكي كه دولت به متروي تهران كرده از سال ... حمل و نقل شهري شد 
 ميليارد تومـان    215 ميليارد تومان است، اما در سال گذشته         103 روي هم    1384تا  

، 1383ي كـل كـشور در سـال         ها  دولت به قطار شهري   . به متروي تهران كمك شد    
 ميليـارد تومـان     522،  1385ميليارد و در سـال       196،  1384 ميليارد و در سال      130

در .  هزار دسـتگاه بـود     46،  1384خروج خودروهاي فرسوده تا سال      ... كمك كرد 
  1. هزار دستگاه بود300 هزار دستگاه و امسال 265 به مدت يك سال 1385سال 

 خارجي يك ميليارد و سيصد و پنجاه و هـشت           گذاري   حجم سرمايه  1382در سال   
 چهار ميليـارد و     1384 دو ميليارد و هفتصد ميليون و سال         1383، سال   ميليون دالر 

 در هشت ماهه هفت ميليارد و دويست ميليون         1385سيصد و ده ميليون و در سال        
 است كه در بخش گذاري اين غير از سرمايه.  خارجي شده استگذاري دالر سرمايه

دولـت يـازده و نـيم       فقط در دوره يك سال و سه ماهه اين          . نفت انجام شده است   
سـازي    در خصوصي ...  خارجي بسته شده است    گذاري  ميليارد دالر قرار داد سرمايه    

 كه اين دولت تحويل گرفت، مجموعه سهامي كه به بخـش            1384 تا   1372از سال   
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409 ها ها و روش يافتگي، چالش مسائل ايران؛ توسعه

اين دولـت از  . خصوصي واگذار شد، مقداري كمتر از سه هزار ميليارد تومان است 
الت را گرفت تا امروز در كمتر از شـش مـاه             و سهام عد   44زماني كه مجوز اصل     

 در  هـا   اما فرق و اگذاري ما بـا آن       .  ميليارد تومان به مردم واگذار كرده است       2300
ين اقشار جامعه   تر  اين است كه ما سهام را به سهام عدالت تبديل كرديم و از پايين             

ـ ها مجموعه... اما ما يك واگذاري ديگري هم داريم     . شروع كرديم   44ل ي صدر اص
يي از نفـت، مـس،      هـا   ، بخـش  هـا   ، پتروشـيمي  ها  ، بيمه ها  مثل فوالد، برخي از بانك    

  1 ....آلومينيوم و
جزو افتخارات اين دولت است كه براي اولين بار شتاب و سرعت واردات كاال را               

 33 رشـد واردات     82 نسبت به    83سال  ... كند كرد و صادرات كاال را افزايش داد       
 شـد  83 نـسبت بـه   84شش ماه تحويـل گـرفتيم، رشـد         ما   84درصد است، سال    

 درصد؛ يعني واردات را كنترل كرديم و برديم به سمت           4 شد   84 به   85درصد؛  12
 صادرات  83كاالهاي مفيد اما صادرات چه؟ وقتي ما دولت را تحويل گرفتيم سال             

 3/16 شـد    85 ميليارد دالر بود، يك سال و نيم بعد يعني پايان اسفند             5/7غيرنفتي  
صادرات غيرنفتي، يعني توليد داخل، يعني حمايـت      . ميليارد دالر صادرات غيرنفتي   

  2.از توليد، حمايت از اشتغال جوانان
 ميليـارد دالر واردات بـود؛ كـه         4/35 يعني سال قبل از اين دولـت         1383در سال   

.  شـد  7/39 ايـن عـدد      1384در سال   .  درصد رشد داشت   33نسبت به سال قبلش     
آن وقت جالب اسـت تركيـب   ...  درصد شد3/12 سال قبل از آن   رشدش نسبت به  

واردات هم عوض شده است و عمدتا بـه سـمت مـواد اوليـه رفتـه كـه بـه درد                      
بـه گـزارش    ... )اسـت (اي    سـرمايه اي    خورد و كاالهاي واسـطه      مي كارخانجات ما 

شده است كه خـود ايـن       اي     درصد واردات ما االن مواد اوليه و واسطه        88گمرك  
پس . شود  مياتفاق بزرگ است، يعني تركيب واردات دارد به نفع توليد اصالحيك 

صادرات غيرنفتي يـك شـاخص      )... است( بوده   4/41،  1385واردات كاال در سال     
 ميليـارد دالر صـادرات      6/7 مـا    1383در سال   . است) توسعه در ايران  (بسيار مهم   
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410 گفتمان عدالت و معنويت

 درصـد   1/46 شد؛ يعني    1/11...  يعني اولين سال اين دولت     1384در سال   . داشتيم
  ميليـون دالر اضـافه     700قبال ساالنه يك ميليارد،     . اين يك جهش بزرگ بود    . رشد
يك باره سه و نيم ميليارد دالر اضافه شد به صادرات غيرنفتي در يك              ) اما(شد،   مي

 درصـد   1/47.  ميليـارد دالر   3/16 صادرات غيرنفتي ما شـد       1385در سال   ... سال
اين يعني رشد صادرات ما صعودي و واردات مـا          )...  داشت رشد (1384نسبت به   

 1385 و   1384قيمت كاالي صادراتي مـا هـم در سـال           )... است(با يك شيب كم     
فرسـتيم؛ يعنـي      مـي  معلوم است كه داريم كاالي تمام شـده       . بهبود پيدا كرد است   

هـر  . درو  مي سهم مواد اوليه پايين آمده و كاالي ساخته شده دارد         ... كاالي صنعتي 
 دالر بـود كـه بـه        444كرديم، ارزشـش      مي  صادر 1383تن موادي كه ما در سال       

 493 شـده    1385 دالر شده و در سال       487 اين   1384در سال   . كشور برگشته است  
. رود  مـي كنـيم، مرتـب دارد بـاال     مي يعني قيمت محصوالتي كه داريم صادر     . دالر

فرستيم به جاي اين      مي اخته شده رود و س    مي معنايش اين است كه كيفيت دارد باال      
 6/7 واردات داشــتيم و 4/35، مــا 1383در ســال ... كــه مــواد اوليــه را بفرســتيم

 ميليارد دالر شده    25 اين   1385در سال   .  ميليارد دالر تراز منفي    28صادرات، يعني   
ظرف يك سال و هـشت مـاه        .  شده است  6/7 سال صادرات    18-17ظرف  ... است

 ميليـارد دالر اضـافه   9دو برابر شده است، يعني صادرات ما  و بيش از   3/16همان  
گوينـد ايـن حاصـل        مي ها  بعضي. اين يك اتفاق عظيم در كشور است      . شده است 

بسيار خوب، پس اين دولت توانـايي داشـته كـه           . ي گذشته است  ها  گذاري  سرمايه
مار در دو طبق آمار مركز آ... ي گذشته را هم سريع به نتيجه برساند      ها  گذاري  سرمايه

 يك ميليون و نهصد و پنجاه هزار شغل درست شده، يعني ساالنه             85 و   1384سال  
 به طور متوسط؛ بيشترين شغلي كه در گذشته ايجاد شـده در يـك سـال                 975000
، در سـال    ايـم   ما سهم كارهاي عمراني را در بودجه باال بـرده         ...  نفر است  690000

اتكا به بودجه نفـت در سـال        ...  است  شده 3/25،  1385 بود؛ در سال     5/19،  1383
شما وقتي عمران، مـسكن،     ...  درصد 52 شده   1385 و   1384 بوده، در    9/61،  1383

 كنيد، توليد زيـاد و ثـروت ملـي هـم اضـافه              مي صادرات و چرخش پول را زياد     
ايران مثال از بيست و چنـدم       اند    گفتهاند    اتفاقا مراجع جهاني هم تاييد كرده     . شود مي

دانيد صعود در     مي شما. دو سه پله صعود كرده است     . و يكم رسيده است   به بيست   
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411 ها ها و روش يافتگي، چالش مسائل ايران؛ توسعه

 ثابـت ات   حركت كني رتبـه ها  اينجا يعني حركت جهشي، واال اگر بخواهي مثل آن        
   1.ماند مي

  
  تمركززدايي. 1

دولـت  (» دولـت رانتيـر   «ي  هـا   پديده تمركزگرايي در ايران و كشورهاي جنوب بـا نظريـه          
مكتـب  «ي  هـا   و نظريه » دولت اقتدارگراي بوروكراتيك  «،  »مدرندولت مطلقه   «،  )تحصيلدار
داننـد، پيونـد خـورده        مـي  ي استعمار را در پديد آمدگي آن مـوثر        ها  كه سياست » وابستگي

ي متفـاوتي   ها   همگي در ايران به يك واقعيت اشاره دارند كه از ديدگاه           ها  اين نظريه . است
ايـن  . حـصول دوران پهلـوي اسـت      در تـاريخ ايـران تمركزگرايـي م       . صورت گرفته است  

تا پيش از اين دوره اقتصاد ايران كشاورزي        . وضعيت با نفتي شدن اقتصاد ايران پيوند دارد       
اقتصاد، كشاورزي و محلـي     . كردند  مي بود و مردم يا بخش خصوصي و محلي آن را اداره          

؛ گرچـه  تمركز منابع وجود نداشـت . ين كار دولت گرفتن خراج و ماليات بود      تر  بود و مهم  
 مهمتـر   هـا   شهرهايي همچون تبريز و تهران و مشهد و اصـفهان و شـيراز از سـاير بخـش                 

اما پس از كشف و گسترش استخراج نفت و اهميت راهبردي اين كـاال در اقتـصاد                 . بودند
جهان، از اوايل قرن بيستم به تدريج چهره اقتصادي كشور دگرگـون شـد و بـا نيازمنـدي                   

منبع انرژي استراتژيك، ايـران نيـز ماننـد بـسياري از جوامـع              كشورهاي استعماري به اين     
با گذشـت زمـان وابـستگي اقتـصادي         . جنوب به سوي كشوري تك محصولي پيش رفت       

درآمدهاي نفتي و سـيل منـابع مـالي بـه چنـد شـهر               . كشور به درآمدهاي نفتي بيشتر شد     
 تهـران كـشاند و      معدود و به ويژه تهران جمعيت را از روستاها و شهرهاي ديگر به سوي             

هجـوم مهـاجرت از     .  فرهنگي كشور را دگرگـون سـاخت        و وضعيت اجتماعي، اقتصادي  
حكومـت پهلـوي بـا      .  پديده شهرنشيني مدرن را در ايران در پي داشـت          1330اواخر دهه   

كرد و تـوان      مي اتكا به منابع مالي حاصل از فروش نفت كمتر به جامعه احساس وابستگي            
تضعيف خوانين خـود در دگرگـوني       . ي سنتي را پيدا كرد    ها  قدرترويارويي با خوانين و     

داران نيروهـاي    تراكم جمعيتي كشور موثر بود، زيرا با از بـين رفـتن قـدرت سـنتي زمـين                 
  .روستايي با سهولت بيشتري به شهرها مهاجرت كردند

                                                 
 .27/2/1386؛ )گزارش اقتصادي(مصاحبه رياست جمهوري درباره عملكرد اقتصادي دولت نهم . 1
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412 گفتمان عدالت و معنويت

اقتصاد تك محصولي متكي به نفت پيامدهاي فراواني در جامعه، اقتصاد و سياسـت              
ي گـسترده، گـسترش تمركزگرايـي،       سـاالر   اقتصاد دولتي، ديوان  . بر جاي گذاشت  ايران  

ساالر، تركيب جمعيتي ناهمگون و تـراكم جمعيتـي نامناسـب و             دولت مطلقه و غيرمردم   
ايـن وضـعيت بـا سـه ارزش و هـدف            . گسترش فساد اداري از جمله آن مـوارد اسـت         

دولت رانتيـر    گرچه   . تضاد است  در» توسعه«و  » عدالت«،  »يساالر  مردم«اجتماعي، يعني   
ي متفاوتي ها يا دولت مطلقه مدرن يا دولت اقتدارگراي بوروكراتيك، كه هر سه برداشت

ي هـا   از يك پديده هستند، به صنعتي شدن و شهري شدن انجاميدند اما نتوانستند زمينـه              
  . را در جامعه ايران بنا نهنديافتگي دروني، بومي و پايدار توسعه

شود كه يك دولت از منابع خـارجي يعنـي بـا فـروش                مي گفته مدهاييرانت به درآ  
بـه نوشـته لوسـياني در       . آورد  مـي  منابع زيرزميني و دريافت كمك از بيگانگان به دست        

 درصد يا بيـشتر از كـل درآمـد خـود را از رانـت                42هر دولتي كه    » دولت رانتير «كتاب  
 رد، دولـت رانتيـر لقـب      خارجي حاصل از صدور يك يا چند مـاده خـام بـه دسـت آو               

نيـازي اقتـصادي و درآمـد مـستقل دولـت از جامعـه بـه                  بي مطابق اين نظريه،  . گيرد مي
ي رانتير تنها زمـاني حاضـر بـه         ها  دولت. انجامد  مي يساالر  مردمبوروكراسي و دوري از     

ي مـشكل مهمـي بـراي       ساالر  مردمپاسخگويي به نيازهاي اساسي مردم هستند كه تامين         
ي دولت به خصوص ها اين ساز و كار توانايي.  آنان نباشدگونه ي رانتها  اجراي سياست 

كند و در نتيجه      مي ي استخراجي و دوباره توزيعي دولت را به شدت تضعيف         ها  كارويژه
دولت در مقابل تغييرات درآمدهاي نفتي خود كه عمدتا خارج از اراده آن قرار دارد بـه                 

 توليدي كه ثروت نتيجه كار و كوشش است،  برخالف اقتصاد . شود  مي پذير شدت آسيب 
در اقتصاد رانتي ثروت محصول شانس، تصادف، روابط فاميلي و نزديكي و ارتبـاط بـه                

طبيعي است در شرايط وجود امكانات كسب درآمد از طريق رانـت،            . منابع قدرت است  
استعدادهاي جامعه به نوآوري و خالقيت و فعاليت مولد بـه سـوي كـسب درآمـدهاي                 

اين وضعيت موجب رشد    . شود  مي طلبي و داللي جذب    ي منفي، فرصت  ها  ان فعاليت آس
چنين بوروكراسي با مفهـوم     . گردد  مي كمي بوروكراسي به منظور توزيع درآمدهاي نفتي      

بوروكراسي عقاليي كامال متفاوت است و عمدتا فلسفه وجودي آن اصل عدم دريافـت              
هـر چنـد كـه از سـوي ديگـر، توسـعه             . ماليات در مقابل عدم وجود نماينـدگي اسـت        

تواند در كوتاه مدت موجب مـشروعيت         مي براي اشتغال اي    بوروكراسي به عنوان وسيله   
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413 ها ها و روش يافتگي، چالش مسائل ايران؛ توسعه

ـ     نميمدت   طبقه حاكم و دستگاه حكومتي شود ولي در بلند         د حـافظ رابطـه قـانوني       توان
جامعه با دولت باشد و در نهايت ممكن است به رويارويي بين دولت و جامعـه منتهـي                  

  1.شود
به عبارت ديگر، از تبعات دولت رانيتر پديد آمدن كالن شهرهايي چون تهران اسـت      
كه با بلعيدن بيشتر منابع كشور و زير پا گذاشـتن عـدالت، مـسير توسـعه را بـا چـالش                      

در اين بين دسترسي بيشتر به منابع براي كـساني مقـدور اسـت كـه از         . سازند  مي مواجه
  .اقتدار بوروكراتيك برخوردارند

يي و تجمع منابع در يك شهر معضلي است كه بـه عنـوان يكـي از                 گرا  اصوال تمركز 
ي مهمي كه در جريـان افـزايش        ها  از ويژگي . مشتركات جوامع جنوب مطرح شده است     

 يـك   العاده  دهد، رشد فوق    مي سريع جمعيت شهري در كشورهاي جنوب خود را نشان        
به . ن كشورها يكي از اين شهرهاست     ي اي ها  ست، كه معموال پايتخت   ها  يا دو شهر در آن    

عبارت ديگر، فاصله جمعيت يك يا دو شهر پرجمعيت در اين كشورها با بقيـه شـهرها                 
برخي محققان ايـن خـصوصيت توزيـع جمعيـت شـهري را بـه يـك                 . بسيار زياد است  

و اين پديـده را در      اند    تشبيه كرده » بزرگ سري «يا  » ماكروسفالي«بيماري معروف به نام     
 آن چـه موجـب      .انـد   ي اين كشورها قلمداد كـرده     ها   و نابساماني  ها  كي از بيماري  زمره ي 

تمركز و شهرنشيني در كشورهاي كم توسعه شد، حضور مستقيم و غيرمستقيم استعمار             
، در عمـل  ها  گسترش تجارت خارجي در اين سرزمين     . در اين كشورها بود   داري    سرمايه

ي توليد  ها  جي، الزم بود كه مراكز و شبكه      براي تجارت خار  . به گسترش شهرها انجاميد   
ي توزيـع كاالهـا و      هـا   آوري كاال و مواد صادراتي مستعمرات و همچنين شـبكه          يا جمع 

ي مـرتبط بـا     هـا   در نتيجه در كنـار فعاليـت      . مصنوعات وارداتي در يك جا متمركز شود      
عـالوه  به  . ي محلي و بومي نيز در مراكز شهري تمركز يافت         ها  تجارت خارجي، فعاليت  

ايـن شـهرها    . همراه با تمركز اقتصادي، تمركز سياسي و اداري نيـز بـه وقـوع پيوسـت               
ماهيـت توليـد و   . همچنين به مركز پيدايش و رشد صنايع جديد وارداتي تبـديل شـدند            

. است» جمعيت«و  » سرمايه«،  »بازار«،  » نيروهاي توليدي «در تمركز   داري    تجارت سرمايه 
ي حـاكم نيـز عامـل مهمـي در تمركـز            هـا   يات دولـت  به جز عوامل اقتصادي، خـصوص     
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414 گفتمان عدالت و معنويت

ي اقتدارگراي بوروكراتيك بـه     ها  در اين كشورها دولت   . شهرنشيني در اين كشورهاست   
ي اقتصادي، سياسي و اجتماعي به تمركز نهادها و         ها  منظور كنترل مستقيم بر همه عرصه     

مركـز و   «يـه   طرفداران نظر . مؤسسات سياسي، اداري و نظامي در يك شهر تمايل دارند         
هاي اصلي انتقال ثروت ملـي      ايستگاه«و  » مركز پيرامون «، اين شهرها را به مثابه       »پيرامون

بـر اسـاس    . دانند  مي » ساختن الگوي مصرف سرمايه دارانه     گير  به خارج و جذب و همه     
جهاني به دو بخش مركز و پيرامـون تقـسيم          داري    ، نظام سرمايه  »مركز و پيرامون  «نظريه  

ر خود پيرامون نيز يك مركز وجود دارد كه همچون مركـز نظـام جهـاني بـر                   د اند،  شده
پيرامون خود مسلط است و بخـش اعظـم سـرمايه، امكانـات و قـدرت را درون خـود                    

در كشورهاي كم توسعه مركز پيرامون جايي جز پايتخـت يـا يكـي دو               . كند  مي متمركز
همچنـين  . شـود  ي مـ  هـا   شهر بزرگ ديگر نيست كه بخش اعظم بودجـه نيـز صـرف آن             

ذكر اين  . گردندامكانات آموزشي، بهداشتي و تفريحي همگي در اين شهرها متمركز مي          
ي شـغلي ايـن شـهرها در مقايـسه بـا ديگـر منـاطق                هـا   نكته ضروري است كه فرصت    

كشورهاي كم توسعه بسيار زياد است؛ عالوه بـر جمـع شـدن بخـش اعظـم اعتبـارات                   
 و ايجاد اشـتغال     گذاري  شهرها كه امكانات سرمايه   ي خارجي در اين     ها  داخلي و سرمايه  

دهد، وسعت جمعيت اين شهرها نيز خـود بـه عنـوان يكـي از عوامـل و                    مي را افزايش 
 شـهرها، بـه   گونه در اين. كند  ميي اشتغال و درآمد عملها هاي ايجاد انواع فرصت  زمينه

ز ديگر شهرها و    رغم همه مسايل و مشكالت، سطح زندگي و درآمد چندين برابر بهتر ا            
بـه همـين دليـل برخـي از ايـن پديـده بـا عنـوان                 . به ويژه روستاهاي اين كشورهاست    

 البته افزايش جمعيـت شـهري از سـوي ديگـر، بـراي              .اند  نيز ياد كرده  » استعمار داخلي «
ي فراواني به همراه دارد و از نظـر جامعـه شـناختي             ها  ساكنان اين كالن شهرها نيز آفت     

طـالق،  . آيد  مي ي منفي رايج در اين شهرها به شمار       ها  ري از پديده  علت ساختاري بسيا  
ي روانـي، اعتيـاد و مـرگ و         هـا   كاري، جنايت، فساد، افـسردگي و بيمـاري       ولگردي، بي 

ي متعلق به بيماري ماكروسـفالي      ها  ميرهاي مدرن مانند تصادفات و ايدز از جمله پديده        
 افزون بر اين مشكالت، گسترش      1.دياب  مي است كه با رشد اين شهرها به شدت افزايش        

انجامـد و ضـمن تهديـد         مـي  و تمركز شهرنشيني بـه تمركـز اقتـصادي و بوروكراتيـك           
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415 ها ها و روش يافتگي، چالش مسائل ايران؛ توسعه

سازد و به صـورتي مـصنوعي         مي ساالري، زندگي را به نوعي از حالت طبيعي دور         مردم
بـه همـين    . دهد  مي ي بوروكراتيك را در زندگي خصوصي افراد گسترش       ها  اقتدار دولت 
چون تولستوي و گاندي با اين شيوه شهرنشيني        اي    ي برجسته ها  كه شخصيت دليل است   

دهنـد كـه افـراد در آن از           مـي  ورزند و زندگي در جوامع كوچك را ترجيح         مي مخالفت
كننـد و     مـي   زندگي تر   به صورت طبيعي   ها  آرامش و آزادي بيشتري برخوردارند و در آن       

  1.ندتر به عدالت نزديك
ي كـالن  هـا  ريـزي گسترش شهرنشيني، آن چه در برنامـه    براي كاهش عوارض منفي     

كشورهاي جنوب بايد به طور جدي به آن توجـه شـود، جلـوگيري از رشـد نـامتوازن                   
 و  هـا   اعـم از اعتبـارات، سـرمايه      (توزيع مناسبت و عادالنه منابع و امكانات        . شهرهاست

ي هـا   خـش و ب ) شـهرها و روسـتاها    (در مناطق مختلف كـشور      ) ها  ديگر منابع و فرصت   
برحـسب نيازهـاي حيـاتي و       ) كشاورزي، خـدمات، صـنايع و غيـره       (مختلف اقتصادي   

رويـه    بـي  تواند از رشـد     مي واقعي كشور و برطبق يك الگوي ملي و درون زاي توسعه،          
تـا آن جـا كـه بـه         . شهرنشيني و به ويژه شهرهاي بزرگ در اين كشورها جلوگيري كند          

شود، باز گرداندن بخـش عظيمـي از          مي وطشهرهاي بزرگ موجود در اين كشورها مرب      
جمعيت اين شهرهاي بزرگ به سوي ديگر مناطق و مراكز شهري و روستايي است كـه                

كـه بـراي    اي    در چنين شرايطي، برنامه   . اگر ناممكن نباشد، دست كم بسيار مشكل است       
» مركـز  چنـد « است، ايجاد وضعيت     تر   و مطلوب  تر   شهرها عملي  گونه  تعديل مسايل اين  

بايست از تمركز تأسيسات و مراكـز صـنعتي، تجـاري،         مي به عبارت ديگر  . ستها  ر آن د
ي چندگانـه   هـا   ايجاد قطـب  . در اين شهرها جلوگيري كرد    ... اداري، فرهنگي، تفريحي و   

تواند دست كم   ميصنعتي، تجاري، خدماتي، مسكوني و اداري در هر يك از اين شهرها
 عمده ناشي از تمركز است، مانند مسايل ترافيـك و           ها را، كه به طور    برخي از مسايل آن   

  2. را شدت بخشنديافتگي آلودگي هوا تا حدودي تعديل كنند و شتاب توسعه
 نـژاد    گسترش فرايند تمركزگرايـي در ايـران، احمـدي         ها  رسد پس از دهه     مي به نظر 

باشد كه بـه طـور جـدي        ) اعم از رييس جمهور و نخست وزير      (نخستين رييس دولتي    
                                                 

الملـل،   مد رفيعي؛ تهران، دفتر مطالعات سياسـي و بـين      ؛ مح هاي سياسي   درآمدي بر ايدئولوژي  وود، اندرو؛    هي. 1
 .360 و 359، صص 1379

 .102؛ پيشينساعي، احمد؛ . 2
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416 گفتمان عدالت و معنويت

نگـاهي  . ش دارد شتاب و سرعت آن را در گام نخست بكاهد و سپس متوقف سازد              تال
دهـد روح حـاكم بـر ايـن           مـي   نـشان  نژاد  ي احمدي ها  ي اجرايي و سياست   ها  به انديشه 

تمركززدايي بـا   .  در تمام ابعادش تمركززدايي با هدف توسعه و عدالت است          ها  سياست
كي، سفرهاي اسـتاني، توزيـع عادالنـه    ي متعددي مانند اصالحات اداري و بان    ها  سياست

  .يابد  ميدرآمدهاي ملي و گسترش صنعت گردشگري ارتباط
، ريـزي  تمركززدايي عبارت اسـت از انتقـال يـا واگـذاري قـدرت اختيـارات برنامـه         

ي هـا   ي وابسته آن بـه سـازمان      ها  يا مديريت از دولت مركزي يا كارگزاري      گيري    تصميم
ي عمومي نيمه مستقل، مقامات محلي، مقامات       ها  ركتميداني، واحدهاي تابعه دولت، ش    

 زمـاني مـشخص شـد كـه         هـا   اهميـت ايـن سياسـت     . ي غيردولتـي  ها  اجرايي و سازمان  
ي نوسازي غربي در جوامع جنوب با شكست مواجـه شـد و حتـي مـشكالت                 ها  برنامه

: تمركززدايي ممكن است به دو طريق صـورت گيـرد     .  تحميل كرد  ها  جديدتري را به آن   
در تمركززدايي كاركردي اختيارات    . »تمركززدايي حوزه ايي  «و  » كززدايي كاركردي تمر«

يابد كه از لحاظ كاركردي داراي تخصص هستند؛ مانند انتقـال             مي يي انتقال ها  به سازمان 
اي   امـا تمركززدايـي حـوزه     . اختيارات از يك وزارتخانه مركزي به يك شركت عمـومي         

دهد كه در داخل مرزهاي مشخص سياسـي قـرار            مي اليي انتق ها  اختيارات را به سازمان   
به طور كلي اهداف اشـاره شـد در منطـق           . ها   و فرمانداري  ها  ، ناحيه ها  دارند، مانند استان  

  :توان به صورت زير برشمرد  ميتمركززدايي را
ــا تقويــت كــردن امكانــات اجرايــي و اداري واحــدهاي منطقــه . 1 اي و تمركززدايــي ب

 ساختن مقامات محلي و رهبران سياسي در شناسايي مشكالت و           و قادر اي    زيرمنطقه
  كند؛  ميي توسعه، فرايند توسعه را تسهيل و تسريعها اولويت

ي ناشـي از    ها  تمركززدايي موجب كاهش تشريفات زايد اداري و چيرگي بر گرفتاري         . 2
  شود؛  ميانهساالر ي ديوانها روش

مومي در كشور، وحدت ملي و مشروعيت       تواند با ارتقاي مشاركت ع      مي تمركززدايي. 3
  سياسي حكومت را افزايش دهد؛

  و اجرا در سطح محلي شود؛ريزي  تواند موجب هماهنگي موثرتر برنامه  ميتمركززدايي. 4
 تواند با رها ساختن مقامات بلندپايه از وظايف عادي كه مقامات محلي             مي تمركززدايي. 5

ي دولت مركـزي را  ها جام دهند، كارايي كارگزاري را به نحو مؤثرتري انها توانند آن  مي
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417 ها ها و روش يافتگي، چالش مسائل ايران؛ توسعه

  افزايش دهد؛
توسـعه  ريـزي     تمركززدايي شرط الزم افزايش مشاركت شهروندان در فراينـد برنامـه          . 6

  است؛
  تواند دسترسي به تسهيالت و خدمات دولتي را افزايش دهد؛  ميتمركززدايي. 7
ات، شناسايي مـشكالت نظـام      تواند از طريق كاهش هزينه ارايه خدم        مي تمركززدايي. 8

 يي رفاه اجتمـاعي و زيربنـاي      ها  عرضه و برانگيختن حساسيت مردم نسبت به برنامه       
  دولت به ارايه مؤثرتر خدمات عمومي جهت رفع نيازهاي اساسي انسان كمك كند؛

ي محلي، كاركنان ميداني و رهبران محلـي        ها  تواند انعطاف كارگزاري    مي تمركززدايي. 9
 بدون  ها  گي به مشكالت خاص يك ناحيه يا منطقه، تجربه كردن طرح          را براي رسيد  

ي اداري ها  را براي كل كشور توجيه كنند، آزمودن نوآوريها اين كه مجبور باشند آن
  1.مقامات محلي را افزايش دهدر در داخل يك منطقه و ابتكا

 بـسياري از  . دولت فقط متعلق به مركز كشور نيست، دولت متعلق بـه همـه اسـت              
ي هـا  خواهد اجرا بشود در دسـتگاه    مي شود، اما وقتي    مي تصميمات در مركز گرفته   

. مانـد  رسد چيزي از آن باقي نمي آيد به نقاط دوردست كه مي       مي غلطد،  مي اجرايي
شـود، امـا وقتـي در      ميبسياري از تصميمات هست كه با نيت و فكر خوب گرفته          

بسياري از اوقـات    . دهد  مي  معكوس رسد، نتيجه   مي آيد به نقاط دور دست      مي اجرا
ي كشور و نيازهاي حقيقـي      ها  شود، بدون توجه به واقعيت      مي تصميماتي كه گرفته  

  2.كشور است
همـه در اينجـا از      ... پيشرفت كشور در اين نيست كه همه در ده شـهر جمـع بـشويم              

 از  آلـودگي هـوا در شـهر      . كنيم  مي آلودگي را هم خودمان ايجاد    . ناليم  مي آلودگي هوا 
گوييم اوقات    مي كاريم، بعد شويم، بعد بي    مي آسمان كه نازل نشده، خودمان همه جمع      

  3.گيريم كه خرج كنيم اوقات فراغت را پر كنيم  ميفراغت، كلي پول را از ملت
ين مشكالت امروز كشور ما، جا به جايي و حركت جمعيت به سمت تر يكي از مهم

                                                 
هاي تمركززدايي در آسيا، امكانات محلي براي توسـعه          اجراح طرح راندينلي؛  . شابير و دنيس اي   . چيما، جي . 1

 .19-15؛ عباس حكيمي؛ مركز تحقيقات و بررسي مسائل روستايي، صص روستايي
 .20/8/1384سخنراني در جمع مردم قائن؛ . 2
 . 13/10/1384سخنراني در ديدار با كشاورزان نمونه؛ . 3
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418 گفتمان عدالت و معنويت

اد ما سم مهلكي اسـت، يعنـي افـزايش          مراكز بزرگ شهري است و اين براي اقتص       
ما بايد  . مصرف و كاهش توليد؛ افزايش چرخ كاذب اقتصادي و كاهش چرخ مثبت           

... جلوي اين حركت جمعيت را بگيريم، همان كه اسمش تمركززدايي گذاشته شـد            
تخصيص منابع را از نقطه مرزي شروع كيـنم و جلـو            ) ين اقدام بايد  تر  لذا در مهم  (

   1.ءاهللا همه كشور با هم پيشرفت كندبياييم تا ان شا
تصميم قطعي دولت اين است كه سهم اعتبارات استاني را افزايش بدهـد، بـاال ببـرد،                 
عادالنه در سطح كشور توزيع بكند و اختياراتش را به طور كامل بـه مـديران اسـتاني                  

 خيلي از استان، نمايندگان محترم و فرهيختگان استان ريزي    باالخره شوراي برنامه  . بدهد
براي اولين بار قرار است كـه       ... دند تشخيص بده  نتوان  مي مشكالت استان را بهتر از ما     

.  توزيـع بكنـيم    ها  ان شاءاهللا بودجه سراسري را به نسبت عدم برخورداري و محروميت          
  2.باالخره همه كشور بايد با هم حركت بكند و ساخته بشود

) بحثي... ( و بسيار مهم و اساسي است      به تمركززدايي است كه بحثي استراتژيك     قرار  
، واگذاري بسياري از امـور قابـل        ها  هم كه در دل اين است؛ افزايش اختيارات استان        

  3.ست كه بتوانند در بسياري از جهات خود را اداره كنندها واگذاري به استان
 هـا   ، شركت ها  به سازمان . ي دولت است  ها  تمركززدايي جزو محورهاي اصلي برنامه    

 هـا   ها بايد به استان   يي كه در تهران كاري ندارند مهلت داده شده و اين          ها  تگاهو دس 
 واگـذار   هـا   منتقل بشوند، از رفت و آمدها جلوگيري بشود و اختيارات بـه اسـتان             

دولت جديـد بنـا دارد كـه اختيـارات اسـتانداران را اضـافه كنـد، چـون                   . بشود
 دنبـال عناصـر     هـا   ا در استان  م. تمركززدايي از محورهاي اصلي برنامه دولت است      

. خواهيم بياوريم برعهده مدير استان بگذاريم       مي  را ها  اين. اجرايي و عمراني هستيم   
 به دوش بگيرنـد     ها   همه بار اجرايي كشور را در استان       ها  خواهيم اين   مي براي اينكه 

  4. و نظارت پردازدگذاري تا دولت به سياست
 با مالحظه ميـزان     ها  ع امكانات و فرصت   شود، توزي   مي آنچه در فصل عدالت مطرح    

                                                 
 .13/9/1384سخنراني در جمع استانداران و مديران عامل بانك ها؛ . 1
 .18/8/1384سخنراني در ديدار با نخبگان استان خراسان جنوبي؛ . 2
 .3/6/1384ان خراسان؛ سخنراني در جلسه با نمايندگان است. 3
 .30/5/1384سخنراني در مجلس شوراي اسالمي پيش از بررسي رأي اعتماد به وزيران پيشنهادي؛. 4
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419 ها ها و روش يافتگي، چالش مسائل ايران؛ توسعه

بايـد آن چـه     .  در همه جغرافياي كشور اسـت      ها  ، استعدادها و ظرفيت   ها  محروميت
اين بـا   ... در اختيار مردم قرار گيرد    ... قابل توزيع است، به سرعت شناسايي شود و       

ي هـا   وقتي امكانات، سرمايه  . تمركزي كه در حال حاضر وجود دارد، مغايرت دارد        
ي و معنوي متعلق به همه كشور است و بناي دولت و مجلس آباداني و توسـعه              ماد

تمركـز  . سراسري است، چه دليلي دارد كه اين امكانات در تهـران متمركـز شـود              
القاعـده بايـد     دفترها و سـتادها علـي     . كند  مي ي سنگيني را به ملت تحميل     ها  هزينه

ندارد كه هزينه ستادها و دفترها بـه    باشند و دليلي     ها   و پروژه  ها  طرحكننده    پشتيباني
پذيرفته نيـست   .  را زير سؤال ببرد    ها  قدري باال باشد كه اصوال اقتصادي بودن طرح       

تواند با ده نفر و در يك ساختمان پنجاه ميليوني انجام شود با بيـست                 مي كاري كه 
صوال  بلوكه شود؟ ا   ها  چرا بايد سرمايه  . نفر و در ساختمان يك ميلياردي انجام گيرد       

اين اقدام هزاران   .  باشد ها   بايد در ميدان عمل و فعاليت      ها   و طرح  ها  دفترهاي پروژه 
 ي سـنگين ترددهـا را حـذف       هـا   كند و هزينه    مي ميليارد تومان سرمايه ملي را آزاد     

ي عمرانـي، اقتـصادي و      هـا   فعاليـت . البتـه ايـن فقـط يـك مثـال اسـت           . كند مي
 ه جهت صـحيح خـود را پيـدا        گا   مناطق آن  زا در  ي مولد و اشتغال   ها  گذاري  سرمايه

 و اسـتعدادهاي مـادي و       هـا   كند كه مبتني بر  نيازها، درجه محروميت، ظرفيـت          مي
   1.معنوي همان مناطق ساماندهي شود

از جمله كارهـايي كـه بايـد        . براي ساختن كشور كارهاي فراواني بايد انجام بشود       
د اشتغال براي جوانان برومند ايران      ي و ايجا  كار   بي انجام بشود مبارزه همه جانبه با     

تـصميم اول   . دولت براي ايجاد اشتغال سه تصميم مهم گرفته اسـت         . اسالمي است 
ي دولـت در بخـش اقتـصادي    هـا  گـذاري  بنابراين شـده اسـت در ادامـه سـرمايه      

 به جاي اين كه در برخي از شهرها متمركز بشود،           ها  كارخانجات و صنايع، فرصت   
اين طور نباشد كه ما بيش از چهل درصد كـل           . توزيع بشود بايد در سراسر كشور     

كـه  اي    گذاري  صنايع كشور را فقط در اطراف تهران داشته باشيم و هر سال سرمايه            
عـدالتي و     كل كشور باشد، اين يعنـي بـي        گذاري  شود معادل سرمايه    مي در آن جا  

 گرفتـه   تصميم دومـي كـه دولـت      . تمركز و اين از نظر دولت پذيرفته نخواهد بود        

                                                 
 .پيشين.  1
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420 گفتمان عدالت و معنويت

است، اين است كه تسهيالت ارزان قيمت را به طـور عادالنـه در سراسـر كـشور                  
توزيع بكند؛ سهم هر استان و شهرستان در اختيار جوانـان قـرار بگيـرد و جوانـان                  

كـار  ...  را برپا و آباد كنند     ها   و مزارع و دامداري    ها  بتوانند با همت خودشان كارگاه    
  1.است) ع( رضار دولت تأسيس صندوق مهر امامديگ

اند؛ ما عدالت بدون پيشرفت و پيشرفت بـدون         پيشرفت و عدالت الزم و ملزوم هم      
ي اجتمـاعي اسـالم در عـين ايـن كـه همـه              هـا   محور برنامه . واهيمخ   نمي عدالت

 و رفاهيات و علم و فناوري را در خود دارد، حتما سرشـار از عـدالت                 ها  پيشرفت
خـاص و  اي  ن ثـروت در دسـت عـده       پيشرفت بدون عدالت يعني جمع شد     . است

تالش ما اين است كه همراه      . عدالت بدون پيشرفت يعني درجا زدن و عقب افتادن        
ي گونـاگون   هـا   همراه با ايجاد تحرك مناسـب در بخـش        ) نيز(با پيشرفت، عدالت    

ما براي اجراي عدالت كارهاي فراواني را در طـول          . اقتصادي و فرهنگي اجرا شود    
يكـي از  . ي آينده هم اين را ادامه بدهيمها و بايد در سال   ايم    دهسال گذشته انجام دا   

اقداماتي هم كه در جهت پيشرفت و هم در جهت عدالت است، توجه بـه منـاطق                 
من بـه برخـي از      . گذاري  محروم است؛ هم از جهت عمراني و هم از جهت سرمايه          

ت عمرانـي   اطالع داريـد كـه سـهم اعتبـارا        . كنم  مي كارهايي كه انجام شده اشاره    
 35شود از بيست درصد بـه بـيش از     مي كه عمدتا در مناطق محروم هزينه    ها  استان

، و حـداقل    1385 رسيد و به بيش از چهل درصـد در سـال             1384درصد در سال    
در همين مدت يك سال بـيش از        . چهل درصد اين اعتبارات در روستاها هزينه شد       

براي اولـين بـار در تـاريخ        ... ت شد نه هزار كيلومتر راه روستايي بهسازي و آسفال       
در حـالي   . كشور طي يك سال بيش از دويست هزار مسكن روستايي نوسازي شد           

در ... كه در طول ده سال قبل از آن فقط دويست هزار واحـد نوسـازي شـده بـود       
.  هزار واحد مسكوني بازسازي شـد      35زلزله لرستان در كمتر از هشت ماه بيش از          

 در روسـتاها و منـاطق محـروم         گـذاري   بوده كه از سرمايه   همه ما اين    گيري    جهت
براي اولين بار محصوالت اصلي     . از توليدات روستايي حمايت كنيم    . حمايت بكنيم 

ي كشاورزي و دامداري مـورد حمايـت        ها  روستاييان نقدي خريداري شد و تشكل     
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421 ها ها و روش يافتگي، چالش مسائل ايران؛ توسعه

 .انـد   بسياري از روستاها داراي طرح هـادي و بهـسازي شـده           . مستقيم قرار گرفتند  
  1.دولت تالش دارد هويت مناطق گوناگون كشور را احيا و تثبيت بكند

اصوال تمركز جمعيت و منابع در تهران يكي از علل ساختاري تورم و افزايش قيمت         
زيرا به علـت تـراكم بـاالي جمعيـت در يـك             . برخي كاالها مانند مسكن و زمين است      

شود كه    مي يابد و موجب    مي جغرافياي كوچكي از كشور، تقاضا نسبت به عرضه فزوني        
با گسترش قيمـت در     . زمين و مسكن در اين مناطق به همراه اجاره بها افزايش پيدا كند            

كنـد    ميي كشور سرايتها هرچند كمتر اما به ديگر بخش اي    تهران، اين افزايش به گونه    
بـه  . شـود   ميهاي ديگر منتقلو همچنين افزايش قيمت در يك بخش اقتصادي به بخش 

دهـد در كـشورهايي كـه از وضـعيت اقتـصادي مناسـبي                مـي   طريـق تجربـه نـشان      هر
ند و تراكم جمعيت از پراكنـدگي يكنواخـت و          تر  برخوردارند شهرها به يكديگر نزديك    

  .معقولي برخوردار است
  

  سفرهاي استاني
 رسد دولت به تدريج مفهوم گذشته خود را از دسـت   ميدر آغاز قرن بيست و يكم به نظر 

گـسترش وسـايل ارتبـاطي و دنيـاي مجـازي      . شـود   مييي مواجهها  و با دگرگوني دهد مي
كه بسياري از تصاوير ذهني و الگوهاي رفتاري را تغيير داده معناي دولت را نيـز                اي    رسانه

 و به ويژه اينترنت بيش از گذشـته         ها  دولت با حضور رسانه   . با گذشته متفاوت كرده است    
  . شود  مي اخبار آن كم و بيش در جامعه منتشررسد و  ميقابل دسترسي به نظر

ي كالسـيك و    هـا   پردازي از دولـت   به همين ترتيب، ديگر تصاوير آرماني و اسطوره       
اي كه نـه تنهـا       پديده .اند   داده ها   و توهين  شكني  رؤساي آن حتي جاي خود را به حرمت       

 افـرادي چـون     در چنين وضعيتي دريافت   . خورد  مي در ايران بلكه در تمام دنيا به چشم       
» ابر واقعـي «وي با طرح مفهوم . رسد  مياز دوران جديد قابل تأمل به نظر» ژان بودريار «

يعنـي  . بر آن است كه در اين شرايط، امر غيرواقع بيشتر از خود واقعيت، واقعـي اسـت                
...) ي خبـري، عكـس و     ها  مانند فيلم، گزارش  (واقعيتي كه به شكل مصنوعي توليد شده        

 از  هـا   سـازي   شـبيه . شـوند   مـي   در آن جايگزين واقعيت    ها  اقعي است، مدل   از و  تر  واقعي
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422 گفتمان عدالت و معنويت

گردنـد و مـرز ميـان اطالعـات و سـرگرمي، سياسـت و               تـر مـي   نهادهاي واقعي واقعـي   
حتـي  . ريـزد در هم مـي   ) ي تلويزيوني ها  به ويژه در برنامه   (سرگرمي، جنگ و سرگرمي     

ي تبديل شده است كـه در هـيچ   قدرت ديگر مفهوم قديمي خود را ندارد و به امر انتزاع  
» مرده«بلكه قدرتي   . نهادي نيست چه خرد و چه كالن، قدرت ديگر انظباطي هم نيست           

كند و در نتيجـه، قـدرت بـه يـك       مي حركت ها  است كه از طريق چرخش نامعين نشانه      
يار از قدرت به رغـم آن كـه آن را چنـان             ربرداشت بود . شود  مي تبديل» صورت خيالي «

نيـست و اساسـا مبـارزه بـا آن را بـه نـوعي               گيـري     داند كه قابل پي     مي زاعيمنتشر و انت  
 و  هـا   داند، از نظر توجه به ابعاد جديدي از جامعـه و قـدرت كـه در رسـانه                   مي ناممكن

 به نظـم جديـد اجتمـاعي        ها  به اعتقاد او نشانه   . شود حايز اهميت است     مي  ديده ها  نشانه
  . بخشند  ميقوام

... ي سـينمايي، اخبـار تلويزيـوين و       هـا    فـيلم  .انـد   جتمـاع حـاكم    بر زندگي ا   ها  نشانه
 در جامعه معاصر به تدريج تمايز ميان مدل و واقعيت، مـرز             .اند  يي از اين شرايط   ها  جلوه

شكند و همراه با آن، نفس تجربه و زمينه           مي و واقعيت در هم   سازي    ميان تصوير يا شبيه   
  1.شود  ميامر واقعي نابود

 گفتار پيش رو دگرگوني در معناي دولت به ابعاد ديگري نظـر دارد              با وجود اين، در   
شايد هنـوز مفهـوم سـنتي دولـت كـه      . پردازد  مي»پايتخت«و » دولت«و به مفهوم پيوند   

مركب از هياتي از وزراست كه جلسات خود را در شـهر مركـزي يـك كـشور بـه نـام                      
رسـد بـا      مـي  اما به نظر  . د مشروعيت خود را از دست نداده باش       ،كند  مي پايتخت برگزار 

 را تغيير   ها   حاكم شده و بسياري از لوازم و شرايط دولت         ها  تغييرات محيطي كه بر انسان    
داده است، شرط الزم برگزاري جلسات هيـات دولـت در پايتخـت جايگـاه خـود را از           
. دست داده باشد و به تدريج اين شيوه سنتي در جهان با بحران مشروعيت مواجه شـود                

نه تنها وسايل ارتباطي و حضور نهادهاي موازي دولت كه بـه پراكنـدگي قـدرت                امروز  
بلكه با گـسترش وسـايل نقليـه        اند     مفهوم سنتي دولت را دگرگون ساخته      اند،  منجر شده 

 مفهوم پايتخت نيز در حـال سـست         اند،  جديدي كه شهرها را به يكديگر نزديك ساخته       
ي امروزي مجبور بودند به طور      ها  ن فناوري  به دليل نبود   ها  اگر زماني دولت  . شدن است 
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423 ها ها و روش يافتگي، چالش مسائل ايران؛ توسعه

حساب شده شهري را به عنوان مركز حكومت خود برگزينند تا به راحتي بر تمام قلمرو 
  .و ملك خود حاكم باشند، امروز اين تلقي از پايتخت در حال فرو ريختن است

 عملي  جديد و مبتني بر عقالنيت    اي    توان آغازگر شيوه    مي  را نژاد  در اين ميان احمدي   
 ساختارهاي موروثي   شكني  او متناسب با شرايط جديد به شالوده      . در كشورداري دانست  

اند، پرداخته است تا به افزايش كـارايي        گذشته كه اينك كاركرد خويش را از دست داده        
» چهره خـصوصي  «اين شيوه تالش دارد از ابعاد       .  سيستم دولت ياري رساند    وري  و بهره 

ايـن  . آن بيافزايـد  » گـزاري  خـدمت «بـا ماهيـت     » چهره عمومي «دولت بكاهد و بر ابعاد      
امــا در گفتمــان . اصــالحات بــراي تقويــت خــدمات عمــومي و رفــاهي دولــت اســت

دولـت  «ناميـد و بهتـر اسـت آن را    » دولـت رفـاهي  « ايـن دولـت را نبايـد      نـژاد   احمدي
و ي برخـوردار اسـت   تـر  گـزار از معنـاي عميـق    بناميم، زيرا دولت خدمت » گزار خدمت

رابطه حاكمان با جامعه    كننده    دهد، تعيين   مي هاي دولت را نشان   افزون بر آن كه كار ويژه     
تر به آن پـرداختيم، انطبـاق    نيز خواهد بود و با فلسفه سياسي اسالم در اين باره كه پيش     

اش پـس از تـامين نظـم و          ين وظيفه و كار ويژه    تر  گزار مهم  دولت خدمت . بيشتري دارد 
، انجـام   تـر   زم و ابتدايي هر حكومتي است در مرحلـه بـاالتر و كامـل             امنيت كه شرط ال   

  .خدمات عمومي و رفاهي و كمك به توسعه و آباداني تمام كشور است
كه ريشه در دوران شهيد رجايي دارد، در شـيوه نـوين خـود    » سفرهاي استاني «راهبرد  

  بـه شـما    نـژاد   احمـدي ي يافته است از ابتكارات      تر  كه با ساز و كار جديدي جنبه عملياتي       
يي همچون تمركززدايي، اصالحات اداري، عمليـاتي       ها  سفرهاي استاني با سياست   . رود مي

ي ديني، پيش رفتن به سوي عدالت اجتماعي و آمايش سرزميني مرتبط            ساالر  مردمساختن  
سفرهاي استاني با اصالت بخـشيدن بـه اكثريـت مـردم كـه در تمـام نقـاط كـشور                     . است

ي حقيقي چشم دوخته است، تا با توزيع مناسب اعتبـارات           ساالر  مردم تحقق   بهاند    پراكنده
نكته اينجاست كه به شيوه سنتي جذب اعتبـارات         . ي خود را به سوي عدالت بردارد      ها  گام

 ممكن نبود، در حالي كه سفرهاي اسـتاني ضـمن سـرعت             تر  ي محروم ها  كافي براي استان  
 نيـز   هـا    به جذب اعتبـارات كـافي در آن        اريگذ  و سياست گيري    بخشيدن به فرايند تصميم   

و گيـري     سـفرهاي اسـتاني تـالش دارد بـا كوتـاه كـردن فراينـد تـصميم                . رساند  مي ياري
ي درست در   ها   اداري را كه مانع از تحقق تصميم       ساز   مراحل پيچيده و مانع    گذاري  سياست

ور مناطق محروم   دفتر ام سازي    ، فعال 44اجراي اصل   . شود، از ميان بردارد     مي زمان مناسب 
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424 گفتمان عدالت و معنويت

 از جمله بازوهاي    ها  كشور، تأكيد بر اشتغال زودبازده و هدايت منابع بانكي به سوي استان           
همچنين سفرهاي استاني با تأكيـد بيـشتر بـر آمـايش سـرزميني             . اجرايي اين راهبرد بودند   
  كه به دليل فرسـودگي سـاختار       ها  ي غيرفعال و نيمه فعال استان     ها  تالش دارد تا از ظرفيت    

در ايـن سـفرها بـا دريافـت         .  بهـره ببـرد    اند،  بوروكراسي كشور چندان به كار گرفته نشده      
 از نگـاه مـردم بـه        هـا   هاي فراواني كه از سوي مردم نوشته شده است، وضعيت استان           نامه

هـايي كـه    شود و سازمان  ي مردمي مشخص مي   ها  نيازها و شكواييه  . شودتصوير كشيده مي  
شوند تا در مجموع دولـت        مي  مشخص ها   اساس همان شكواييه   اند بر تر عمل كرده  ضعيف

  .ياري رسانندگيري  را در فرايند تصميم
ي دور است كـه     ها  يكي از مشكالت كشور ما، ساختارهاي اداري به جا مانده از زمان           

بـراي ايـن كـه ايـن        . انـد ي سريع ايجاد نـشده    ها  اين ساختارها براي تحول و حركت     
 انجام بشود هم سفرهاي اسـتاني       ها  ايند و نظارت كافي بر آن     ساختارها به حركت در بي    

دولت نظارت خودش را بر كل سازمان اداري كشور به طور بـسيار          . بسيار مفيد هستند  
 از دور دست كشور حركت      ها  به جاي اين كه گزارش    . دهد  مي  دارد انجام  يافته  سازمان

 ه در سـاختار اداري انجـام       و تغييراتي ك   ها  ي طوالني و چرخش   ها  بكند و بعد از مدت    
شود، آيا به دولت برسد يا نه، دولت مستقيما در صحنه حاضر اسـت و همـان جـا                    مي

  1.گيرد  ميتصميم
اولين كساني كه دولت را به چرخش درآوردنـد و بـه سـمت مـردم بردنـد و در                    

فرمودند كـه همـه جـاي         مي . تشكيل دادند، شهيدان رجايي و باهنر بودند       ها  استان
  2.ايران است و همه جا بايد با هم پيشرفت و تعالي پيدا بكندايران، 

فرمايند كه شما يـك سـاعات و زمـاني را بـراي               مي به مالك اشتر  ) ع(حضرت علي 
بايد مردم دسترسي داشته باشند، بايد ببيني، حرف        . مواجهه رو در رو با مردم قرار بده       

ده كه در تهـران نشـستن و         سال نشان دا   27تجربه ما هم در اين      . بزني و حرف بزنند   
بايـد  . بايد رفـت و ديـد     . كند   نمي  را از روي كاغذ خواندن، دردي را دوا        ها  گزارش

االن . بايد در محل رفت و تصميم گرفت      . بايد رفت و نشاط ايجاد كرد     . رفت و شنيد  
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425 ها ها و روش يافتگي، چالش مسائل ايران؛ توسعه

كنيم و همه وزرا نسبت بـه         مي رويم و كل مسايل يك استان را در دولت بحث           مي ما
بنابراين، وقتي وزير بهداشت مـثال بـه وزيـر راه           . شوند استان آشنا مي   همه مسايل آن  

 زند كه آنجا درمانگـاه مـشكل دارد، بولـدوزر خـود را بفرسـت، او ديگـر                   مي زنگ
  1.افتاد  ميچيزي كه قبال هزار هزار در سال اتفاق. يد به من مربوط نيستگو نمي

در حقيقـت توبـه و      . مـا افتـاد    اتفاق بزرگي بود كه در كـشور         ها  سفر دولت به استان   
هاي طـوالني و    سال. استغفاري از جانب دستگاه دولت و مديران و مجريان كشور بود          

ي متوالي در دستگاه دولت به صورت يك عادت درآمده بود كه همه توجهـات               ها  دهه
را اوال به مركز، از مركز به مجموعه خودش و از مجموعه خودش به خودش و مديران 

، ها   بودند كه از تبعيض    ها  خيلي. آخرش به خودشان برسند   . ر را طي كنند   هم همين مسي  
 به درستي سخن گفتند، اما وقتي به وسعت نيازها مواجه شدند،      ها   و فاصله  ها  محروميت

 و خسارات تـاريخي و      ها  يم همه ظلم  توان    نميود، ما كه    ش   نمي گفتند اين وسعت را كه    
پس بيـاييم روي جاهـاي خاصـي        .  جبران كنيم   را ها   و سده  ها  ي طوالني دهه  ها  تبعيض

بعد ديديم فرهنگـي از  . از آن جاهاي خاص هم به جاهاي اخص رفتند        . متمركز بشويم 
دل آن درآمد كه فرهنگ رسيدگي به خود و گروه و دسته و جيب خود بود و چيـزي                   

پيدا شدند كه فقط به فكر خودشان بودنـد و ايـن در             اي    در كشور درست شد كه عده     
.  و نيازهاي كشور و فرهنگ اسالمي و ملي ايران زمين بود           ها  ه مقابل همه ضرورت   نقط

احساس من از گذشته اين بود كه ديوارهاي ضخيم و سدهاي مستحكم و بلنـدي بـه                  
كه مديران حتي از اي  مرور بين مديران و برنامه ريزان و متن مردم شكل گرفته، به گونه         

ي بيست  ها  ل و محروم اند؛ يعني در ساختمان      دريافت آثار تصميمات خودشان هم غاف     
 ي اداري تو در تـو و پـيچ در پـيچ           ها  طبقه و هجده طبقه و بلند مرتبه و داراي سيستم         

گيريم، بدون اين كه به آثار اين تصميمات در صحنه زندگي             مي نشينيم و تصميماتي   مي
دهي پايين آمده؟ كنيم به ناله كردن، چرا باز  ميبعد هم مرتب شروع . مردم توجهي كنيم  

هد؟ چرا تبعيض هست؟ چرا فقـر       د   نمي  جواب هاريزي  چرا مصرف باال رفته؟ چرا برنامه     
؟ الزم بود كه اين ديوارها برداشته      كند   نمي هست؟ چرا همه جاي كشور با هم پيشرفت       

تلقي و باور من . شود و در درون ساختار اداري كشور تحول و انقالبي به وقوع بپيوندد

                                                 
 .26/7/1385هاي دانشجويي؛  سخنراني در جمع تشكل. 1
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426 گفتمان عدالت و معنويت

و گيري   آن نقطه محوري و كليد اين تحول، برقراري ارتباط بين نظام تصميماين بود كه
ارتباطي كه بسيار تضعيف شده و در بسياري از جاها          . اجرايي كشور با متن مردم است     

مثال دفاع از مديران دولتي در هر سـطحي         . يي را بگويم  ها  بگذاريد نشانه . قطع شده بود  
بخشداري، فرمانداري، مديركل، معاون و     . بودبه يك تعصب و يك ناموس تبديل شده         

دانستند كه از كار خـالف او    ميكرد، همه خودشان را متعهد  ميوزير در هر جايي كار 
از سـويي ديـواري تـشكيل شـده،         . درست دفاع كنند، ولو همه ملت مخالف باشـند        

 اصـال دولـت ميـوه    اند، ارتباطات قطع شده، در حالي كه مالك و صاحب كشور مردم         
دولت خودش بـه خـودي      . ي مردم است  ها  دولت برآمده از اراده   .  درخت مردم است  

تا اند    اين مردم ما را در اينجا گذاشته      . ما خودمان چيزي نيستيم   ... خود كه چيزي نيست   
به همين مردم خدمت كنيم و منافع و حقوق اين مردم را پاي هيچ چيز معاوضه نكنيم و 

م هـيچ   د ما فقط به متن مردم تعهد داريم و به غير مـر            .هيچ چيز را بر آن ترجيح ندهيم      
 در مـتن مـردم اسـت و    ها  تعهد داريم همه اينها  اگر به اسالم و آرمان    . تعهدي نداريم 

 اين ديوار بايستي برداشته   . فرهنگ و خواست مردم ماست و اعتقادات ملت ايران است         
... شد  ميوزري تخريببايست با يك حركت سنگين هجومي بلد  مياين ديوار... شد مي

بايد همه دولت يك اردوكشي سنگيني بكند و حركت كند و به متن مـردم بـرود و از                   
  1.ود يك وزير ببيند و آن يكي نبيندش  نمي.نزديك ببيند

شـود و     مي  گروه كارشناسي در تهران تشكيل     ها  قبل از اين كه دولت سفر بكند، ده       
گيرنـد، مـسئولين      مـي  كنند، گزارش  مي  سفر ها  بعضي. گيرد  مي آمار و اطالعات را   

كنند چه كار بايد بشود، كدام مهمتر است، كـدام در             مي خواهند، بحث   مي استان را 
؟ )آيد مي(اولويت است و حاال كه تصميم گرفتيم، پول و منابع و قانون آن از كجا                

ن با نماينـدگا  اي    بعدا جلسه . كنند  مي كنند و يك فهرست آماده      مي  را بررسي  ها  اين
شـود و بعـد وزرا در جلـسات      مي نهايي و بعد سفر به استان انجامها  محترم، بحث 

  2.كنند  ميروند دوباره همان چيزها را مرور  ميها شوراي اداري شهرستان
دهد بـا     مي ي كارشناسي در تهران تشكيل    ها  دولت قبل از سفر به استان گروه      ) لذا(

                                                 
 .18/4/1386در سفرهاي استاني؛ كننده  ديدار با خبرنگاران شركت. 1
 .29/9/1385ي در ديدار با منتخبين استان كرمانشاه؛ سخنران. 2
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427 ها ها و روش يافتگي، چالش مسائل ايران؛ توسعه

دار، مديران، نمايندگان محتـرم در      حضور معاونين رييس جمهور، وزرا، آقاي استان      
مجلس، كارهايي كه بايد در استان انجام بشود، شهر به شهر و بخش به بخش و در                 

كنند و براي سفر دولت       مي  را احصا و بررسي و كار كارشناسي       ها  كل روستاها اين  
آيـم،    مـي  هـا   كند، خود بنده به مراكز شهرستان       مي دولت وقتي سفر  . شود  مي آماده

 هـا   گذارند، از پروژه    مي شوند، جلسه شوراي اداري     مي م در شهرستان پخش   وزرا ه 
ي تهران مقداري چكـش     ها  بررسي. بينند  مي كنند و مشكالت را از نزديك       مي ديدن

  1.گيرد  ميشود و در جلسه دولت مورد تصويب قرار  ميكاري و اصالح
، ها  ه تعداد شهرستان  ب: رويم زمانش به عوامل گوناگون بستگي دارد        مي ما هر سفري كه   

رويم كشاورزي است، اگر ما فصل        مي مثال به يك استان   . به آب و هوا و زندگي مردم      
بينند، يك جا بارندگي است اگر در بارنـدگي بـرويم             مي كشاورزي برويم مردم آسيب   

ي ها مسافرت. بينند  ميآن جايي كه سرد است اگر در برف برويم آسيب. بينند  ميآسيب
 دولت بايد مطالعه كند و خودش را آماده كند كه وقتي به استان            . آيد ي م خارجي پيش 

رود، چند تصميم درست و حسابي بگيرد كه تكان بدهد و وضـعيت آن اسـتان را                  مي
  2.هيچ تأخير و تقدمي نيست) لذا. (تغيير بدهد

هـدف اول دريافـت     . كنـد   مـي   چند هدف مـشخص را دنبـال       ها  حضور در استان  
دوم، ). اسـت (حيطي به طور مستقيم از محل و از طرف مردم           مشكالت و شرايط م   

. بررسي تأثير تصميمات دولت در زندگي مردم مناطق و نقاط مختلف كشور اسـت    
گيريم، اما از آخر و عاقبت اين تصميم مطلـع            مي ما معموال در مركز كشور تصميم     

يي كه ها رشآيد، روي كاغذ است و معموال گزا  مييي كه براي ما   ها  گزارش. نيستيم
 كـه بايـد و شـايد تغييـر و           گونـه   آن. آيد، همه امور به سامان است       مي روي كاغذ 

وقتـي  . ودش  نميافتد، منعكس  ميتحولي كه در اجراي يك تصميم و سياست اتفاق     
كنيم، مردم آثار تـصميمات دولـت را بـه روشـني و          مي با بدنه مردم ارتباط برقرار    
 هـا   يگيـر   شود كه ما در تـصميم       مي  اين باعث  كنند و   مي مستقيما به دولت منعكس   

سومين هدفي كـه دنبـال      .  را اصالح بكنيم   ها  يگير  تجديدنظر بكنيم و روند تصميم    

                                                 
 .21/4/1385سخنراني در ديدار با مردم جلفا و هادي شهر؛ . 1
 .1/12/1385هاي شهدا و ايثارگران استان گيالن؛  سخنراني در ديدار با خانواده. 2
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428 گفتمان عدالت و معنويت

كنيم، دريافت اطالعات راجع به عملكرد سازمان اداري به طور مستقيم از طرف             مي
 داريـم، بـاز از طريـق درون         هـا   يي كه از عملكرد سازمان    ها  ما گزارش . مردم است 

 در آن   هـا   سازماني و سلسله مراتب دروني است كه به طور طبيعي تمـام واقعيـت             
منعكس نيست، اما وقتي بـا بدنـه دولـت ارتبـاط داريـم مـردم آخـرين مـسايل،                    

كنند و زمينه اصالح آن       مي  و مشكالت درون ساختار اداري را منعكس       ها  پيچيدگي
نيت خاطر در بين مـردم و       هدف ديگر اطمينان بخشي و ايجاد ام      . كنند  مي را فراهم 

 وقتي مردم مطمئن هـستند كـه بـا كمتـرين زمـان و فاصـله               . سالمت اداري است  
 كشور دسترسي پيدا بكنند، مطمئنا زيـر بـار      گير  توانند به مديران ارشد و تصميم      مي

محيط اداري و   سازي    بعضي تحميالت خارج از قانون نخواهند رفت و اين به سالم          
هدف ديگـري   . كند  مي ه در ارتباط با سازمان اداري كمك      امنيت رواني آحاد جامع   

همان طـور كـه مستحـضريد،    . سيستم اداري استسازي  كنيم، فعال   مي كه ما دنبال  
ــوان ــده  دي ــسيار پيچي ــاختار ب ــا س ــاالري اداري م ــاختار اوال . دارداي  س ــن س اي

 كند و ثالثـا كارآمـدي آن بـسيار          مي تمركزگراست، ثانيا از خودش به شدت دفاع      
حـضور مـستقيم در     . پايين است، يعني در چرخه اداري ما بـازدهي پـايين اسـت            

سـاالري اسـت     وع دورزدن و فعال كردن اين ديوان       و ارتباط با مردم يك ن      ها  استان
بـسياري از تـصميمات وقتـي درون        ... كه به نظرم يك كار هوشمند و علمي است        

را بـه   اي    دت زمـان طـوالني    گيرد، عالوه بر اين كه م       مي سلسله مراتب اداري قرار   
. شـود   مـي  دهد، در پيچ و خم اداري دچار تغييرات فراوانـي           مي خودش اختصاص 

شـود، امـا وقتـي ايـن          مي بسياري از اوقات با يك هدف مشخص تصميمي اتخاذ        
 رسـد، كـامال تغييـر جهـت و ماهيـت            مي تصميم به نقاط دور دست اداري كشور      

كنيم، در واقع نوعي منفعل كـردن         مي اط بر قرار  وقتي ما با بدنه مردم ارتب     ... دهد مي
ي دولت و تقاضاهاي مردم عزيزمـان    ها  اين سيستم و فعال كردن براي اجراي برنامه       

بايد همه نقـاط كـشور حـضور دولـت را          . دولت متعلق به همه ملت است     ... است
دولـت متعلـق بـه    . احساس و لمس كنند، چون دولت متعلق بـه خودشـان اسـت           

نه اين كه در آن جا نبايد كاري انجام .  گران قيمت مركز كشور نيستيها  ساختمان
 اسـت، امـا دولـت       گذاري  و سياست گيري    چرا، باالخره آن جا مركز تصميم     . بشود

در همه نقاط كشور دولـت بايـد        . يعني بخش اجرايي، اين بايد در متن مردم باشد        
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429 ها ها و روش يافتگي، چالش مسائل ايران؛ توسعه

ند به آن دسترسي داشته حضوري زنده، فعال و مستمر داشته باشد تا همه مردم بتوان      
دولت خادم و نوكر مردم است و شـأني         .  است شكني  باالخره اين يك سنت   . باشند
 و در هـا  اين حواشي و شئون كاذبي كـه در بعـضي       . زاري مردم ندارد  گ  خدمتجز  

رييس جمهـور در صـدر خادمـان و         . بعضي جاها درست شده، هيچ اصالتي ندارد      
ين ملـت   تر  ش را در مقابل ملت جزء كوچك      زاران مردم قرار دارد و خود     گ  خدمت

داند و در بقيه هم به همين ترتيب بايـد ايـن              مي ايران و بدهكارترين به ملت ايران     
بدانيد ارتباط با بدنه مردم و اطالع از واقعيات به طور مـستقيم  . احساس زنده بشود 

 در   يك انگيـزه بـسيار قـوي و تمـام نـشدني            ها  از زبان مردم و مالحظه نابساماني     
كند كه با هـيچ روش        مي مديران و كارگزاران نظام براي خدمت بيشتر و بهتر ايجاد         

  1.ود اين انگيزه را به وجود آوردش  نميديگري
دانيـد كـه در قـضيه         مي شما. همچنين فرصتي براي نمايش اقتدار ملت ايران است       

ي استاني  مردم بودند و تجلي آن در همين سفرهاها  اي، پشتوانه اصلي سياست    هسته
قبل از  . كردند  مي ديديد كه مردم قبل از شروع صحبت من اظهارنظر          مي .اتفاق افتاد 

 سـر » حـق مـسلم ماسـت     اي    شعار انرژي هسته  «اين كه من بخواهم صحبت كنم،       
، دسـت  ايم گفتند ما هستيم، ما ايستاده  مي كردند و   مي دادند و دشمنان را منكوب     مي

. شعار درست كردند، كه اصال مال ماست      اي    هسته مسألهداريم و چقدر براي     برنمي
بـه  اي   انـرژي هـسته   «: گفتندها مي بعضي» .در يد قدرت ماست   «: گفتند  مي هابعضي

هـا و   تجلي اقتدار ملت در اينجا اتفاق افتاد؛ هوشياري و ويژگي         ... ».اي جان ما بسته  
ـ       مـي  رفتيد،  مي شما به غرب كشور   . ي ملت ايران  ها  عظمت ه طـور   ديديـد مـردم ب

در يـك شـهر     . شـد   مي زنند كه در شرق كشور زده       مي خودجوش همان حرفي را   
 دادنـد كـه در يـك منطقـه برخـوردار            مي رفتيم، مردم همان شعارها را      مي كوچك

رفتيم؛ حتي در روستاها، هيچ وقت تا حاال عظمت ملت ايران اين طور در مقابل                مي
  2.چشم جهانيان به تصوير كشيده نشده بود

يكي از دستاوردهاي سفرهاي استاني اين      ...  استاني دستاوردهاي فراواني دارد    سفرهاي
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430 گفتمان عدالت و معنويت

 ي همـه نقـاط كـشور آشـنا        ها  ها و توانمندي  است كه همه اعضاي دولت با نيازمندي      
 كـه كـشور را  اي  اين دستاورد خيلـي بزرگـي اسـت، در مقايـسه بـا عـده           . شوند مي

ميماتي داريم كه به بايگاني سـپرده  ما چقدر تص. ناسند تا براي آن تصميم بگيرند    ش  نمي
شده است يا با هدفي تصميم گرفته شده، اما خروجي آن چيز ديگري اسـت و نتيجـه                  

. دسـتاورد دوم، عـدالت اسـت      . عكس داده، چون متناسب با وضعيت كـشور نيـست         
نـد و   تر  كنـيم، واال كـساني كـه نزديـك          مي رويم منابع را عادالنه توزيع      مي باالخره ما 

سـوم، پيونـد    . دهنـد   مـي  آروند و منابع را به خود اختصاص        مي رند، فشار دسترسي دا 
هر كـس در هـر      . همه جاي ايران عزيز است    . احياي هويت مناطق است   . عاطفي است 

اگر بنـا   . كند بايد همان جا را دوست داشته باشد و همان جا را آباد كند               مي جا زندگي 
د يا زندگي متعـالي فقـط در تهـران          باشد كه همه فكر كنند بايد در تهران زندگي كنن         

دستگاه اجرايـي   . ديگر ايجاد شور و نشاط در مناطق است       ... افتد؟  مي است، چه اتفاقي  
با نرم افزاري بسيار روان نيست كه در اينجا شاسي آن را بزنيم و اي  ما، دستگاهي رايانه

 اداري نيازمنـد    ساختار. تا ته همه كار خود را انجام دهند، مثل دومينو؛ اين طور نيست            
يكـي از   ... پيگيري، تشويق، نظارت، رفع گره و خيلي جاها نيازمنـد هـل دادن اسـت              

با خيلي از رؤساي دنيـا      . شود  مي دستاوردهاي آن اين است كه به سرعت در دنيا رايج         
بـاالخره  ! اي، يعني سفر استاني، رفته اسـت       گويند به سفر دوره     مي گيريم،  مي كه تماس 

  1.ايد با هم ساخته شود، دولت هم بايد حضور داشته باشدهمه جاي ايران ب
 جلـسه همـاهنگي و      780قـبلش   ) 1386تـا ارديبهـشت     (براي انجام ايـن سـفرها       

 هزار نفر ساعت كار كارشناسي انجـام        29كارشناسي تشكيل شده است و بيش از        
ي قبلي و تـصميمات قبلـي آمـده و          ها  شده است؛ يعني تمام مطالعات قبلي، برنامه      

طالعه شده، كدام اجرا شده، كدام اجرا نشده، كدام درست بوده، كدام غلط بوده،              م
زيربناهـا، آب،   (بيشترين مصوبات ما از آن وزارت نيـرو         ... شده است گيري    تصميم

 را بـراي    هـا   سد، شبكه آبياري، آب آشاميدني، برق، فاضالب، چيزهايي كـه پايـه           
مترين آن مربوط به وزارت امور      بوده است، و ك   ) كند  مي پيشرفت اقتصادي درست  

يي هـا  در بخش سياست خارجي مربـوط بـه گـره   . خارجه بوده و طبيعي هم هست    
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431 ها ها و روش يافتگي، چالش مسائل ايران؛ توسعه

 وزارت خارجه مسئول شده بـرود       .اند   با كشورهاي همسايه داشته    ها  است كه استان  
مثال مشكل بازارچه مرزي را حل كند، يا گمركي بايد درست بشود، بايـد بـرود و                 

  .مشكل آن را حل كند
داريم كه دولـت    » مصوبه«يك  .  در استان داريم   مسألهز نظر تركيب مصوبات ما دو       ا

ي هـا   بين استاندار و دسـتگاه    » توافق«يك  . كند و اين مصوبه دولت است       مي مصوبه
يـك امكانـاتي    . خواهد ديگر مصوبه دولت نمي    ها  اين. اجرايي با وزير مربوطه داريم    

 يـك امكانـاتي ايـن     .  را باز كننـد    ها  هست و در بعضي جاها بايد گر      ها  در دست آن  
مثال پادگاني در بوشهر هست كه مانع       . شود  مي دهد و يك امكاني او، مشكل حل       مي

 باال رفته، زمين گران شده، مـسكن گـران شـده و    ها گسترش شهر شده است، قيمت 
ايـن توافـق    . اين پادگان بايد بيرون برود    . شهر حالت خودش را از دست داده است       

از مجموع  . ايم گذاشته» توافقات« را   ها  ما اسم اين  ... ر دفاع و استاندار است    آقاي وزي 
 درصدش براي احداث يك چيز جديد اسـت، يعنـي كـار             78مصوبات و توافقات    

عمراني است، تكميل يك چيز جديد است، چيزي كه از قبل بوده و ناقص اسـت و                 
يـزات نـدارد و اصـال       مثال بيمارستان درست شده، تجه    . تجهيز چيزي كه بوده است    

يك كتابخانه درست شده بايـد      . اين بايد تجهيز بشود   . توانند استفاده كنند    نمي مردم
تجهيز بشود، يك ورزشگاه و آزمايشگاه درست شده، بايد تجهيز بـشود تـا بتواننـد                

 درصد مصوبات و توافقات، مربوط به صدور مجـوز يـا مطالعـه              22... استفاده كنند 
ما االن  ... گرددگيري    انجام شود، بايد مطالعه شود و بعد تصميم       كاري كه بايد    . است

 كـدام   انـد،    خوب عمل كـرده    ها  آمار به روز و خيلي خوبي داريم، كه كدام دستگاه         
كدام بخـش چنـد     .  است تر   كدام استان جلو و كدام استان عقب       .اند   عقب ها  دستگاه

 مـصوبه  6100موعا ما مج... درصد اجرا شده و چند درصد در دست پيگيري است؟        
 تـا   74 تمام شده، يعني اجرا شده؛ بين        ها  بيش از هفتاد درصد اين    . ايم  و توافق داشته  

گيريم كه محكم هفتاد درصد حداقل نهايي شده؛          مي  درصد، اما ما همان هفتاد را      76
از كارهايي كه در اين سفرهاي استاني انجام شده، امكانات          ... شود  مي بقيه دارد اجرا  

پـانزده هـزار مـورد اضـطراري يعنـي          ...  هزار زوج تأمين شـده اسـت       31ازدواج  
 كـرده يـا بايـستي پـول         مي بوده مشكلي داشته، يا بايستي عمل جراحي      اي    خانواده

داديم صاحبخانه وسايل     مي از دانشگاه اخراج نشود، يا بايستي پول      اش    داديم بچه  مي
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432 گفتمان عدالت و معنويت

شـده، پـانزده هـزار        مـي  م جدا از ه اش    زندگيش را از خانه بيرون نريزد، يا خانواده       
هزار مورد در همـان     ... مورد اورژانسي تا ده روز بعد از سفر مشكل حل شده است           

كـه  ايـم     هشت هـزار مـورد داشـته      . انجام شده است  ) چهره به چهره  (ديدار مردمي   
 در طول همين سفر از معاونين و وزراي من به خانه يـا كارگـاهي                اند،  مشكل داشته 

در ايـن سـفرها،     ... اند  و در همان جا مشكل را حل كرده       اند     كرده و سركشي اند    رفته
 شهرك و ناحيه صنعتي تصويب شده است و در بخش تربيـت بـدني،               215احداث  

 اصال عملياتي شـده     ها  امكانات ورزشي كشور دو برابر شده است كه بسياري از آن          
يـك سـال و     طي ايـن    اي    در مراكز فني، حرفه   ... است و اين يك اتفاق بزرگ است      

كشور دو برابر شده است؛ يعني كل چيزهايي      اي    چند ماه، ظرفيت آموزش فني حرفه     
كه طي چهل سال درست شده، يك طرف و در اين يك سال و نيم ايجاد شده و در                   

 مركـز   412اي    مثال در بخش امـداد جـاده      . اختيار مردم قرار گرفته است، يك طرف      
  دو برابر كساني كه در لحظه حادثه از دنيا         ...به تصويب دولت رسيده   اي    امداد جاده 

 در دوره امداد و نجات و بيمارستان از بـين         رساني    روند، به خاطر تأخير در امداد      مي
شـود    مي دارد ساخته اش    تصويب شده و تقريبا همه    رساني     مركز امداد  412. روند مي

 13 اسـتاني  ، دولت در سفرهايگذاري در حمايت از سرمايه ... شود  مي و امسال تمام  
 تخصيص داده كه مردم بروند و       ها  ميليارد دالر اعتبارات ارزي ارزان قيمت به استان       

 ميليـارد   5/3قبال طي يك دوره چهارساله مجموعه ايـن رقـم           ...  كنند گذاري  سرمايه
حاال در يك سال و    . دالر بوده است و آن هم در چند نقطه كشور متمركز بوده است            

همـين طـور اعتبـارات      . ر در تمام كشور توزيع شده است       ميليارد دال  13هشت ماه   
  1.بانكي براي اشتغال زايي در تمام كشور توزيع شده است

ما اول بايد بگوييم    ... برد  مي گويند سفرهاي استاني توفعات مردم را باال        مي ها  بعضي
دهـيم،    مـي  رود يعني چه؟ توقع يعني چه؟ اگر الگويي كه ما براي مـردم              مي كه باال 

 گوي آپارتمان برج فالن تهران متري ده ميليون توماني باشد، اين توقع مردم را باال              ال
 رويـد كـه سيـصد خانوارنـد و نـان خـشك و آب                مي برد يا شما به يك روستا      مي
 مـا . آب ما را به ما بـده      . ببين اين آب گل آلود است     ! گويند آقا   مي خورند؟ به ما   مي

                                                 
 .13/2/1386سخنراني در ديدار با مردم كوه بنان؛ . 1

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r



433 ها ها و روش يافتگي، چالش مسائل ايران؛ توسعه

تأمين حداقل  ...  اين باال بردن توقعات است؟     .رسانيم  مي آب شما را  . گوييم چشم  مي
اتفاقا ايـن نـوع مطالبـه سيـستم         . نيازهاي مردم باال بردن توقعات است؟ اين نيست       

امـا تقاضـاهاي    . دارد  مـي  كند و مديران را بـه تحـرك وا          مي را اصالح ريزي    برنامه
 واال هرچـه سـطح  . بـرد   مـي اضافي و اشرافي است كه سطح مطالبات كاذب را باال   

شـود، يعنـي      مـي  مطالبات واقعي باالتر برود، تحـرك اجتمـاعي در جامعـه بيـشتر            
مردم اين باشـد    گيري    هدف. مردم اين نباشد كه ما يك كشور فقير باشيم        گيري    هدف

دونـد و     مي دود و هم مردم     مي آن موقع، هم دولت   . كه ما بايد يك كشور آباد باشيم      
يعنـي  . هاسـت  ميمات ما درباره زيرساخت   تا االن هم همه تص    ... رود  مي بازدهي باال 

  1.ردب  نمي كه توقعات را باالها اين. كنيم  مي را فراهمها داريم ابتدايي
رويـد، اسـناد     مـي كه شما در اين سفرهاي استاني كـه    اند    به من نامه نوشته   اي    عده

ـ  گفتم شما خبر نداريد، اصال اين اسناد از مـاه    . گيريد  مي توسعه استاني را ناديده     اه
گيريم كه در اين استان چـه    ميشود و براساس اين اسناد، ما تصميم        مي قبل مطالعه 

گـوييم كـه ايـن      ميرويم و   مي براساس اين اسناد است كه به يك استان       . كار كنيم 
 هـا   بعـضي ام    من ديده .  تا ده سال معاف است     گذاري  استان به لحاظ ماليات سرمايه    

گوينـد    ميرود، آن جا مردم چيزي     مي عيتكنند كه رييس جمهور جلو جم       مي تبليغ
گويد بسيار خوب يك سد بزنيد، يـك دانـشگاه هـم              مي شود و   مي و او احساساتي  

رويـم،    مي ما. بزنيد، يك كارخانه هم بزنيد، در صورتي كه اصال اين طوري نيست           
گوينـد تـو را بـه         مي آورند و   مي امام جمعه، نماينده، استاندار اين قدر به من فشار        

چيزي كه قـبال    . گويم مطلقا   مي .كنيم  مي ا، اين را هم به مردم بگو، ما آن را حل          خد
 حتي در جلـسه  .اند   هم امضا كرده   ها  ؛ دستگاه )شده(كار شده، كارشناسي و مطالعه      

صـورت  ... گـويم   مـي  گويـد؟   مي آيد و چيزي    مي يك نماينده ايد    دولت، شما ديده  
مگر اينكه  . كنيم   نمي ا هيچ چيز اضافه   جلسه كارشناسي براي ما اصل است، ما اينج       
  2.تواند كار بيشتري بكند  ميخود يك وزيري به اين نتيجه برسد كه اينجا

رفتيد؟ معلـوم اسـت     ) استاني سفر( ايراد گرفتند كه يعني چه شما        ها  من ديدم بعضي  
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434 گفتمان عدالت و معنويت

بلـه،  . مـردم نامـه دادنـد     ) كه(اداره كنيد،   ايد    نظام اقتصادي كشور را خوب نتوانسته     
آن هم به مـا بـه ارث رسـيده اسـت، امـا علـت                . هست) اداري(كاالت در نظام    اش

اصال در نظام اسالمي بين مردم و مسئولين دلبـستگي و رابطـه             . اش اين نيست   اصلي
مردم يك مشكلي دارند، اگر به يك مـسئول نگوينـد بـه چـه كـسي                 . عاطفي هست 

. ميد خير از مـسئولين دارنـد      ا. مندندعالقهشان    ؟ به مسئولين  تر  بگويند؟ چه كسي امين   
 را دوسـت دارنـد و       هـا   هم آن شان    دوستشان دارند و باورشان اين است كه مسئولين       

من از همه كساني كه نامـه دادنـد         . دستشان درد نكند  .  هستند ها  دلسوز و غمخوار آن   
  1.كنم  ميتشكر

ز دو و نـيم ميليـون نفـر ا        ... سـت ها  ي ارتباط بـا مـردم همـين نامـه         ها  يكي از راه  
 هـا   كه تقريبا به همه ايـن     اند    مشكل مالي داشته  ) 1386تا تيرماه    (ها  نويسندگان نامه 

امـا يـك    . البته نه اين كه همه نيازشـان را بـرآورده كـرديم           . پاسخ داده شده است   
كارهـاي اداري، تقاضـا بـراي       اش    بقيـه . توانـستيم، تـأمين كـرديم       مي مقداري كه 

. ت كه به اين پاسخ اوليـه داده شـده اسـت           هاي اداري اس  گير   و رفع  گذاري  سرمايه
بخش مهمي از آن از سيستم خارج شده است، يعني كارها انجـام شـده و خـارج                  

االن دفتر مكاتبـات مردمـي      . استگيري    شده و بخش كمي از آن هم در دست پي         
دسـتگاه بـه دسـتگاه از    . كننـد   مي سفرها يي را درست كرده، با آمار به استان      ها  تيم

يا چرا جواب منفـي     ايد     سرنوشت اين نامه چه شده و چرا جواب نداده         نزديك، آقا 
گيـري    هست براي پي  اي    ستاد و برنامه  . توانست مثبت باشد    مي ايد؟ اين جواب   داده
 كننـد، حـضوري هـم پيگيـري        مـي گيري    ضمن اين كه از طريق ماشين پي      . ها  اين
 زياد است و هنـوز هـم        ها البته حجم نامه  . روند  مي براي پيگيري به آن جا    . كنند مي

 روزانـه هزارنامـه دريـافتي در نهـاد          1384يعني ما اگر در آغاز سال       . آيد  مي دارد
همكاران مـا سيـستمي را طراحـي        ...  هزار نامه رسيده است    6 يا   5داشتيم، االن به    

 دهـد، درون سيـستم      مـي  را به اولين ايـستگاه    اي    كه هر كس هرجا نامه    ... اند  كرده
 بينند و به سرعت از طريق ماشين به دسـت مـسئول مربوطـه               مي نجاآيد و در اي    مي
او بايد جواب را به صاحب نامه بدهد و رونوشـت آن را بـه مـا بدهـد و                    . رود مي

                                                 
 .20/6/1386هاي اجرايي؛  تر پاسخگويي به شكايات دستگاهسخنراني در چهاردهمين گردهمايي مديران دفا. 1
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435 ها ها و روش يافتگي، چالش مسائل ايران؛ توسعه

شـود؛  ي، پيگيري و بازرسي مي    گير  روزانه گزارش ... كنند  مي اينجا در ماشين كنترل   
شود و ايـن      مي بديلخوشبختانه اين سيستم مكاتبات دارد به يك سيستم ارتباطي ت         

  1.هاستخودش يك تحول است و يك سيستم نظارتي بر دستگاه
 قابل اجرا نيست، يعني از      ها   پاسخ داده شده، اما بخشي از نامه       ها  تقريبا به همه نامه   

ود، كه ما بـه دسـتگاه       ش   نمي  هم مربوط به ما    ها  بخشي از نامه  . توان ما خارج است   
خـوب مـا كـاري      . وط به دسـتگاه قـضايي اسـت       مثال مرب . ايم  مربوطه ارجاع داده  

 گذاريم و بـه دسـتگاه قـضايي ارجـاع           مي فقط يك نامه روي آن    . يم بكنيم توان    نمي
هم بكنيم بخواهد عمل    ريزي     تقاضاهايي است كه ما برنامه     ها  برخي از نامه  . دهيم مي

ي ا  بخش عمده ... مثال كسي گفته كه آب شهر ما را درست كنيد         . برد  مي بشود زمان 
. يم جـذب كنـيم    تـوان     نمـي ما كه در سيستم اداري      .  تقاضاي اشتغال است   ها  از نامه 

. ايـم   همه را به سمت وزارت تعاون و كار و اشتغال زودبازده هدايت كـرده              ها  اين
 درخواست وام بانكي است كـه  ها  بخشي از نامه.اند  در نوبت رفتهها بسياري از اين 
...  هم ها  ، بعضي ...ايم   را انجام داده   ها  ت و ما آن   ي بانكي قابل اجراس   ها  بخشي از وام  
يك بخـش   . خواهم  مي گويد من بدهكارم مثال اين قدر       مي ...وردخ   نمي به هيچكدام 

تا امروز كه من خدمت شما هستم       . ي ما تقاضاي كمك مالي است     ها  زيادي از نامه  
 يـك سـري     ... كمك مالي شده   ها  بيش از دو ميليون و چهارصد هزار تا از اين نامه          

 اجـرا  هـا  يي بوده شكايت از ادارات و گيرهاي اداري بوده، كه بعـضي از آن ها  نامه
ي بازرسي مـا بـه همـراه        ها   االن گروه  .اند   هم جدي نگرفته   ها  شده و بعضي دستگاه   

رونـد كـه آقـا شـما          مـي   استان به استان سراغ فرد     ها  يگير   و پي  ها  سوابق اين نامه  
آقاي مسئول كارشناس شما هم بيا؟ اين چه بـوده و           تشريف بياوريد، آقاي مدير و      

  2.چرا عمل نشده، شما اينجا براي ما توضيح بدهيد
  

  گسترش صنعت و فرهنگ گردشگري. 2
ي اساســي مــوردنظر هــا گــسترش صــنعت و فرهنــگ گردشــگري از جملــه سياســت 

                                                 
 .18/4/1386در سفرهاي استاني؛ كننده  ديدار با خبرنگاران شركت. 1
 .3/5/1386مصاحبه در برنامه گفتگوي ويژه خبري اخبار شبكه دو؛ . 2

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r



436 گفتمان عدالت و معنويت

ي  بود كه در كنار راهبرد تمركززدايي در پي رونق بخشيدن بـه اقتـصاد بـوم                نژاد  احمدي
در سفرهاي استاني در كنار بسياري از مصوباتي كه دولـت           . مناطق مختلف كشور برآمد   

كـرد و در كنـار برخـي تـصميمات            مي براي عمران بخش صنعت و كشاورزي تصويب      
  گردشگري در سـطح اسـتان نيـز   مسألهبه ... درباره كارخانه و سد و مزارع و دامداري و 

 منطقـه نمونـه گردشـگري متناسـب بـا           هـا   دهدر اين سفرها در هر اسـتان        . پرداخت مي
ي هر شهر و منطقه به تصويب رسيد به طوري كه مناطق نمونه گردشگري از               ها  ظرفيت

  . افزايش يافت1387 منطقه در سال 720 به 83هفت منطقه در سال 
در واقع دولت با هر تصميم مبني بر به رسميت شناختن منطقه گردشـگري خـود را                 

از نگاه  . ي صنعت گردشگري در آن منطقه را فراهم كند        ها  ختدانست زيرسا   مي موظف
تواند بـه عنـوان روشـي مناسـب بـه گـردش سـرمايه و                  مي  گردشگري كه  ،نژاد  احمدي

آمـاده نبـودن    بـا مـوانعي همچـون       گسترش سـطح رفـاهي در تمـام كـشور بيانجامـد،             
 گردشـگران    جاده، بزرگراه، هتل، فرودگاه، قطار و وسايل رفـاهي         ندنمايي  ها  زيرساخت

با توسـعه ايـن امكانـات در سـطح كـشور در كنـار توسـعه فرهنـگ              . استمواجه بوده   
 ي گوناگون و متنوع گردشـگري در تمـام نقـاط ايـران            ها  گردشگري و شناسايي ظرفيت   

توان اميدوار بود در آينده سطح اقتصادي و معيشتي در نقـاط مختلـف كـشور رشـد                   مي
ري در ايران نبايـد تنهـا بـه چنـد اسـتان و منطقـه                 اصرار دارد گردشگ   نژاد  احمدي. يابد

 و  هـا   توانـايي . محدود مانند اصـفهان و شـيراز و منـاطق شـمالي كـشور محـدود شـود                 
ي گردشگري در سراسر ايران از شمال تا جنوب و از شرق تا غـرب در همـه            ها  ظرفيت

رانيـان و  ي ضـعيف اي  شناس  جا وجود دارد، نكته در نبودن امكانات در اين مناطق و ايران           
  .هاست خارجي

ود و شـ   نمـي در اين بينش، گردشگري تنها به توريسم و گردشگران خارجي محدود     
بر گسترش متنـوع و متعـدد سـفرهاي         » كارت سفر « نظير   ها  بايد با اتخاذ برخي سياست    

، »فرهنگي، اقتـصادي، اجتمـاعي    «در واقع براي گسترش اين پديده       . داخلي ياري رساند  
داند به احياي هويت مناطق و ترسيم         مي  مديريت استاني را موظف     دولت و  نژاد  احمدي

ي مختلف اسـتان بپردازنـد و هـر شـهر اسـتان را بـه                ها  زيبا و جذاب از بخش    اي    چهره
ي ها  بر جذابيت » نماد«نمادي از يك فرهنگ و جاذبه توريستي تبديل كنند تا با تبليغ آن              

بـه عنـوان     ان توانسته اسـت خـود را      به طور نمونه اصفه   . گردشگري منطقه افزوده شود   
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نمادي از آثار باستاني عصر صفوي و مركز توليد آثار و صـنايع هنـر ايرانـي بـشناساند؛                   
شيراز توانسته است با داشتن آثار ملي تخت جمشيد، حافظيه و سعديه خود را به يكـي                 

ال بـا  ي زيارتي و شمها ي گردشگري ايران مبدل سازد؛ مشهد با داشتن جاذبه       ها  از قطب 
 امـا بايـد بـراي       انـد،   هاي ديگر كشور موفق بوده    ي طبيعي همگي بيش از استان     ها  جاذبه

مناطق ديگر كشور نيز نمادهايي از گردشگري متناسب با ظرفيت آنجا تعريف كرد تا بـا                
اردبيل، كردسـتان، سـمنان، يـزد،       . ي آن افزوده شود   ها  گذاري و تبليغ بر جذابيت    سرمايه

ي كـشور داراي ايـن ظرفيـت    ها  زنجان، خراسان جنوبي و تمام استان    لرستان، كرمانشاه، 
ي توريـستي در ايـران تبـديل        هـا   هستند كه هر كدام به نمادي از گردشگري و جذابيت         

اي   ي گردشگري ايران بسيار متنوع است و درهـر منطقـه پديـده ويـژه              ها  ظرفيت. شوند
اله كه در نقـاط مختلـف كـشور       آثار باستاني متعلق به تاريخ چندين هزار س       : وجود دارد 

پراكنده است، طبيعت و شرايط اقليمي بسيار متنوع، هنر و صنايع بومي و سنتي متكثـر،                
ي زيستي متفـاوتي    ها  انه كه شيوه  شناس  ي مردم ها  فرهنگ و آداب محلي متعدد و جذابيت      

ي هـا   ي گردشـگري بخـش    ها  توانند از جاذبه    مي  همگي اند،  را در ايران به تصوير كشيده     
  .مختلف ايران به شمار آيند

در دولت نهم تالش شد صدور رواديد با سهولت بيشتري براي گردشگران خارجي             
 سفر گردشـگران خـارجي بـه ايـران افـزايش            ها  صورت گيرد به طوري كه در اين سال       

المللـي     دو همايش بين   87 و   86در سال   .  نفر رسيد  2171000 به   1386يافت و در سال     
 نخستين بار در بخش گردشگري ايران تشكيل شد كـه در همـايش               براي گذاري  سرمايه

 بـه ظرفيـت بـيش از سـي ميليـارد دالر بـه               گـذاري    بسته سرمايه  1164نخست بيش از    
 دو و نيم ميليون كـارت سـفر         1387تا مهر   . ان خارجي و داخلي معرفي شد     گذار  سرمايه

مسايل گردشگري به چند  بودجه مرتبط با ها در اين سال. براي كاركنان دولتي صادر شد
برابر افزايش يافت، به طوري كه تنها بودجه سازمان ميراث فرهنگي و گردشـگري سـه                

تامين اعتبارات توسعه زير    . 1: توان به موارد زير نيز اشاره كرد        مي در اين باره  . برابر شد 
 صدور موافقـت كلـي و     . 2؛  1387 ميليارد ريال در قانون بودجه       855 به ميزان    ها  ساخت

 ميليون  470به مبلغ   ) فاينانس(تأييديه فني و اقتصادي در بخش تسهيالت مالي خارجي          
 ميليـارد ريـال اعتبـارات عمـومي بـراي           600تـأمين مبلـغ     . 3 ميليون دالر؛    350يورو و   

ي رسـيده بخـش     بـردار   ي بـه بهـره    ها  پرداخت يارانه نرخ سود و كارمزد تسهيالت طرح       
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 براي توسـعه  ها ي استانها  تبارات تملك دارايي  اختصاص پنج درصد از اع    . 4خصوصي؛  
؛ 1387ي گردشگري، صنايع دستي و ميراث فرهنگي در قانون بودجه سال            ها  زيرساخت

ي گردشـگري از    هـا   ي توسـعه زيرسـاخت    هـا   فراهم ساختن امكان برخورداري طرح    . 5
برقراري معافيت هشتاد درصد عوارض تغيير كاربري       . 6تسهيالت حساب ذخيره ارزي؛     

. 7ي بخش گردشگري در قالب قـانون حفـظ كـاربري اراضـي و باغـات؛                 ها  براي طرح 
 30) ي ملي، ملت، صادرات و تجـارت      ها  بانك(تأمين منابع تسهيالت متمركز يارانه دار       

  1.هزار ميليارد ريال
  بـر اهميـت گردشـگري تنهـا بـه مـسايل اقتـصادي محـدود                نژاد  البته تأكيد احمدي  

رانـي و اسـالمي ايرانيـان را فرهنگـي بـا مـضامين جهـاني و                 ود؛ او كه فرهنگ اي    ش  نمي
تواند به    مي داند، معتقد است گسترش گردشگري      مي ي اخالقي و حكمي عميق    ها  آموزه

به ارتقـاي جايگـاه ايرانيـان در جهـان بيانجامـد و در بهبـود وضـعيت                  اي    طور شايسته 
 گردشـگري بـراي     از نگـاه او   . نابسامان فرهنگي جهان امـروز نقـش مـؤثري ايفـا كنـد            

  .كه از فرهنگي غني برخوردار است، فرصت است؛ نه تهديداي  جامعه
من گفـتم هـركس     . بايد دست به دست هم بدهيم و استانمان را خوب معرفي كنيم           

هاي شهر خودش   خواهد از شهر خودش حرف بزند، بايد زيبايي       در هر تريبوني مي   
ن مطلع باشـند، امـا اگـر بيايـد يـك            را بگويد، البته نيازها را هم بگويد كه مسئولي        

حتي بيايد  كند    ، كسي اصال رغبت نمي    )ارايه دهد (تصوير كج و معوج، بد و نازيبا        
 گـذاري   گردشگري كند، يا به هموطنانش سربزند، چه رسد به اينكه بيايـد سـرمايه             

يـك تـصوير ناصـحيحي در       ... نيايـد ) به آنجا  (نژاد   خوب اگر مثل احمدي   ... كند
 را بايـد  ها اين زيبايي. گيرد، در صورتي كه حقيقت مردم اين است    ي م ذهنش شكل 
 و  هـا   امكانات اسـتان؛ فـضاهاي گردشـگري، معـادن، مراتـع، زمـين            . معرفي كرد 

  2.ها فرصت
گردشگري روستايي قبل از اين كه يك كار اقتصادي باشد يك نگاه فرهنگي است              

 بـه خيلـي از روسـتاها        من خودم در اين حاشيه كـوير      ... كه بسيار ارزشمند است   
                                                 

اقـدام؛ تـأمالتي   دولت :  بنگريد بـه 1384 -87هاي  براي بررسي بيشتر درباره رشد صنعت گردشگري در سال      . 1
 .623 -585، صص 1، ج 1387؛ تهران، نشر جمهور ايران، گذرا در گزارش عملكرد دولت نهم

 .25/8/1385مصاحبه پايان سفر به استان كردستان؛ . 2
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مـن خـودم    .  بنشيند نگاه كند   ها  خواهد ساعت   مي  يك آثاري هست كه آدم     .ام  رفته
  همـين طـور نگـاه      هـا   ام، واقعا آن موقع كه فرصت بـود سـاعت          اين كار را كرده   

يشان با درايت و    ها  كردم؛ اين بنا را كه صدها سال قبل پدران ما با ايمان و پاكي              مي
 ششصد سال، هفتصد سال بعد مـا هنـوز داريـم از آن              .اند  هساختشان    هوش و علم  

در آن، هـم علـم اسـت هـم هنـر و             . كنيم  مي خيلي كم هم خرج   . كنيم  مي استفاده
بدانيـد دو   ... خوب اين يعني ايجاد يك ظرفيت جديـد در روسـتاها          . فرهنگ است 

ر  طبقـه كـشو  21 طبقه بنشينيد، با اين سـاختمان       21هزار سال داخل اين ساختمان      
... كنـد   مـي  سـازد پيـشرفت     مي كشور با آن دستان پر بركتي كه      . كند   نمي پيشرفت
من يادم هست يكبـار رفتـيم دامنـه سـبالن در            . ي ايران خيلي زياد است    ها  فرصت

خواهد از خدا كه بـرود زنـدگي ايـن            مي اصال آدم چند روز وقت    . خدمت عشاير 
 هـا    و صميمت  ها   صفا و سنت   زيرا آن كومه و آن لطافت و آن       . عشاير را تماشا كند   

اش كـامال    آيـد روحيـه     مـي  رود و   مي انسان وقتي . اصال يك دنياي خيلي زيباست    
ي ما، كوير و عشاير ما و ميراث فرهنگي ما          ها  روستاهاي ما، جنگل  . شود  مي متحول

  1.ي گردشگري استها بهترين جاذبه
امه ديده شـده، بـه      حاال در برن  . بايد امر ايران گردي و گردشگري را توسعه بدهيم        

اولين كار اين است كـه در داخـل خـود           .  خيلي بيش از اين است     ها  نظرم ظرفيت 
بـه  . ي ايران گردي بسيار باالستها االن هزينه. ايران، خود ايرانيان ايران را بشناسند    

از جامعـه بـه     هـايي     حداقل بـراي بخـش    . را كاهش داد  ها    شود اين هزينه    مي نظرم
در رابطـه بـا     ... انشجويان اين هزينـه را كـاهش بـدهيم        آموزان و د  خصوص دانش 

آيند، ما بايد راه را بسيار سهل كنـيم، يعنـي بايـد               مي گردشگراني هم كه از بيرون    
خواهد بيايـد   هركس از هر جاي دنيا مي     . ورود و خروج به ايران بسيار آسان باشد       

 هستيم  گذاري  زمند سرمايه البته نيا . ايران را ببيند، بايد خيلي راحت بتواند بيايد ببيند        
اما تصور نكنيم كه اين تجهيزات و تأسيسات،        . خواهيم  مي و تأسيسات و تجهيزات   

كه بايـد   اي    نه، همان امكانات اوليه   ) هستند(تأسيسات بسيار پيچيده و گران قيمتي       
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440 گفتمان عدالت و معنويت

  1.در اختيار يك گردشگر قرار بگيرد
از ... گيـرد   مي رچشمهميل به گردشگري از يك آرزو، اميد و آرمان بزرگ بشري س           

، همـاهنگي بـين مطالبـات       هاسـت   لوازم تحقق آن نقطه آرمـاني يـك دلـي ملـت           
با نيازها، چالش ها، مشكالت و ريشه مشكالت بشريت         ها     آشنايي ملت  .هاست  ملت
با تاريخ انسان، جامعه بـشري و سرنوشـت انـسان         ها    الزمه آن آشنايي انسان   . است
ا اقوام و ملل و تاريخ و سرنوشت، با نيازهـا و            به نظرم گردشگري، آشنايي ب    . است

گـام بلنـدي در تحقـق آن        هـا     مشكالت و مطالبات و همدلي و همزباني بين انسان        
من به عنـوان كـسي كـه همـه ايـران زمـين و شـهرها و                  ... آرمان درخشان است  

ين تـر   كنم كه ايران ديـدني      مي به شما عرض  ام    آن را از نزديك ديده    هاي    شهرستان
اگر كسي بخواهد ميـراث برجـسته فرهنگـي ايـن كـشور را از               . الم است كشور ع 

را از هـا   وقت نياز دارد براي اين كـه بتوانـد همـه آن   ها  و سالها    نزديك ببيند، ماه  
شما در بيش از شصت هزار روستاي اين كشور حتـي يـك             . نزديك مشاهده بكند  

و ميراث كهن فرهنگـي     ها     كه داراي سوابق فرهنگي، ساختمان     كنيد   نمي روستا پيدا 
در هركدام كه شما    . نباشد و براي خودش يك تاريخ ثبت شده مستقل نداشته باشد          

در غذا، . بينيد  ميبسيار زيبا و متعالي انساني راهاي    رويد، آداب و رسوم و سنت     مي
كنيد و    مي گوناگون شما زيبايي در زيبايي را مشاهده      هاي    لباس، ضرب المثل، آيين   

گـوييم ايـران،      مـي  وقتي ما ... بينيد  مي رويد آثار بسيار فراواني     مي هدر هر شهري ك   
 راهـا     بسياري از گردشگران و صاحبنظران اصفهان، شيراز، مشهد، تبريز و شبيه اين           

درست است بخش قابل توجهي از ميراث فرهنگي ايران زمين در ايـن             . شناسند مي
ين شهرهاست، در مقابل آن     خواهم بگويم اين چيزي كه در ا        مي شهرهاست، اما من  

بنـابراين، ايـران يكـي از       . از درياسـت  اي    چيزي كه در ايران وجـود دارد، قطـره        
ين مناطق جهان به لحاظ ميراث فرهنگي است و از لحاظ طبيعت هـم مـا                تر  ديدني

 مـردم   .انـد   مردم ايـران  ها    باالتر از اين  ) اما... (را در ايران داريم   ها    زيباترين طبيعت 
ي مهربان، با محبت، منصف، دوست و اهل تعامل و معاشـرت نيـك بـا                ايران مردم 
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441 ها ها و روش يافتگي، چالش مسائل ايران؛ توسعه

  1.ساير اقوام و ملل هستند
  

  ريزي اصالح نظام مديريت و برنامه. 3
 به اصالح ساختار اداري كشور به ويژه در سه          نژاد   نقطه عطف توجه احمدي    1386سال  

ر بـسياري از    او در اين سـال ضـمن آن كـه د          . حوزه سازمان مديريت، بانك و بيمه بود      
به دفاع از ضرورت اصالح اين ساختارها پرداخت و عالوه بـر  ها  و مصاحبه ها    سخنراني

مختلف اداري انجام داد، اقدام به انجـام تغييـرات اساسـي در           هاي    اقداماتي كه در بخش   
زيـر نظـر مـستقيم      هـاي     كرد و آن را به يكي از معاونت       ريزي    سازمان مديريت و برنامه   

 سازمان مديريت را در كنار نظـام بـانكي مهمتـرين            نژاد  احمدي.  آورد رييس جمهور در  
دانست و در جهـت       مي اصلي مديريت و اداره كشور    هاي    گذاري و كانون  مراكز سياست 

 ين جراحي اداري كشور نـام تر اصالح اداري، از اصالح سازمان مديريت به عنوان بزرگ    
 استانداري اردبيل، به طور ويژه بـا ايـن          ، يعني از زمان   1370او كه از اوايل دهه      . برد مي

آن آشنا بود به نحوه عملكرد آن انتقادهايي داشت         هاي    سازمان و نحوه چگونگي فعاليت    
 ايـن   نژاد  نقدهاي احمدي . كه حتي براي تبيين آن در جلسه دولت ششم نيز شركت كرد           

كنـد،  متناع مي اها    بود كه سازمان مديريت تمركزگراست، از واگذاري اختيارات به استان         
سازد، در فراينـد    ميگيري را تنها به مركز منتقلكند، تصميمبودجه را عادالنه توزيع نمي   

سازمان مـديريت در امـور جزيـي        . كند و بازدهي پاييني دارد      مي كُند عمل گيري    تصميم
شود، بـدون آن كـه تخـصص و زمينـه كـافي               مي ديگر وارد هاي    و سازمان ها    وزارتخانه
در حـالي كـه   . د و به اين واسطه خود را نيز به امور اجرايي وارد ساخته است داشته باش 

. اسـت » هـدايت «و  » نظـارت «،  » كالن گذاري  و سياست ريزي    برنامه«وظيفه اين سازمان    
هـاي    مختلف دولـت اعـم از سـازمان       هاي    سازمان مديريت بايد با هماهنگي ميان بخش      

اجرايـي دولـت يكپـارچگي    هـاي    سياستمختلف بههاي    مركزي و استاني يا وزارتخانه    
در نهايت اين كه بايد از خاستگاه غـرب زده كـه            . بخشد و بودجه نويسي را ساده سازد      

 را براسـاس    يـافتگي   در دوران پهلوي شكل گرفته خود را رها سازد و الگوهاي توسـعه            
  .الگوهاي بومي و اسالمي تعريف كند
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442 گفتمان عدالت و معنويت

اول، : نقطـه بـسيار مهـم اسـت       سـه   . ما در گذشته از نقاط مختلف آسيب ديـديم        
 امـا   اند،  كه در ابتدا پاي بند اصول بوده      ايم    افرادي داشته . ماندگاري بر اصول است   

.) است( دوم، هماهنگي كل دولت      .اند  در مسير اجرا و تحوالت از اصول دور شده        
اش  اگر برنامه يك مجموعه موزون اسـت، همـه        ... ايم  ما از نگاه بخشي آسيب ديده     

چرا بخش صنعت ما در توليد خودرو به جايي رسيدكه پـدر            .  جلو برود  بايد با هم  
اي   سومين نقطـه  ... ده است؟ مان  عقبها    همه شهرهاي ما را درآورده، اما ساير بخش       

كشور را اداره   اي    ما به گونه  ... ، عدم نفوذ تصميمات دولت است     ايم  كه آسيب ديده  
و بودجـه باشـد، پـول بيـشتري         كه وزيري كه بلند حرف بزند، در برنامه         ايم    كرده

 يـك فـرد     مـان   بگيرد، و اگر دنبال بسياري از كارهاي خارج از قانون باشد، بـراي            
دولــت بنــا دارد اختيــارات اســتانداران را اضــافه كنــد، چــون ... توانمنــد اســت

دنبـال عناصـر    هـا     ما در استان  . تمركززدايي از محورهاي اصلي برنامه دولت است      
هـا    همه بار اجرايي كشور را در استان      ها    خواهيم اين   مي ...اجرايي و عمراني هستيم   

  1. و نظارت بپردازدگذاري به دوش بگيرند تا دولت به سياست
مجموعه دولت و حكومت، يعني باالتر از دولت به معناي قوه مجريـه، يـك نقطـه               

اين نقطـه كـانوني و مغـز متفكـر سـازمان مـديريت و               . كانوني و مغز متفكر دارد    
خواهم بگويم اين از    من نمي . قبال سازمان برنامه و بودجه بود     . نام دارد ريزي   برنامه
سـاختارهايش  . شكل گرفت، چگونه شكل گرفت و براي چـه شـكل گرفـت            كي  

ولـي همـين مقـدار بدانيـد كـه تمـام            . واهم بگويم خ   نمي گذشته را . چگونه است 
چه در قوه قـضاييه     دلسوزان اجرايي كشور، چه در قوه مجريه، چه در قوه مقننه و             

و سـاختارهاي درونـي سـازمان مـديريت         ها     سال فريادشان از چرخه    27در طول   
اش  يك موجودي طي چهل، پنجاه سال شكل گرفته كه خروجي         . بوده است ) بلند(

هـاي    يكي از عوامل اصلي است كه برنامه      ) اين سازمان ... (همين وضع كشور است   
ـ    نمي تحولي تنظيم انقالبي، عدالت محور و     هاي    ما برنامه   74بنـده از سـال      ... ودش

و صـدها سـاعت     ام    روي ساختار سازمان مديريت مطالعه و بررسي و فكـر كـرده           
گوناگون هاي    گوناگون، با تيپ  هاي    مناظره، سؤال و جواب و پرسش و پاسخ با آدم         
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443 ها ها و روش يافتگي، چالش مسائل ايران؛ توسعه

كه در زمان انتخابات در مجـامع گونـاگون اعـالم           هايي    و يكي از برنامه   ) ام داشته(
  1.، تحول در ساختار سازمان مديريت بودكردم

هـاي    اين كه دستگاه  . ديدند  مي همواره يك مجموعه اشكاالتي را همه     ) در گذشته (
دايم خودش  . بسيار باالست اش    هزينه. اجرايي و سازماني دولت بسيار بزرگ است      

و اجرا در ساختار    گيري    سرعت تصميم . پايين است اش    بازدهي. كند  مي تر  را بزرگ 
خواهـد   مياي    پروژه. پايين است ها    گيري  كيفيت تصميم . ريتي كشور پايين است   مدي

اصال تصميماتي كه در ساختار مديريتي كشور       . كشد  مي اجرا شود پانزده سال طول    
عمـومي ملـت    هـاي     عمومي ملت و خواست   نظر    شود با آن چيزي كه مد       مي گرفته

 ا بـه سيـستم اجرايـي   راي  يـك تعـداد خواسـته    . است معموال داراي زاويه اسـت     
و انـد     مثال مردم از يك مـشكلي نگـران       . دهيم، خروجي آن كامال متفاوت است      مي

انديشد، يعني    مي كنند، اما ساختار اجرايي دارد به چيزهاي ديگري         مي اظهار نگراني 
كه در ساختار اجرايي هست، با آن چيـزي كـه   هايي  و نگرانيها   ، دغدغه ها  اولويت

بـا هـم   شـان   اصال ادبيـات . است با هم معموال متفاوت است در متن جامعه جاري     
كند اين بـراي اكثـر     ميكسي كه در ساختار بودجه و برنامه صحبت  . متفاوت است 

) همگي(مردم نامفهوم است، چون اصال ادبياتش ادبيات عموم ملت و مردم نيست،             
 اصالحات در كنار اين همواره از ضرورت     . شنويم  مي شنيديم و   مي اين اشكاالت را  

بايـد  انـد      همـه گفتـه    .انـد   و اجرايي همه سخن گفته    گيري    بنيادين در نظام تصميم   
منـسجم  . ساختار اجرايي كوچك و چابك بشود و به سرعت بتواند تصميم بگيـرد            

كارها را به مـردم واگـذار       . اش پايين بيايد   اش باال برود و هزينه     بازدهي. فكر بكند 
خوب تحقق ايـن    ... ه كشور شأن بااليي قايل بشود     براي جايگاه مردم در ادار    . بكند

يعني بايد اتفاقات بزرگي در سيستم اداري       . مستلزم تحوالت بنيادين است   ها    حرف
  2.كشور بيافتد

ايـن كـه يـك    ... ين جراحي اداري كـشور اسـت      تر  اصالح سازمان مديريت بزرگ   
 گفته  نهادي شصت سال قدمت دارد پس چيز درستي است؟ اين از كجا آمده؟ كي             
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444 گفتمان عدالت و معنويت

همـه  ... گويـد؟ آورد؟ كدام علم و منطـق ايـن را مـي      مي قدمت درستي و حقانيت   
اما ببينيد قـوانين    . گوييمما هم مي  . كه بايد دولت را كوچك  كنيم      اند    گفتهها    دولت
را بـزرگ كـرده     ها     يعني همان قوانين برنامه، دولت     اند،  نوشتهها    كه دولت اي    برنامه
كنيم   مي آييم شكلي كوچك    مي ني چه؟ يك موقعي   دولت را كوچك كنيم يع    . است

كنـيم، بعـد از طريـق      ميكنيم و بيرون  ميگوييم اين بخش كارمندان را قيچي    مي و
. كنيم  مي كنيم و هزينه دولت را دو برابر        مي يك شركت پيمانكاري دوباره واردشان    

اين واقعا كوچك شدن دولت است؟ كوچك شدن دولت يعني حوزه اختيـارات و              
دولـت كـم    هـاي     وقتي مأموريت . دولت را كوچك كنيم   هاي    و دخالت ها    ئوليتمس

شود   مي اما وقتي طرحي در مجلس تصويب     ... شود  مي بشود، خود به خود كوچك    
كند، چطـور     مي دولت را دو برابر   هاي    و مسئوليت ها    كه مأموريت اي    و قانون برنامه  

ديريتي كـه ظـرف شـش       اصال خود سازمان م   . ما انتظار داريم دولت كوچك شود     
نظـام  ... تواند دولـت را كوچـك كنـد؟        شود، آيا اين مي     مي سال حجمش دو برابر   

ريـزي،   ما بايد پاسخگوي نيازهاي خود ما باشد؛ يعني ما بـراي برنامـه            ريزي    برنامه
كـرده، ايـن وضـع      ريـزي     شما ببينيد شصت سال برنامـه     . الگوي بومي الزم داريم   

... اين وضـع مـسكن ماسـت      . رت به شهرهاست  اين وضع مهاج  . روستاهاي ماست 
سازماني كه خودش را بزرگ كند و همه اختيارات را بگيرد و در خـودش بلوكـه                 

اگر خود رييس جمهور دنبال اين      . د مشكل كشور را حل كند     توان    نميكند، اين كه    
از . د مسايل كشور را حل كند     توان    نميباشد كه مرتب دولت را بزرگ كند، اين كه          

مـا  . دهـد همين كاري كه االن دولت دارد انجـام مـي         . بايد مرتبا دور كند   خودش  
 تفـويض هـا     من دارم اختيارات خـودم را بـه اسـتان         ... كنيم  مي داريم تمركززدايي 

 قانون اساسي امور برنامه و بودجـه و اداري و اسـتخدامي             126طبق اصل   . كنم مي
تيـارات شـخص ريـيس      دقت كنيد، يعني اخ   . مستقيما به عهده رييس جمهور است     

بگذاريد توزيع كنيم   ... تواند به ديگران واگذار كند      مي رييس جمهور . جمهور است 
ما نيازمند كانوني هستيم كه به مسايل كالن        ... كردريزي    تا بشود اينجا فكر و برنامه     

آن جا باشند ها  ين آدمتر ين و زبدهتر كشور فكر كند، همه جاي كشور را ببيند، نخبه  
كـالن كـشور را تـدوين كنـد و نظـارت كـالن و       هـاي   برنامه.  نگاه كنندو از باال  

امـا ايـن قـدر در       . اصال سازمان مديريت با اين عنوان درست شد       ... راهبردي كند 
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445 ها ها و روش يافتگي، چالش مسائل ايران؛ توسعه

كارهاي اجرايي ريز شد كه يك وزيري كه طبق قانون اساسي مسئول اسـت، همـه           
ما )... رار گرفت ق(اختياراتش سلب و در اختيار يك كارشناس در سازمان مديريت           

طبق قانون اساسـي    ها    اين. مان بنويسيم  را طبق قانون اساسي    مان  بايد ساختار اداري  
گويد كار را بايد براي وزيـر         مي .قانون اساسي ما اتفاقا بسيار روان است      . ما نيست 

االن ايـن طـور   . تعريف كني، اختيار و منابع را هم بدهي و از او سؤال هـم بكنـي              
گويد شما به من بگوييد، ده        مي .گويد دست من نيست     مي گويي، مي به وزير . نيست

كننـد، در     مـي  نقطه براي من ترمز زده، بيست نفر قبل از من بـرايم اختيـار تعيـين               
گويد اعمال قوه مجريـه از طريـق وزيـر و             مي اصل شصت . صورتي كه من وزيرم   

ايـن دو   . رييس جمهور است؛ يعني كس ديگري حق ندارد اعمال قوه مجريه كنـد            
  1.ما مرزها را مخدوش كرديم) اما. (هم پاسخگو هستند

يكـي همـين سـازمان      . ما در كشور سه نقطه كليدي داريم كه بايد اصالح بـشود           
كـالن كـشور حركـت      هـاي   ريزي  د در برنامه  توان    نمياصال  ) زيرا... (مديريت است 

كـشد تـا تمـام     ي مچرا نُه هزار پروژه داريم كه نُه سال طول      ) به طور مثال  . (بكند
. كنيم، فقط از آن چهل تومان بـازدهي داريـم           مي تومان پول خرج   چرا صد . بشود

اما ايـن قـدر سـرش را بـا          . را حل كند و برايش راه كار بدهد       ها    بايد بنشيند اين  
آن وقت حـوزه    .)... كه فرصت اين امور را ندارد     (ايم    كارهاي اجرايي شلوغ كرده   

اجرايـي پـول    هـاي     تمام دستگاه . دوش شده است  هم مخ ها    اختيارات و مسئوليت  
قـانون   (138 و   127،  126،  113،  60شـما اصـل     ... انـد   بگير و جواب نـده شـده      

بار مديران كشور را    خودي   را ببينيد، اين قدر كار را روان كرده كه ما بي          ) اساسي
يك كاري كه با دو امـضا و تـصميم          . حاصل اجرايي سنگين نكنيم    در كارهاي بي  

. او انجام بدهد، پاسخ هم بدهـد      ... شود، همه را درگيرش نكنيم        مي  انجام يك نفر 
كـه دايـم بـه    اند  به يك كانال يك طرفه تبديل شده   ها    و سازمان ها    االن وزارتخانه 

 جـا هـم كـم      هـر ... آورند كه پـول بـده       مي فشارريزي    سازمان مديريت و برنامه   
يند اينجا بودجه نـداد، پـول را        گومي. اندازند گردن سازمان مديريت     مي آورند مي

بايـد سـاختار سـازمان از       ... بينـي نكـرد   كم داد، پيش  . دير داد، دير تخصيص داد    

                                                 
 .3/5/1386مصاحبه در برنامه گفتگوي ويژه خبري اخبار شبكه دو؛ . 1
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446 گفتمان عدالت و معنويت

شما بدانيد، اساس تأسيس سازمان برنامه و بودجه        . شد  مي دور اصالح هاي    گذشته
درآمدهاي نفتي در كشور باال رفت، گفتند       . در كشور ما براي توزيع پول نفت بود       

يـك  . كنيم اين را به پروژه تبديل بكند و به افراد بدهـد   مي ن درست ما يك سازما  
كنيم كارمند درست كند براي ايـن كـه           مي سازمان اداري و استخدامي هم درست     

يعني به اشتغال جواب بدهـد و مرتـب سـازمان اداري            . ي نباشد كار   بي در كشور 
ايـن را   هـاي     شاخهحاال اگر ما بياييم فقط      . بودهها    اصال مأموريت اين  . بزرگ شد 

ما نيازمند يك اتاق فكر بـاال،       ... ودش   نمي اصالح كنيم، اصالحات در كشور انجام     
در كارهـاي كـشور كـه    . راهبردي و نظارت راهبردي هستيمريزي    يك نهاد برنامه  

خـود  . هدفمند است غيرپراكنده و ها  ود؛ نظارتش   نمي نه اين كه  . ودش   نمي نظارتي
علمـي و   هـاي     گيـري  يعنـي گـزارش   . ت مـستمر بكنـد    ساختار اجرايي بايد نظار   

  . علميهاي  گيري اندازه
همين امسال نزديك هشت هزار ميليارد تومان بودجه آمـوزش و           . تان مثال بزنم   براي

اما سيـستم مـديريت   . واهم بگويم زياد است، چه بسا كم است  خ   نمي .پرورش است 
گويد پول بده، امـا از        مي وآيد    مي ما به اين ترتيب است كه آموزش و پرورش دايم         

اي   خروجي شما چيست؟ ما بايد بـه نقطـه        ... اين طرف هيچ نهادي نيست كه بگويد      
برويم كه بگوييم آقاي آموزش و پرورش هشت هزار تا عيبي ندارد، من ده هزار بـه                 

از نظـر   ... كـنم  مـي گيري    ات را اندازه   آيم خروجي آخر سال مي  ) اما... (دهم  مي شما
به منافع ملي، هويت ملي و فرهنگ ملـي بايـد ايـن قـدر بـاال                 بندي    يفرهنگي و پا  

شما بايد پايان سـال ايـن       . دهيم  مي آقاي وزارت نيرو ما به تو اين قدر پول        ... بروند
مـا اصـال چنـين چيـزي        . قدر سد، شبكه آب و برق و فاضالب تحويل من بدهيـد           

 ايـن قـدر سـر سـازمان         ...هفتگي و ماهانه و   گيري    گزارش. سيمر   نمي اصال. نداريم
سـازمان مـديريت چـرا      ... (سدر   نمي ، اصال به اين چيزها    ايم  مديريت را شلوغ كرده   

او از نظـر علمـي بايـد بـرود          . خواهد سد را كجا بـسازد       مي وزير) دخالت كند كه  
كنيم اگر جايش مناسب نبـود بـا          مي رويم نظارت   مي ما. مطالعه كند براي بهترين جا    

 ديـوان محاسـبات   . توانـد استيـضاح كنـد       مي آن وقت مجلس  . كنيم  مي آن برخورد 
بازرسي كل كشور برود بـا      . تواند پول ندهد    مي ذيحساب. تواند گوشش را بگيرد    مي

وزير هم طبق قانون اساسي بايـد در مقابـل   ... اين همه نهاد نظارتي . آن برخورد كند  
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447 ها ها و روش يافتگي، چالش مسائل ايران؛ توسعه

ونـت  معا«خوب مـا آمـديم و گفتـيم يـك           . مجلس و رييس جمهور پاسخگو باشد     
خواهيم اتاق فكـري      مي ما. يعني يك سطح باال برود    » و نظارت راهبردي  ريزي    برنامه

ايـن  . دايم بنشيند فكر كند و برنامه كالن را نظـارت كنـد           . براي كشور درست كنيم   
. اصال نبايد كار اجرايـي بكننـد      . ها و سازمان ها    كارهاي ريز برود در خود وزارتخانه     

كالن و يك معاونت نيروي انساني،      هاي    رل تحقق برنامه  كالن كشور و كنت   هاي    برنامه
 ايـن معاونـت نيـروي انـساني و          .هاست  باز تمام جزييات در اختيار خود وزارتخانه      

نـه ايـن   .)... بپردازد(مديريت فقط بايد به ارتقاي كيفيت و آسان كردن ساز و كارها  
خواهد يـك    ميرييك وزي. كه ما يك بخشي داشتيم به نام امور اداري و استخدامي    

كارمندي را از اينجا بگذارد آن جا، بايد برود دو سال پشت خـط ده تـا دفتـر كـه                     
آقاي وزيـر تـو مـسئولي،       ... خواهد بشود   مي شماره پست و عنوان و رده پستش چه       

ايـن هـم    . برو بنـشين و تنظـيم كـن       . ات تا هم كارمند داري، اين هم بودجه      پانصد  
ست جمهوري شـروع كـردم، گفـتم مـا بايـد تمـام              من از نهاد ريا   ... هاست  ضابطه
براي چه  ... خودم نشستم و گفتم اين الزم نيست و       . اضافي را حذف كنيم   هاي    بودجه

قـرار  . كنـد   مـي  بدهيم دست همان كسي كه دارد كار      . دهيد  مي اين پول را دست ما    
كـه  دهيد به من      مي چرا پولش را  . است راه ساخته بشود، وزارت راه بايد راه بسازد        

كـه اضـافي    هـايي     با اين خـرج   . بدهدبدهيد خودش انجام    . راه بدهم من به وزارت  
گفتم رييس جمهور از خودش شروع نكند،       . خودم نشستم دانه دانه خط زدم     . هست

اگر نهاد رياست جمهوري و مجموعه وابسته به ريـيس جمهـور            ... ودش   نمي اصالح
...  داشته باشيم كه درست كار بكننـد       توانيم از بقيه هم انتظار      مي خوب كار كرد، بعد   

ـ    نمي ما. اين فلسفه تغييرات است و تغييرات ادامه خواهد داشت         واهيم سـطحي و    خ
) اكنـون ... (سه تا با هم ادغام شود اما هيچ تحولي درونش نـشود         . روبنايي كار كنيم  

بـراي ايـن كـه مـرز     . چه كسي مسئول اتالف منابع كـشور اسـت؟ معلـوم نيـست     
مـا  . كامال مخدوش شده استها  ، اجرا و مسئوليتريزي نظارت، برنامهي، گير  تصميم

شروع كرديم مرزها را شفاف كنيم و همه بدانند بنده خودم پاي ايـن كـار هـستم و             
دانم اصالحات ساختاري در      مي  وظيفه خودم  .ام  قبل مطالعه كرده  ها    را از سال  ها    اين

اختيارات ريـيس جمهـور     ) ريت از اصالح سازمان مدي  ... (كشور به واقع انجام بشود    
جالب است در شوراي اداري دو      . بود، با اين احال من بردم در شوراي عالي اداري         
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448 گفتمان عدالت و معنويت

گوناگون سـه كارشـناس دانـشگاهي       هاي    از بخش . نفر ناظر از مجلس محترم هست     
در قانون اساسـي مـا      ) البته... (جزء مواردي بود كه به اتفاق آراء رأي دادند        . هستند

شوراي امنيت ملي و شوراي انقـالب فرهنگـي، امـام تأسـيس            .  شوراست تنها دو تا  
جايگاهشان هـم جايگـاه     . كردند و مقام معظم رهبري تنفيذ، بسيار پر بركت و عالي          

چـرا؟  .  خودمان و مجلـس و قـوانين اسـت         ساز  خوب، اما بقيه شوراها ديگر دست     
  شـورا  36 تـا    33 ...اند  وزرا اصال در آن مشترك    . شان كارشان مشترك است   بسياري

مانـد و     مـي  كارهـا متوقـف   . رسـيم  نميها    ايم، سالي يك بار هم به آن      درست كرده 
خـوب  . شود تا در طول يك سال آيا رييس جمهور وقت كند يا نه            نميگيري    تصميم

ي كه اقتصادي است با هم يكـي،        هاي  آن. را جمع كنيم  ها    ما بايد اين  . چه كاري است  
 هاي تواند با كميسيوني كه مي  هاي  ي كه سياسي است و آن     هاي  فرهنگي با هم يكي، آن    

 كـه همـه تـو هـم       ) درسـت شـده   (يك نظام تو در تو      ... دولت مخلوط بشود يكي   
مسئوليتش بـه عهـده     . كنند، چه مخالف چه موافق      مي همه در شورا امضا   . پيچيم مي

 گيرد همه وزرا چـه      مي در قانون اساسي فقط دولت است كه تصميماتي كه        . كيست
مخالف، چه موافق پاسخگو هستند و شوراي عـالي امنيـت ملـي و شـوراي عـالي                  

  1.ايم اش را ديگر چرا درست كرده بقيه. انقالب فرهنگي
كشور يك جراحي عظيم در ساختار اداري كشور است كه ريزي  اصالح نظام برنامه

ـ     . خواستند اما يا نكردند يا نتوانستند       مي  قبلي هم  هاي  دولت ضي از  من خودم بـا بع
گفتند بايد اينجا زيـر و رو    ميخودشان به من .  قبل گفتگو كردم   هاي  در دولت ها    آن

اين . اما اين دولت به لطف خدا تصميم گرفت و عمل كرد          . بشود، اما عمل نكردند   
اگر يك . يك اتفاق بزرگ است؛ آغاز اصالحات بنيادين در نظام اداري كشور است

داد   مـي  ماند و فقط همـين كـار را انجـام          مي آمد چهار سال، هشت سال      مي دولتي
را بـه   ريـزي     كرد جز اين كه نظـام برنامـه         نمي يعني هيچ كاري  . دولت موفقي بود  

   2.برگرداند» ايراني، اسالمي«ريزي  سمت برنامه
پايه و مايه تمـام ايـن قـوانين         . سازمان مديريت بايد مركز انديشه اسالم ناب باشد       

                                                 
 .20/4/1387مصاحبه بعد از جلسه هيات دولت؛ . 1
ســخنراني در دهمــين كنگــره سراســري اتحاديــه جامعــه اســالمي دانــشجويان دانــشگاههاي سراســر كــشور؛  . 2
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449 ها ها و روش يافتگي، چالش مسائل ايران؛ توسعه

آيد، واال    مي اله، قوانين توسعه از سازمان مديريت در      بودجه، قوانين عمراني پنج س    
خواهد سد و نيروگاهش را بسازد و برقش را بكشد،            مي )به طور مثال  (وزارت نيرو   

آن جا كـه    ... كاري ندارد به مسايل اصلي اقتصادي؛ وزارت راه، جهاد، بهداشت و          
 كارهـا،   كالن بكند، نظارت و هدايت كند و مباني و چـرخش          گذاري    بايد سياست 

  1.)سازمان مديريت است(را اصالح كند ها  ساختارها و نگاه
كـه همـه    اي    ، به گونه  )باشد(ما بايد نظامي بسيار روشن و شفاف        ريزي    نظام برنامه 

. ملت و دلسوزان، هم بفهمند و هم امكان مشاركت در تحقق برنامه را داشته باشند              
جموعـه ادارات هـستند كـه       واال اگر كسي خيال كند يك سازمان، يـك اداره و م           

ملت است كـه يـك      . سازند اين تلقي صد در صد اشتباه است         مي اهداف را محقق  
را تـدوين   اي    باشد و برنامه  اي    ما بايد به گونه   ريزي    سازد و نظام برنامه     مي كشور را 

و هم در چرخش كارهـا ملـت آن را          ها    گيري  بكند كه هم در ادبيات، هم در جهت       
محقق نخواهد شد و نظام     اي    ملت همراهي نكند هيچ برنامه    . دبفهمد و همراهي بكن   

 فـردي  هاي تاثير فشارهاي سياسي، گروهي، گرايش     كه تحت اي    و برنامه ريزي    برنامه
   2.)محقق نخواهد شد(و افراد نباشد 

كنـيم و رفـع و        مي را داريم پيدا  ها    من در گذشته رصد كردم و امروز تك تك اين         
 دولت يك كلمه و عبارت      هاي  ي و تنظيم برنامه   نويس   قانون حتي در . كنيم  مي اصالح

 كردند، هيچ كس متوجه     مي در قانون تنظيم و در مقررات تعبيه      اي    مبهمي را به گونه   
از . كردند  مي رفتند از آن استفاده     مي دانستند و  ميها    شد اين يعني چه و فقط آن       نمي

هزار هكتار زمين به نام طرح      همين موارد بود كه ما مطلع شديم كه يك باره صدها            
 هـاي   در صورتي كه در همـان منطقـه انـسان         . رسيد  مي فالن به يك گروه كوچك    

و البتـه جلـوي آن      اند    فراواني هستند كه براي دو هكتار، پنج هكتار زمين مستاصل         
  3.گرفته شد

االن . اسـت ريـزي     موضوع ديگري كه دولت در تغيير اساسي قرار داد، نظم بودجه          
اين قدر . كتابچه بودجه خودش يك معضل است) 88 و 87از بودجه سال تا پيش (

                                                 
 .28/7/1385؛ )ع( ازديد از دانشگاه امام صادقسخنراني در ب. 1
 .28/8/1385ريزي كشور؛  سخنراني درمراسم توديع فرهاد رهبر و معارفه رئيس جديد سازمان مديريت و برنامه. 2
 .13/10/1385سخنراني در ديدار با منتخبين استان خوزستان؛ . 3
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450 گفتمان عدالت و معنويت

آيد كه اصال آدم بايـد        مي تبصره و بندهاي گوناگون، صدها حكم در قانون بودجه        
بـسياري از مـديران     . دو سه واحد دانشگاهي بگذراند تا بتواند بر اين مسلط بشود          

  1.دكنن  نميحتي تا پايان سال بر اجزاي بودجه احاطه پيدا
ين زمان ممكن و با بـازدهي       تر  خواهيم كه كار كشور در كوتاه      مي  ما ساختار اداري  

اگر يك تصميمي كه دو روزه بايد اتخـاذ و اعـالم بـشود،              . باال در آن انجام بشود    
چه كسي . آيد، يك جا عيب دارد ديگر  ميكشد و چيز ديگري در  ميشش ماه طول

برنامه ريختيم كه بعد از بيست سال       ريزي    رنامهبايد اصالح كند؟ يا اگر ما در نظام ب        
كه ايـن آب    اي    كار سد سازي بيست ميليارد متر مكعب آب جمع كرديم، اما شبكه           

 تـورم   ايم،  را بين كشاورزان توزيع كند احداث نكرديم، يعني پول را زمين گذاشته           
اي   رهبه. استهالك سرمايه در حال اتفاق افتادن است      . آن به مردم تحميل شده است     

اگر قيمت تمام شده يك محصول يك       . هم نداريم يا آن طوري كه بايد بهره نداريم        
  ريال باشد، در پايان مـا      n موجود بازار بايد     هاي  ساختمان يا يك سد بر اساس فرم      

اگـر  . بايد ايراد را برطـرف كنـيم      .  ريال شده، يك جاي كار ايراد دارد       n3بينيم   مي
 همجـوارش حركـت     هـاي   رفت كرديم و بخـش    ديديم در يك بخش سه برابر پيش      

ريزي   پس بايد نظام برنامه   . يك جاي كار ايراد دارد    ... نكرده و رشد ناموزوني است    
بر عهده  ها    به گمانم عمده اين   ...  باشد انداز  يك نظام روشن و هماهنگ با اين چشم       

سازمان مديريت بازوي ريـيس جمهـور در        ... است  ريزي    سازمان مديريت و برنامه   
چـون  .  اجرايـي همينطـور هـستند      هـاي   البتـه همـه دسـتگاه     . يشبرد اهداف است  پ

مجموعه قوه مجريه يك قـوه      ...  اجرايي كه جزاير مستقل از هم نيستند       هاي  دستگاه
 اما رييس جمهور يـك بـازو      ... است با يك ماموريت، يك تقسيم كار داخلي دارد        

احي كند، برنامـه بدهـد و       خواهد كه جاي او در بسياري از موارد بيانديشد، طر          مي
سازمان مديريت  . اين شأن سازمان مديريت است    . بعد هم بر تحقق آن نظارت بكند      

ساير قوا را هم    . بايد باالترين سطح انديشه در نظام اجرايي و يا اداري كشور باشد           
چرا؟ به دليل اين كه رييس جمهوري مجري قانون اساسي اسـت و             . گيرد  مي در بر 
اجازه ... دهد بايد همه قواي ديگر را هم در بر بگيرد           مي يس جمهور كه ري اي    برنامه

                                                 
 .4/6/1386سخنراني در ديدار هيات دولت با مقام معظم رهبري؛ . 1
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451 ها ها و روش يافتگي، چالش مسائل ايران؛ توسعه

بدهيم سازمان مديريت يك ذره سرش از ريزه كاري خلوت بـشود، بـراي كـشور                
سازمان مديريت جسمش بايـد االن باشـد و         ... كنيم  بيني    بيانديشيم و آينده را پيش    

به طور  ... (م كرده باشد  را ترسي ها    يعني تا آنجا منحني   . اش بيست سال ديگر    انديشه
كارمنـدان  (بـاالخره خيلـي از شـماها      . تبصره سيزده كار بسيار قشنگي بـود      ) مثال

كساني هم بودند از ده سال، دوازده سال، پـانزده    . دخالت داشتيد ) سازمان مديريت 
روي هم ريخته شده يك تبصره      ها    اين. سال قبل كار، مطالعه و بررسي كرده بودند       

 هـم ها    در ساير بخش  .  پنج، شش سال ديگر آثارش را خواهيم ديد        ان شاءاهللا ... شد
انتظار من از همكارانم در سازمان مديريت اين است كه در يك سـطح              ... توانيم مي

انديشه بنشينند نظاره و طراحي بكنند، تصويب شد به نمايندگي از ريـيس جمهـور           
گيرد   ميشور شكلآن وقت ك. نظارت كنند و گزارش آن را به رييس جمهور بدهند

ماندگي و فقر بسوزد و بعد       از كشور در عقب   اي    و شاهد اين نخواهيم بود كه منطقه      
شاهد ايـن نخـواهيم بـود كـه         . كاري بكنيم و نشود    مرتب بخواهيم با وصله و پينه     

 براي هر كدام ده، پانزده، بيست ميليارد تومـان خـرج            ايم،  بيست تا فرودگاه ساخته   
هـا   شـاهد ايـن نخـواهيم بـود كـه ده         . افتـد   نمي  پروازي اتفاق   اما در آن   ايم،  كرده

توانيم بكنيم يا پزشك نيست آنجا برود؛ يـا           نمي  االن يا تجهيز   ايم،  بيمارستان ساخته 
.  رود چـون بيمـار نيـست        نمي پزشك. پزشك و تجهيزات هست، بيمارستان نيست     

سازمان مـديريت  . بايد سازمان مديريت بيايد در جايگاه شايسته خودش قرار بگيرد    
كسي هم تالش نكند كه سازمان را توي اين كارهـاي اجرايـي             . مركز انديشه است  

  1.كار اجرايي مسئول اجرايي دارد. صرف بياورد
دانـست؛    مـي   بنيـان اصـالحات اداري را در اصـالح سـازمان مـديريت             نژاد  احمدي

صالح و ارتقاي نظـام     ي، ا نويس  ي و بودجه  نويس  ي برنامه ساز  ي نظام اداري، ساده   ساز  ساده
، دورانديشي و رهايي از روزمرگي، و افزايش نظـارت و           ها  مي كردن مديريت  لآماري، ع 

بـه عبـارت ديگـر،      . تأكيد شديد بر پاسخگويي مديران همگي از جمله اين مـوارد بـود            
شود و براي     نمي ي صرف پرداز  ي با شعار و نظريه    ساالر  مردم معتقد است كه     نژاد  احمدي

                                                 
ريـزي كـشور؛    سخنراني در مراسـم توديـع فرهـاد رهبـر و معارفـه رئـيس جديـد سـازمان مـديريت و برنامـه              . 1

28/8/1385. 
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452 گفتمان عدالت و معنويت

. ين اقدام در شرايط كنوني انجـام اصـالحات اداري اسـت           تر  ي مهم ساالر مردمگسترش  
را عمليـاتي سـازد تـا بتـوان         ها    تمايل دارد آن  ها    اصوال او در برابر تمام مفاهيم و ارزش       

  . ميزان و مقدار موفقيت در تحصيل آن را سنجيد و ارزيابي كرد
كه منافع مـالي و انـساني    اي در نظام اداري  . ي نيز از جمله آن موارد است      ساالر  مردم

شود و فساد اقتصادي و تبعـيض         مي رود، حقوق افراد ضايع     مي شود، زمان هدر    مي تلف
نظـام  . ي گفـت  سـاالر   مـردم تـوان سـخن از        مـي  شـود چگونـه     مـي  عدالتي توليـد    بي و

را در خود   ها    كند قدرت و ثروت و اقتدار به كارگيري آن          مي كه تالش اي    انهساالر  ديوان
  . ي استساالر مردمين مانع پيش روي تر ند مهممتمركز ك

ي ابتدا بايد از اصالحات اداري آغاز       ساالر  مردملذا در شرايط كنوني براي رفع موانع        
 سياسي و اقتصادي خواهد     هاي   در حوزه  يافتگي  توسعهدهنده    اين اصالحات شتاب  . كرد

 هـاي  وت بـه گـروه  بود تا به اين واسطه تمركززدايي كند و مديريت را در سـطوح متفـا        
  . مختلف جامعه واگذارد

  
  اصالح نظام پولي و بانكي. 4

  كـشور  يـافتگي    وضعيت كنوني نظـام بـانكي را از مهمتـرين موانـع توسـعه              نژاد  احمدي
شود و بـه تمركزگرايـي در         مي عدالتي و فساد    بي وضعيتي كه موجب تبعيض و    . داند مي

طي با احكام شرعي انطباق ندارد و به چنين شراي. انجامد  ميتهران و چندين شهر معدود   
برخـوردار اسـت و     اي    اصالح نظام بـانكي از اهميـت ويـژه        . ضرر توليد و توسعه است    

 كنند نظام پولي و بـانكي بـه سيـستم گـردش خـون           مي تشبيهدانان     كه اقتصاد  گونه  همان
المت كند و س    مي ماند كه اگر درست كار كند پول را به طور متوازن در كشور توزيع              مي

و هـا     اقتصاد و شكوفايي توليد را در پي خواهد داشت و اگر نادرست باشد به نارسـايي               
  .انجامد  مي اقتصاديهاي بيماري

  : در ميان مشكالت نظام بانكي بر اصالح دو مورد اساسي تاكيد داردنژاد احمدي
  باال بودن نرخ سود بانكي؛. 1
ي و رشـوه و     خـوار   اقتـصادي، ويـژه   توزيع نا برابر تسهيالت كه همراه با مفاسـد          . 2

  پارتي بازي است؛
كـاري    بـي ،ها هاو پيامدهاي منفي اين دو اشكال را كاهش توليد به دليل افزايش هزين          
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453 ها ها و روش يافتگي، چالش مسائل ايران؛ توسعه

او . دانـد   مـي  ناشي از كاهش توليد و گسترش تبعيض و فاصله طبقاتي در سراسر كشور            
تبديل شده است بـا     » تقدم مرغ و تخم مرغ    «قصه تورم و نرخ سود بانكي را كه به مثال           

داند كه    مي عملي  بي  و كاري  محافظهاين پرسش كه ابتدا كدام را بايد پايين آورد، موجب           
لـذا بـه طـور      .  درست خواهد بست   هاي  دست مديران و كارگزاران را در اتخاذ سياست       

توان تعيين كرد كه ابتدا كدام بايد پايين بيايد و براي اصالح ساختاري تورم                نمي انتزاعي
از است به تدريج و در طي هر سال مقداري نرخ سود بانكي كاهش يابـد تـا تـورم و                     ني

در واقـع   . هزينه توليد پايين بيايـد و بـر عكـس ميـزان توليـد و اشـتغال افـزايش يابـد                    
داند كه به دليل منـافع        مي  اصالح نظام بانكي را در گرو تغيير نگرش كساني         نژاد  احمدي

  كه براي بانـك     علمي اند،  شن علم اقتصاد پشت كرده    حاصل از نظام كنوني به اصول رو      
 راكد را   هاي  بانك وظيفه دارد مانند شبكه خون پول      . شأن خدماتي قايل است نه تجاري     

 توليدي سراسر كشور را تغذيه كند، نه        هاي  از جامعه جذب كند و به طور متوازن بخش        
ار برآيد، كه در ايـن  آن كه خود به عنوان مركز تجاري در پي معامالت و سودهاي سرش            

  .صورت كسي را ياراي رقابت با آن نخواهد بود
 »بانكداري اسالمي« راه رهايي از اين وضعيت را در توجه بيشتر به شيوه نژاد  احمدي

 دارد و بانـك در تـسهيالتي كـه ارايـه          اي    جايگـاه ويـژه   الحسنه    داند كه در آن قرض     مي
در واقـع   .  كه در زيان هم شـريك اسـت        دهد بر اساس عقود اسالمي نه تنها در سود         مي

ي كه هيأت دولت در سفرهاي استاني بر جرايم ديركرد برخـي            هاي  بسياري از بخشودگي  
كـرد ريـشه در همـين نگـرش           مـي   خصوصي به ويژه در كشاورزي تصويب      هاي  بخش
 درصـد   14 به   86 درصد، در سال     16 به   85او تالش كرد سود بانكي را در سال         . داشت

 در ايـن حـوزه   نـژاد   از دسـتاوردهاي احمـدي    .  درصد كاهش دهـد    12 به   87و در سال    
او بـه عنـوان يـك مقـام         .  مختلف بـود   هاي  و مصاحبه ها    ي جامعه در سخنراني   ساز  آگاه

شـود و     مـي  مسئول نشان داد كه تسهيالت بانكي در كـشور بـه طـور نـامتوازن تقـسيم                
شـود و    نمـي ن محـدود  كوچك و خردي چون ازدواج و مسك    هاي  تسهيالت تنها به وام   

 مـسأله او با زبان سـاده خـود، در         . شود  مي  ميلياردي نيز به برخي افراد پرداخت      هاي  وام
ي و سـاز   بانكي مانند بسياري از امور ديگر كشورداري كـه تـا آن زمـان چنـدان شـفاف                 

 هـاي   و سازمان ها     دستگاه هاي  كرد به بيان و تبيين كارويژه       مي ي نشده بود تالش   ساز  آگاه
. لف دولتي بپردازد و جايگاه آن را در كشورداري و اقتصاد براي عموم توضيح دهد              مخت
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454 گفتمان عدالت و معنويت

گرفت با بيـان      مي  خود كه در تمام نقاط كشور صورت       هاي  و مصاحبه ها    او در سخنراني  
در . گفـت   مـي  و ادبياتي ساده درباره شيوه كشورداري، مديريت و سياست ورزي سخن          

 به فراموشي سپرده    مردان  د كه از سوي دولت    بوها    حقيقت اين روش آگاهي بخشي دهه     
آگاهي داشـتند و    ها    مردم نه به طور دقيق نسبت به وظايف و وضعيت سازمان          . شده بود 

او به عنوان رييس دولت دربـاره       . نه نسبت به حقوق و وظايف متقابل حكومت و مردم         
شت دولت  ي، ساز و كار تصويب بودجه، چگونگي بردا       نويس  نظام پولي و بانكي، بودجه    

 ديگـر و مـواردي از ايـن         هاي  از منابع مالي كشور، رابطه بانك مركزي با دولت و بانك          
 در اين دوره نژاد در واقع گفتمان احمدي  . داد  مي دست به طور مبسوط به جامعه توضيح      

 در جامعه مطرح شود و او در تر  و عينيتر ، علميتر جزيياي   موجب شد مسايل به شيوه    
 دولـت   هاي  هاي خود درباره بسياري از سياست     در بسياري از مصاحبه   هر شهر و استان     

و افكـار عمـومي    هـا      رسانه هاي   زوده بازده به پرسش    هاي  از جمله مسايل بانكي و بنگاه     
اين كه رييس جمهور بر خـالف دوره        .  دولت بپردازد  هاي  پاسخ دهد و به تبيين سياست     

 نكرد و درباره آن به جامعه گـزارش       ي  گير  گذشته از مسئوليت اجرايي و اقتصادي كناره      
كـه نظـري متفـاوت بـا        ها    داد، از يك سو به طور گسترده با نقد مخالفان آن سياست            مي

 شدن فضاي عمومي كشور نـسبت      تر  شد و از سوي ديگر علمي       مي دولت داشتند مواجه  
  . سابق فاصله بگيردهاي گويي به گذشته را در پي داشت و موجب شد تا از كلي

 در برابـر مـديران      نژاد  گيرانه احمدي   سخت هاي   اين موضوع در كنار جابه جايي      البته
 اجرايي همگي بيانگر اين مطلب بـود كـه وي بـه             هاي  اقتصادي و سرعت باالي فعاليت    

ها، بر خـالف دوره گذشـته كـه      در اين حوزه84مسئوليت در سال   گيري    دست هنگام به 
  .رنامه بوده استبرنامگي خود اذعان داشتند، صاحب ب  بيبه

. ما براي توسعه بومي و پايدار ناچار به اصالح ساختار و سيستم پولي كشور هـستيم               
كه عموما به دولت تعلق دارند،      ها    هاي زيادي از دولت يا بانك     در حال حاضر سرمايه   

 راكد به شـكل امـوال       هاي  بسياري از ذخاير پولي تبديل به سرمايه      . راكد مانده است  
بايد ها    اين. ل راكدي كه نقشي در توليد يا خدمت رساني مفيد ندارند          شده است؛ اموا  

كه در خدمت توليد، اشتغال و معيـشت مـردم          اي    به سرمايه فعال تبديل شود؛ سرمايه     
 اقتـصادي كـه بايـد سـودآور         هاي  به عنوان بنگاه  ها    تا زماني كه به بانك    ... قرار گيرد 

. د و اقتصاد در كـشور بـه جـايي برسـد           توان توقع داشت تولي     نمي باشند، نگاه شود،  
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نبايد حجـم   . بايد مورد رسيدگي مجدد قرار گيرد     ها     جاري و مصرفي بانك    هاي  هزينه
  1.باالي هزينه از طريق گران كردن تسهيالت جبران شود

 درصـد تـسهيالت را      53كنـد، امـا       مـي   درصد منابع بانكي ما را تهران تـامين        46
گيرند، هشتاد درصدش نصيب كمتـر        مي دي را كه   درص 53اين  . گيرند ميها    تهراني

حاال در عمل   . شود و باالي شصت درصد در كار غيرتوليدي است          مي از ده درصد  
شود، بازار كاذب اقتصادي   ميافتد؟ در عمل يعني تهران دايم متمركز  ميچه اتفاقي

ر كاري، داللي، اختالف طبقاتي و فاصله بين محروم و برخـوردا            بي گيرد،  مي شكل
  2.شود  ميو اطراف كشور محروم) آيد  ميبه وجود(

. شـود   مـي  ما اگر بتوانيم سيستم بانكي را اصالح كنيم، كل اقتصاد كشور اصـالح            
. هـستند، شـك نكنيـد     هـا     عـدالتي و مفاسـد بانـك        بـي   اصـلي  هاي  يكي از ريشه  

... تدر اين روابط بانكي اساش  همهها  استفاده سوءو ها   يخوار  ، ويژه ها  يخوار  رانت
 يك ميليـاردي بـه باالسـت، در         هاي  نزديك شصت درصد كل اعتبارات بانكي وام      

يـك  ...  ريـز اسـت    هـاي   صورتي كه بسياري از كشاورزي و صنعت ما نيازمند وام         
گيرند و جالـب اسـت هـشتاد          مي گيرد؟ عده خاصي    مي ميليارد به باال را چه كسي     

هـا    ايـن . شـود   مـي  ضـيان درصد منابع بانكي نصيب كمتر از بيست درصـد از متقا          
دو دليـل   ) مفاسد اداري اقتصادي  ... (را اصالح كنيم  ها    ي است كه بايد آن    هاي  نسبت
 گويم صوري است، اما در ميدان فرعي اتفاق    نمي يكي اين كه مبارزه با فساد،     : دارد
دوم اين كه اين مناسبات اصـالح       . نيستها    با ريشه . در جاده خاكي است   . افتد مي

در خيابـان   اي    مثال شعبه .  اين مناسبات را اصالح نكنيد هميشه هست       تا شما . نشده
دهـد؟    مي دهد؟ به شما    مي تواند صد ميليارد تومان وام بدهد به چه كسي          مي افريقا

دهد؟ نه، به كسي كـه ارتباطـات          مي نشينند  مي حتي به مردمي كه در خيابان افريقا      
  درصد منابع بانكي را تـامين      46هران  ت... برد  نمي آن هم تازه در توليد    . دهد  مي دارد
گيرد در حالي كه خراسان هفت درصـد منـابع            مي  درصد وام بانكي   53اما  . كند مي

معنايش چيست؟ معنايش ايـن اسـت       . گيرد  مي كند و پنج درصد     مي بانكي را تامين  

                                                 
 .30/5/1384سخنراني در مجلس شوراي اسالمي پيش از بررسي راي اعتماد به وزيران پيشنهادي؛. 1
 .17/7/1384سخنراني در ديدار با انجمن حاميان انقالب اسالمي؛ . 2
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456 گفتمان عدالت و معنويت

  1.كند  ميعدالتي مرتب گسترش پيدا كه يك بي
براي اين كه باورم    . را مطرح كنم  ها    ك بان مسألهمن اصرار دارم كه در همه مجامع،        

اصالح بشوند و در مسير عدالت و فرهنگ انقالب بيايند،          ها    اين است كه اگر بانك    
بسياري از مسايل اقتصادي ما خود به خود حل خواهد شـد، يعنـي علـت العلـل                  

  2.سيستم بانكي ما استها  بسياري از نابساماني
 با توزيع مناسب منابع بانكي بين كـشور و          گذاري، دولت مصمم است با توسعه سرمايه     

در بين جوانان جوياي كار، فرصت اشتغال را براي همه جوانـان بـه طـور يكـسان و                   
گوييم باال بودن نرخ سود بانكي        مي ما از قبل گفته بوديم امروز هم      . عادالنه فراهم بكند  

 اشـتغال   ي، توليـد و   گـذار    و هم مانع سـرمايه     هاست  هم موجب تورم و افزايش قيمت     
سـود بـانكي بايـد پـايين بيايـد تـا هـم تـورم پـايين بيايـد و هـم                       . مناسب اسـت  

  3. توليدي داراي صرفه اقتصادي بشودهاي يگذار سرمايه
كار بانكي يعني چه؟ يعني خدمات بانكي بدهد و پـول           . بانك بايد كار بانكي بكند    

كند خودش يـك    مياالن بانك تمام پول مردم را جمع     . اش را بگيرد   خدمات بانكي 
شود و هر كس بخواهد كار اقتصادي بكند بايد در اين بانك برود و                مي طرف قضيه 
 بكند و اگر توافق نكـرد منـابعي         يدتواند كار اقتصا    مي نك توافق كرد  اگر با اين با   

شود، ممكـن اسـت كـه خـداي نكـرده            مي شروعها    اين جاست كه گزينش   . ندارد
اصـال كارهـاي اقتـصادي در       . خـورد   مي به هم ها    ارتباطات برقرار شود و اولويت    

كند   ميگذار موفق است و كار بهينه    كدام سرمايه .  قابل ارزيابي نيست   كشور ما االن  
منابع را از   ها    چون هر دوي اين   . دانيم، قابل ارزيابي نيست     نمي كند؟ ما   نمي و كدام 

مردم هـم   ... گويد شانزده درصد سود و      مي گيرند و آخرش بانك است كه       مي بانك
گويند بانك تو از طرف مـا بـرو           مي گذارند  مي را در بانك  شان     پول .اند  كنار كشيده 
يا بروند  . در صورتي كه مردم خودشان بايد كار اقتصادي بكنند        .  بكن يكار اقتصاد 

در . اصال انتخاب كنند.  را بشناسندگذار مشاركت كنند يا بروند در بورس يا سرمايه   
كارخانـه فـوالد، آلومينيـوم،      . بـشود گذاري    خواهد سرمايه   مي كشور هزار تا پروژه   

                                                 
 .26/7/1384 سخنراني در ديدار با اعضاي مجمع دانشجويان آل ياسين؛ .1
 .28/7/1384ديدار با اعضاي سازمان بسيج استادان؛ . 2
 .31/3/1385ي در ديدار با مردم همدان؛ نسخنرا. 3
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پااليشگاه، مسكن، لباس، دوخت، نساجي، كارخانه روغن و شير و هرچـه هـست،              
كنـد و  گـذاري     اعالم بشود هـركس در هـر كـدام دوسـت دارد بـرود و سـرمايه                

كسي كه وارد نيست، دليلـي نـدارد        . ان براي مردم قابل ارزيابي باشند     گذار  سرمايه
 بگيـرد و بعـد از       اند،  و انباشته كرده  اند    بيايد منابع مردم را كه به اعتماد بانك گرفته        

هـا    كشد و آن    مي اين استعدادها را  . اين اقتصاد مردمي نيست   . پانزده سال هم نتواند   
بانك فقـط   . داند  نمي حتي خود بانك نظام ارزيابي مشتريانش را      ... كند  مي را بلوكه 

يـك عـده    . گيـرد   مـي   مـردم را   هـاي   پـول . ده اسـت  خيال خودش را راحت كـر     
و الحـسنه     قـرض هـا     نصف منابع بانك  . و يك عده ذيل جاري هستند     الحسنه    قرض

كوتـاه مـدت و     انـد     يك عده هم آمده   . رود  نمي جاري است كه چيزي در جيبشان     
ريـزد و وام بـه     ميرا روي همها     همه اين  .اند  دراز مدت پولشان را در آنجا گذشته      

گويد بايد شانزده، هجده، بيست يا دوازده درصد بدهي و بـه              مي .دهد مي اشخاص
 هيچ جاي دنيا اقتـصاد را ايـن طـور اداره          . دهم  مي گويد اين قدر به شما     ميها    اين
بايد مـردم   . ما رشدهاي باال را تجربه كنيم     ) با چنين وضعي  (امكان ندارد   . كنند نمي

  1. بشوند كه بتوانند رشد كنندارزيابي هم. داشته باشندگيري  قدرت تصميم
. امروز يكي از مشكالت كشور ما در اقتصاد همين كاركرد شبكه پولي كشور است             

توزيع نادرست و ناعادالنه؛ به يك جا چند برابـر نيـاز، بعـضي از انـدام مطلقـا و                    
ي هـاي   البته بعد از انقالب تـالش     . اين را بايد درست كنيم    . بعضي جاها منابع آلوده   

منجر شـد، امـا چـون سـاختارها بـراي      » بانكداري اسالمي«به قانون  ها    شد، تالش 
اجراي اين قانون درست طراحي نشد همان كارهاي قبلي تحت عنـاوين آن قـانون               

الحـسنه    مـردم قـرض  هاي  نزديك به پنجاه درصد سپرده    ... شود  مي آمد و دارد اجرا   
ام   متر از يـك سـي     اما ك . استالحسنه    يا جاري قرض  الحسنه     قرض انداز  است؛ پس 

است، يعني پنجاه درصد منابع را مردم       الحسنه    دهند، قرض  ميها    تسهيالتي كه بانك  
را بـه   هـا     الحـسنه  قـرض ها    بانك. تامين كردند بدون اين كه چيزي از بانك بگيرند        

قـرار  . دهنـد   مي ريزد و وام    مي را روي هم  ها    و اين گذاري     سرمايه هاي  اضافه سپرده 
ود اسالمي جاري بشود، يعني مضاربه، مساقات و مـشاركت، امـا            بر اين بود كه عق    

                                                 
 .3/5/1386مصاحبه در برنامه گفتگوي ويژه خبري اخبار شبكه دو؛ . 1
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458 گفتمان عدالت و معنويت

 امكان ندارد كه ده بانك بيايند به نماينـدگي از همـه ملـت بـا همـه كـساني كـه                     
امكان حسابداري و حـسابرسي     . خواهند كار اقتصادي بكنند وارد معامله بشوند       مي

شده بانك پول   جمع  ها    چون امكانش وجود ندارد، آرام آرام همه اين       . وجود ندارد 
گيـرد و يـك       مـي   پس اي،  گيرد، با يك درصد معيني دست يك عده         مي را از مردم  

هر كس ارتباط قوي داشته باشـد از منـابع          . دهد  مي درصدي هم به بخشي از مردم     
  1.تواند استفاده بكند  نميكند و هر كس كه ارتباط نداشته باشد،  ميبانكي استفاده

انكي در اختيار ده درصـد متقاضـيان اسـت و از    اين كه نود درصد كل تسهيالت ب      
شصت، هفتاد هزار ميليارد تومان يعني مانده تسهيالتي كه هر سال دارند چهل هزار          

 آورنـد   مـي گيرنـد،   ميتاي آن ثابت است، يعني كساني هستند كه پولي را از بانك   
م يعنـي دو سـو    . گيرند، يعني هميشه اين پول دستشان اسـت         مي دهند و دوباره   مي

 .شـود   نمـي  مانده تسهيالت بانكي دست يك عده خاصي است و هيچ وقت تسويه           
ه گـا   دانيد يعني چه؟ معنايش اين است كه فرصتي براي ديگران نيست يـا هـيچ               مي

 خصوصي هم كه درست شده باز انحـصاري         هاي  حتي بانك . وجود نخواهد داشت  
ري است و بناي آن     هم انحصا ها     دولتي انحصاري است؛ آن    هاي  نه تنها بانك  . است

گيـرد و كـشور       نمـي  وقتي بنا بر سود بود اصال اقتصادي شكل       . فقط بر سود است   
  2.شود  نميساخته

شود يك بانك   مييعني چه اصالح كنيم؟ مگر. ما بايد سيستم بانكي را اصالح كنيم
داشته باشـد  گذاري  خودش، هم منابع مردم را جمع كند هم خودش شركت سرمايه  

اگر يك چنين بانكي پيدا شد مردم اينجا چه كاره . رد تجارت بشودو هم خودش وا
تواند با اين بانك رقابت بكند؟ يـك بـانكي پيـدا شـده كـه                  مي هستند؟ چه كسي  

 تـر   كند كه گران    مي خرد و انبار    مي كند و تيرآهن و فوالد      مي  مردم را جمع   هاي  پول
بانكداري يـك   . ماند  نمي ؟ماند  مي  مردم باقي  هاي  ديگر جايي براي فعاليت   . بفروشد

. بانك بايد منابع را جمع كند و به دست كننده كار بدهد           . وظيفه تعريف شده است   
كند بايد يك موسسه جدا تشكيل شود، نه موسسه         گذاري    اگر كسي بخواهد سرمايه   

                                                 
 .6/5/1386 پژوهشي استادان بسيجي در مشهد؛ /سخنراني در نهمين هم انديشي عملي. 1
ســخنراني در دهمــين كنگــره سراســري اتحاديــه جامعــه اســالمي دانــشجويان دانــشگاههاي سراســر كــشور؛  . 2
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 وصل به آن انبار بانك اسـت و هـر چقـدر پـول             . جدا به اين معنا كه امروز داريم      
اين همان اقتصاد دولتـي اسـت،      . بندد  مي اين كه راه را بر مردم     . گيرد  مي خواهد مي

  1.همان انحصار است نقابش را عوض كرده است. نقابش را عوض كرده است
نظـام اقتـصادي اسـت و رفتـار بانـك           گيـري     جهـت كننـده     بانك تعيين گيري    جهت
 نشاط،  اگر مجموعه نظام بانكي پر    . كننده رفتار عوامل اقتصادي در جامعه است       تعيين

هدفمند و در جهت اهداف اقتصادي نظام حركت بكند، مطمئنا بـا شـرايطي كـه بـه                  
خصوص در كشور ما هست ما شاهد رشد و شكوفايي روز افزون و توسعه عـدالت                

امروز اصال هيچ فعاليت اقتصادي بـدون       ... در سرتاسر اين سرزمين عزيز خواهيم بود      
 مستقيم و غيرمستقيم مرتبط با بانك و متاثر          اقتصادي، هاي  هه فعاليت . بانك معنا ندارد  

اگر هدف از سيستم بانكي ما فقط سودآوري باشـد  ...  از بانك و مقررات بانكي است   
كسي االن  . شود همين   مي شود و   مي اين فرهنگ به تمام اجزاي اقتصادي كشور منتقل       

شـته  خواهد منابعي را به عنـوان كمـك هزينـه دا            مي كند،  مي فرزندش دارد تحصيل  
 .سـودي نـدارد   هـا     تواند به راحتي به دست بياورد، چون اين براي بانـك            نمي باشد،
لذا سهم ايـن جـور   . چون سودي ندارد.  درصد بگيريم16 يا 14،  12توانيم از او     نمي

اگـر نگـاه    . كند  مي دهيم به شدت كاهش پيدا      مي در مجموعه تسهيالتي كه   ها    فعاليت
پنداشتيم   مي  ضد ارزش  مان   كه شايد روزي در ذهن     سودآوري باشد، تمام اقداماتي را    

تا جايي كه منابعي كه مردم بـراي        . آييم  مي كنيم و جلو    مي را گام به گام توجيه    ها    اين
آيـد    مـي  نويسيم كـه كـسي كـه        مي دادند يك مشت مقررات پشت آن     الحسنه    قرض
ـ   آن را هـم در فعاليـت      . گيريم  مي باز كند از او اجازه تام     الحسنه    قرض  آور  سـود  ايه

شود؟ اگر نگـاه آحـاد نـسبت بـه يكـديگر و        ميخوب وضعيت اقتصاد چه  . بريم مي
ه روي آرامـش را     گا  صرفا سودآوري باشد، بدانيد جامعه هيچ     ها    نسبت به همه فعاليت   

 تر  بگذاريد يك مقدار واضح   . بيند و هيچ نقطه مطلوبي در انتظار ما نيست          نمي به خود 
اگـر بانـك    ... شود يك ملـت اسـالمي را اداره كـرد           نمي ريدا با نگاه سرمايه  . بگويم

رسـيدن آن   برداري     اصلي را از كليد زدن يك پروژه تا به بهره          هاي  بخواهد همه نقش  
بانك خودش بشود   . ماند  نمي اند؟ جايي براي مردم    بر عهده بگيرد ديگر مردم چه كاره      
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460 گفتمان عدالت و معنويت

الت دهنده، خـودش    ، خودش بشود تسهي   گذار  منابع، خودش بشود سرمايه   كننده    جمع
گـذاري    خواهد سرمايه   مي بشود ناظر و ارزياب، خودش بشود طرف معامله كسي كه         

و ريـزي   جالب است كـه مـا در نظـام برنامـه          . ماند  نمي بكند؛ اصال براي مردم جايي    
خواهيم دولت را كوچـك كنـيم و كـار را بـه               مي دهيم كه   مي  شعار مان  ينويس  برنامه

را در نهـادي بـه نـام بانـك          ها    با باالي نود درصد فعاليت    اما تقري . دست مردم بدهيم  
گيري   بانك صدها هزار فعاليت متنوع را تا جزيياتش اندازه        ) اين كه ... (متمركز كرديم 

 فوالدي  هاي  كند، اصال نشدني است، يعني يك موجود عظيمي درست كرديم با چرخ           
ين را بايـد اصـالحش   ا. كند  ميبسيار عظيم كه همه ما را زير دست و پاي خود خرد        

خواهد كار كند، منابع ندارد يـا         مي نقش اصلي بانك واسطه بين كسي است كه       . كنيم
 ...يعني واسطه بين اين عقود است نه يك طرف عقـد          . كم دارد با كسي كه منابع دارد      

شود يك نهادي مثل بانك از همه مردم نمايندگي بگيرد و به نماينـدگي از مـردم                  نمي
پـس كـار    . اين نظام ماركسيستي و كمونيستي است     .  اقتصادي بشود  يها  وارد فعاليت 

بكند گذاري    دست مردم چيست؟ بهترين حالت اين است كه هر كس بخواهد سرمايه           
خواهيم پتروشيمي بسازيم، مردم آمدند پـول ريختنـد،      مي گفتند ما ) مثال... (اعالم كند 

مي بسازيم، مردم بياييد پول     خواهيم در ممسني پتروشي     مي ما. خوب بيايند پول بدهند   
هر كس بيايد در اين امر مشاركت بكند و با هر كس قراردادي مشخص بـسته                . بدهيد

اگـر ايـن   . شود و او هم برود طلبكاري و نظارت كند و عقود اسالمي جـاري بـشود      
كنند واگـر موفـق     مياگر ضرر كرد خوب همه ضرر     . پتروشيمي سود كرد توزيع كند    

 هاي  اما همين االن چقدر بار آدم     ... كنند  مي  بعدي اعتماد  هاي   پروژه بود مردم به او در    
 و شما واسطه انتقال اين بار بـه مـردم           هاست  ناموفق اقتصادي روي دوش شما بانكي     

ناموفق است، نبايد بـه آن منـابع        ) كسي كه . (چون منابع مردم دست شماست    . هستيد
ت اين منابع مردم را از دسـت شـما          اما آمده به داليل گوناگون حتي با فشار دول        . داد

  1.اين ظلم و خالف عدالت است. بيرون كشيده است
دادنـد و  هـا   نظام بانكداري اسالمي را تهيه كردند و به خود همين     ) پس از انقالب  (

ش بر اساس ديگري    هاي  خيلي زحمت كشيدند اما چرخ دنده     ها    اين. گفتند اجرا كن  
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461 ها ها و روش يافتگي، چالش مسائل ايران؛ توسعه

بمـالي و بعـد   ها  مي روي آن چرخ دندهشود يك رنگ اسال   نمي تنظيم شده است و   
گويد هجده درصد، پانزده درصـد،        مي باالخره. شود ديگر   نمي .بگويي اسالمي شد  

اش را بر ايـن اسـاس        سازه. اساس آن بر اين گذاشته شده است      ... شانزده درصد و  
تواني معماري آن را دسـتكاري    ميخواهي آن را عوض كني؟   مي  چگونه .اند  ساخته

ما آمديم طراحي كـرديم،     . تواني عوض كني    نمي اسكلت آن را به سادگي    كني، اما   
. كنيم كه مباني آن خودي باشـد، از صـفر           مي گفتيم يك نظام موازي با اين درست      

توانـد دوام    نمي شود خود را اصالح كند، چون       مي اين كه رشد كرد، آن هم مجبور      
هـا    داشت كه يكـي از آن     دو، سه سر فصل در آن       . آن را بايد حمايت كنيم    . بياورد

كه ما به مجلـس داديـم در آن         اي    آن اليحه . است) ع(همين صندوق مهر امام رضا    
كار اين صندوق حمايت    . شده بود بيني    كامال هم منابع ريالي و هم منابع ارزي پيش        

االن كشورهايي هستند كـه     . استالحسنه    از ازدواج، مسكن و توليد از طريق قرض       
 خـوب مـا   . گيـرد   نمـي  دهد، كارمزد هم    مي وام با سود صفر    شان  كال سيستم بانكي  

. گـويم از عقـود اسـتفاده نكنـيم          نمي .توانيم اين كار را بكنيم؟ اين مال ماست        نمي
نه ايـن كـه   ... مضاربه و مساقات و: عقود را بگذاريد مردم بين خودشان عمل كنند      

 سود، كه اين     درصد 24 درصد و    18 درصد،   13تحت اين عناوين پول را بدهند با        
شود؟ براي اين كه تا االن اين همه وام           نمي چرا انجام . شود  نمي كار هم عمال انجام   

طرف رفتـه   . يك بار يك بانك ضررها را نپذيرفته است       اند    تحت عقود اسالمي داده   
است مضاربه گرفته، كار كرده، ضرر كرده است، نه تنها بانـك ضـرر را نپذيرفتـه                 

  1اين كجايش اسالمي است؟. جريمه هم زده استاست بلكه به ديركرد آن 
يك مـنش اقتـصادي     ... الحسنه  قرض.) بودالحسنه    اقدام بعدي تاسيس بانك قرض    (

نه اين كه بگوييم اين فقط براي فقير        . يك راه است  . يك نظام اقتصادي است   . است
خيلـي  الحـسنه     اتفاقا در فرهنگ ما و هم در تمايالت مـردم مـا قـرض             ... فقراست

را ها    جدا كرديم، بخشي از آن    الحسنه    آمديم مردم را از قرض    ... اه وااليي دارد  جايگ
اما همين االن بيش از چهل، چهل و چهار پنج          . بردند در همين كارهاي پول درآور     

گذارند هيچ چيزي هـم       مي مردم پول را  . استالحسنه    درصد منابع شما منابع قرض    
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462 گفتمان عدالت و معنويت

. خواهيم اين را عوض كنيم      مي ست كه ما  مگر اين چيز بدي ا    ... خواهند  نمي از شما 
 كنيم هـر كـس هـر كـاري          مي چرا ما خيال  . مگر چيز بدي بود كه عوضش كرديم      

حاال جامعه هفتـاد ميليـون نفـر شـده        ... كند بايد مستقيم سود مادي داشته باشد       مي
شـود    مـي  خوب يك بانك درست   ... است و ممكن است همديگر را دير پيدا كنيم        

را ) الحسنه بانك قرض(من اين ... كند  ميسر كشور بين مردم تنظيم   روابط را در سرا   
مقدمه و گام اول در تحول نظام بانكي و ارائه يـك خـدمت برجـسته و مكتبـي از             

انتظـار نـداريم و     ) اما... (دانم  مي ناحيه نظام بانكي جمهوري اسالمي به ملت عزيز       
عريف شـده را ايـن بانـك        ملت هم انتظار ندارند كه همان روز اول همه نيازهاي ت          

آورند به سـرعت      مي اما اميدواريم با منابعي كه مردم به اين بانك        . بتواند تامين كند  
اجازه بدهيد پـاي ايـن بانـك بـه دايـره         ) البته... (بتواند به آن نقطه مطلوبش برسد     

 و مشاركت باز نشود، چـون آن جـا يـك محـيط پيچيـده،              گذاري    كارهاي سرمايه 
آلوده، است كه كسي اگر پايش يكي دو روز باز شـود بـاالخره              خواهم بگويم    نمي

  1.شود  ميآلوده
. دولت كاهش بهره بـانكي اسـت  ) ديگر(ين تصميمات   تر  ين و بزرگ  تر  يكي از مهم  

يعنـي  . كاهش بهره بانكي بزرگترين مانع توليد و يكي از عوامل اصلي تورم اسـت             
د ميليـون تومـان از بـانكي        اگر كسي ص  ) به طور مثال  ... (مانع رشد اقتصادي است   

قرض بگيرد براي اين كه كارگاهي ايجاد كند يا كاري را انجام دهد، بنا باشـد كـه     
به ازاي هر سال شانزده درصد اضافه بر پول اصلي به بانك برگرداند و بخواهـد ده   

 درصد، پانزده درصد هم كه سـال گذشـته يعنـي         26شود    مي درصد هم سود ببرد،   
شود حدود چهـل درصـد و معنـايش ايـن             مي ايم، ورم داشته  ت 1384 و   1383سال  

نيست كه  گذاري    رود، چون هيچ سرمايه    نميگذاري    است كه كسي به سمت سرمايه     
 دريافـت هـا     معنايش اين اسـت كـه پـول       . به سرعت بتواند چهل درصد برگرداند     

ر و كارهايي كه باالخره در اقتصاد كـا       گري    رود در كارهاي واسطه     مي شود، اما  مي
ما دنبال اين هستيم كه ان شاءاهللا اين را به زير ده درصد برسانيم و               ... مبنايي نيست 

كنند كه كاهش سود بانكي باعـث         مي يك عده تكرار  ام    من ديده ... تك رقمي بكنيم  
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463 ها ها و روش يافتگي، چالش مسائل ايران؛ توسعه

را از بانك در بياورند، در بـازار ببرنـد و ايـن موجـب               شان    هاي  شده كه مردم پول   
آن . اطالعي يـا از روي بـداخالقي اسـت          بي ز روي اين يا ا  . شود  مي گراني كاالها 

 مـردم در  هاي سپرده) در نتيجه. (شود كه كم نشده است    مي سودي كه به مردم داده    
آن ... شود  مي افزايش پيدا كرده، چون شانزده درصد داده      ها    چهار ماه اخير در بانك    
 اقتصادي و شود كاهش پيدا كرده و اين به معناي رونق         مي چيزي كه از مردم گرفته    

بيشتر در توليد و به معناي اين است كه افراد گوناگون بتوانند از اين              گذاري    سرمايه
  1.منابع و تسهيالت استفاده كنند

يكي از آقاياني كه به من نامه نوشته بود، استداللش براي اين كه سود بانكي نبايـد                 
يعني . شود  مي ان وسيع گفت اگر پايين بيايد دايره متقاضي       مي پايين بيايد اين بود كه    

ايـن نظـام    . چه؟ يعني سود بايد باال باشد كه فقط يك عده خاصي بتوانند بگيرنـد             
نه اين كه سرمايه دار بودن بد است اما         . خواهيم  نمي داري است و ما اين را      سرمايه

خواهيم؛ اصالت را بـدهيم بـه آن كـس كـه پولـدارتر                نمي داري را  ما نظام سرمايه  
 مـا   .هاسـت   اصالت با انسان  . رمايه است؟ ما اين را قبول نداريم      است؟ اصالت با س   

اين سيستم بـانكي بايـد درسـت        . بسازيمها    خواهيم در خدمت انسان     مي اقتصاد را 
گـوييم سـود بـانكي را         مي مثل مرغ و تخم مرغ،    اند    دايم يك بازي درآورده   . بشود

شـما  . گويند نـه    مي ،بصرفد و اقتصاد بچرخد   گذاري    پايين بياور براي مردم سرمايه    
خـواهيم تـورم را پـايين         مـي  .اول تورم را پايين بياور، تا ما اين را پايين بيـاوريم           

گويند وقتي سود بانكي چهارده درصد است شما انتظـار داريـد تـورم             مي بياوريم،
دو ) 1385سـال   (بدانيد در اقتصاد ما همين سال گذشـته         . زير چهارده درصد باشد   

اگر عمليات بانكي درون توليـد  .  حاصل عمليات بانكي بود درصد تورم 6/13سوم  
گويم در بازرگاني نيايد اما   نمي.شود تورم  ميشود ضد تورم؛ در بازرگاني  ميبرود،

شـود    مـي  مگـر ... شود  مي اگر از سهمش باال زد تورم     . به اندازه سهم خودش بيايد    
؟ ملـك بخـرد،     و خريد و فروش كند    گذاري    بانك خودش كار اقتصادي و سرمايه     

يعني اگر بانك به عنوان يك رقيـب قدرتمنـد          . ملك گران بشود، بفروشد سود ببرد     
همـه  . تواند با بانك رقابت كنـد       مي اقتصادي وارد عرصه اقتصادي بشود چه كسي      

                                                 
 .23/5/1385 روزه دولت؛ 45مصاحبه درخصوص عملكرد . 1
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464 گفتمان عدالت و معنويت

  1.شوند  ميده لهمان ديگر بخش خصوصي و مردم و باقي. دست بانك استها  پول
معوقه مال حدود پنج درصد كساني اسـت        بيش از نود درصد رقم ريالي تسهيالت        

بانـك  .  تازه ما باالي يك ميليارد تومان را حـساب كـرديم           .اند  كه تسهيالت گرفته  
 شـروع ها    گويد يعني چه بياور بده؟ تلفن       مي نويسد كه آقا بياور بده،      مي برايش نامه 

 هـا   گويند ايـن    مي آوري،  مي يك ذره فشار  ... از مراكز قدرت و سياست و     . شود مي
هـا    كننـد ايـن     نمـي  از توليـدگران حمايـت    ها    كنند، اين   مي دارند اقتصاد را خراب   

اين كه بگوييم منابع بانكي بايد در اختيار همه مردم          . خواهند فقر را توزيع كنند     مي
باشد، اين توزيع فقر است؟ و اين كه بيش از نود درصد تسهيالت معوقه كه بـيش                 

در دست چهار پنج درصد متقاضيان باشد، ايـن         از دوازده هزار ميليار تومان است،       
همـين اخيـرا    . فهمم  مي اقتصاد علمي است؟ علمي اداره كردن يعني اين؟ البته من         

انـدوزي مـشهورند،     گروهي كه در كشور به ثـروت      . جلوي يك موردي را گرفتيم    
ك ي. خواهيم اينجا بعدا كار كنيم      مي كهاند    صدها هزار هكتار زمين را گرفته     اند    رفته

پارسال گفته بودنـد  . را گرفتيمها   جلوي آن ) 85 و   84(بار پارسال و يك بار امسال       
حدود ده ميليارد تومان تسهيالت از بانك       . خواهيم يك مجتمع گاوداري بزنيم      مي ما

گوينـد قـرار      مي دهند،  مي يك بياباني را نشان   . روي زمين خبري نيست   ... اند  گرفته
االن يـك جـوان     . ا گفتيم آن پول را بايد برگردانـد       م. است كه ما در اين جا بزنيم      

 التحصيل دانشگاهي ما زحمت كشيده است، ليسانس و فوق ليـسانس گرفتـه،             فارغ
 خواهد بزنـد،    مي خواهد يك دفتر درست كند به مردم مشاوره بدهد، يك مطب           مي
گويـد    مي آيد  مي خواهد يك كتاب شعر چاپ كند،       مي خواهد نرم افزار بنويسد،    مي

خـواهي    مـي  بعـد وقتـي   . نوبـت  ك ميليون تومان به من وام بدهيد، بايد برود در         ي
آينـد بگونـد كـه چـون          نمـي  البتـه . شـود   مي را ببندي فريادها بلند   ) جلوي فساد (

  2.زنند  مي ديگريهاي حرف. كنيم  ميشود ما مخالفت  مي ما كوتاههاي دست
ان خوب اردبيل كـه بعـضي    زماني كه اردبيل بودم يادم است كه شانزده تا از جوان          

 جانباز و خانواده شهيد بودند، ديدند در دشت اردبيل مقـدار زيـادي شـير توليـد                

                                                 
 .8/4/1386سخنراني در گردهمايي بزرگ مديران اجرايي؛ . 1
 .8/7/1385ها؛  ي دانشگاهسخنراني در مراسم آغاز سال تحصيل. 2
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465 ها ها و روش يافتگي، چالش مسائل ايران؛ توسعه

تـصميم گرفتنـد در     . شود اما كارخانه پاستوريزه براي تبديل شير وجود نـدارد          مي
اي كه ظرفيت آن سي تن در       اي بزنند، كارخانه   فرودگاه كارخانه  هاي  همين نزديكي 

. اي با سيصد تن ظرفيت است     كه اين شهرستان نيازمند كارخانه    روز بود، در حالي     
بگيرنـد، آن قـدر     ها    خواستند هشتاد ميليون تومان وام از بانك        مي من يادم است كه   

رفتند و آمدند كه به من گفتند فالني ما براي گرفتن وام بايد كفش آهني بپوشـيم و                
م بگيريم و كارخانه درسـت      در بعضي جاها با كمال تاسف، براي اين كه بتوانيم وا          

  1.كنيم، بايد آلوده به كارهايي بشويم كه به آنها اعتقاد و عالقه نداريم
بندي بشود و هر استان و شهرستان  بايد سهمينه. تسهيالت بانكي متعلق به همه است  

 اعتـراض ها    بينيم بعضي   مي اما... دولت اين كار را كرده است     . سهم خودش را ببرد   
به الحسنه  كنيد؟ چرا تسهيالت ارزان قيمت در حد قرض  مين كار را كنند چرا اي   مي

اگر ... زند  مي شود و اوضاع اقتصادي را به هم        مي دهيد؟ اين باعث تورم     مي جوانان
 ميليارد تومـان از     95اي    مديري از فرصت سوءاستفاده كرده و براي ايجاد كارخانه        

فروشد و تابع نرخ گـزاري        مي زادوام گرفته، اجناس كارخانه را به قيمت آ       ها    بانك
اگـر  ... شود؟  نمي دهد، آيا اين موجب تورم      نمي  بانك را هم   هاي  هم نيست و قسط   

يك كشاورز مشكين شهري دو ميليون تومان، سه ميليون تومان به خاطر خشكسالي             
 65از بانك بگيرد، نتواند قسط را بپردازد بايد جريمـه بـشود، امـا آن فـردي كـه                    

  2ن گرفته است و يك ريال قسط را پس نداده است، نبايد جريمه بشود؟ميليارد توما
بايد منابع سالم را بـه      . رساني در بدن انسان است     بخش بانك مثل شبكه خون و خون      

اگر به يك جايي بيشتر يا به جايي بيش از نياز و به             . همه اجزاي اقتصادي تزريق كند    
 يك جـايي . گيرد  مي اقتصادي شكل هاي  بينيم عدم تعادل    مي جايي كمتر از نياز برسد،    

مـوقعي  . شـود   مي زيادها    فاصله. ماند  مي جهت درشت و يك جايي ديگر كوچك       بي
اقتصاد ما به طور هماهنگ و موزون رشد خواهد كرد كه شبكه پولي به طـور مـنظم،    

  3.هوشمندانه و دقيق كار خودش را انجام بدهد
را از  گـذاري     ل ايـن كـه كـار سـرمايه        او. اصلي را دنبال كنيم   گيري    بايد دو جهت  

                                                 
 .24/5/1385سخنراني در ديدار با مردم اردبيل؛ . 1
 . 24/5/138سخنراني در ديدار با مردم مشكين شهر؛ . 2
 .6/5/1386الحسنه سكه بانك رفاه؛  سخنراني در مراسم افتتاح صندوق قرض. 3
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466 گفتمان عدالت و معنويت

جدا ها  دهند يعني جا به جايي پول، حواله و تضمين ميها  كه بانكاي  خدمات پولي
 كسي. دوم اين كه نيازهاي اوليه مردم ديگر نرود در قالب عقود          گيري    جهت... كنيم
 اش خواهـد درمـان كنـد؛ يكـي بچـه           مي خواهد ازدواج كند؛ يكي مريض شده      مي
خواهد يـك مـسكن       مي خواهد؛ يا كسي    مي برود دانشگاه هزينه آموزش   خواهد   مي
حد الگوي مصرف بخرد در آن زندگي كند، ديگر اين چه معنـايي دارد كـه در                  در

آن . موقعي همه ما موفق هستيم كه كل ملـت سـعادتمند بـشود            ... قالب عقود برود  
كـساني  . ببريمنه الحس  موقع همه ما موفق هستيم كه نيازهاي اوليه را به سمت قرض           

گذارند اين حداقل انتظـار را از        ميها    در بانك الحسنه    كه پولشان را به عنوان قرض     
ي كـه مـردم     هـاي   همـين پـول   ... بدهـد الحـسنه     دارند كه پولشان را قرض    ها    بانك
... كند  مي گذارند همين معادل نيازهاي اوليه است و آن را بر طرف           ميالحسنه    قرض

ك كارگروهي درست شده كه قرار شد هم مقـررات و هـم             يگيري    با اين دو جهت   
چه اشكالي دارد   . را اصالح بكنند و اگر قانوني الزم است تدوين بكنند         ها     نامه  آيين

خودشـان آگهـي    . داشته باشـيم  گذاري    كه ما در اين كشور هزاران شركت سرمايه       
خدماتش ) هزينه(بدهند، خودشان مشتري جلب كنند و بانك هم واسطه آن باشد و             

بانـك نبايـد    .  غيرمنقول خيلي باالست   هاي  و دارايي ها    سهم اموال بانك  ... را بگيرد 
اين نگـاه، نگـاه     . شود  مي خرم، گران   مي دنبال اين باشد بگويد من اين ساختمان را       

اصال خالف هـدف بانـك اسـت، بعـد          . اين خيلي اشتباه است   ... غير عقالني است  
چـه  . اموال را كم كنند و خـود را بتكاننـد         ها    كبان. آيد  مي فشار آن به دوش مردم    

را بفروشيد برويد در كوچه     ... ها  اين) شعبه بزند (ين جاهاي شهر    تر  كسي گفته گران  
بگذاريد در اختيار مـردم تـا اقتـصاد فعـال           . اين منابع را آزاد كنيد    ... ها  پس كوچه 

وليد كـشور دايمـا     منابع بانكي بايد با تمركز بر پشتيباني از ت        . بشود و پيشرفت كند   
 تمركز كه بر پشتيباني باشـد بازرگـاني و خـدمات هـم حمايـت              . در گردش باشد  

  كشور را يك بانك محصور در جغرافيـاي ايـران  هاي نگاه من، افق بانك   ... شود مي
 قدرتمند، اول وارد منطقـه بـشويد، بعـد وارد عرصـه             هاي  قرار شد بانك  . بيند نمي

بـه لحـاظ اقتـصادي هـم        . كشور قدرتمندي اسـت   ايران  . توانيد  مي جهاني بشويد، 
مـا در هـيچ     ...  محدود باشـد   هاي   به افق  مان  نكند خداي نكرده نگاه   . قدرتمند است 

بـراي پيگيـري امـور      . معنـايي نـدارد   . شرايطي براي اقتـصاد بـن بـست نـداريم         
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هيچ وقت نبايد خودمان    .  هم منحصر در يك گزينه يا دو گزينه نيستيم         مان  اقتصادي
بينيـد در عرصـه       مـي  كـه طور    همان. گزينه در مقابل ماست   ها    ده. ور كنيم را محص 

  1.استطور  سياسي هم همين
گوينـد هـر      مي مرحوم شهيد بهشتي سخنراي مفصلي درباره اقتصاد اسالمي دارند،        

گويند   ميايشان در آن جا. جوري سود ثابت شما قرار بدهيد و توافق كنيد، رباست
نـه ايـن كـه از اول        . كنيد بگيريد   مي كه هزينه اي    ه اندازه حتي كارمزد را هم بايد ب     
يكي از علل اصلي تـورم همـين سـود بـاالي          ... گيرم  مي بگوييد دو درصد كارمزد   

گيرد ديگر آيا كـسي حاضـر اسـت           مي وقتي بانك مثال پانزده درصد    . بانكي است 
  2كمتر از پانزده درصد سود ببرد؟

وقتـي سـود بـانكي      .  سيستم بانكي اسـت    يكي از موانع اجراي عدالت سود باالي      
تسهيالت بـانكي در  . توانند از تسهيالت بانكي استفاده كنند      نمي باالست؛ همه مردم  

آن عده خاص هـم ايـن تـسهيالت بـانكي را در             . گيرد  مي اختيار عده خاصي قرار   
دهند، بلكـه صـرفا و صـرفا در خـدمت             نمي خدمت توليد، اشتغال و آباداني قرار     

اين يعني افزايش تورم و افزايش تـورم        . كنند  مي يد و فروش استفاده   تجارت و خر  
يعني افزايش فاصله بين افرادي كه ندارند با افرادي كـه دارا هـستند و ايـن ضـد                   

كاهش سود بانكي در جهت عدالت است براي اين كـه همـه مـردم               . عدالت است 
و جـوان   گر    ، صنعت كشاورز، دامدار . بتوانند از تسهيالت ارزان قيمت استفاده كنند      

. يا هر جاي ديگر كارگاهي داير بكند و بتواند از تسهيالت استفاده بكنـد             » نير«اهل  
 تا زمـاني كـه      شاءاهللا  انز مصمم است سود تسهيالت را كاهش بدهد و          ودولت امر 

اين تسهيالت يك رقمي بشود و حدود پنج درصد برسد دولت تالش خود را ادامه             
تالش خواهيم كرد تسهيالت بانكي ارزان قيمت را به طـور            شاءاهللا  انخواهد داد و    

 هـاي   خاص رقم اي    اين طور نباشد كه عده    . عادالنه در سرتاسر كشور توزيع بكنيم     
 دور  هاي  كنند، اما مردم در نقاط دور در روستاها و شهرستان         برداري    درشت را بهره  

 خـيش و    خواهـد يـك تراكتـور، يـك         مي يك كشاورز كه  . دسترسي نداشته باشند  

                                                 
 .14/6/1386سخنراني در مراسم توديع شيباني، رئيس سابق بانك مركزي؛ . 1
 .6/5/1386سخنراني در نهمين هم انديشي علمي پژوهشي استادان بسيجي در مشهد؛ . 2
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468 گفتمان عدالت و معنويت

تجهيزات بخرد و كار كشاورزي را انجام بدهد نتواند چهار، پنج ميليون وام بـانكي         
  1.ميليارد تومان بگيرندها  بگيرد، اما افرادي باشند كه به راحتي بتوانند ده

مناطقي كه . در خدمت متن مردم قرار بگيرند  ها    مان اين است كه بانك     ما همه تالش  
 نشد، يا مشكالتي بود، قرار شد جـرايم بخـشيده           دچار خشكسالي شد يا بارندگي    

بشود و سود كاهش پيدا كند و فرصت كافي داده بشود تا كـشاورزان و دامـداران                 
مثـل بانـك    هـا     عالوه بر آن، برخي از بانـك      .  خود را تأديه كنند    هاي  بتوانند بدهي 

 كنند يـا در كـاري     گذاري    كشاورزي از اين كه در تهران و شهرهاي بزرگ سرمايه         
 ديگـر حـق ندارنـد غيـر از     .اند غير از كشاورزي و دامداري وارد بشوند، منع شده 

ما در گذشته كسي را داشتيم كه براي سـاختن          ... كشاورز و دامداري حمايت كنند    
بـراي دو ميليـون     » كليبـر «برج از بانك كشاورزي وام گرفته بود، بعد كـشاورزان           

  2.ودندتومان وام پشتيباني كشاورزي مستاصل مانده ب
كنيد كه بگويد باال بودن سود بانكي در جهت رشـد             نمي شما يك اقتصاد دان پيدا    

همـين دوسـتان    ) حتـي (ها    دان  همه اقتصاد . پايه اقتصاد هم توليد است    . توليد است 
 اما در عرصه عمل وقتـي     . گويند كه سود باال مضر به حال توليد است          مي منتقد هم 

وقتـي  . ار توجيه، هزار دليل و بهانه وجود دارد       خواهي سود را پايين بياوري هز      مي
باز . بينيم همان بحث اصالت سرمايه است       مي شوي  مي و داليل دقيق  ها    در آن بهانه  

 روزي دركشور مـا شـعار     . بگذاريد كمي روشن كنيم ببينيد بايد وارد كجاها شويم        
دادند كه كارها را بايد به دست بخش خصوصي بدهيم، چون بخش خـصوصي               مي

  و بـازدهي آن بـاال      تـر    باالسري آن پايين   هاي  گيزه، ابتكار و خالقيت دارد، هزينه     ان
ما هم قبول داريم كار مردم همين است؛ كسي كه براي خودش بدود حتما              . رود مي

 خصوصي  هاي  با همين شعار اجازه داده شد كه بانك       . دود تا براي ديگري     مي تندتر
الاقـل تـا االن در اختيـار يـك          هـا     ين بانك از اين كه ا   نظر    حاال صرف . راه بيافتند 

كنيم كه كـسان ديگـري هـم          مي  خاص است كه حاال ما داريم راه را باز         هاي  گروه
آيند چرخـه پـول را        مي  خصوصي هاي  بيايند استفاده كنند، شعار اين بود كه بانك       
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هـا    نبا اين شعار اي   . كنند  مي برند و پول را ارزان      مي كنند و بازدهي را باال      مي روان
تاسيس شدند، اما وقتي تاسيس شدند بالفاصله يك حرف جديدي جلـو آمـد كـه                

را كمك و حمايت كنـيم و       ها    بخش خصوصي و تازه پا هستند و ما بايد اين         ها    اين
 ديگر  هاي  خوب چه جوري كمك كنيم؟ اگر بانك      . اين حرف چه قدر قشنگ است     

قرار . هفتده درصد بگيرند  ها   گيرند اجازه بدهيم اين     مي از مردم چهارده درصد سود    
يعني اگر بانك   . بيايند و بازدهي را باال ببرند و هزينه را كاهش بدهند          ها    بود كه اين  

. گيرد اين دوازده درصد بگيـرد       مي دولتي كه بازدهي آن پايين است چهارده درصد       
راه هـا     بگذاريـد ايـن   .  درصد گرفته، اشـكال نـدارد      22بعد هم حاال تخلف كرده      

هـا   نه حاال بگذاريـد ايـن  !  درصد گرفته32بابا  . نگوييدها    فعال چيزي به آن   . بيافتند
خواهند چه كار كنند؟ ببينيـد        مي خوب جان بگيرند كه چه بشود، بعد      . جان بگيرند 

آيـد    مي.دهد  ميآيد يك رنگ ارزشمند را به خودش        مي چطور يك اصالت سرمايه   
  1.رسد ميها  در جريان اجرا به كجا

اين كه داريم سود بـانكي      . دهد  مي دولت اين است كه تورم را كاهش      گيري    جهت
البته بخـش   . دهيم، در واقع حمايت از توليد و بخش خصوصي است           مي را كاهش 

بخش خصوصي يعني   . گوييم چند نفر آدم خاص مدعي نيست        مي خصوصي كه ما  
. دهـد را در اختيار مردم قرار بها  دولت سهم خودش را كاهش بدهد، فرصت . مردم

شود تا مراكـز      مي از داخل روستاها شروع   . پايان است   بي توان و استعداد متن مردم    
ي كه ما بياييم اموال دولت      ساز  آن خصوصي . اندمردمها    اين. دانشگاهي و تحقيقاتي  

دولـت نيـست و مـا آن را         نظـر     ي به دست افراد خاصي بدهيم، مـد       هاي  را با روش  
بايد درست مديريت كنند كه اين وام به دست         ها    بانك... دانيم  نمي يساز  خصوصي

خواهي هشتصد ميليون     مي به طرف نگويند كه تو پانصد ميليون      . افراد خاص نيافتد  
  2.بايد مديريت بشودها  اين. بخواه كه مقداري از آن هم به جيب ما برود

نويـسد    مـي  به ميرزاي شيرازي نامه   . الدين اسدآبادي را رحمت كند     خدا سيدجمال 
البانـك مالبانـك و مـا ادراك مـا          «: گويـد   مـي   كه اولين بانك به ايران آمد،      زماني
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470 گفتمان عدالت و معنويت

در بانـك اسـت و      ها    همه پول . ويژگي بانك اين است كه زايش پول دارد       » .البانك
تواند پنج بار وام بدهد، اما به صـاحب پـول             مي از يك پول در سال    . بايد هم باشد  
  1.دهد  مييك بار سود

. دهنـد   مـي  گيرنـد وام    مي هار درصد سودي كه از مردم     در ساير كشورها با سه، چ     
اما در كشور مـا چهـارده       . اندازند  مي صنعت، مسكن، كشاورزي و بازرگاني را راه      

 گوينـد   مـي  گوييم اين چهارده درصد، دوازده درصـد بـشود          مي گيرند و   مي درصد
نظـام  آيـا   ... توانند اين كار را بكننـد       مي شود، چطور ديگران    نمي چطور. شود نمي

در اكثـر   ... در خدمت خودش است يا در خـدمت اقتـصاد كـشور؟           ) ايران(بانكي  
 رااش    دهـد هزينـه     مـي  هر كس خدمات بـانكي انجـام      .  است گونه  جاهاي دنيا اين  

بانـك يـك    . آيد به همه مردم يك درصد بااليي را تحميل كنـد            نمي بانك. دهد مي
  2.شود  نميوقت مردمياگر اين باشد اقتصاد ما هيچ . بنگاه اقتصادي نيست

كه دولت در طول برنامه چهارم      اند    قانون برنامه چهارم را نمايندگان مجلس قبل نوشته       
اگـر  ... بايد سود بانكي را از هيجده درصد يا شانزده درصـد بيـاورد زيـر ده درصـد                 

بياوريم پـايين،   ) 1386(بخواهيم همين قانون برنامه را اجرا كنيم بايد دو درصد امسال            
اين قانوني اسـت    . تا بيايد زير ده درصد    . رصد سال ديگر، دو درصد هم سال بعد       دو د 

يـا ايـن قـانون را بـدون علـم و درك             . ايستاديم) هم پاي آن  (كه خودشان نوشتند ما     
 اگر نوشتن آن قانون علمي بوده است، اجرايش هم          .اند   يا واقعا آگاهانه نوشته    اند،  نوشته
خـواهيم    مي بنويسيد سود را يك رقمي كن، ما كه       شود شما     مي چطور. شود  مي علمي

عمل كنيم، بگوييد عمل شما غير علمي و شتابزده است؟ من قبل از انتخابات گفتم اين                
شـروع كردنـد، ببينيـد چـه        هـا     همين. سود بايد بيايد زير ده درصد؛ قانون هم هست        

سـان چـه   كارشنا» .دهد  نمي آقاي رييس جمهور به حرف كارشناسان گوش      «تيترهايي؛  
گوييد كيست؟ اگر هماني اسـت كـه قـانون      ميكساني هستند؟ اين كارشناس كه شما   

برنامه را نوشته، كه ما بايد بياوريم زير ده درصد؛ اگر آن ديگر دلتـان را زده اسـت و                    
يك نفر از اين اقتصاددانان مدعي بيايد و . گذاشتيد كنار، يكي ديگر استداللش را بياورد
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471 ها ها و روش يافتگي، چالش مسائل ايران؛ توسعه

. لويزيون اثبات كند كه سود باالي بانكي به نفع اقتصاد كشور استبه لحاظ علمي در ت
ي بزنند و پشت نقاب علم قايم بشوند و يك حرف غيـر             هاي  حرفطور    نه اين كه همين   

بگويند چند هزار   ها    اين به ضرر اقتصاد است كه بانك      ... علمي را به جامعه قالب كنند     
تا گفتـيم بايـد   . دهند  نميهايي است كهاكثر آن دست قلدر . ميليارد تومان معوقه داريم   

اگر اقتصاد علمي آن است، ما از اين علم نه          . بگيريم، بگوييد اقتصاد شما علمي نيست     
اين چـه علمـي اسـت؟       . اصال بيزاريم . خواهيم اطالع داشته باشيم     مي اطالع داريم، نه  

ـ    گوييد صد ميليون بده دسـت چهـار جـوان فـارغ          مي وقتي كه  ا التحـصيل سـمناني ي
امـا در يـك     . گويند اين به ضرر اقتصاد است       مي شاهرودي براي خودش كارگاه بزند    

 خودشان، اين به ضرر اقتـصاد       هاي  دهند به دو تا از رفيق       مي جلسه هزار ميليارد تومان   
يعني دولت راه زده، آب كشيده، مدرسه و دانشگاه و بيمارستان ساخته است و ... نيست

عمراني كرده اين علت تورم است؟ با صراحت بـه دولـت        كار   83 برابر سال    3 تا   5/2
بگويند كار عمراني نكن؛ راه نكش، فرودگاه، مدرسه، دانشگاه و بيمارستان نساز، ايـن              

  . عامل تورم است
زنند كه اقدامات دولت باعث   مي مبهميهاي روند يك حرف  ميگويند؟  نميچرا اين را

بـيش از   انـد      گذشته در كل كـشور داده      سالها    تسهيالتي كه بانك  . شده است ) تورم(
آن . كل بودجه دولت چقدر است؟ شصت هزار تـا        . دويست هزار ميليارد تومان است    

 دارد با مصوب مجلس در بودجه خـرج         مي وقت تازه دولت آن مقداري كه از نفت بر        
فروشد به مردم، چهار هزار ميليارد تومان تفاوت          مي كند، در مقايسه با آن چيزي كه       مي

چهار هزار ميليارد تومان به خاطر بودجه دولت؛ يا دويست هزار . اشته در سال گذشتهد
كند؟ آن چهـار هـزار تـا؟ شـما            مي ميليارد تومان تسهيالت بانكي كدام تورم درست      

 كند، اين دويست هزار تا تـورم درسـت          مي اقتصاد دان علمي هستيد، آن تورم درست      
از . گويند اين باعث تورم است     مي .ا راه انداختيم   كوچك ر  هاي  ما اين بنگاه  ... كند؟ نمي

، هـا  هبه اين بنگـا اند  بيش از دويست هزار ميليارد تومان وام بانكي شش هزار تا را داده  
. را جواب بدهند  ها     هزار تا تورمزا نيست؟ اين     194زا است؟ آن    اين شش هزار تا تورم    
 و تقسيم كه باال بودن سود       بيايند استدالل علمي كنند و ضرب     . اين سئوال جدي است   

پيـدا كننـد كـه ايـن را امـضا كنـد             گر    يك صنعت . بانكي به نفع اقتصاد كشور است     
آورد سالي ده درصد      مي يك كشاورز پدر خودش را در     . يك كشاورز ) يا... (شان  براي
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472 گفتمان عدالت و معنويت

هميـشه منفـي اسـت      . خواهيد سيزده درصد از او بگيريد       مي ارزش افزوده ندارد، شما   
ي هاي  شويد با آدم    مي بله جمع . كند  نمي كند؟ پيشرفت   مي رزي پيشرفت ديگر، كي كشاو  

در )  شـما هاي آدم(بله هنوز ). كنيد  ميعليه دولت تبليغات  (كه داريد، نفوذي كه داريد      
گويند دايره را تنگ كرديد؟ ايـن       مي به ما . هنوز ما چيزي بيرون نريختيم    . سيستم هستند 

  1گونه دايره را تنگ كرديم؟
 .اند كه اين عامل گرانـي اسـت       را به نام نقدينگي در ذهن همه انداخته       اي    يك واژه 

 .گويند دولت خرجش زياد شده است       مي گوييم، بسيار خوب نقدينگي چيست؟     مي
را فـشرده   هـا     هزينـه ) 86 و   85(گوييم بسيار خوب دولت آمد پارسال و امسال          مي

ايم و دولت اصال اضـافه       هگوييم خوب ما كه بست      مي ...شده  مي كرد تا آن جايي كه    
چطـور نقـدينگي دوبـاره      . آورد، بودجه امسال دولت ضد تورمي است        نمي بودجه

 هـاي   فشار آورده است كه به ايـن بنگـاه        ها    گويند دولت به بانك     مي شود؟  مي زياد
بينـيم    مـي  كنند و يـك دفعـه       مي بسيج) راها    رسانه(بعد  . كوچك و فقرا وام بدهيد    
نظر  يب رييس، نماينده فالن شخصيت و فالن آقا و صاحب         رييس محترم مجلس، نا   

 هـر چـه   . زا است و شما هـم مقـصريد        دولت تورم ) اليحه(ريزند كه     مي را سر ما  
كـرديم چقـدر بـوده      هـا     گوييم برادر عزيز مگر تمام اين تكليفي كه ما به بانك           مي

شش، ) تنها(دويست هزار ميليارد تومان وام دادند كه        ها    سال گذشته بانك  ). است(
ي كـه   هاي  كه ما گفتيم جوان   اند     كوچك داده  هاي  هفت هزار موردش را به اين بنگاه      

گوينـد ايـن      مي .كار بلدند، پول كمي به دستشان بدهيم كه يك كاري درست كنند           
داد و شلوغي، يك مشت روزنامه وابـسته هـم            بي داد و . باعث نقدينگي شده است   

گذارند كه حـرف مـا بـه مـردم و             نمي نند و ك  مي شان را تكرار  هاي  هستند كه حرف  
را اي  رفتيم و گشتيم و ديديم از يك جايي در بانك مركزي دريچه... مسئوالن برسد

كه آقا برو چـك پـول چـاپ         اند    دادهها    و يك مجوز نامحدود به بانك     اند    باز كرده 
 قـانون دارد هـر بـانكي      . بدتر از پـول اسـت     ) در مبحث نقدينگي  (چك پول   . كن
 اند يك درصدي چاپ كند، آن هم چگونه؟ يك چك پول كه به بنده و شـما                تو مي
، بايد صدهزار تومـان از حـساب مـا بـردارد و در              )مثال صد هزار تومان   (دهند   مي
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يعني اين صد هزار تومـان را از رده خـارج           . صندوق بگذارد و در آن را قفل كند       
ـ     . كند تا يك چك صد توماني به شما بدهد         سد و يـك امـضا     اسم هم رويـش بنوي

آن هـا     اوال ديديم ايـن   . بگيرد شما ببريد بانك بعدي بدهيد و صد تومان را بگيريد          
كنند، يك    مي يك صد تومان بدون پشتوانه درست     . كنند  نمي صد تومان اول را قفل    
حساب . دهند  مي بعد اين صد تومان دوم را آزاد      . چرخد  مي صد تومان هم كه دارد    

 ده بار در سال و گردش چك پول هيجـده بـار در              كرديم ديديم گردش اسكنانس   
هـا    ايـن . كل سال پانصد هزار ميليارد تومان گردش سالي كشور اسـت          . سال است 

 البته به فضل الهي جلويش      .اند  دويست هزار ميليارد تومان اين جوري درست كرده       
. اقال بـه مـا گـزارش بدهيـد        اي    گوييم، تركيب اين وامي را كه داده        مي ...را بستيم 

البته تجارت الزم است ولي     .  درصدش به سمت تجارت است     54 -53تركيب وام   
  1.خواهد  ميكشور توليد

ما بـراي توسـعه اقتـصادي نيازمنـد نقـدينگي           . رشد نقدينگي شمشير دو لبه است     
 اگر ما چهارده هزار     1385همين سال   . چرخد  نمي بدون نقدينگي كه اقتصاد   . هستيم

كرديم، چيزي حـدود سيـصد هـزار         مي  تزريق مان  نعتميليار تومان به بخشي از ص     
پـس  . رفت  مي  باال مان  كردند و ثروت ملي و رشد اقتصادي        مي شغل جديد درست  
اگر مـا رشـد هـشت       . براي توليد هم نيازمند نقدينگي هستيم     . نقدينگي الزم داريم  

 اما اگر نقـدينگي   . گذاريم، متناسب با آن نقدينگي الزم داريم        مي درصدي را هدف  
آيند تناسب يك    ميها    بعضي. واسطه برود، اين به ضرر كشور است      ) هاي  بخش(به  

ما كشورهايي داريم   . اين درست نيست  . كنند  مي به يك بين نقدينگي و تورم برقرار      
روند جاهاي    مي .كنند  مي كه آن قدر نقدينگي دارند كه به بيرون از خودشان سرريز          

آورنـد؟ نقـدينگي      مي خود ما دارند از كجا    در كشور   . كنند ميگذاري    ديگر سرمايه 
ما تالش داريـم كـه نقـدينگي را بـه           . كنند ميگذاري    آورند و سرمايه    مي است كه 

تورم نيست، ) عامل(اگر اين اتفاق بيافتد نه تنها . و توليد ببريمگذاري  سمت سرمايه
ـ         . رود  مي ضد تورم است و ثروت ملي باال       ال اما اگر مهار نشود، كه يك مقـدار س

اين را رعايت نكردند و در بخش خريد و فروش          ها    برخي از بانك  ) 1385(گذشته  
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474 گفتمان عدالت و معنويت

بردند، مثال در بخش مسكن يك دفعـه هجـوم كردنـد و بعـضي از                گري    و واسطه 
  1.كند  مي سنگين دادند، خوب اين تورم درستهاي  خصوصي وامهاي بانك

بانك خصوصي و ناشي از عمليات بانكي است؛ چه ) 1385در سال (دو سوم تورم   
 هـاي  يعني وقتي برويم ببينيم سال گذشته در نيمه دوم، فقط بانـك . چه بانك دولتي  

 آن هم   اند،  خصوصي هزار و چهار صد ميليارد تومان وام براي خريد ساختمان داده           
اش در تهران است، اين يعني بار كردن يك تقاضاي سنگين بر بازار مسكن و                عمده

 ...بينيم كـه چنـين رقمـي اصـال وجـود نـدارد              مي  آن سال قبل از  . افزايش گراني 
خواهيم سيستم بانكي را اصالح كنـيم نـه           مي .خواهيم ساختارها را اصالح كنيم     مي
بنا نيست يك بانـك بـرود و        . بايد سيستم را اصالح كنيم    اند    خوبها    آدم. راها    آدم

پيش خريد  اول سال چند صد هزار تن تيرآهن از بازار داخل بخرد برود در بورس               
بانـك  ... مانـد   نمي اين جوري كه بازاري   . بفروشد و سود ببرد   . كند كه گران بشود   

رود   مـي  بيند كه مثال قيمت مسكن دارد باال        مي بانك وقتي . بايد معكوس عمل كند   
 خواهـد بـسازد مـن بـه او وام           مـي  دهم، هر كه    نمي بايد بگويد مثال من وام خريد     

  2.د نه اين كه وام خريد بدهد و مصرف را باال ببرديعني توليد را باال ببر. دهم مي
خاص بيايـد؛ پانـصد ميليـون دالر، پانـصد          اي    اگر نقدينگي كشور دست يك عده     

ميليارد تومان، هزار ميليارد تومان و هزار و پانصد ميليارد تومان دست چند تا گروه      
  كـه اما اگر در كشور پخش شود، آن كـشاورزي . شود  ميخاص، اين تورم درست   

ايـن  . خواهد يك تاسيسات آبياري بگذارد بتواند پنجاه ميليون تومان وام بگيـرد            مي
پنجـاه ميليـون بـه      اي    كند يا ضد تورم است؟ ما براي آبياري قطره          مي تورم درست 

سـطح  . رود  مـي كشاورز بدهيم و امسال بزند، سال بعد محصولش چهل درصد باال  
اگـر عـدالت در توزيـع       . تورم اسـت  اين ضد   . رود  مي زير كشتش سي درصد باال    

بله ما همه قبول داريم اگـر منـابع         . مناسب باشد كه به نفع توليد و ضد تورم است         
. شـود تـورم     مـي  خاص قرار بگيرد  اي     كشور بيايد در اختيار عده     هاي  بانكي و پول  

 بانكي، آخرين گزارشي كه رييس كل بانك مركـزي          هاي  بيش از نود درصد معوقه    

                                                 
 .27/2/1386مصاحبه رياست محترم جمهوري درباره عملكرد اقتصادي دولت نهم گزارش اقتصادي؛ . 1
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475 ها ها و روش يافتگي، چالش مسائل ايران؛ توسعه

گفت   مين داد حدود چهارده هزار ميليارد تومان است، كه البته ايشانبه م) شيباني(
) در مجموع (يعني  . اندگزارش نداده ها    سي درصد بيش از اين است كه هنوز بانك        

 وانـد     و نگـه داشـته    انـد     نزديك بيست هزار ميليارد تومـان پـول بانـك را گرفتـه            
  1.دهند نمي

دهنـد تـسهيالت تعهـدي ثابـت       مينهبيش از دو سوم تسهيالتي كه ساال   ) ها بانك(
كارخانه ايران خودرو است كه هميشه سـه هـزار ميليـارد            ها    مثال يكي از آن   . است

من مـديرعامل را صـدا زدم   . گيرد  ميدهد و بالفاصله    مي .تومان نزد او بلوكه است    
 خودرويي كه مـردم     .اي  گفتم يعني چه؟ سه هزار ميليارد تومان مردم را بلوكه كرده          

كنيد، از مردم بگيريد بـه        مي دهند و شما پيش فروش      مي كشند، پول پيش   ي م صف
 بگذاريـد   .ايـد   يعني چه اين سه هزار ميليارد تومان را بلوكه كرده         . خودشان بدهيد 

پس معلوم است در اقتصاد ما فقـط بـراي          ... برود چهار تا كارخانه ديگر راه بيافتد      
چقـدر از آن در توليـد بـرود و          آن هم   . يك سوم جاي رشد و تحرك جديد داريم       

بايـد  . داند  مي خدا... نسبتش با خدمات، بازرگاني و صادرات چگونه تنظيم بشود و         
  2.بلوكه نشودها  را آزاد كنيم تا سرمايهها  بنشينيم اين

خواهند بيايند پول و      مي اين همه زرگر داريم كه    . ما اين سابقه و توان را االن داريم       
گوييم محدوديت داريـم و تـورم     مياما. ان را راه بياندازندنقدينگي بگيرند و كارش   

 شما شمش طال به ما بدهيد ما. خواهيم  نمي گفتند ما از شما پول    ها    اين. شود  مي ...و
االن چنـد صـد تـن       . شمش طال هم از ما پس بگيريـد       . كنيم  مي سازيم و صادر   مي

 بـاالخره ذخـاير كـشور       .دهيم  مي  يعني پول انبارش را    ايم،  شمش طال ما انبار كرده    
شود صد تن، پنجاه تن يا سـي تـن از ايـن را                نمي )اما آيا . (است و بايد هم باشد    

مرتب كار كنند، اشتغال درست كند، صادر       ها    بدهيم بچرخد و اين   ها    بياوريم به اين  
كنند و سود براي كشور درست كنند و در اين سمت پيشرفت هم بكننـد و مرتـب                  

بـه ايـن    ها    ولي بعضي ... باز بشود ها    وقتي ذهن ) اما(شود،   مي هم برگردانند؟ واقعا  
... را اصالح كنندشان   به جاي اين كه بروند سيستم.اند پول سيستم بانكي معتاد شده    

                                                 
 . 17/7/1385مصاحبه در خصوص عملكرد يك ساله دولت؛ . 1
 .14/6/1386نك مركزي؛ سخنراني در مراسم توديع شيباني، رئيس اسبق با. 2
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476 گفتمان عدالت و معنويت

چرا بايد اين طوري باشـد؛      . گويند نقدينگي ما را بده     ميها    آيند سراغ بانكي    مي باز
دهنـد؟ ايـن چطـور        مـي  ل آن را  خرند و پو    مي روند از قبل خودرو     مي وقتي مردم 

آيد از بانك هم معادل همـان         مي گيرد باز   مي مديريتي است كه پول را قبال از مردم       
 از سـاير نقـاط دنياسـت؟        تـر   گيرد بعد بسازد و بدهد و قيمت آن هم گران           مي وام

   1.معلوم است يك جاي كار عيب دارد
ك سومش ناشي از نقـد      درصد تورم داشتيم، ي    6/13كه ما   ) 1385(در سال گذشته    

 درصد به خـاطر ايـن       5/4يعني چيزي حدود    . كردن ارز به ريال توسط دولت بود      
 موسسات مالي و اعتباري و پولي كشور        هاي  اما نُه درصدش از فعاليت    . فعاليت بود 

انجـام داد،   ) براي كاهش تورم  (خوب دولت كار خودش را      ... بودها    از جمله بانك  
يعنـي مـصرف    . ه كرديم و مصرف ارز را كاهش داديم        را فشرد  1386يعني بودجه   

ارز را به آن سقفي آورديم كه بانك مركزي بتواند از ما بگيرد و ريـال بدهـد و آن                  
فروشـد ايـن      مـي  در مقابل ارزي كه به بازار براي واردات       . نقدينگي را ايجاد نكند   

اري كه بايد    پولي و مالي آن ك     هاي  اما متاسفانه در بخش   . سهم كمي را داشته باشد    
دو گروه خلق پـول كردنـد؛ يـك گـروه           . شد، نشد و اتفاق ديگري افتاد       مي انجام
 دولتي بودند كه از فرصت تغيير رييس كل بانك مركزي، كه نظارت يك              هاي  بانك

اش را خوب انجام نداد، اسـتفاده كردنـد و           دفعه تضعيف شد و نهاد نظارتي وظيفه      
ل چاپ شد و هـم منـابع بـه سـمت            هم چك پو  .  وسيعي چاپ شد   هاي  چك پول 

مثال بازرگـاني   . البته سهم بازرگاني از خدمات بيشتر شد      . بازرگاني و خدمات رفت   
يعني پـول عمـدتا وارد      .  درصد رسيد  48 به   1383و خدمات از چهار درصد سال       

 .ي چاپ شد كه عمدتا خالف قانون بـود        هاي  بخش خريد و فروش شد و چك پول       
چـك پـول    شـان      نقدي و جاري   هاي  نند چهل درصد دارايي   توا ميها    دانيد بانك  مي

طي شش ماهـه  . به دويست درصد رسيدها    اين رقم در بعضي از بانك     . چاپ بكنند 
توانستند با چك پول سه، چهار هزار ميليارد تومـان قـدرت خريـد               ميها    اول بانك 

امـا  . ود هزار ميليارد تومان از معامالت با چك پول انجام بـش           24يعني  . ايجاد كنند 
 هـزار  270در حـالي كـه معـامالت مـا     .  هزار ميليارد تومان شد  120اين در عمل    

                                                 
 .6/5/1386الحسنه سكه بانك رفاه؛  سخنراني در مراسم افتتاح صندوق قرض. 1
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477 ها ها و روش يافتگي، چالش مسائل ايران؛ توسعه

يعني چيزي حدود هفتاد درصـد قـدرت خريـد توليـد شـد،              . ميليارد تومان است  
شانزده بار و اسـكناس ده      ها    دانيد چك پول    مي .برخالف قانوني كه بايد اجرا بشود     

 ميليارد دالر است، اما رسـوبي       6900كل اسكناس و مسكوكات ما      ... چرخد  مي بار
  1. ميليارد تومان رسوب چك پول در بازار بود12300كه ما پايان مهر ماه گرفتيم 

 نـژاد    مـديريت احمـدي    هاي   رابطه نقدينگي و تورم كه در طول سال        مسألهدر واقع،   
دنـد  بند نقدهاي خود قرار داده بو      آن را ترجيع  اي    همواره منتقدان و مخالفان وي به گونه      

 را 1385كردند زماني آغاز شد كه دولت نهم اليحه بودجه سـال             مي و بارها آن را تكرار    
در اين بودجه، دولت با اتكا به درآمد باالي         . براي بررسي به مجلس شوراي اسالمي برد      

 نيمـه تمـام كـشاورزي و        هاي  كشور و ذخيره ارزي كافي تالش داشت بسياري از طرح         
ها به طول انجاميـده بـود يكـسره كنـد و همگـي را بـا       دههها  صنعتي را كه برخي از آن 

گذشته از كيفيـت    . ين زمان به اتمام برساند    تر  افزايش دادن سهم عمراني بودجه در كوتاه      
، اما از آن پس اين موضوع به برچـسب و انگـي تبـديل شـد تـا                   85و چگونگي بودجه    

رشناسـانه و غيـر علمـي        اقتصادي و اجرايي دولت از سوي مخالفان غير كا         هاي  سياست
در اين بودجه جنجالي نكتـه جالـب توجـه آن بـود كـه گرچـه برخـي                   . شناسانده شود 

دهـد امـا     مينمايندگان مجلس هفتم معتقد بودند اين بودجه نقدينگي و تورم را افزايش   
.  جاري را بـاال بـرد   هاي   عمراني را كاهش داد و هزينه      هاي  در نهايت مجلس سهم هزينه    

 عمرانـي نيمـه تمـام و زود بـازده بـا             هاي   انجام پروژه  85 در بودجه    نژاد  راهبرد احمدي 
ايـن بودجـه آغـاز عمليـاتي        . هدف توليد اشتغال و توزيع ثروت در سراسر كشور بـود          

  . شد  ميتمركززدايي محسوب
 با شبكه يك سيما درباره مسايل اقتصادي كـشور يـك            نژاد  مصاحبه معروف احمدي  
هاي اخير رييس    كه براي نخستين بار در دهه      1386 آذر   25روز پيش از سفر به حج در        

داد، در حقيقت تاكيد مجددي بر        مي دولتي شجاعت انتقاد از زير مجموعه خود را نشان        
 در اين مصاحبه گرچه نقدينگي حاصل از عمليات بانكي          نژاد  احمدي.  بود 1385بودجه  

تـار بـانكي را نـه در اثـر          را از علل تورم در سـال گذشـته عنـوان كـرد، امـا او ايـن رف                  
دقتي و عدم نظارت درست بانـك مركـزي در مـسايلي              بي  دولت كه بر اثر    هاي  سياست

                                                 
 .25/9/1386مصاحبه به شبكه يك سيما در خصوص مسائل اقتصادي كشور؛ . 1
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 دولـت   هـاي   و سـرپيچي از سياسـت     هـا     چون صدور بدون پشتوانه چك پول در بانـك        
 دربـاره نظـام بـانكي و از جملـه           نـژاد   پيشتر به طور مبسوط به نقدهاي احمدي      . دانست

 نيـز   85 مستتر در ارائـه بودجـه        هاي  شد، اما از آن جا كه انديشه      مسايل مذكور پرداخته    
مكمـل مباحـث پيـشين اسـت و در ضـمن از نقـاط عطـف دوران رياسـت جمهـوري          

  : پردازيم  ميشود به نقل دفاعيه او از اين بودجه  مي محسوبنژاد احمدي
يلي  كار و تالش در كشور ما خ       هاي  راجع به بودجه، اعتقاد ما اين است كه ظرفيت        

 نيمـه تمـام فراوانـي       هـاي   ما منابع ارزي داريم، پروژه    . بيش از وضع موجود است    
كه ما  اي    يعني هر سال بودجه   . جز هزينه و تورم ثمر ديگري ندارند      ها    داريم كه اين  

شود   مي شود و پيشرفت اندكي     مي گذاريم صرف حفظ وضع موجود     ميها    براي اين 
وقتي مـا منـابع     . به اقتصاد ما برگردد   ها     اين كشد تا   مي  طوالني به درازا   هاي  و سال 

دولت هم واقعا خودش را آماده كرده براي ايـن          . استفاده كنيم ها    داريم، بايد از آن   
شود   نمي .را جمع بكند  ها    كه شبانه روز تالش بكند و ظرف دو، سه سال اين پروژه           

.  بـر نگـردد    برود و چيزي به اقتصاد كشور     ها    كه ده، پانزده، بيست سال مرتب پول      
دولتي . دولت به لطف خدا اين توانمندي را دارد و خودش را هم آماده كرده است              

كنند، ظرفيت عظيمي براي   ميكه به طور متوسط مديرانش باالي شانزده ساعت كار   
 هـاي  همين پـروژه ... را تمام كنندها  توانند همه اين پروژه  ميكند و   مي كشور ايجاد 

رسـيد،  بـرداري     بعد از اين كه به بهره     . كند  مي ا را تامين  عمراني بخشي از اشتغال م    
مثال سدي ساخته شده، پنج سال افتتاح شـده،         . كند  مي  جديد ايجاد  هاي  باز اشتغال 

. چهارصد، پانصد هزار هكتار زمين معطـل اسـت        . اما شبكه پايين دستي آن نيست     
پس . دستي نيست  اما شبكه پايين     ايم،  ميلياردها متر مكعب آب را جمع آوري كرده       

 اين را كي بايد بسازيم؟ اگر همين امسال بسازيم، سال بعد اين به اقتـصاد مـا بـر                  
رود، توليـداتش در      مـي  چهارصد، پانصد هزار هكتار زمين زيـر كـشت        . گردد مي

خواهيم تعادل در اقتصاد ايجاد كنيم   مياگر... روند  ميآيد و مردم سركار  مياقتصاد
. ي كشور فعال شود، بايد همه جاي كشور را فعال كنـيم            اقتصاد هاي  و همه ظرفيت  

 كوچك زود بازده توليدي در واقـع امـروز دارو و درمـان اقتـصاد                هاي  اين پروژه 
ايـن  . ماست كه همه استعدادها فعال بشود و ما رشد اقتصادي باال را تجربه كنـيم              

اه كـار آن    كار است و بايد فعال بشود و ر         بي همه استعداد انساني تحصيل كرده ما     
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 بزرگ كه االن شروع كنيم، پانزده سال بعد كليـد           هاي  يگذار  واال سرمايه . اين است 
اما براي امـروز    . آن هم سرجاي خودش است    . تواند جواب بدهد    نمي بخورد، االن 

بيني كرده   پيش.  كوچك و زود بازده توليدي و اقتصادي است        هاي  راه حل ما بنگاه   
توانند با چهارده، پانزده، شانزده درصـد        نميها    از اين چون ب . بوديم كه يارانه بدهيم   

آن رقم اعتبارات عمراني كه در ... ما بايد يارانه بدهيم   . ي بشوند انداز  سود بانكي راه  
 ظرفيـت كـشور بـيش از آن         .ايم  كردهبيني     با احتياط آن را پيش     ايم،  بودجه گذاشته 

ايـن رقمـي كـه بـراي        . توانيم در يك سال ايـن را جـذب بكنـيم            مي واقعا. است
اگر دو تـا از     . تواند جذب بشود    مي ايم،  و اقتصادي گذاشته  زايي     اشتغال هاي  فعاليت

را از كـشور  هـا   ايـم و فرصـت   را كم بكنيم، يعنـي اشـتغال را از بـين بـرده       ها    آن
ايـن  ... دهند  نمي  خارجي است و چيزي به ما      هاي  االن منابع ما در بانك    ... ايم  گرفته
 در اقتصاد ما منعكس بشود؟ يك جوري بايد در اقتـصاد مـا فعـال     تواند  مي چطور

 هـاي    آن همـين پـروژه     هاي  ين بخش تر  يكي از مهم  . بشود و سودش به مردم برسد     
  عمراني است، باالخره كي بايد تمام بشود؟

ده سال بعد يك سري پروژه      . ما بگذاريم هر سال سه درصد، ده درصد، برويم جلو         
 ضمن  .اند  گذشته و فرسوده شده   ها    اقل ده سال از عمر اين     رسد كه حد    مي به نتيجه 

 در صورتي كه كشور ما هنوز       .ايم  اين كه در اين ده سال كار جديدي شروع نكرده         
هاي فراواني دارد كه بايد راه بيافتد و اجرا بشوند؛ با فرض اين كه ما پـروژه                 پروژه

 از دوره دولـت  دولت مصمم است ظرف سه سال و نيمي كه. جديدي شروع نكنيم 
اگر ما توليد   . باالخره تورم راه كارهاي ديگري دارد     ... را تمام كند  ها    ده، اين مان  باقي

. برسد، ضد تورم است   برداري    به بهره ها    اگر پروژه . را راه بياندازيم، ضد تورم است     
 خودمـان را در     هـاي   از ترس اين كه ممكن است زماني تـورم پيـدا بـشود، پـول              

خـواهيم از     مـي  اش را ببرند، بعد كه خودمان      بهرهها    ذاريم و آن  كشورهاي ديگر بگ  
وام بگيريم، با هزار منت بخواهند يك چهلم آن چيزي كه داريم، وام بدهند تا               ها    آن

گيـريم،    مـي  اين چه منطقي است؟ بله، وام هم      .  را اجرا كنيم   مان  هاي  ما بياييم پروژه  
ما بايد نگاه كالن و بلند مـدت داشـته          ... اما بخشي از منابع خودمان را هم بياوريم       

كنم، اما راه حلش اين نيـست كـه           مي من دغدغه بعضي از دوستان را درك      . باشيم
 عمراني ملي دولت را كه در واقع تحرك اصـلي اقتـصادي و اشـتغالي                هاي  بودجه
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480 گفتمان عدالت و معنويت

برود را بـرداريم يـا آن را كـم كنـيم،            زايي    است و آن رقمي كه بايد براي اشتغال       
دولتـي كـه خـودش دارد       .  اين را هم برداريم هزينـه جـاري كنـيم          نصف كنيم و  

كند؛ ما داوطلبانه اين كار را كرديم، براي اولين بار در             مي  مصرفي را كم   هاي  هزينه
 هـاي   نويسي كـشور ماسـت كـه دولتـي خـودش داوطلبانـه هزينـه               تاريخ بودجه 

يـن كـه    بـا ا  . اش را بيست درصد به نسبت همين امسال كاهش داده است           مصرفي
 براي اين كه معتقديم خيلي      .ايم  رود، ما براي سال آينده كاهش داده        مي باالها    قيمت

، تجهيـزات اداري،    هـا   هـا، ريخـت و پـاش       نبايد بـشود؛ مـسافرت    ها    از اين هزينه  
كنـيم و بـه جـاي آن          مـي  را كـم  ها    اين... و تشريفات نبايد باشد   ها    ها، تلفن  ماشين

نظرها در مجلس سر اين بود كـه         هميشه اختالف ... بريم  مي اعتبارات عمراني را باال   
ما خودمان .  عمراني را باال ببرند و جاري، يعني مصرفي را كاهش بدهندهاي بودجه

  اما االن عكـس آن دارد اتفـاق  ايم، ايم و عمراني را باال برده     مصرفي را پايين آورده   
شود، ايـن چيـز       مي كمها    شود و عمراني    مي رقمش اضافه ها    يعني مصرفي . افتد مي

  1.جديدي است
  

   كوچك و زود بازده اقتصاديهاي توسعه بنگاه. 5
 استاني تسهيالت ارزان قيمت بـانكي   بندي  بازده سوي ديگر سهميه    زود هاي  تقويت بنگاه 

 آن را به عنوان يكي از راه كارهاي تمركززدايـي برگزيـده بـود و در                 نژاد  بود كه احمدي  
تا فعاالن اقتصادي در هـر شـهر بـا          . پرداخت  مي  ساختن آن  سفرهاي استاني به عملياتي   

 كشاورزي، صنعت و معدن، خوداشتغالي و       هاي  بيني شده در بخش    جذب اعتبارات پيش  
 زود بازده شش هـدف      هاي  حمايت از بنگاه  . دازندبپرزايي    دشگري به توليد و اشتغال    گر

  :كرد  مياساسي را پيگيري
   شغلي؛يها و افزايش فرصتزايي  اشتغال. 1
  افزايش توليد و صادرات غير نفتي؛. 2
  توزيع عادالنه منابع در سراسر كشور به ويژه مناطق محروم؛. 3
  تقويت تحرك اقتصادي؛. 4

                                                 
 .14/12/1384؛ 1385مصاحبه با واحد مركزي خبر در خصوص اليحه بودجه سال . 1
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481 ها ها و روش يافتگي، چالش مسائل ايران؛ توسعه

  افزايش كارايي تسهيالت بانكي و تقويت كارآفريني،. 5
 مختلـف جامعـه بـه ويـژه جوانـان و طبقـات              هاي  توزيع عادالنه منابع بين گروه    . 6

  1.تر محروم
هر استان و شهرسـتان  » سهميه جوانان« زود بازده را مترادف با هاي  بنگاهنژاد  احمدي

اصـوال يكـي از بنـدهاي    . بـرد   مـي شده ارزان قيمت بانكي به كار     بيني    از تسهيالت پيش  
در طـول نخـستين دور سـفرهاي    هـا    در تمام شهرسـتان نژاد  احمدي هاي  ثابت سخنراني 

ي شناس  در نشانه .  زود بازده بود   هاي   شده بنگاه  بندي  يهاستاني اعالم مقدار تسهيالت سهم    
» جـوان « بايد به ايـن اشـاره كـرد كـه لفـظ و دالّ                نژاد  در ادبيات احمدي  » جوان«مفهوم  

نده اين معناست كه اين اعتبارات نبايد به افراد خاصي برسد و بايد به متن مردم                بردار  در
 در هر شهري بر آن تاكيد داشـت در          دنژا  كه احمدي » سهم جوانان «در واقع   . تعلق گيرد 

در رمزگـشايي از    . گرفـت   مي قرار» يساالر  فاميل«و  » رابطه بازي «و  » يخوار  ويژه«برابر  
 »آن استان است  » سهم جوانان « زود بازده در هر استان       هاي  اعتبارات بنگاه «اين گزاره كه    

، »اد مردمـي  اقتـص «،  »گرايـي  تخـصص «: توان به مفاهيم و باورهاي زير دسـت يافـت          مي
به ويژه براي دانش آموختگاني كه بـه        » زايي  اشتغال«و  » كمك به استعدادهاي هر منطقه    «

  .كاري هستند  بيدليل فقر منابع مالي دچار
بنـدي اسـتاني     زود بـازده و سـهميه      هـاي    در ارتباط با بنگـاه     نژاد  تمام تالش احمدي  

زماني كه او   . يار متن مردم بود   تسهيالت مرتبط با آن، تسهيل واگذاري منابع مالي در اخت         
سه ميليون نفـر بـود      بيش از   كاري در كشور    مسئوليت دولت را به دست گرفت آمار بي       

 نخـست مـسئوليت     هاي   در سال  نژاد  لذا احمدي . آمد  مي به شمار دهنده    كه آماري هشدار  
 جوانـان و    مـسأله كـاري بـا       بـي  مـشكل . خود حل اين مشكل را در اولويـت قـرار داد          

 اجتماعي و فرهنگي پيوند داشت و از سوي ديگر به معنـاي از دسـت رفـتن      هاي بحران
آن انـرژي مثبتـي را      گيـري     نيروي مفيد منابع انساني كشور بود كه به دليل عدم بـه كـار             

هـا   هدف وي اين بود كه با چنين رهيـافتي بخـش خـصوصي و تعـاوني           . كردتوليد نمي 
. طقه بـه شـكوفايي اقتـصادي آن بيانجامـد         تقويت شود تا با توجه به استعدادهاي هر من        

                                                 
؛ تهران، نشر جمهور، مركز پژوهش و اسناد رياست گزارش عملكرد دولت نهمدولت اقدام؛ تامالتي گذرا در . 1

 .421، ص 2، ج 1387جمهوري، 
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482 گفتمان عدالت و معنويت

 به همراهي دولت نهم بر اساس جمعيت، وسعت، ظرفيـت جـذب و ديگـر                نژاد  احمدي
را در  هـا      زود بازده پرداخـت و آن      هاي  استعدادهاي هر منطقه به تقسيم منابع مالي بنگاه       

از جملـه اعتبـارات تقـسيم شـده         . سفرهاي استاني در هيات دولت به تصويب رسـانيد        
تـوان بـه      مـي  1385 مختلـف در سـال       هاي   زوده بازده بين شهرستان    هاي  متعلق به بنگاه  

  : موارد زير اشاره كرد
، 32، كنگـاور    21، جـوانرود    20، پـاوه    22، روانـسر    12 ميليارد تومان، ثـالث      20بابلسر  

، 54، بانـه  23، داالهـو  15، قصر شـيرين  26، سرپل ذهاب   26، گيالن غرب    46سنقر و كليا    
، 55، آمـل    34، چـالوس    18، رامـسر    80، نوشـهر    50، تنكـابن    25، نـور    21، نكا   34ر  بهشه

، 98، شـوش    200، آبادان   280، خرمشهر   120، دشت آزادگان    67، قائم شهر    15محمود آباد   
، 66، رامـشير    82، اميديـه    145، بنـدر امـام و ماهـشهر         80، شوشـتر    99، گتوند   180دزفول  

، املـش  32، رودسر 48، شفت 96، اللي 62، باغ ملك 96، رامهرمز  150، ايذه   93هنديجاني  
، 22، ابركـوه    440، اسـتان يـزد      50، رودبـار    50، تالش   50، انزلي   50، ماسال و شاندرمن     39

، 50، ســپيدان 70، ممــسني 80، كــازرون80، ميانــدوآب 40، تفــت 40، صــدوق 32مهريــز 
، 40، پارســيان 80مــرد ، ال50، آبــاده 30، ارســنجان 50) خــرم بيــد(، صفاشــهر 30بوانــاتي 
، 70، سـيرجان    80، فيروزآبـاد    50، زرين دشت    70، ني زير    75، جهرم   65، فسا   99الرستان  

، 50، عنبرآبـاد    30، رودبار بـيش از      50، كهنوج   30، قلعه گنج    50، منوجاتي   100بم بيش از    
 ،50، زرنـد    20، راور   10، كوه بنـان     100، رفسنجان بيش از     40، بابك   100جيرفت بيش از    

، چادگـان   50، فريـدون شـهر      70، گلپايگان بيش از     100الورجان  ، ف 50، بردسير   100بافت  
، 60، آران و بيدگل بـيش از  40، نطنز بيش از 40 ، اردستان 70، نايين   30، مراغه بيش از     50

، مباركـه   40، دهاقـان بـيش از       80، سميرم بيش از     100بيش از   ) شاهين دژ (برخوار و ميمه    
، 50، تيـران و كـرون بـيش از          110، نجـف آبـاد بـيش از         100ان بيش از    ، لنج 100بيش از   

  .50، گرمسار 100، شاهرود بيش از 250، استان سمنان بيش از 100خميني شهر بيش از 
نژاد در طول سـفرهاي     ي است كه احمدي   هاي  ها متعلق به سخنراني   اين مطالب و داده   

 هـاي   و شهرستان ها    توان استان   مي اردبه اين مو  . استاني در همان مناطق ايراد كرده است      
  .ديگر را نيز اضافه كرد

شد هم مجلـس و هـم       حقيقتا مي . اين دوره، دوره تحوالت و كارهاي بزرگ است       
هيچ اصالح اساسي در    . دهيم  مي دولت بگوييم روند جاري را به همان ترتيب ادامه        
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ن بودجه عمراني داشته     ميليارد توما  5700شد واقعا ما ساالنه     مي. كنيمآن ايجاد نمي  
خورد كه آقا نقدينگي باال رفـت يـا   مان نميديگر اين قدر چوب بر سر همه  . باشيم

اصـال چـه    . كار را حفظ كنيم     بي شد ما سه ميليون   مي. ما چه كار داريم   . پايين آمد 
 .شـد واقعـا مـي   .  عمرانـي  هاي   زود بازده يا توسعه فعاليت     هاي  كار داشتيم به طرح   

چـرا مـن    ... هور هم در روز چهار، پنج ساعت بيشتر كـار نكنـد           شد رييس جم   مي
تـوانم در   خوب مـي  . روم در چهار روز بايد به پنج كشور بروم          مي امريكاي جنوبي 

دهد؟ چـرا     مي چرا مجلس اين قدر حساسيت نشان     . دوازده روز به پنج كشور بروم     
بـراي ايـن كـه      چرا؟  ... وها    و سفر به استان   ها    اين قدر جلسات مشترك و پيگيري     

   1.دنبال اصالحات بنيادين و كارهاي بزرگ و اساسي براي كشور هستيم
 اقتصادي بررسي كـرديم و ديديـدم خأليـي          هاي  و بنگاه گذاري    ما در هرم سرمايه   

 بسيار بزرگ يـا در كارهـاي   هاي  اصلي ما در بنگاه   هاي  گذاري عمده سرمايه . هست
بـه همـين    . آن پيوستگي وجود ندارد   اين هرم ناقص است، يعني در       . انفرادي است 

با يك كار بسيار    .  كوچك و متوسط زودبازده در دولت طراحي شد        هاي  خاطر بنگاه 
داده شد و در كل سلـسله مراتـب         ها    فشرده ادبيات و مقرراتش تنظيم شد، آموزش      

دانيـد  شـما مـي   ... كار آغاز شد  ) 1385(سازماندهي اجرايي كامل شد و از امسال        
 كوچك، وزارتخانه خاص و بانـك اختـصاصي         هاي  رها براي بنگاه  بسياري از كشو  

 موجود  هاي  ما از همين ظرفيت   . يعني يك مجموعه اجرايي اختصاصي دارند     . دارند
يـك اقـدام    . فعـال شـدند   ها    شوراهاي اشتغال و دستگاه   . ايمتا امروز استفاده كرده   

 488950،  20/10/1385تـا   . گـويم بزرگ آغاز شده كه من برخي از ارقامش را مي         
 طرح با مبلـغ     286865 كشور معرفي شده است كه از اين تعداد          هاي  طرح به بانك  

هـا    ايـن طـرح   ... قرار گرفته است  ها     ميليارد تومان مورد تاييد بانك     13772بيش از   
 ميليون تومـان    49متوسط هر طرح هم     . كند  مي  هزار اشتغال ايجاد   32يك ميليون و    

 ميليـارد   6700 طرح با مبلـغ بـيش از         202747وز  تا امر . است، يعني طرح كوچك   
. اندرسيده و قرارداد را منعقد كرده     ها     اشتغال به تاييد قطعي بانك     632123تومان و   

برداري كامل رسـيده و      طرح به بهره   121900. يعني در روال اجرا قرار گرفته است      

                                                 
 .28/7/1386سخنراني در نشست مشترك دولت و مجلس؛ . 1
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484 گفتمان عدالت و معنويت

ـ        ... اند هزار نفر مشغول كار شده     254بيش از    ا تجربيـات   ما قـبال بـراي ايـن كاره
ي داده شده است يا سرجايش نرفته يا رفته بـه يخچـال و              هاي  پول. ايمناقصي داشته 

 بـدون مطالعـه   انـد،  تلويزيون و لوازم منزل و نيازها تبديل شده يا كساني كه رفتـه        
اش مانده و بدهكار شده و مشكالتي پيدا شـده          بنگاه براي نيازهاي روزمره   . اندرفته
 بـاال   هـاي   و شـركت  ها    ها، كميته با تشكيل كارگروه  ) ت نهم در دول (اين بار   . است

 اي جلـو   گذشته بحمداهللا به گونـه     هاي  ضعفبيني     نظارت و پيش   هاي  دستي و گروه  
   1.رويم كه كمترين ريزش ممكن را داشته باشد مي

زودبازده آخرين حرفي است كه اقتـصاددانان جهـان بـراي ايجـاد             هاي    طرح بنگاه 
و واقعا خودمان   ايم    نگرفتهها    البته ما اين را از آن     . زنند  مي جهش در رشد اقتصادي   

. با تيمي كه داشتيم، نشستيم و اقتصاد ايران را مطالعه كرديم و به اين نتيجه رسيديم
   2.گويند  ميبعد به ما گفتند ديگران هم همين را

 ايـن   سد كه بيايد يك كارخانه ايران خـودرو را بـا          ر   نمي ديگر در دنيا به ذهن كسي     
االن مـا در دنيـا      . كند  مي اين را به هزاران كارگاه كوچك تبديل      . وسعت درست كند  

قطعات از  . كارخانجاتي داريم كه چند برابر ايران خودرو توليد دارند، اما انبار ندارند           
و همه جاي كشور    اند    آن را خرد كرده   . رود  مي آيد و از اين طرف بيرون       مي آن طرف 

 آن وقـت  .انـد  جتماعي و ملت توزيع شده است و همـه فعـال    فعال است و در بدنه ا     
  3.خواهيد ديد كه رشد اقتصادي باال خواهد رفت

 )كـه ( هـست    كـار    بـي  سه ميليون ) زيرا(كوچك را تقويت كنيم،     هاي    ما بايد بنگاه  
بـزرگ پـنج    هاي    شركت. بزرگ برد هاي     را به بنگاه   كار   بي ود اين سه ميليون   ش  نمي

د ده سال منتظر بماند تا آن       توان    نمي كار   بي .كشد تا راه بيافتد     مي سال، ده سال طول   
  4.خواهيم  ميبايد كار زودتري باشد؛ حلقه وصلي. درست بشود و سر كار برود

ما عالوه بر اين كه بنگاه بزرگ را بايد سامان بدهيم كه درست هم هست و داريـم                  
هم مكمل  ) زيرا... (ندازيمكوچك را به سرعت راه بيا     هاي    دهيم بايد بنگاه    مي سامان

                                                 
 .1/11/1385؛ 1386سخنراني در مراسم تقديم اليحه بودجه سال . 1
 .26/1/1385هاي دانشجويي؛  سخنراني در جمع تشكل. 2
 .13/9/1384ني در جمع استانداران و مديران عامل بانك ها؛ سخنرا. 3
 .25/3/1386سخنراني در جمع روحانيون و طالب حوزه علميه قم؛ . 4
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485 ها ها و روش يافتگي، چالش مسائل ايران؛ توسعه

شـود و     مـي  برد، ثروت ملي اضافه     مي ، هم رشد اقتصادي ما را سريع باال       هاست  آن
ود به جوانان بگوييم صبر كنيد مـا سـي سـال            ش   نمي .دهد  مي هم بيكاري را جواب   

شود؛ ايـن كـه       مي بريم سر كار يا فرصت شغلي براي شما درست          مي ديگر شما را  
سـال  .  رفت، ما بايد به سـرعت اشـتغال درسـت كنـيم            از دست اش    ديگر زندگي 

  1.كوچك هدايت شدهاي  ده هزار ميليارد تومان به سمت بنگاه) 1385(گذشته 
مـا كـه در     . تقاضاي اشـتغال اسـت    ها    از نامه اي    بخش عمده ) در سفرهاي استاني  (

لذا همه را به سمت وزارت تعـاون و كـار و            . يم جذب كنيم  توان    نميسيستم اداري   
  2.ايم تغال زود بازده هدايت كردهاش

خرد و زوده بازده در مناطق محروم است        هاي    دولت، توسعه اشتغال  هاي    از سياست 
  3.هاست و اين اتفاقا جاي كار تعاوني

به متن مـردم    ها    دولت و دادن فرصت   گري    اصلي دولت، كاهش تصدي   گيري    جهت
. ن سياست دولـت اسـت     زود بازده يك نمود و نمادي از همي       هاي    اين بنگاه . است

دولتي را محدود كرديم، نمود ديگـري       هاي    بنگاههاي    گذاري  اين كه توسعه سرمايه   
اين كه از مقام معظم رهبري درخواست كرديم كه اجازه بدهند صدر اصـل              . است

اين .  را هم به مردم واگذار كنيم و ايشان هم موافقت كردند، نمود ديگري است              44
استاني تحت عنوان سهام عـدالت      هاي    اين را به تعاوني   كه تقاضا شد كه بخشي از       

  4.در بين اقشار گوناگون توزيع كنيم، باز يك نماد ديگري است
دولت در اشتغال يك اشتغال متوازن در همه كشور است؛ يعني هر جـا   گيري    جهت

اين نيست كه ما اعتبارات را      . استعدادي هست، آن استعداد در آن جا شكوفا بشود        
اگر صرفا بر اسـاس جمعيـت توزيـع كنـيم،           . ساس جمعيت توزيع بكنيم   صرفا برا 

تمركز و حركت جمعيت به سمت شهرهاي بزرگ و مركـز كـشور ادامـه خواهـد                 
در (هـا     خوشبختانه بانك . ايم  تسهيالت بانكي را براي اشتغال ساماندهي كرده      . يافت
كـل  بيست درصـد از كـل تـسهيالت در          . حركت خوبي را آغاز كردند    ) 85سال  

                                                 
 .27/2/1386مصاحبه رياست محترم جمهوري درباره عملكرد اقتصادي دولت نهم گزارش اقتصادي؛ . 1
 .3/5/1386مصاحبه در برنامه گفتگوي ويژه خبري شبكه دو؛ . 2
 .16/6/1384سخنراني در ديدار با مديران و دست اندر كاران بخش تعاون؛ . 3
 .18/4/1385سخنراني در جلسه مشترك هيات دولت و استانداران سراسر كشور؛ . 4
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486 گفتمان عدالت و معنويت

 شـده  بينـي  پيش درصد از اين تسهيالت 35سال آينده . كشور توزيع شدهاي   استان
زود بـازده توزيـع     هـاي     گذاري  كشور براي سرمايه  هاي    و شهرستان ها    كه در استان  

نرخ تسهيالتش هم همراه با يارانه باشد كه . كوچك زود بازدههاي  شود؛ يعني بنگاه  
  1.انند استفاده كنند و زود برگردانندپردازد و پايين باشد كه بتو  ميدولت

يك قـدمي برداشـتند بـراي تـسهيالت زود بـازده            ها    مسئولين استان ) بر اين اساس  (
 هـزار   950 يـك ميليـون و       1385 و   1384سـال   . چه نشاطي درست شـد    . اقتصادي

 حال اگر اين رقم دو برابـر يـا سـه برابـر بـشود، خـوب                . فرصت شغلي درست شد   
مطالعـه و   .  با رعايت همه جوانبش كـه رعايـت شـده اسـت            .شود  مي ي جمع كار  بي

حـاال  . بررسي شده، باال دستي و پايين دستي آن، صادرات و وارداتش و بازار كارش             
شود، شش سـال نـشاطش را         مي التحصيل  ما بايد مرتب غصه بخوريم، جوان ما فارغ       

ص و عالقـه    كه تخص اي    بايد هدر بدهد، دنبال يك كار باشد و بعد برود در آن رشته            
چرا؟ امكانـات هـست     . بايد با بد دلي و ناچاري استعدادهايش سركوب بشود        . ندارد
اگر بيست هزار تا بشود ظرف دو       ) تسهيالت(اين  ... خوب بدهيد تا اجرا بشود    . ديگر

گذاريم بمانـد تـا در     ميچرا. شود  ميدگي ما در ايجاد اشتغال جمع  مان  سال اين عقب  
 و كارشـكني  سـازي     شوند؟ مرتـب فـضا      مي ك عده مانع  دل ملت عقده بشود؟ چرا ي     

  2.اين پول مال همين ملت است. خوب بگذاريد كار جلو برود. كنند مي
زود بـازده را راه     هـاي     گويند دولت انبساطي عمل كرده، آمده بنگـاه        ميها    بعضي

 هـزار   120) سـاالنه (باالخره بانك مـا دارد      ... انداخته اين باعث تورم شده است     
دهيد بخـشي     مي خوب ما گفتيم اين تسهيالتي كه     . دهد  مي د تومان تسهيالت  ميليار

زود بازده بدهيد، اين چه تورمي دارد؟ بنگاه زود بازده كه هاي  از همين را به بنگاه
با توجـه بـه ايـن كـه     . كند و ضد تورم است     مي  به اقتصاد برگشت   تر  اتفاقا سريع 

در دو سـال    . اين ضد تورم است   . توزيع شده، متصل به توليد داخلي و ملي است        
 مجموعه پولي كه    اند،   هزار ميليارد تومان تسهيالت داده     240نزديك به   ها    كه بانك 

. را الزم داريـم   هـا     ما طيفـي از بنگـاه     ... به بنگاه زود بازده داده پانزده هزارتاست      

                                                 
 .25/10/1384 به مجلس شوراي اسالمي؛ 1385سخنراني در مراسم تقديم اليحه بودجه سال . 1
 .8/4/1386 اجرايي كشور؛ سخنراني در گردهمايي بزرگ مديران. 2
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487 ها ها و روش يافتگي، چالش مسائل ايران؛ توسعه

در قـوانين همـه كـشورها       . خـواهيم بـراي همـين       مـي  يد ما اين را   گو   نمي كسي
براي هر كـدام هـم      ... كوچك، متوسط و  هاي    گويند بنگاه   مي .اند كردهدي  بن  تقسيم

دهند براي اين كـه ايـن نـسبت           مي و به هر كدام امتيازاتي    اند    مقرراتي وضع كرده  
فرض كنيد شما اگر بياييد صـد تـا ذوب آهـن بگذاريـد امـا پـايين                  . حفظ شود 

پـس  . ودش   نمي درستاشتغالتان  . چرخد  يش را نداشته باشيد، اقتصاد نمي     ها  دست
جمعيـت  ) بايـد بـه فكـر     (دو،  . يك اين كه ما بايد يك هرم بنگاهي داشته باشيم         

ما وقتي دولت را تحويل گـرفتيم،       ). باشيم(اند    كاري كه پشت خط بوده      بي فراوان
خوب اين دو تا را .  داشتيمكار  بيبنا بر آمارهاي منتشره دولت قبلي سه ميليون نفر

بـاال  . كوچك است هاي    خالء ما بنگاه  . من از قبل مطالعه كردم    . با هم تلفيق بكنيد   
نه اين كه ما بـرويم يـك چيـر مجـزا     . را نداريم ها    را داريم، پايين دستي   ها    دستي
و بـا توجـه بـه       انـد     كالن و نيازها را ديده    اند    مختلف آمده هاي    وزارتخانه... بزنيم

بـا تمـام    هـا     ايـن . ت داديـم   ما مأموري  .اند  مناطق تعريف پروژه كرده   هاي    استعداد
اسـتعدادهاي  هـا     اين) امثال(مطالعات قبلي، شش ماه وزارت كشاورزي، صنايع و         

... بـشود هـا     منطقه و نيازهاي كشور را تعريف كردند كه حلقه تكميلي براي ايـن            
را ها    اين طرح ها    آن. رود  مي تخصصي به وزارت علوم   ) براي بررسي (اصال قبلش   
بدانيد در برخـي كـشورها يـك        ... كنند   نمي  جاها موافقت   خيلي .اند  تعريف كرده 

حـداقل دو تـا     . كوچك وجـود دارد   هاي    وزارتخانه و بانك ويژه فقط براي بنگاه      
 از ما كه اين كـشور  تر  كشور داريم كه يك كشور خيلي بزرگ و كشوري كوچك         

 موتـور حركـت   هـا     ايـن . دانند  مي  از ما را خيلي از مردم ما او را موفق          تر  كوچك
كوچـك اشـتغال را سـريع       هاي    بنگاه. كوچك بود هاي    اقتصادشان با توسعه بنگاه   

اين معنـايش   . دهد  مي كنند، توليد ناخالص داخلي را به سرعت افزايش         مي درست
مـشكل را   ) ايـن (خـاص   اي    ما در كشورمان بين عده    . بزرگ نيست هاي    نفي بنگاه 

ضد ها    اين. دهند  مي ي جلوه هر ابتكاري بياوري، اين را زود ضد چيز ديگر        . داريم
) به طور مثال  . (همه بايد با هم باشند و همديگر را تكميل كنند         ها    اين... هم نيست 

  1.نباشد ايران خودرو مفهومي نداردسازي  قطعههاي  اگر كارگاه

                                                 
 .25/9/1386مصاحبه با شبكه يك سيما در خصوص مسائل اقتصادي كشور؛ . 1
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488 گفتمان عدالت و معنويت

كوچـك  هاي    هم براي ايجاد اشتغال و هم براي اجراي عدالت، دولت توسعه بنگاه           
در صنايع بزرگ ما به ازاي هر يك نفر اشـتغال بايـد             .. .را در دستور خود قرار داد     

 كنيم، امـا در اينجـا پـانزده، ده و سـي             گذاري  بيش از سيصد ميليون تومان سرمايه     
 ميليـون   13 -12ميـانگين آن حـدود      ). نياز اسـت  (ميليون تومان، بسته به نوع كار       

، اساسـنامه،    نامـه   نيازمند مقـررات، ادبيـات، آيـين      ) منظور(براي اين   . تومان است 
كـشورهايي بـراي    . خود اين، كار بسيار بزرگي است     . سازماندهي و آموزش بوديم   

 دولـت بـا كـاري       .اند  شروع اين كار حداقل يك مدت پنج ساله را اختصاص داده          
بسيج شدند، بسياري از كارشناسان و مديران       ها    همه بانك .) آغاز كرد (بسيار فشرده   

در گذشته براي ايجـاد     ... اين سازماندهي انجام شد   شبانه روز كار كردند و      ها    بانك
شد، در حالي كـه       مي يعني پول نقد دست فرد داده     . شد  مي اشتغال وام اشتغال داده   

مصوب در شوراي اشتغال كه كميته كارشناسي آن را تأييد كـرده          هاي    االن به طرح  
جالـب  . نـد ازپرد  دهند نه به فرد، يعني به جايگاه حقوقي پول را نمي            مي باشد، پول 

است بدانيد كه در آن موقع نهصد ميليارد تومان كل پرداختي در يك سال بود، اما                
  1.االن در هفت ماه بيش از سه هزار ميليارد تومان پرداخت شده است

هـاي    مطابق گزارش معاونت توسعه اشتغال وزارت كار به نقل از آمار ارسـالي بانـك              
 طرح  1067606 در مجموع    1386 دي   30ا   ت 1384عامل سراسر كشور، از اواخر سال       

 1002444از ايـن تعـداد      . اجرايي مورد بررسي قرار گرفته است     هاي    از سوي دستگاه  
معرفـي شـده در مجمـوع       هـاي      از كل طـرح    .اند  عامل معرفي شده  هاي    طرح به بانك  

 713833بررسـي شـده و از آن ميـان          ها     درصد در بانك   67/79 طرح، يعني    850571
 طرح به مرحله    555878تاييد شده نيز در نهايت      هاي     در ميان طرح   .اند  دهطرح تأييد ش  

 درصد مربوط به بخش     99/31 از ميان قراردادهاي منعقد شده       .اند  انعقاد قرارداد رسيده  
 53/39 درصد به خـدمات،      04/17 درصد به بخش صنعت و معدن        06/11كشاورزي،  

ارزش كـل   . شـگري اسـت    درصـد مربـوط بـه گرد       37/0درصد به خود اشـتغالي و       
قراردادهاي منعقد شده در مجموع بيش از نوزده هزار ميليارد تومان بوده كـه بـيش از                 

از كل مبلغ پرداخت شـده بـه        . سيزده هزار ميليارد آن به متقاضيان پرداخت شده است        

                                                 
 .23/8/1385مصاحبه مطبوعاتي و راديو و تلويزيوني؛ . 1
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 درصـد بـه صـنعت و معـدن،     32/51 درصد مربوط به كـشاورزي،   21/20متقاضيان،  
 درصـد مربـوط بـه       38/1 درصد به خود اشـتغالي و        71/9  درصد به خدمات،   38/17

ي بـردار    طرح بـه بهـره     392024 در مجموع    1386 دي   30تا تاريخ   . گردشگري است 
 درصـد بـه صـنعت و        10  درصد به بخش كـشاورزي،        03/31رسيد كه از آن تعداد      

.  به گردشـگري مربـوط بـود       29/0 به خود اشتغالي و      6/42 به خدمات،    08/16معدن،  
ايجـاد شـده اسـت، كـه        هـا      شغل جديد از اجراي طرح     831529ها    اين بررسي طبق  
 درصـد، صـنعت و معـدن        32/28بخش كشاورزي   : آن به ترتيب زير است    هاي    نسبت

 77 درصد و گردشـگري      44/21اشتغالي   درصد، خود    85/17 درصد، خدمات    61/31
ـ   دكشور از كل مبلغ پر  هاي    بررسي سهم استان  . درصد  يان نـشان اخت شـده بـه متقاض

 درصـد و خراسـان      86/8 درصد و سپس تهران با       97/8دهد كه استان خوزستان با       مي
 بيشترين سهم .اند  درصد بيشترين مبلغ را از كل تسهيالت دريافت كرده44/8رضوي با 

 14/8از استان آذربايجان غربي بوده به طوري كـه          ها    معرفي شده به بانك   هاي    از طرح 
بعـد از  . عامل از اين استان بوده استهاي  في شده به بانك   معرهاي    درصد از كل طرح   

فارس، آذربايجان شرقي و خوزستان به ترتيـب بـا          هاي    استان آذربايجان غربي، استان   
عامل بيشترين سهم هاي  ارائه شده به بانكهاي   درصد از كل طرح17/7 و 17/7، 93/7

خراسان رضوي و   هاي    ن كه استان   با وجود اي   .اند  زود بازده داشته  هاي    را در ارائه طرح   
زود هـاي      درصد بيشترين سهم را در تـصويب طـرح         51/8 و   60/8هاي    تهران با سهم  

آذربايجان غربي و خراسان رضـوي بـه ترتيـب          هاي     با اين حال استان    .اند  بازده داشته 
 برداري نيز اسـتان   از نظر بهره.اند  درصد از كل قراردادها را منعقد كرده       76/6 و   98/10

 درصد را دارد    53/13ي رسيده يعني    بردار  آذربايجان غربي بيشترين تعداد طرح به بهره      
در نهايت از كل اشتغال     .  درصد قرار دارد   34/8و پس از آن استان خراسان رضوي با         

ايجاد شده در كل كشور، استان تهران، خراسان رضوي و آذربايجان غربي به ترتيب با               
 در  .انـد   شترين سهم از اشتغال ايجاد شده را دارا بـوده          درصد بي  2/9 و   31/10،  78/11

نسبت مبلغ قراردادهاي منعقد شده به كل اعتبارات در نظر گرفته شده، استان قزوين با               
بـه طـور   .  درصد كمترين فاصله را بين برنامه دولت و عملكـرد داشـته اسـت        29/79

 بـه متقاضـيان      درصد از مبلغ قراردادهـاي منعقـد شـده         12/84متوسط در كل كشور     
مثل ايالم و بوشهر اين نسبت پايين است ها  اگر چه در برخي استان. پرداخته شده است
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490 گفتمان عدالت و معنويت

  1. درصد نرسيده است64ه به كمتر از گا اما هيچ
  

  اقتصاد » سازي مردمي«يا سازي  خصوصي. 6
  ) و سهام عدالت44با تأكيد بر اجراي اصل (

دهـد كـه وي در انتقـاد بـه دو مـدل              مـي   نـشان  نژاد  احمديهاي    تأمل در آراء و انديشه    
از يك سو و سوسياليسم و اقتصاد       داري    اقتصادي غرب يعني ليبراليسم و اقتصاد سرمايه      

يـا  » اقتصاد مشاركتي «توان آن را      مي دولتي از سوي ديگر به مدل سومي گرايش دارد كه         
 اقتـصاد هـاي     پس از فروپاشي شـوروي و روشـن شـدن ضـعف           . ناميد» اقتصاد مردمي «

دولتي و تعارض آن با توسعه، آزادي، جامعه مدني و حتي عدالت بـسياري از افـراد راه                  
گونـه كـه      همـان  نـژاد   احمدي. و ليبراليستي دانستند  داري    سرمايههاي    رهايي را در نظريه   

 مدني را سلب  هاي    معتقد است اقتصاد دولتي مانع توسعه و رشد اقتصادي است، آزادي          
انجامد، همچنين معتقد    نميسازد و به عدالت       مي صادي را فراهم  كند، زمينه مفاسد اقت    مي

دارانه نيز مغاير با توسعه همه جانبه و فراگيـر اسـت،             است كه اقتصاد ليبراليستي سرمايه    
كند و در درون منجر به فساد و تبعيض و            مي آزادي را پاي منافع صاحبان ثروت قرباني      

روه اقليتي كه منابع مالي را در اختيار دارنـد          در چنين اقتصادي گ   . شود  مي فاصله طبقاتي 
داري  سـرمايه هـاي   او اقتصاد آزاد حقيقي را در مـدل . شوند  ميبر امور سياسي نيز حاكم  

كه به دليل بلوكه شدن بيشتر ثروت جامعـه در دسـت گروهـي انـدك                كند    جستجو نمي 
مبتنـي بـر    » مـي اقتصاد مرد «. كند  مي اجازه مشاركت اقتصادي را از اكثريت جامعه سلب       
 اقتصاد مردمـي يـا      .هاست  و ثروت ها    مشاركت عمومي، عدالت و توزيع مناسب فرصت      

اي    در جامعـه   تـوان     نمي. دمكراسي اقتصادي همچنين شرط الزم دمكراسي سياسي است       
بـه عنـوان كارفرمـا اكثريـت      هـا     كه بيشتر ثروت آن در دست گروهي اندك اسـت و آن           

ــه عنــوان كــارگر و كا ــراي خــرده ســرمايه داران رمنــد اداره مــيجامعــه را ب كننــد و ب
مـدل اقتـصاد مـشاركتي    . كنند، از اقتصاد آزاد يا دمكراسي سخن گفـت       ميگيري    تصميم

اسـت تـالش دارد     » اقتـصاد اسـالمي   « كه متأثر از دريافـت وي از         نژاد  احمدينظر    مورد
از ضمن احترام به مالكيت خـصوصي و تـأمين آزادي بـراي كـسب سـرمايه شخـصي،                

                                                 
 .431-421، صص2؛ جدولت اقدام؛ تامالتي گذرا در گزارش عملكرد دولت نهم. 1
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كـه در آن تجمـع      اي    زيرا جامعـه  . انباشت ثروت در دست گروهي اندك جلوگيري كند       
معدود باشد، به ويژه كه از طريق مفاسـد اقتـصادي بـه دسـت               اي    سرمايه در دست عده   

آمده باشد، توانايي ايجاد توسعه همه جانبه و فراگير وجود ندارد، با عدالت اجتماعي در   
اقتصادي را  » اقتصاد مشاركتي «مدل  . انجامد  مي ثباتي  بي تضاد است و به فقر و تبعيض و       

معقول از سرمايه داشته باشند و در عمـران و  اي  داند كه در آن تمام جامعه بهره       مي سالم
در اين انديشه دخالـت دولـت       . آباداني جامعه خود سهم رضايت بخشي بر عهده گيرند        

و دولت در راسـتاي توسـعه و        يد  آ  در اقتصاد به طور مطلق پديده مذمومي به شمار نمي         
  . عدالت وظيفه نظارت و هدايت را بر عهده دارد

  : در عملياتي ساختن چنين اقتصادي به دو شيوه اساسي نظر داردنژاد احمدي
  هاي كوچك و زود بازده؛ها و بنگاهتقويت و توسعه تعاوني. 1
  .واگذاري در بورسو » سهام عدالت«دولتي به مردم از طريق هاي  واگذاري سرمايه. 2

هـاي  در ميان اين دو شيوه كه شيوه نخست آن پيشتر بيـان شـد، واگـذاري سـرمايه                 
زيـرا  . نژاد برخـوردار اسـت    اي در انديشه احمدي   دولتي و چگونگي آن از جايگاه ويژه      

 در  1370هاي دولتي سياستي است كه از اوايل دهه         يا واگذاري سرمايه  سازي    خصوصي
را نظر    ها به داليل متفاوتي نتوانستند موفقيت مورد       اما اين سياست   ايران آغاز شده است،   

بـه  هـا     در دهه گذشته نشان داد كه اين سياسـت        سازي    تجربه خصوصي . به دست آورند  
امـا يكـي از   . اهداف خود دست نيافتند و حتي حجم دولت چنـدين برابـر شـده اسـت               

و اموال دولتي بـه  ها  ، شركتها هان، كارخها هين نقدها اين بود كه در طول آن برنام     تر  مهم
از هايي  اشخاص معدودي واگذار شد كه گاه همراه با فساد اقتصادي بود كه پيشتر نمونه          

 يـاد » سـازي   اختـصاصي «با عنوان   سازي     از اين شيوه خصوصي    نژاد  احمدي. آن ذكر شد  
و بـا فـساد اقتـصادي از جملـه رشـوه، پـارتي بـازي                اي    كند، به اين معنـا كـه عـده         مي

اين شيوه  . دولتي را ناعادالنه تصرف كردند    هاي    و شركت ها    ي برخي كارخانه  خوار  رانت
بـا بـودن    . منافعي را براي كشور تأمين نكرد و تنها به سود همان افراد معدود تمام شـد               

ين تر  عادالنهنژاد اين تجربه تاريخي از يك سو و گسترش بورس از سوي ديگر، احمدي          
دولتي را واگذاري از طريق سهام و بـورس         هاي    گذاري سرمايه ين روش در وا   تر  و موفق 
بـا چنـين زمينـه و       . نـام بـرد   » اقتـصاد سازي    مردمي«او از اين رهيافت با عنوان       . دانست

 بـه   نـژاد   آغـازين مـسئوليت احمـدي     هـاي     در مـاه  اي    انگيزه اي، رهبر انقالب طي نامـه      
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 قانون اساسـي را بـه       44 درخواست وي پاسخ مثبت داد و عملياتي ساختن اجراي اصل         
بر اين اسـاس،    . بپردازدها     به اجراي آن سياست    تر  تا دولت با دستي گشاده    . او ابالغ كرد  

چهل درصـد از    . مانددولتي همچنان در اختيار دولت باقي مي      هاي    بيست درصد سرمايه  
شود و چهل     مي پايين جامعه به مردم منتقل    هاي    و با اولويت دهك   » سهام عدالت «طريق  

تواند بـه    ميها     انجام اين سياست   نژاد  در باور احمدي  . شود  مي درصد نيز در بورس ارائه    
دولت بيانجامـد كـه رشـد اقتـصاد و          سازي    تقويت اقتصاد مشاركتي يا مردمي و كوچك      

  .عدالت اجتماعي را در پي دارد
. كشور عادالنه در همه جا توزيع شود      هاي    امروز دولت اصرار دارد كه منابع و فرصت       

كه روزي بـا    هايي    ، موسسات، كارخانجات و ثروت    ها  امروز دولت اصرار دارد شركت    
اصل هاي  بخش مهمي از سياست. دالرهاي نفتي انباشته شد بين آحاد مردم توزيع بشود

 هـزار   150 ما احصا كرديم تا امروز بيش از         .هاست   مربوط به توزيع عادالنه ثروت     44
از ( دولتي است كه در همه جا و         هاي  گذاري   از سرمايه  انباشتههاي    ميليارد تومان ثروت  

 انـد،   متعلق به مردم  ها    اين. شوند  مي در كشور ما بسيار كم بازده و ضعيف اداره        ) جمله
كـه رهبـر عزيـز انقـالب        هـايي     دولت امروز براساس سياست   . بايد به مردم برگرداند   

يك طريق توزيع . برگرداندرا به مردم ها   مصمم است به دو طريق ايناند، تصويب كرده
هم از طريق بورس، با ضوابطي كـه خـداي نكـرده ايـن              ) يكي... (سهام عدالت است  

مثـل همـين    ... و منافع خاص قرار نگيرد    ها    ثروت ملي در اختيار افراد خاص با ديدگاه       
؛ يك ثروت با ارزش كه با قيمت بسيار پايين در اختيار            )رشت(شركت الكتريك ايران    

دادند،   مي علي رغم تعهدي كه دادند كه بايد گسترش       ها    آن. قرار گرفت خاص  اي    عده
ي منـد   پرداختند، متاسفانه فقط به دنبـال بهـره         مي كردند و حقوق كارگران را      مي حفظ

اصـل  هاي    بخش ديگر سياست  ... ي بودند طلب  كار كردن كارگران و فرصت      بي شخصي،
 اين نيـست كـه      گذاري  ناي سرمايه مع...  ملت است    گذاري  براي سرمايه سازي     زمينه 44

. البتـه آن هـم هـست      .  كنند گذاري  حتما افرادي بيايند چند هزار ميليارد تومان سرمايه       
تواند به اندازه يك آجـر        مي  اين است كه هركس در هر كجا اگر        گذاري  معناي سرمايه 

 در ساختن اين كشور و توليد ثروت سهيم بشود؛ به انـدازه يـك آجـر و اگـر كـسي                    
اند صد ميليارد تومان، او هم به اندازه توان خود بايد در توليد ثـروت مـشاركت                 تو مي
واگـذاري ثـروت و   ... وظيفه دولت باز كردن راه و تهيه مقررات و پشتيباني است   . كند
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هـاي     موازي با آن يك انقالب عظيم اقتصادي و ورود ايران بـه عرصـه              گذاري  سرمايه
زم است انجام بشود مبارزه با مفاسد اقتصادي        كار ديگري كه ال   . جديد و پيشرفته است   

گيرند و مبارزه با فساد را   ميتوزيع عادالنه ثروت را معادل فقرها  متأسفانه بعضي. است
وقتي كـه مـا بـا       . ، در حالي كه هر دو بياني انحرافي است        گذاري  جلوگيري از سرمايه  

. كنـيم   مـي  تالش مثبت بـاز   كنيم، در واقع راه را براي كار و           مي فساد اقتصادي مبارزه  
شـاهد پيـشرفت    هـا     يخوار  و ويژه ها    بازي ها، پارتي  يخوار  امكان ندارد با وجود رانت    

هـايي    و مريـضي  ها    ، آفت ها  مبارزه با فساد در واقع از بين بردن ميكروب        . كشور باشيم 
آيـد   مـي ها    وقتي آلودگي ... است كه مانع از رشد كشور و رشد اقتصادي كشور است          

اي   در اختيار عـده   ها    و توانمندي ها    روند و همه وقت   سالم از عرصه كنار مي    هاي   انسان
  1.گيردخاص قرار مي

كند، مگر در     نمي  جديد گذاري   ديگر دولت خودش سرمايه    44اصل  هاي    با سياست 
دانيـد    مي...كند  ميها حمايتتر نفت، اما در پايين  هاي    جاهاي خاص مثل باال دستي    

 سه هزار و هفتصد يا هشتـصد ميليـارد تومـان            1384داي سال    تا ابت  1370از سال   
كم كردن  . 1: چند چيز بود  ها    هدف واگذاري . دولتي اتفاق افتاد  هاي    واگذاري بنگاه 

ارتقاي كارآمدي واحد   . 3ميدان دادن به مردم براي فعاليت اقتصادي؛        . 2بار دولت؛   
ـ     ريـزي     متأسفانه چـون برنامـه    . واگذار شده  ش مهمـي از ايـن      مناسـبي نبـود، بخ

ما ساالنه هفتـصد تـا هشتـصد ميليـارد          . امروز وبال گردن دولت است    ها    واگذاري
بسياري . جديد بدهيم و انباشته شود و بازگشتي هم نداشته باشدهاي   تومان بايد وام  

واگذار شده، كارخانه را از بيخ ) البي(زني   چون از روي رابطه و چاني  ،همها    از آن 
 يكي همـين    .اند  بردهاند    و سود آن را برداشته    اند    ران را آواره كرده    كارگ اند،  تراشيده

ايران الكتريك رشت است كه من از آقاي استاندار پرسيدم چقدر ارزش مجموعـه              
هـا    ارزد، غير از كارخانه و دستگاه       مي سي ميليارد تومان  اش    گفتند فقط زمين  . است

 د، دو و هشتصد، سه ساله، حاال ما     را چند داده بودند؟ دو و هفتص      ها    اين. ها  هو سول 
آينـد    مـي  بعد هم تراشيدند و كارگران هـر روز       . گوييم سه ساله يعني يك دهم      مي

من جاي ديگري هم گفتم، من بـا        ... استطور    جاهاي ديگر هم همين   . سراغ دولت 
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494 گفتمان عدالت و معنويت

ايــن . موافــق نيــستمســازي  اقتــصاد مــوافقم، امــا بــا خــصوصيســازي  مردمــي
امـا مردمـي    . شـود  ميسازي    رويم جلو اختصاصي    مي يك قدم كه  سازي    خصوصي

يعني هر كس استعداد و توان دارد، هركس هست، بيايد جلو كار بكند، نه اين كـه                 
ميزي  ميزي، پشت  گروهي و زير   حزبي و هم   فقط دست فاميل و دوست و رفيق و هم        

  1.و پارتي بازي باشد
ايـن  . م واگـذار كنيـد    اجراي عدالت اين است كه كارها را به مرد        هاي    يكي از راه  

وظيفه دولت اين است كه امكانـات، پـشتيباني،         . كه بايد كشور را بسازند    اند    مردم
سـازي    اما با اين شيوه خـصوصي     . راهنمايي و حمايت را در اختيار مردم قرار دهد        

ما با اين شيوه كـه      . كه از چند سال قبل در كشور ما به راه افتاد، به شدت مخالفيم             
ميليارد تومان ثروت به    ها    و يك شركت دولتي را با ده      اي     اي، مزرعه  بيايند كارخانه 

هم بيايند بالفاصله انبارها را     ها    گروه كوچكي با قيمت بسيار كم واگذار بكنند و آن         
را جمع كنند، كارگران را بيرون كنند و فقط شيره جان دولـت             ها    خالي كنند، سوله  

 انـد،   كه با وجدان پاك آمـده     اند    م بوده البته كساني ه  . را بكشند، به شدت مخالفيم    
كنند،   مي كنند و خدمت    مي  درست اداره  اند،  كارخانه يا جايي را كه از دولت گرفته       

كـه طـي    هايي    خواهم اينجا اعالم بكنم همه آن واگذاري        مي اشكالي ندارد، اما من   
اين چند سال انجام شده است، اگر اين افراد بـرخالف تعهـدات واگـذاري انجـام       

پـس خواهـد    ها    اين دولت با قدرت خواهد ايستاد و اموال مردم را از آن           ... اند  ادهد
  2.گرفت

. اين نيست كه ما به هر ترتيبي بياييم اموال دولت را بـدهيم بـرود              سازي    خصوصي
اين است كـه دولـت فـضا را         سازي    خصوصي. نيستسازي    اين اسمش خصوصي  

 اين. ا را باز كنيم كه مردم جلو بروند       فض. اشغال نكند كه مردم بتوانند فعاليت كنند      
 هيچ  كنم   نمي اتفاقاتي افتاد كه فكر   سازي    به نام خصوصي  . سازي  شود خصوصي  مي

متعلق به كـل مـردم      ) الكتريك ايران (گفتيم اين كارخانه      مي ما... كس راضي باشد  
كرديم، بيشتر سود     مي اگر سهامش را مجاني در بين مردم رشت تقسيم        . رشت است 
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495 ها ها و روش يافتگي، چالش مسائل ايران؛ توسعه

به همين دليل دولت تصميم گرفت سهام كارخانجات را به صورت سـهام             .. .داشت
  1.تر شروع كرديمگام اول را هم از اقشار ضعيف. عدالت در متن مردم توزيع كند

 را  44صـدر اصـل     هاي    مقام معظم رهبري در پاسخ به نامه و تقاضاي بنده سياست          
يـف روشـن شـد و       كه صنايع بزرگ و اصلي كشور است، ابـالغ فرمودنـد و تكل            

هـا    دولـت در بخـش واگـذاري      گيري    را روشن كردند و جهت    ها    تكليف واگذاري 
اي  اجازه داده نخواهـد شـد كـه عـده        ها    همه بدانند در اين واگذاري    . مشخص شد 

اين متعلق به ملت    . خاص با ارتباط با سيستم دولت، بر ثروت ملت چنگ بياندازند          
يك بخش آن كه    . ت كه اين ميان مردم برود     اساي    بنابراين طراحي ما به گونه    . است

سهم عدالت است، با ترتيباتي كه كميته مربوطه تنظيم كرده، ميان همه ملت توزيـع               
آن بخش را هم كه بايد به بورس برود و مردم بتوانند بخرند نيز طوري               . خواهد شد 

 يعني دادن فرصـت     44 اصل   هاي  سياست... كنيم كه بين مردم پخش شود       مي تنظيم
چيزي كـه   . گذاري در موضوعات اساسي و مادر كشور       ه عموم مردم براي سرمايه    ب

در سـال گذشـته     ... انـد   را نداشته ها    در آن بخش  گذاري    تا االن مردم اجازه سرمايه    
اجازه داده بودند بخشي از موجودي دولت واگذار بـشود، آن چـه قابـل               ) 1384(

كه به اي  دهمان  تومان آن باقي   ميليارد 4200بازگشت بود حساب كرديم پارسال، شد       
اين يـك   . اين دولت رسيد، اين را ديگر متوقف كرديم كه در سهام عدالت بياوريم            

توجه داشته باشند اين به خودي خود مشاركت يـا افـزايش سـهم              . واگذاري است 
اين واگذاري سـهام عـدالت بـه    .  نيستگذاري بخش خصوصي در توليد و سرمايه    

  2.مردم است
 .مان را صـد درصـد واگـذار كنـيم          توانيم برخي از سهام     مي ما) اين اصل با ابالغ   (

كه هايي    آن. توانيم برخي از كارخانجات و موسسات را صد درصد واگذار كنيم           مي
نـصفش سـهام    . توانيم هشتاد درصدش را واگـذار كنـيم         مي  هست، 44صدر اصل   

. رود  ميورسعدالت است يعني حدود شصت هزار ميليارد تومان و نصفش هم به ب
از صـنايع   اي    باالخره دولت بايد در گوشه    . ماند  مي بيست درصدش هم براي دولت    
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496 گفتمان عدالت و معنويت

  1.افتد بزرگ باشد، واال كار فعال راه نميهاي  گذاري بزرگ و سرمايه
ظرافـت دارد،  .  يك انقـالب بـزرگ اقتـصادي اسـت         44اصل  هاي    اجراي سياست 

 واال در يـك مـسيري     . گـذاريم بايد پايمان را جاي سـفت ب      . خواهد ميريزي    برنامه
گيريم، يا مثل همـين پـانزده     ميافتيم كه بيست سال بعد از قضيه نتيجه معكوس         مي

ـ   ) لـذا ... (افتد دست يك عده خـاص       مي كنيم و   مي سال قبل واگذار   ، هـا   هبايـد پاي
  2.ساختارها، مقررات و رفتارها را درست كنيم

 را داريـم    44اصـل   هـاي     سياست. كنيم   نمي  را دنبال  44دقت كنيد ما اجراي اصل      
در عين  . باشدزدگي    اتفاقا اينجا جايي است كه مطلقا نبايد شتاب       . كنيم  مي عملياتي

سـئوال پيچيـده مقابـل      هـا     كنيم ده   مي حال كه ما داريم با حداكثر سرعت حركت       
كردند بار را از دولت برداشتند و بـه مـردم    سازي    كشورهايي كه خصوصي  . ماست

شما ببينيد . داريم كنيم و با استحكام قدم برمي  ميه را داريم مطالعه   منتقل كردند، هم  
دانيـد    مـي  االن. يكي از نتايج استحكام اقدامات اقتصادي دولت رونق بورس است         

حجـم معـامالت در     . گذرانـد   مي ين دوران خودش را   تر  بورس ما يكي از پر رونق     
 كـه بـورس درسـت       باالترين سطح هفت الي هشت سال اخير است، يعني از اولي          

ريـزي    اين به خـاطر برنامـه     . دارد  مي شد، و به سمت ثبات و استحكام دارد قدم بر         
  3. است44اصل هاي  درست دولت براي اجراي سياست

چگونـه واگـذار    .  هزار ميليارد تومان ثروت دولت بايد واگـذار شـود          150حداقل  
آيا منابعي هـست؟     ما چيست؟ اصال     گذاري  شود؟ تأثير آن در بازار و رشد سرمايه       

شود؟ ادامه كارش چـه خواهـد         مي قدرت خريدي هست كه آن را بخرد؟ بعد چه        
شد؟ حمايت از او چه خواهد شد؟ چقدر نقـدينگي الزم دارد؟ بـازار سـرمايه مـا      

را هـا     ايـن ) ابتـدا (كنيم    مي سواالتي است كه ما داريم تالش     ها    چگونه است؟ اين  
  4.اه بيندازيمجواب بدهيم و باالخره اين بخش را ر

 هزار ميليارد تومان قابل واگذاري را امـروز بريـزيم داخـل             150يم همه   توان    نميما  
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497 ها ها و روش يافتگي، چالش مسائل ايران؛ توسعه

از يك طـرف بايـد بـراي        . بازار كشش ندارد  . شود  مي بازار، اصال اقتصاد ما مختل    
مردم ظرفيت درست كنيم كه بتوانند بيايند بپذيرند، از يك طرف ديگر بايد مواظبت    

اگه همـه تـوان مـردم را بكـشيم و           . جديد ما آسيب نبيند   هاي   گذاري  بكنيم سرمايه 
ـ    نمي دوباره خود دولت  .  كند گذاري  بدهيم خوب چه كسي سرمايه    شان    تحليل ود ش

مـا  .  مختـل نـشود    مـان   خواهيم بگيريم به چه كسي بدهيم تا بورس         مي پول را . كه
... اسـت ساالنه پنج، شش هزار ميليارد تومان تا االن كال چرخش بورسـمان بـوده               

يم تـوان     نميخوب وقتي پنچ، شش ميليارد تومان چرخش بورس است، يك دفعه ما             
هـا    ايـن . خورد  مي خوابد، بر سرش    مي بقيه صنايع . بيست هزار تا به آن تزريق كنيم      

مهمتـر از اجـراي     اي    بحث اقتصادي ... مالحظاتي است كه ما بايد به آن توجه كنيم        
در دستور كار كشور نداريم و      ) 1386 و   1385در سال   ( االن   44اصل  هاي    سياست

. جالب است كه همه دنيا روي اين حساس شده است كه در ايران چه خبـر اسـت                 
از نظر جمعيـت،    . ما يك كشور قدرتمندي هستيم    . خوب ايران كشور بزرگي است    

صصين، دانشگاهيان  خهفتاد ميليون جمعيت با استعداهاي بسيار باال، كارشناسان، مت        
. ن فراوان به لحاظ استعدادهاي طبيعي و در منابع هم بحمداهللا غني هستيم و توانمندا 

اگر ما بتوانيم اقتصادمان را در ريل صحيح بياندازيم، اين اقتصاد نه تنها كل منطقـه                
  1.دهد  ميرا، كل دنيا را تحت تأثير قرار

ـ هاي    و ظرافت ها    اين يك اتفاق بسيار بزرگ اقتصادي است و از پيچيدگي          ي فراوان
دولت يك ستاد بسيار قوي تشكيل داده، چهار كـارگروه تـشكيل            . برخوردار است 

آن بخشي كه مربوط بـه سـهام        . كند  مي مختلف آن را دنبال   هاي    داده و دارد بخش   
اش انجـام شـده بـود، االن         عدالت است، چون قبال كار كرده بوديم و سازماندهي        

 باشيد، كل سـرمايه داخـل       دقت داشته ) اما در بخش بورس   ... (سرعتش زياد است  
بنـابراين، سـرعت و     . بورس اوراق بهادار، كمتر از پنجاه هزار ميليارد تومان اسـت          

اقتـصادي بايـد تـابع      هـاي     چگونگي واگذاري، فرصت حضور در بورس و رقابت       
چهارچوب دقيقي باشد تا رشد اقتصادي ما را آسيب نزند، منجر به عدم تعـادل در                

 بـيش از    گذاري  تحرك مردم را در اقتصاد و سرمايه      هاي    توزيع ثروت نشود و زمينه    
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498 گفتمان عدالت و معنويت

اعالم . دهيم  ميجوابها  ده سئوال جدي است كه ما داريم به آن. گذشته فراهم كند
هم مقاالت خيلي خـوب  ها  خيلي. هر كس نظر و ديدگاهي دارد بگويد ايم    هم كرده 

  1.كنيم  ميفادههم داريم استها   از آن.اند  اظهار نظرهاي خوبي كردهاند، نوشته
فـوالد، مـس و     . براي اين كه واگذار بشوند    اند     شده بزرگ ما به خط   هاي    االن بنگاه 

دانيد   مي تا براي واگذاري آماده بشوند    ها    هر كدام از اين   . آيند  مي مخابرات ما دارند  
بايد تمام اموالش احصا بشود، سندها صادر و ارزشـيابي بـشود،   . برد  مي چقدر كار 

داده يا مشخص بشود و ارزش روز در آن بيايد، كه هر كدام چند ماه               آن  هاي    بدهي
در بودجـه   . آيند  مي اما اين كار را كرديم و همه دارند به نوبت         . برد  مي كار سنگين 
، خودمان پيشنهاد داديم و خودمان را به هفـت هـزار ميليـارد              )87،  86(هم برديم   

قبل از اين دولت هيچ     . بودتومان فروش موظف كرديم كه اين كار هم كار بزرگي           
  2.گاه سيصد ميليارد تومان هم فروش نرفته است

خواهم در محـضر شـما،        مي ،ايم  براي اين كه بدانيد چرا ما به سهام عدالت رسيده         
ما چرا بايد اين را در اختيار افراد خاص بگـذاريم؟           ... يكي دو نمونه را عرض كنم     
خانجـات دولتـي و همـه امـوال         دولتي، همـه كار   هاي    تصميم گرفتيم همه شركت   

هرچه شد، اين را به صورت سـهام        . اقتصادي دولت را در يك سبد و كاسه بريزيم        
. ملت ايران، تقسيم كنـيم    ) افراد(ين  تر  عدالت بين كل ملت ايران با اولويت محروم       

 محـروم آغـاز   هاي    سهام عدالت را در گام اول از استان       . اسم اين شد سهام عدالت    
براي اين كه ببينـيم ايـن       .  نوشتيم  نامه  را طراحي كرديم و آيين    ايي  ه  روش. كنيم مي

كنـد و اشـكال و نـواقص آن چيـست، در چهـار تـا از                   مـي  روش درست عمـل   
ين افـراد آن اسـتان      تـر   بين محـروم  ها    كشور و در آن استان    هاي    ين استان تر  محروم

  3.شناسايي كرديم، حدود هفتصد هزار نفر جمعيت شد
هدف اول، مشاركت همه ملت . شود  ميه هدف عمده طراحي و اجراسهام عدالت با س  

همه بايد در اين خاك ريشه داشـته باشـيم، ريـشه فرهنگـي و     . ايران در ساختن است  
به لحاظ اقتصاد فردي ريشه داريم، اما همه بايد در يك كار اجتماعي بـراي               . اجتماعي

                                                 
 .7/6/1385هاي داخلي و خارجي؛  مصاحبه با رسانه. 1
 . 27/2/1386مصاحبه رياست محترم جمهوري درباره عملكرد اقتصادي دولت نهم گزارش اقتصادي؛ . 2
 .5/12/1384سخنراني در ديدار با مردم لردگان؛ . 3

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r



499 ها ها و روش يافتگي، چالش مسائل ايران؛ توسعه

 دوم، اجـراي عـدالت      هـدف . ساختن ايران زمين مشاركت بكنيم و همه شريك باشيم        
 شد  گذاري  سال از منابع عمومي سرمايه    هاي    سال. ين هدف است  تر  است كه شايد مهم   

 گـذاري   يي فراهم آمد، اما همه ملت به طور عادالنه از منـابع ايـن سـرمايه               ها  و ثروت 
سهام عدالت يعني توزيع ثروت . ايجاد شدها   نشدند و به داليل گوناگون فاصلهمند بهره

بينيـد بـراي      مي به همين دليل است كه شما     . ور عادالنه بين اقشار گوناگون    دولت به ط  
 بـه همـه اقـشار       شاءاهللا  ان. پايين درآمدي هم تخفيف و هم تسهيالت هست       هاي    دهك

مجوز دو دهك از مقام معظم      ) 85آبان  (تا امروز   ) اما. (سهام عدالت عرضه خواهد شد    
 پرداخت پنجاه درصـد مـابقي در ده         رهبري اخذ شده است؛ با پنجاه درصد تخفيف و        

هدف سـوم كوچـك كـردن دولـت       ... سال، بدون آن كه سودي روي آن كشيده شود        
اش خيلـي توسـعه پيـدا        گري دانيم دولت بزرگ است و تصدي       مي باالخره همه . است

. ، نظارت و هدايت را از دولت سلب كـرده اسـت           ريزي  كرده است و اين امكان برنامه     
وقتـي  .  يك كارفرما و متصدي بزرگ، اصال رقيب مردم است         دولت خودش به عنوان   

 چون هـيچ كـس زورش بـه دولـت         . دولت بيايد، امكان ندارد مردم بتوانند رشد كنند       
چرا كه . كند  ميكه وارد بشود، عرصه را بر مردم تنگاي  دولت در هر عرصه. سدر نمي

اسـت كـه يـك      معلوم  . قوانين، مقررات، مجوزها و همه چيز دست خود دولت است         
وام بگيرد و بيمه و ماليـات و قـسط          ها    تواند از بانك    مي تر  شركت بزرگ دولتي راحت   

و هـا     بعـدش هـم در رسـيدگي      ... تواند مجوزها را بگيرد     مي تر  بانك را ندهد و راحت    
كمـا ايـن كـه    . دولت است ديگر، سود هم نداد كسي به او كاري نـدارد      ... وها    كنترل
اد و كسي هـم بـا او كـاري          د   نمي دست دولت بود، سود هم    طوالني اقتصاد   هاي    سال

 پرداخـت (شـان     در گام اول پانصد هزار تومان به هر نفر با اعضاي خـانواده            ... نداشت
تواند چهار برابر شود، چون ما بـه ازاي هـر نفـر دو ميليـون تومـان                    مي اين). شود مي

ولت اين است كه تـا تكميـل    البته ما قرارمان اين است و مصوبه د       ... ايم  بيني كرده  پيش
. روند واگذاري، اين سهام قابل خريد و فروش نباشد تا تكميل بشود و بعد باز بـشود                

.  شده، بايد خـوب اجـرا شـود        بيني  پيشالبته ساز و كارهايي     . بايد خيلي مراقبت كنيم   
 نيايند اين سهام را از دست مردم به قيمت پايين در بياورند و بعد دوباره مـردم                اي    عده

. ملك است . كنم كه نفروشيد    مي بعدش هم توصيه  ... پولدار شوند اي    فقير بمانند و عده   
آيد و آمارهاي اقتصادي ما ثابت كرده، سرجمع   مياز آن موقعي كه من يادم. نگه داريد
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500 گفتمان عدالت و معنويت

حاال يك مـوقعي كمتـر و يـك         . هميشه سود كرده است   . ملك هيچ وقت ضرر نكرده    
گيريـد و هـم قيمـت         مي يعني هم سود را   .  است موقعي بيشتر، ولي هميشه سود كرده     

آموزش بدهند و مردم هم مراقبت بكنند كه كار انجـام           ها    دستگاه. رود  مي سهامتان باال 
كه درباره سـهام عـدالت مطـرح بـوده اسـت، همـه        هايي    تا امروز همه سوال   ... بشود
ـ ) اين كه (، معامالتش، سودش و     اش  ، آينده اش  اش، چگونگي  ها، نحوه  سوال ديريتش م

در آينـده   هـا     نقـش ايـن   ... اتفاق بيافتد ها    استفاده سوءشود، كجاها ممكن است       مي چه
پاسخ داده ها  شود؟ چه بكنيم كه بازدهي پايين نيايد و باال برود؟ همه اين  مياقتصاد چه
   1.شده است

ين و  تـر   مختلف درآمدي جزء پيچيـده    هاي    در واگذاري سهام عدالت شناسايي دهك     
چون براي هر دهك يك تسهيالت و       .  كارهايي است كه بايد انجام بشود      ينتر  حساس

امكانات ويژه آن دهك بر مبناي عدالت منظور شده است، مثال كساني را كـه در روز               
ين سـطوح  تر جزء پايين) 1385 آبان 6(همايش واگذاري سهام عدالت واگذار كرديم      

 ما اين است كه حدود      بيني  پيشچهار ميليون و ششصدهزار نفر كه       . درآمدي كشورند 
نهادهاي حمايتي هـستند كـه بايـد وارد     هاي    يك و نيم ميليون نفر ديگر پشت دروازه       

قـرار شـد بـه      . بعدي، تا كار واگـذاري درسـت انجـام شـود          هاي    بعد دهك . بشوند
معنايش ايـن   . اول و دوم پنجاه درصد تخفيف داده شود و بقيه هم ده ساله            هاي    دهك

شود و اين كار درستي در جهـت اجـراي        مي اني و رايگان واگذار   است كه تقريبا مج   
وزارت رفـاه در    . بعدي با تسهيالت متناسب با خودشان     هاي    بعد دهك . عدالت است 

بعضا آمار نامناسب داريم كـه      . نقش محوري دارد  ها    شناسايي و ساماندهي اين دهك    
گونـاگون  هاي     بخش افرادي كه در وهله اول توسط     . كند  مي ما را از هدف اصلي دور     

شناسايي شده بودند، پنج ميليون و هشتصد هزار نفر بودند، بعـد كـه وزارت رفـاه و                 
و هـا     نشستند و اين آمار را تجزيه و تحليـل كردنـد، مـشابه            سازي    سازمان خصوصي 

ايـن وظيفـه   ... را كم كردند، يك ميليون و دويست هزار نفر از آن كم شد،         ها    تكراري
تا شش دهك را براي ما روشن بكند، بعد         بندي    حداقل بايد مرز  وزارت رفاه است كه     

                                                 
 .6/8/1385سخنراني در همايش واگذاري سهام عدالت؛ . 1
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501 ها ها و روش يافتگي، چالش مسائل ايران؛ توسعه

  1.شود  ميتر در واگذاري كار آسان
مأموريت اول ارتقـاي سـهم      : دولت دو مأموريت مهم در حوزه  تعاون بر عهده دارد          

 درصد از كل اقتـصاد كـشور        25ابالغي تا سقف    هاي    بخش تعاون براساس سياست   
 اسـتاني و    گـذاري   سـرمايه هاي     در قالب شركت   است و دوم توزيع سهام عدالت كه      

  2.شود  ميشهرستاني انجام
مردم در نظام جمهوري اسالمي سـهام داران نظـام   «: فرمودند) رهبر انقالب(آن كه  
 امـا . ، اين يك اصل كلي است كه هر كس هر جا هـست، سـهامدار اسـت         »هستند

ايـن طراحـي    . باشـيم داشته  اي    خواهيم از اين به بعد به طور سمبليك هم جلوه          مي
سهام عدالت يعني همه شريك باشند و هر كس سهامي در كارخانه، مركز اقتصادي     

 دولـت هـر     گـذاري   يك كاسه بشود و از مجموع اين سـرمايه        ها    دارد كل اين  ... و
  3.ايم گذاشته» سهام عدالت«اسمش را . ايراني سهمي داشته باشد

چـون  . ين اسـت تـر  ق افتاده و سالم   به نظرم اين جزء بهترين كارهايي است كه اتفا        
 شوند، اين كه چه تـسهيالتي       مي يكي يكي سطح درآمدي و كد ملي افراد شناسايي        

 مثبـت اقتـصادي   هـاي     شود و ما اكثريـت مـردم را وارد فعاليـت            مي دهيم ثبت  مي
كنـد، در     مي فروشد، سهامش را زياد     مي خرد،  مي آن كسي كه سهام دارد،    . كنيم مي

هـم بايـد    ها    البته رسانه . گيرد  مي ند و كارهاي اقتصادي را ياد     ك  مي مجموع شركت 
 يعني چه و مجمع،     گذاري  مردم را آموزش بدهند كه سهم بورس، اقتصاد و سرمايه         

خواهيم كه مردم وارد عرصه       مي اگر واقعا .  چيست گذاري  تصميات، سود و سرمايه   
خرند و    مي اي خاصي بشوند بايد آموزش بدهيم؛ واال اگر ببريم در بورس باز قشره          

  4.ماند  ميكاله بقيه سرشان بي
را چهـار برابـر كـرديم و        ها    كميته امدادي هاي    ما دريافت ) در پي عدالت گستري   (

 به فضل الهي سـودش دارد تقـسيم       ) 86(سهام عدالت را هم داديم و همين امسال         
يعنـي  ... م بودند بيشتر اضافه كردي    تر  را كه پايين  هايي    حقوق كارمندان، آن  . شود مي

                                                 
 .7/8/1385راسم راي اعتماد به وزير پيشنهادي رفاه و تأمين اجتماعي؛ سخنراني در م. 1
 . 14/8/1385سخنراني در مراسم راي اعتماد به وزير پيشنهادي تعاون؛  .2
 . 25/4/1385؛ )ع( سخنراني  در مراسم افتتاح صندوق مهر امام رضا. 3
 .19/21/1385 ايران؛  نامه مصاحبه اختصاصي با روز. 4
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502 گفتمان عدالت و معنويت

هـا    را كه رده پايين بودند بيشتر اضافه كرديم، به بااليي         هايي    به صورت پلكاني اين   
 تا پنج سال ادامـه بـدهيم كـه          شاءاهللا  انرسيد چهار، پنج درصد و قرار شد اين را          

شـما  . دهـيم   مـي  پـايين هاي    البته ما سهام عدالت را هم از رده       . كم بشود ها    فاصله
ما به بـيش از ده ميليـون        ) 1386در پاييز   (اند    ماري كه گرفته  بدانيد مطابق آخرين آ   
ببينيـد مـا از   . شود و سهام به نام شخص است    مي  نظارت .ايم  نفر سهام عدالت داده   

هـا    ايـن . به بهزيستي و كميته امداد گفتيم اول اسامي را بدهيـد          . كجا شروع كرديم  
. سهام داديـم  ها    د، به آن  حدود شش ميليون نفر ش    . ين طبقات را جدا كردند    تر  پايين

ين طبقات را تر شناسايي كنيد و پايينايم   و گفته ايم    در هر روستا كميته درست كرده     
بعد گفتيم بايد   . ممكن است در يك جا دو نفر اشتباهي هم بكنند         . به ما معرفي كنيد   

  1.آقاي بخشدار امضا كند و فرماندار هم تأييد كند تا ما قبول كنيم
  

  )يا طرح تحول اقتصادي(گانه  هفتهاي  اصالح نظام. 7
اي   مرحلههاي    آن است كه او به سمت سياست      گر     بيان نژاد  دقت در رفتارشناسي احمدي   

وي بـراي تحـصيل اهـداف خـود متناسـب بـا دوره و فرصـت مـديريتي                   . گرايش دارد 
 كند و در هر دوره بر موضوعي تأكيد بيـشتري          ميبندي    را زمان ها    مشخصي كه دارد، آن   

هـاي    بنگاهسازي     بر موضوعاتي چون نهادينه    نژاد   احمدي 86 و   85اگر در سال    . ورزد مي
و ريـزي     كوچك زوده بازده اقتصادي، اصالح نظام بانكي، اصالح نظام مديريت و برنامه           

 و از همـان آغـاز       1387 و واگذاري سهام عدالت تأكيد داشت، در سال          44اجراي اصل   
 البته دليل ايـن تقـدم و تـأخرِ زمـاني را           . ركز كرد سال بر روي طرح تحول اقتصادي تم      

توان در مسائلي چون ميزان توانايي و ظرفيت اجراي دولت كه در سه سـال گذشـته                  مي
 نـژاد   افزايش يافته بود و حتي افزايش تجربيات او نيز يافت، كما اين كه به گفته احمدي               

 در مرحله كارشناسـي     و معاونت اقتصادي وزارت اقتصاد طرح ياد شده بيش از دو سال           
  . و ارزيابي بوده است

دو ساله، متعاقب تشكيل ستاد راهبـردي  اي  فرايند تدوين طرح تحول اقتصادي با پيشينه      
مرحلـه  . و در جهت تحقق اهداف چهارگانه دولت نهم آغاز شد و شامل چهار مرحله بـود               

                                                 
 . 7/9/1386 در ديدار با ائمه جماعات استان تهران؛ سخنراني. 1
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503 ها ها و روش يافتگي، چالش مسائل ايران؛ توسعه

 طراحـي   مرحلـه دوم بـه    . اختـصاص داشـت   هـا     اول به شناخت مشكالت و ريشه يابي آن       
. پرداخـت   مـي  مربوط به هر بخـش    هاي    چهارچوب كلي اصالحات، رئوس برنامه و پروژه      

. بـود هـا   و مرحله چهارم، عمليـاتي سـاختن آن  ها  مرحله سوم شامل طراحي تفصيلي پروژه   
 در نخستين برنامه تلويزيوني كه به منظور تبيين طرح تحول اقتـصادي صـورت          نژاد  احمدي

 ين راه كارهـاي رفـع مـشكالت اقتـصادي كنـوني نظيـر             تر  ر بنايي گرفت از آن به عنوان زي     
او . ي، تورم، سرعت پايين رشد اقتصادي، فاصله طبقاتي و اتالف منابع كشور ياد كرد     كار  بي

نظام «، »نظام مالياتي«، »ها هنظام ياران«،  »وري  نظام بهره «در اين طرح از اصالح مواردي چون،        
نظـام  «در كنـار  » نظـام توزيـع كـاال و خـدمات      «، و   »لي پول م  گذاري  نظام ارزش «،  »گمركي
  . پيش بر آن تأكيد داشت، سخن گفتها  كه از سال» بانكي

 گرچـه چــرخش و دگرگــوني در  1387تمركـز بــر طــرح تحـول اقتــصادي در ســال   
آمـد و همـان اهـداف و          مـي  بـه شـمار   هـا     گذشته بود اما مكمل آن سياسـت      هاي    تاكتيك

رد كـه عبـارت بودنـد از توجـه بـه طبقـات و منـاطق محـروم،                   ك ميگيري    راهبردها را پي  
دولـت، جلـوگيري از اسـراف، مردمـي كـردن اقتـصاد و              هـاي     يي، كاهش هزينه  زدا  تمركز

موجـود در ارائـه طـرح تحـول         هـاي     در پي تبيين اهداف و انديـشه      . كوچك كردن دولت  
كـه  اي  ي از مقالـه يها تأكيد داشت، به جاست كه به بخش    ها     بر آن  نژاد  اقتصادي كه احمدي  

از سوي معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصاد و دارايي و دبيرخانه كار گروه طرح تحـول                
  .اقتصادي درباره اين طرح تهيه شده است، اشاره كنيم

دولت براي آن كه بتواند خـود را        » اصالح نظام مالياتي  «مطابق اين نوشتار، در بخش      
در كشورهايي كه از    . ي درآمدهاي مالياتي اتكا كند    از اقتصاد دولتي رها سازد بايد بر رو       

از بودجـه عمـومي     اي    نظام مالياتي مطلوب و كارايي برخوردارند بخش قابـل مالحظـه          
در حـالي كـه در ايـران بـه دليـل سـهم انـدك        . شـود   ميتأمينها  دولت از محل ماليات  

و ها    ز كل ماليات  درآمدهاي مالياتي در توليد ناخالص داخلي، سهم پايين ماليات ثروت ا          
به نسبت درآمدهاي وصولي، نظام مالياتي كـشور        آوري    جمعهاي    باال بودن نسبت هزينه   

از مشكالت اين حوزه وجود قوانين و مقررات ناهمسو،         . كارايي الزم و مناسب را ندارد     
روز، فرار مالياتي بـه خـصوص در        هاي    استاندارد، عدم استفاده از فناوري     غيرفرايندهاي  

در هـا   باالي درآمدي جامعه، پايين بودن فرهنگ مالياتي و گستردگي معافيـت اي ه  دهك
در اين خصوص برنامه اصالحي نظام مالياتي بر اجراي سه برنامـه            . قوانين مالياتي است  
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504 گفتمان عدالت و معنويت

طرح جامع مالياتي، بازنگري قوانين مالياتي و اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده نظر              
هاي   فرايندسازي    استاندارد: شود  مي زير عملياتي هاي    ياستاين اهداف با اجراي س    . دارد

ماليــاتي، شناســايي و ايجــاد بانــك اطالعــاتي اشــخاص حقيقــي و حقــوقي، شناســايي 
اطالعاتي برون سـازماني، سيـستم حـسابداري ماليـاتي، بـازنگري و اصـالح        هاي    پايگاه

ات، و در نهايـت     ساختار سازماني، تدوين استراتژي منـابع انـساني و مـدل ارائـه خـدم              
  .اطالعاتيهاي  نرم افزارها و بانكسازي  ارتقاي فناوري اطالعات و يك پارچه

دهد كه ايـن      مي ، بررسي عملكرد اين مجموعه نشان     »اصالح نظام گمركي  «در حوزه   
بررسي . نظام با مشكالتي چون زمانبر بودن تشريفات گمركي و قاچاق كاال مواجه است            

  :دهد بنيان مسايل فوق در موارد زير است  مين در اين باره نشاتر جزيي
  جامع و كامل نبودن نظام تعيين ارزش در گمرك ايران؛. 1
از جامعه تجاري كشور با هدف انتفـاع مـالي          هايي    وجود انگيزه تخلف در بخش    . 2

هايي  كه از باال بودن نرخ حقوق ورودي براي تعدادي از كاالها و همچنين مزيت             
  گيرد؛  ميسرچشمهمثل جوايز صادراتي 

  از گمرك؛هايي  عدم وجود سالمت اداري در بخش. 3
  تخصصي نبودن گمركات كشور؛. 4
  ؛ها تعدد گمركات در ايران و گسترش روز افزون آن. 5
  گمركي؛هاي  ي قوانين و رويهپذير اداري و تفسيرهاي  پيچيدگي رويه. 6
  باز بودن دست كاركنان در اتخاذ تصميات؛. 7
ذيـربط در تـشريفات     هـاي     تعامل مناسب ميان گمرك و ساير دستگاه      عدم وجود   . 8

  . گمركي
اقتـصادي و در    هـاي     كه ركن سومي در فعاليـت     » نظام توزيع كاال و خدمات    «در حوزه   

عدم كفايت : ازاند    ين مشكالت عبارت  تر  است، مهم كننده    و مصرف كننده    كنار دو ركن توليد   
زيع، نا مطمئن و غيررسمي بـودن بخـش قابـل           توهاي    آمار و اطالعات در خصوص فرايند     

توجهي از حمل و پخش كاال در شبكه توزيـع، تعـدد واحـدهاي صـنفي در سـطح خـرده                     
مختلف صنفي حوزه اصناف كشور، عدم      هاي    فروشي، عدم وجود نماينده كشوري در رسته      

 رويكرد  صنفي با هاي    و ظرفيت ها    امكان تعامل كشوري ميان اصناف براي استفاده از توانايي        
شبكه توزيع كاال، ناهمساني نظام كدينگ هاي  توسعه صادرات و تنظيم بازار، باال بودن هزينه
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دولتـي   غيـر هـاي     كااليي بين مبادي ورودي و شبكه توزيع داخلي، نابرخورداري از تـشكل           
ي كه هاي پروژه. بازاركننده  حمايت از حقوق مصرف كننده، نابرخورداري از نهاد مدون تنظيم

 طرح تحول اقتصادي جهت تقويت مديريت شبكه توزيع، منطقي كردن تعداد و فعاليت              در
عوامل توزيع، تسهيل نظارت و كنترل جريان توزيع كاال در كشور و تسهيل رقابت در بازار                

پـروژه سـاماندهي نظـام پخـش كـاال، پـروژه            : پرداخت، انديشيده شده به اين قـرار اسـت        
هاي   كشوري، پروژه ايجاد شبكه   هاي    ، پروژه ايجاد اتحاديه   از شبكه كارت اصناف   گيري    بهره

و خدمات شناسه كـاال     بندي    از نظام طبقه  گيري    خرده فروشي اصناف، پروژه بهره    اي    زنجيره
؛ توسعه خدمات بازرگاني براي محصوالت كشاورزي، و پروژه تـشكيل           )كدينگ ملي كاال  (

  .كنندگان دولتي حمايت از حقوق مصرف غيرنهادهاي 
هـاي    همچون فقدان تقاضاي موثر و مـشوق      هايي    ، چالش »وري  نظام بهره « در بخش   

، ناكارآمدي نظام مديريت در سطح دولتي و غير دولتـي، كاسـتي             وري  اساسي براي بهره  
هـاي    وري، وجـود نگـرش     در قواعد حقوقي و الزامات قانوني سازگار بـا مفـاهيم بهـره            

 و وري ان نظام جبران خدمات مبتنـي بـر بهـره   ، فقدوري فرهنگي ناسازگار با مفهوم بهره    
در هـا     در توليد ارزش و ضعف كارايي و اثـر بخـشي آن           ها    و بنگاه ها    ناكارآمدي سازمان 

مشكالتي كه جملگـي ريـشه در اقتـصاد         . طرح تحول اقتصادي مورد توجه قرار گرفت      
ر، عـدم   مبتني بر نفت و به تبع آن فقدان فضاي رقابت موثر در عرصه كسب و كار كشو                

اجتماعي شفاف، رويارويي با مشكالت اساسـي نظـام         / استقرار نظام اطالعات اقتصادي   
 اجرايـي بـر مبنـاي       هـاي   توزيع و تخصيص منابع، فقدان نظام ارزيابي عملكرد دسـتگاه         

 اقتصادي، كم رنـگ بـودن       هاي  و زير بخش  ها     در بخش  وري   بهره هاي  عملكرد شاخص 
م زحمت يا بدون زحمت، فقـدان نظـام جـامع           ارزش كار به جهت وجود درآمدهاي ك      

در اين رابطـه، راه كارهـاي عمليـاتي         .  در كشور داشت   وري  بهرهگيري    سنجش و اندازه  
برقـراري رابطـه بـين بودجـه و     :  پـيش بينـي شـد     وري  متعددي جهت اصالح نظام بهره    

به ارتقاي  ها    و بنگاه ها    ، تشويق دستگاه  وري  ، برقراري رابطه بين دستمزد و بهره      وري  بهره
، وري  ي، عارضه يابي و بهبود بهره     گير  ، طراحي و استقرار نظام سنجش و اندازه       وري  بهره

  .وري  كشور و ارائه خدمات مشاوره بهرهوري راهبري حركت بهره
 نـژاد  ين وجـوه منفـي آن از نگـاه احمـدي    تـر   پيشتر بـه مهـم    » نظام بانكي «در بخش   

تي كه شبكه بانكي را در حال حاضر به آن   پرداختيم، اما در طرح تحول اقتصادي مشكال      
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506 گفتمان عدالت و معنويت

اقتـصادي،  هـاي     پرداخت تسهيالت بدون ارزيابي دقيق طرح     : بيند، عبارتند از    مي گرفتار
مالي هاي    عدم نظارت دقيق بر نحوه مصرف تسهيالت پرداختي، اولويت داشتن سياست          

و هـا     انـك دولتي به سيستم بانكي، دولتي بودن ب      هاي    پولي، وجود بدهي  هاي    بر سياست 
، عـدم وجـود ابزارهـاي مـالي مناسـب و            هـا   رقابتي بانـك   غير پايين و ساختار     وري  بهره

جايگزين، پيچيدگي قوانين بانكي، عدم تطابق كامل نـرخ سـود تـسهيالت اعتبـاري بـا                 
بازدهي جايگزين، پيچيدگي قوانين بانكي، عدم تطابق كامل نرخ سود تسهيالت اعتباري            

ادي در عقود مشاركتي، مشكالت ناشي از نظام بوروكراسي و          اقتصهاي    با بازدهي بخش  
ــه روز نبــودن سيــستم    چــارچوب قــانوني فراينــد اعطــاي اعتبــار، عــدم شــفافيت و ب

، نبـود نظـام يـك پارچـه         ها  از وضعيت تعهدات متقاضيان و مشتريان بانك      رساني    اطالع
 مـشكالت، راه    در جهت رفع ايـن    . مشتريان حقيقي و حقوقي   بندي    اعتبار سنجي و رتبه   
طرح مبارزه با پولشويي، طـرح واگـذاري سـهام          : شود عبارتند از    مي كارهايي كه مطرح  

، هـا   بانكدهي    ، طرح ايجاد نهادها و ابزارهاي نوين مالي، طرح تقويت تسهيالت          ها  بانك
  .طرح توسعه بانكداري الكترونيك و طرح توسعه و تقويت بانكداي اسالمي

، عالوه بر تعيين ارزش پولي در مقابل اسعار         »پول ملي  گذاري  نظام ارزش «در بخش   
 توجه شده خارجي، به وسيله مبادله بودن پول و رفع مشكالت نظام پرداخت داخلي نيز          

 نظام ارزي و تعيين صحيح نرخ براي پول ملي در مقابـل اسـعار               در واقع، انتخاب  . است
بر بسياري از متغيرهاي    خارجي، تاثيرات قابل توجهي به صورت مستقيم و غير مستقيم           

از اين رو، انتخاب نظام ارزي و تعيين صحيح نرخ پول . گذارد  ميكالن اقتصادي برجاي  
ملي در مقابل اسعار خارجي به عنوان نقطه اتـصال مـالي و ارزشـي اقتـصاد داخلـي بـا              

اقتـصاد  اي    خدماتي و سـرمايه   / اقتصاد خارجي در برقراري و تسهيالت مبادالت كااليي       
البته انتخاب يك نظام ارزي كارآمد خـود بـه          . با جهان خارج بسيار كليدي است     داخلي  

ميزان توليد ناخالص ملي، درجه باز بودن اقتـصاد، نـرخ تـورم             : عوامل زير وابسته است   
داخلي و تفاوت آن با تورم جهاني، درجه تحرك سرمايه و وجود بازارهاي مالي توسعه               

.  پول ملي موثر اسـت     گذاري  نيز در نظام ارزش   ها    ختاما از سوي ديگر، نظام پردا     . يافته
داراي يك ساختار سه وجهي شامل وجه نقد، انـواع چـك و پرداخـت               ها    نظام پرداخت 

 الكترونيك است كه ناكارآمدي هر يك از آنان، موجب انتقـال مبـادالت بـه نـوع ديگـر                 
دليـل عـدم    دارد كه به      مي بررسي وضعيت گردش پول در اقتصاد كشور معلوم       . شود مي
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هماهنگي قطع اسكناس با حجم مبادالت به ويژه در غياب نظـام پرداخـت الكترونيـك،           
لذا با توجه بـه مـشكالتي همچـون         . گرايش به استفاده از انواع چك تشديد يافته است        

تورم و پيامدهاي آن بر واحد پول ملي كشور، رواج  چك پول، هزينه چاپ اسكناس و                 
در ايـن خـصوص     . مورد توجه قرار گرفت   ها    م پرداخت مشكالت اجتماعي، اصالح نظا   

بهبود و گسترش پرداخـت الكترونيـك، چـاپ         :  به سه راه كار اصلي  توجه شده است        
  ).رفرم پولي(اسكناس با ارزش اسمي باالتر و تغيير واحد پول 

تعلق داشت كـه بـا      ها    ين بخش طرح تحول اقتصادي به اصالح نظام يارانه        تر  اما مهم 
طـرح تحـول    «در عمـل بـا      » هـا   هيارانسازي    هدفمند«به آن، عنوان    ها    ر رسانه توجه بيشت 
موضوعي بود كـه دسـت كـم در         ها    يارانهسازي    هدفمند. مترادف قرار گرفت  » اقتصادي

دهه اخير توجه بسياري از مديران و صاحب نظران را به خود معطـوف سـاخته بـود و                   
داد كه به رغم      مي نشانها    زيرا بررسي . ودباي    علت آن هم در ناكارآمدي اين نظام يارانه       

از منابع كشور براي پرداخت يارانه در اشكال مختلف،         اي    اختصاص حجم قابل مالحظه   
عـالوه  . ميزان دستيابي به اهداف ناچيز بوده و تناسبي با حجم منابع مصرف شده نـدارد              

ن برخـورداري  پرداختـي ناشـي از ميـزا    هـاي     توان به كاهش اثر بخشي يارانـه        مي بر اين 
انـرژي، فـشار بـر منـابع        هاي    رويه مصرف حامل    بي مختلف درآمدي، افزايش  هاي    گروه

هـاي    توليدات داخلي براساس مزيت   گيري    عمومي بودجه و عدم امكان تداوم آن، شكل       
اي،  واقعي، فراهم شدن زمينه فسادهاي اقتـصادي بـه ويـژه قاچـاق كاالهـاي يارانـه                 غير

نابع محدود مالي دولت به دليل رشد جمعيت و افزايش تقاضـا            افزايش مداوم فشار بر م    
اي، كاهش نسبي تورم حال در مقابل افزايش تورم آينده به دليل بـر               براي كاالهاي يارانه  

 شدن اصالح نظـام     تر  هم خوردن توازن بودجه، افزايش مقاومت در برابر تغيير و مشكل          
بـه  ... و تخريـب محـيط زيـست و       پرداخت يارانه و افزايش هدر رفت منابع و تـشديد           

بـر ايـن    . باشد، اشاره كـرد     مي  فعلي هاي  كارا بودن نظام يارانه    غيرعنوان داليلي كه مؤيد     
را تقديم مجلس كرد كه سه محـور اصـلي را   ها  يارانهسازي  اساس دولت اليحه هدفمند   

 توانست به صورت يكنواخت و يكـسان و يـا         مي كهها    اول، اصالح قيمت  : شد  مي شامل
  . به صورت ترجيحي و تبعيضي انجام شود

گزينش هريك از دو حالت مذكور بستگي به اثر بخشي سياست منتخب در اصـالح               
كننده و در عين حال، توجه به آستانه تحمل اقتـصاد و مـردم               كننده و توليد   رفتار مصرف 
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508 گفتمان عدالت و معنويت

ولـت بـه    و د هـا     دوم، توزيع منابع حاصله ميان خانوارها، بنگاه      . داردها    در اصالح قيمت  
 يك نظام مالي جهت توزيع منابع حاصله     بيني  پيشسوم،  . منظور پوشش آثار كوتاه مدت    

و واريز منـابع حاصـله بـه آن بـه همـراه             ها    يارانهسازي    از طريق ايجاد صندوق هدفمند    
بـا اسـتفاده از     هـا     طراحي ساز و كار مناسب براي اجتناب از نوسانات زياد قيمت حامل           

  1.ضابزار يارانه و عوار
سابقه و احساس اميد كه در همـه مـردم وجـود دارد، امـا                 بي هاي  به رغم پيشرفت  

جايگاهي كه اكنون در آن قرار داريم آن جايگاهي نيست كه بايـد در آن باشـيم و                  
در مقابل استعدادهاي فراوان مادي و انساني اين سـرزمين نـاچيز      ها    آهنگ پيشرفت 

هـاي    صنعت، نيروي انـساني و عرصـه       كه در عرصه     گذاري  با وجود سرمايه  . است
گوناگون در كشور شده است، خروجي آن شايسته ملت بزرگ نيست و مـشكالتي              

دولت يك و نيم سال به صورت       . در مجموعه اقدامات اقتصادي كشور وجود دارد      
تخصـصي، ايـن    هـاي      در كـارگروه   يافتـه   سـازمان عمومي و يك سال به صورت       

ي قرار داد و در حال حاضر با توجه بـه ايـن             مشكالت را مورد بررسي و ريشه ياب      
و نيز تحقيقاتي كه از گذشته صـورت گرفتـه اسـت تـصوير روشـني از                 ها    بررسي

يكـي از ايـن مـشكالت، عـدم وجـود رشـد             . مشكالت اقتصادي در اختيار دارد    
در . انجام شده در كشور اسـت     هاي    گذاري  و سرمايه ها    اقتصادي متناسب با ظرفيت   

وقفه مشغول فعاليت و تالش و        بي ن كشور و بدنه اجرايي دولت     حال حاضر، مديرا  
كوشش هستند ولي با وجود اين، رشد اقتصادي كشور پايـدار مـستحكم نبـوده و                

در حالي كـه    . شود  مي ترين حركت دچار تزلزل   داراي نوساناتي است و با كوچك     
تجربـه  براي رسيدن به جايگاه مناسب در اقتصاد بايد رشد باالي هشت درصـد را               

اگر چه تا كنـون  . ي استكار  بي  كشور، مشكل  گير  از ديگر مشكالت گريبان   ... كنيم
  زيادي صورت گرفته، ولي با اين همه، نـرخ         گذاري  گوناگون سرمايه هاي    در بخش 

ي كار   بي حدود چهل سال است كه كشور دچار مشكل       . ي در كشور باالست   كار  بي
ي دو رقمي بـوده و      كار   بي  نرخ است و در بيست سال و به خصوص ده سال اخير،          

ي به كمتر از كار  بياگرچه با تالش دولت نهم نرخ    ... به زير ده درصد نرسيده است     

                                                 
 .67-49، صص 2؛ جدولت اقدام؛ تامالتي گذرا در گزارش عملكرد دولت نهم. 1
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509 ها ها و روش يافتگي، چالش مسائل ايران؛ توسعه

 22 درصـد و حتـي       17ي در مقـاطعي     كار   بي يازده درصد رسيده است، ولي نرخ     
 مـا آن را بـه خـوبي لمـس         هـاي     درصد نيز بوده و اين معضلي است كه خـانواده         

تورم سابقه چهل الي پنجاه ساله در . ر اقتصاد كشور استتورم مشكل ديگ. كنند مي
كشور دارد و ريشه اصلي تورم، اتكاي اصلي درآمدهاي دولت به نفت است و در               

متمادي، آرزوي مسئوالن اين بوده كه اتكاي كشور بـه نفـت قطـع              هاي    طول سال 
 از البتـه مقـداري  . هم صورت گرفتـه اسـت  هايي  شود كه البته در اين راستا تالش 

 پايين نيز وري همچنين بهره. شود  ميتورم نيز جهاني است كه به داخل كشور منتقل
خلـق پـول و نحـوه تخـصيص منـابع بـانكي و همچنـين                . برد  مي را باال ها    قيمت

سوداگري از عواملي است كه در ايجاد تورم موثر هستند و دولت تالش دارد ايـن                
ساختارها را نيز اصالح نمايد و اگر اين        عوامل را كنترل كند، ولي در كنار آن بايد          

تـورم يكـي از عوامـل       . اصالح نشوند، تورم همچنان باقي خواهد مانـد       ها    ساختار
 تـر   با وجود تورم، فردي كه پولدار بوده، پولـدار        . اصلي ايجاد فاصله طبقاتي است    

 خواهد شـد و از سـوي ديگـر، تـورم            تر  شود و آن كسي كه فقير بوده نيز فقير         مي
يكـي ديگـر از مـشكالتي كـه در     . گيـرد   ميصحيح را از دولت ريزي    ن برنامه امكا

دانند كه مقداري زيـادي از    ميهمه. كشور وجود دارد، اتالف منابع و اسراف است    
مـثال در مـصرف آب، بـرق و         . شـود   مـي  منابع در كشور به انحاي مختلف اتالف      

نقطه مقابل ايـن    در صورتي كه فرهنگ ما      . گيرد  مي سوخت اسراف زيادي صورت   
اسراف و اتالف منابع در صورت تداوم به طور طبيعي تبديل بـه             .  بوده است  مسأله
هـا    شود و ضروري است براي جلوگيري از اتالف منابع، برخـي سيـستم              مي عادت

فاصله بين پر درآمدها و كم درآمدها نيز از جملـه مـشكالت كـشور          . اصالح شود 
هـاي    ه براي حل اين مشكل و اين كه فاصله        برخي ابتدا تصورشان اين بود ك     . است

طبقاتي كم شود، بايد پر درآمدها را حذف كرد، درصورتي كه نگراني از اين است               
معتقديم كه بايد در اقتصاد كشور بـه        ) لذا(بايد نابرخوردار باشند؟    اي    كه چرا عده  

ح كم شود و در اين راستا بايـد سـاختارها را اصـال            ها    نحوي عمل كنيم كه فاصله    
بـر  . (ادامه پيدا خواهـد كـرد     ها    اصالح نشود، اين فاصله   ها    كرد و اگر اين ساختار    

اين طرح برآمده از نظرهاي     .) همين اساس بود كه طرح تحول اقتصادي مطرح شد        
آينـده هـم آن را كنـار        هـاي      دولت كنم   نمي كارشناسي و خرد جمعي است و فكر      
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510 گفتمان عدالت و معنويت

صادي بر اساس مستندات    همه حركت دولت در خصوص طرح تحول اقت       . بگذارند
ما براساس قانون و به ويژه قانون برنامـه چهـارم، تحـول             . گيرد  مي قانوني صورت 

. كنيم و اين تكليفي است كه قانون بر عهده ما گذاشته است             مي اقتصادي را اجرايي  
خواهـد    مي در برنامه سوم هم اين قانون وجود داشت اما اجرايي نشد و دولت نهم             

كامـل و   اي    طرح تحول اقتـصادي شـامل مجموعـه       ... را اجرا كند  با تمام توان آن     
طرح تحول، بسته كامل اقتـصادي اسـت و هـيچ كـس بـه تفكيـك                 ... جامع است 

با اصالح اقتصادي كشور در محورهـاي هفتگانـه ايـن           . محورهاي آن اعتقاد ندارد   
طـرح  اگر بخشي از اين     ... شود  مي طرح، قوانين ديگري مانند قانون كار نيز اصالح       

طـرح  هـاي     بنابراين، بايد همه بخش   . ماند  مي نيز بر زمين  ها    اجرا نشود، ديگر بخش   
  .تحول اقتصادي با يكديگر به پيش رود

، از جمله علل    وري  پايين بودن نرخ بهره   : گانه طرح تحول اقتصادي    محورهاي هفت 
شرايط نا مطلوب اقتصادي كشور است و كمتر از نصف هم از نيروي مصرف شده، 

 را بـاز    وري  دولت بر اين اساس، نظام صحيح بهره      . ردگي   نمي داشت بهينه صورت  بر
 بايـد  وري  بايد به فرهنگ تبديل شـود و نظـام بهـره        مسألهاين  . تعريف كرده است  
علت ديگر مشكالت اقتصادي كـشور،     . مختلف اعمال شود  هاي    اصالح و در بخش   

قتصادي است كه بايـد در دسـت   ابزار اها     يارانه .هاست  نظام نامطلوب توزيع يارانه   
بر اساس عدالت و فعال   ها    مديران اقتصادي باشد و اهدافي را مانند پر كردن فاصله         

بـه صـورت عمـومي      هـا     هم اكنون يارانه  . نسبي كشور دنبال كند   هاي    كردن مزيت 
البته در ذهـن مـديران،      . شود و هدف معيني از تخصيص آن وجود ندارد          مي توزيع
 شوند اما واقعـا     مند  اشته است كه اقشار ضعيف از آن بيشتر بهره         وجود د  مسألهاين  

توزيع شده هدف معينـي نـدارد و در         هاي    كنند؟ يارانه   مي فقرا چقدر از آن استفاده    
توزيـع  هـاي     ود، به طوري كه هفتاد درصد يارانـه       ش   نمي جاي مناسب خود مصرف   

 عادالنه توزيـع  شود، در حالي كه بايد  ميشده توسط سه دهك باالي جامعه جذب      
بـا شـرايط    . اينگونه توزيع يارانه تبعات منفي در اقتصاد كشور داشته اسـت          . گردد

 ود، بلكـه باعـث    ش   نمي نه تنها كار، انديشه و توليد ايجاد      ها    كنوني تخصيص يارانه  
شود كه بيشتر استخراج كنيم، بيشتر بفروشيم و بيشتر توزيع كنيم و مسايلي نظير               مي

نفتي بـا   هاي    توزيع شده در بخش فرآورده    هاي    كل يارانه .  نماييم تورم را نيز تحمل   
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511 ها ها و روش يافتگي، چالش مسائل ايران؛ توسعه

باشد كه اين مبلغ بايد اقتصاد        مي نفت نود دالري نزديك به نود هزار ميليارد تومان        
 را زير و رو كند و فعال نگه دارد، در حالي كه هيچ اتفاقي براي عموم مردم واقـع                  

. رج و به عكس آن تبديل شده است       از حالت مفيد خا   ها    هم اكنون يارانه  . ودش  نمي
صـنعت  هـا     در شرايطي كه اقتصاد كشور بايد با دنيا رقابت كند با اينگونـه يارانـه              

مثال صنايع گاز و حتي سـنگ معـدن را در           . د رقابتي با خارج داشته باشد     توان    نمي
كنند، ولي قادر نيستند با بازار جهاني رقابت كننـد    ميحد رايگان از دولت دريافت   

دولـت ايـن معـضالت را       . اسـت اي    مشكالت فراوان نظـام يارانـه     گر    اين نشان و  
الزم را براي اصـالح آن انجـام داده اسـت و در صـدد               هاي  ريزي  شناسايي و برنامه  

با شرايط موجود ادامـه يابـد، كـشور در          ها     اگر يارانه  .هاست  توزيع هدفمند يارانه  
را به صورت هدفمند    ها    ارانهشود، لذا ضروري است ي      مي نهايت سه سال ديگر فلج    

دولت همه اين معضالت را مورد بررسي كارشناسـي قـرار داده و بـه              . توزيع كنيم 
زودي با اطالعيه و فراخوان مركز آمار ايران، كساني كه متقاضي استفاده از يارانـه               
هستند با پر كردن فرم مخصوص ساماندهي نظام مالياتي كـشور، يارانـه دريافـت               

ماليات همواره بايد به    . ظام مالياتي، مشكل ديگر اقتصاد كشور است      ن. خواهند كرد 
در بـسياري از كـشورها      . صورت متوازن و متناسب در سيستم اقتصادي اخذ شود        

ميزان ماليات بيش از بيست درصد توليد ناخالص داخلي است، در حـالي كـه در                
هند و بسياري د  نميمالياتها  بسياري از بخش. كشور ما اين رقم هفت درصد است

در حالي كـه    . مالياتي نيز هنوز در اقتصاد كشور تعريف نشده است        هاي    از فرصت 
، اما ايـن مقـدار      هاست  دولت از محل ماليات   هاي    در بسياري از كشورها مبنا هزينه     

 44 تـا    43چنانچـه تنهـا حـدود       . براي ما يعني دولت به حداقل تبديل شده است        
 52اين در حالي اسـت كـه        . شود  مي يات اداره درصد بودجه اقتصادي كشور با مال     

البته اين رقم   . شود  مي درصد بودجه از منابع فروش نفت و برخي منابع ديگر تأمين          
 هـزار   802براي مثـال، در سـال گذشـته         .  درصد بوده است   67قبل از دولت نهم     

معامله ملكي در كشور صورت گرفته است كه بر اساس قانون بايد هر كدام از اين                
 ميليـارد تومـان     125امالت پنج درصد ماليات دهند، در حالي كه رقم اخذ شده            مع

اخـذ  هـا     بوده است كه بايد اطالعات اين معامالت در پايگاهي ثبت و ماليـات آن             
مـشكل ديگـر   ... در اين زمينـه صـورت گيـرد       رساني    شود و از سوي ديگر، اطالع     
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512 گفتمان عدالت و معنويت

 از نظر حجـم نيـرو در        گمرك ما . باشد  مي اقتصادي كشور، نظام گمركي نامطلوب    
 مسأله، اما از نظر حجم كار چند برابر شده كه براي اين             تر  سي ساله گذشته كوچك   

نيز بايد ساختار، ابزار و اختيار الزم به گمركات به هم وصل شده و هر كاال كـدي                  
مشكل بعدي نظام اقتصادي كشور اسـت،       . مخصوص و مربوط به خود داشته باشد      

ناجوانمردانـه جهـت    اي    ز سيستم بـانكي گلـه كـرديم، عـده         البته هر دفعه كه ما ا     
ين بدنـه   تر  بردند؛ در حالي كه پرزحمت    ها    ناكارآمدي آن را به سمت خادمان بانك      

هستند و اساسا بحث اصالح نظام بـانكي بـه كارمنـدان و             ها    دولت، كاركنان بانك  
نكي مـا   اشكال آن است كه قانون عمليات بـا       . مربوط نيست ها    مديران خدوم بانك  

ندارد و به همين دليل، اين سيستم بانكي قادر نيست فعـاالن         اي    شده ساختار تعريف 
صد برابـر شـده     ها    اقتصادي را ارزشيابي كرده و به اين خاطر فعاليت جاري بانك          

ند منابع را در جهت اهداف اقتـصادي هـدايت كـرده و بـه               توان    نميها    بانك. است
طراحي ساختارها  . آمده و مسير را هموار كنند     همين علت، ساختارها بايد به كمك       

مناسب از سوي دولت باعث خواهد شد كـه مـديران، از جملـه    هاي   و زير ساخت  
بـا  . وزير اقتصاد و رييس بانك مركزي بتوانند سيستم را به درستي مـديريت كننـد              

اجراي اين ساختار و پياده شدن دقيق عقود اسالمي، همچنين با مطالعه اقتصادي و              
 زگشت مصرف منابع، كاركرد سالم، بـه ميـزان و بـه موقـع در اقتـصاد حاصـل                  با

را بـه  هـا   شود، چرا كه در غير اين صورت نظام فعلي بانكي اجـازه سـوداگري            مي
.  پول ملي نيز مشكل ديگر اقتصاد كـشور اسـت          گذاري  نظام ارزش . دهد  مي راحتي

در اين خصوص   كننده    تنظيماي     شود و رابطه   گذاري  بايد پول ملي به درستي ارزش     
در قانون برنامه چهارم دو حكم متناقض درباره ارز ورودي به اقتـصاد             . ايجاد شود 
شـناور مـديريت   «گويد كه قيمت ارز بايد از نوع   مياز يك سو، حكم. وجود دارد 

، ديگـري   »قيمت قطعي «بر اساس سه نوع سيستم تعريف شده كه يكي          . باشد» شده
باشد، قانون برنامه چهارم سيستم شناور        مي »قيمت آزاد «، و سومي    »مديريت شناور «

عدم قيمت مناسب ارز، عنوان دادن عالمت       . قرار داده است  نظر    مديريت شده را مد   
 به توليد كمك نخواهد كرد و اين كـه          مسألهزيرا اين   . غلط به اقتصاد كشور است    

اد باشـد،   گفتند كـه بايـد ايـن قيمـت آز           مي بعضي در جريان تنظيم بودجه امسال     
يكي ديگـر از عـواملي كـه باعـث          ... مفيد بوده و به اقتصاد ضربه خواهد آورد        غير
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513 ها ها و روش يافتگي، چالش مسائل ايران؛ توسعه

 ايجاد اشكال در ساختار اقتصاد  كشور شده است، نظـام توزيـع كـاال و خـدمات                 
به دليل آن كه نظام توزيع در كشور ما نظام سردستي بوده و كاالها براي               ... باشد مي

اين نظام بايد اصالح    . گيرد  مي رد گردش قرار  رسيدن به دست مردم، چند دست مو      
متعدد و شبكه توزيع بزرگي ايجاد شـود و از          هاي    در اين راستا، بايد ايستگاه    . شود

به عنوان نمونه، اين كه در دو مغازه        . طرفي ديگر، نظارت مناسبي نيز صورت گيرد      
شود، كـه     مي كه فاصله چنداني از هم ندارند، يك كاال با دو قيمت متفاوت عرضه            

دهد كه شبكه توزيـع،    ميمشكل در نظام توزيع ماست و خبر از آن        دهنده    اين نشان 
در طول عمر دولت نهـم همـواره سـعي          . شبكه دستي بوده و شبكه مناسبي نيست      

كرديم حجم دولت را كم كرده و بودجه مصرفي دولـت را كنتـرل كنـيم و آن را                   
چنانچه معتقديم  . دهي را باال ببريم   از سوي ديگر، تالش داشتيم تا باز      . كاهش دهيم 

   1.كه وظايف دولت نيز بايد بازتعريف شود

                                                 
سـيري در آرا و  (دولت بومي؛ هويت و كارآمدي  «: مأخذ. 23/4/1387 و   4/4/1387مصاحبه با شبكه اول سيما؛      . 1

؛ هـشتم تيـر     39؛ ش    فصلنامه تخصصي نامه دولت اسالمي     ضميمه؛  »)گفتارهاي رييس جمهور اسالمي ايران    
 .242-230، صص 1387
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  فصل دهم

  و سياست خارجيالملل  بينهاي  انديشه
  

و سياست خـارجي بـر باورهـايي     الملل     در حوزه مسايل بين    نژاد  انديشه سياسي احمدي  
كليدواژه و سرفـصل زيـر   مناسب است از چهار  ها    استوار است كه براي بيان و تبيين آن       

  :بهره ببريم
  ؛»عدالت، معنويت«نظريه  . 1
  رئاليسم جنوب؛ . 2
  گرايش مبتني بر صلح؛. 3
  ). اي و فرامنطقهاي  همگرايي منطقه(همگرايي اسالمي  . 4

عـدالت،  «البته در اين ميان سه گزينه بعدي همگي ابعاد و وجـوه ديگـري از نظريـه      
الملـل     را در روابط بين    نژاد   انديشه احمدي  ن نظريه اساس  آيند و اي    مي ه شمار ب» معنويت
  . در ادامه خواهد آمدها  دهد كه توضيح آن  ميتشكيل

رسـد كـه مفـاهيم بـاال بـه تنهـايي نتواننـد افكـار و رفتـار                     مي با وجود اين، به نظر    
 تـر   بـه خـوبي تبيـين كننـد و بـراي شـناخت كامـل              الملـل      را در حوزه بين    نژاد  احمدي
وي در اين حوزه نياز است به دو موضوع اساسـي جهـت بخـش در نظـام                  اي  ه  انديشه

  :هاست مبتني بر آن» عدالت، معنويت«فكري او بپردازيم كه در واقع نظريه 
  انديشه مهدويت؛. 1
 .»ايراني، اسالمي«ي شناس خودشناسي جمعي؛ يا هويت. 2
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516 گفتمان عدالت و معنويت

الملـل    در حوزه بيننژاد ي از آراي احمديتر ين كامليبه عبارت ديگر، براي آن كه تب     
و سياست خارجي به دست آوريم بايـد مبـدا و قـصد ايـن انديـشه را مـورد تحليـل و           

و هـا      چـه دريـافتي از خـود و ظرفيـت          مـدار   اين كـه يـك سياسـت      . ارزيابي قرار دهيم  
كشورش دارد و اين كه چـه انتظـاري از آينـده دارد و افـق انتظـارات او از                هاي    توانايي

اين . دارنداي    كننده ر انتخاب نوع سياست خارجي او نقش تعيين       آينده چيست، همگي د   
. دهد  ميرا تشكيلالملل  مبدا و مقصد انديشه سياسي در حوزه بينها  و پرسشها    انديشه

 به دو انديـشه     نژاد  احمديالملل    لذا پيش از پرداختن به چهار ويژگي اساسي انديشه بين         
پردازيم كه بناي چهار ويژگي فوق بر         مي يو» ايراني، اسالمي «ي  شناس  مهدويت و هويت  

  .استوار استها  آن
و سياسـت   الملـل      در حـوزه بـين     نـژاد   نكته ديگري هم كه به فهم انديـشه احمـدي         

صـدور  «رساند و برآمده از دو انديشه بنيـادين فـوق  اسـت، انديـشه                  مي خارجي ياري 
  .است كه در ادامه به آن نيز خواهيم پرداخت» انقالب اسالمي

  
  انديشه مهدويت . لفا

.  اعتقـادي و كالمـي آن جـدا سـاخت    گانه  از اصول پنج   توان    نميفلسفه سياسي شيعه را     
تاروپود باورهاي سياسي شيعه با باورهاي عرفاني و ايماني به هم آميخته است و توحيد               

 طـاغوت، اسـتكبار، ظلـم،       براي مقاومت در برابـر     ؛آموز فلسفه سياسي شيعه است     درس
 و پيروي از حقيقت به جاي تن دادن به مـصلحت و منفعـت مـادي فـردي و                عدالتي بي

فكري و رفتاري، پيروي از احكام الهي و        هاي    توحيد در همه ابعاد آن در حوزه      . گروهي
 را توصـيه  » طـاغوت «آموزند و ايستادگي در برابـر         مي جانبداري از حقيقت و عدالت را     

از نگـاه علمـاي شـيعه       » مشروع«. شود  مي مشروعي را شامل   غيركند كه هر حكومت      مي
امـام خمينـي    » واليت فقيـه  «توان در كتاب      مي دارد كه نمونه برجسته آن را     هايي    ويژگي

به هر طريق اين باور در شيعه مـسلم اسـت كـه اطاعـت از طـاغوت، يـا                    . مشاهده كرد 
حكومتي كه به دليل غصب حكومت الهي و عـدم پيـروي از احكـام دينـي غيرمـشروع                  

  .مغايرت دارد» توحيد عملي«شود، با اصل  مي داسته
نيز كه در نسبت مستقيم با سـاماندهي نظـام ارزشـي و             » معاد«و  » عدل«البته دو اصل    

باال اشاره دارند، اما تأكيـد ايـن نوشـتار در           هاي    بينشي اسالمي هستند به پيروي از آموزه      
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517 الملل و سياست خارجي هاي بين ديشهان

 قـرار » امامـت «و  » نبـوت «است كه در ذيـل دو اصـل         » مهدويت«بخش كنوني بر عنصر     
يابـد    مـي  در واقع اصل اعتقادي نبوت كه در نگاه شيعه با اصـل امامـت تكامـل               . گيرد مي

انه به آينده   شناس  كه نگرشي فرجام  » مهدويت«سازد با نام      مي نگاهي را در باور آنان جاري     
ي با ديگر اجزاي فلسفي سياسي شـيعه تنـاظر          شناس  اين فرجام . تحوالت تاريخ بشر است   

كه با خروج خويش عدالت، امنيت و آرامـش را در مقطـع             » منجي«بته ايده ظهور    ال. دارد
كـن خواهـد كـرد،       پاياني تاريخ حيات بشر به ارمغـان آورده و ظلـم و تجـاوز را ريـشه                

است كه نه تنها شيعيان و پيروان اديان ابراهيمي بدان باور و ايمان دارنـد، بلكـه                 اي    عقيده
حتي تصور ايجاد   .  بسياري از اديان ديگر نيز به آن معتقدند        زرتشتيان، بوداييان، هندوها و   

جامعه آرماني كه هميشه تعدادي از دانشوران و انديشمندان جهان را مجـذوب و شـيفته                
بـه  انـد     گوناگون از آن ياده كـرده     هاي    كرده است و هر كدام طرحي براي آن داده و با نام           

در كالم شيعه به دليل نام امام دوازدهم        اين باور   . نحوي با اين نگرش پيوند خورده است      
ضـرورت وجـود امـام و واصـل         . لقب گرفتـه اسـت    » مهدويت«نام دارد   ) ع(»مهدي«كه  

واليت در اين تفكر، لزوم وجود انسان كاملي است كه بـا رهبـري خـويش، بـشر را بـه                     
اين هدايت وجود مقدسي است     كننده    سوي هدفي آرماني و متعالي هدايت نمايد و كامل        

مختلـف  هاي    فراواني به زبان  هاي    ه نويد ظهورش به انحاي گوناگون داده شده و كتاب         ك
  1.و از زاويه ديدهاي متفاوت درباره او تصنيف، تدوين، تحقيق و گردآوري شده است

ي درباره تاريخ زندگي بشر نيست بلكه جان فلسفه سياسـي           شناس  تنها فرجام » مهدويت«
توانند در هر دوره از آن داشته         مي وايتي است كه شيعيان    وابسته به ر   وشيعه در عصر غيبت     

»  النبي همدين«جامعه آرماني و به تعبير اسالمي       ) ع(مهدويت و حكومت جهاني مهدي    . باشند
 مهدويت زيربناي فلسفه سياسي شيعه در عصر غيبت را تشكيل         . شيعيان در آخر زمان است    

گيـرد و    مييابت عام امام زمان غايب    دهد و حكومت واليت فقيه مشروعيت خود را از ن          مي
در فقه و كالم و علوم اسالمي هواره اين اعتقاد از تأثيرگذارترين باورهاي سياسي و كالمـي      

امام خميني ماننـد بـسياري از علمـاي ديگـر شـيعه حكومـت مـشروع و                  . شيعه بوده است  
نخـست  . داند كه داراي دو ويژگي اصـلي باشـد          مي غيرطاغوت در عصر غيبت را حكومتي     

اين كه قوانين حاكم بر آن حكومت و جامعه تحت اختيار آن مبتني بر احكام شرعي باشد و  

                                                 
 . 8و7، صص 1384يم و نگارش محمد رضا كاشفي؛ قم، وثوق، ظ تن؛)ص( اهللا حضرت بقيهشجاعي، محمد؛ . 1
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518 گفتمان عدالت و معنويت

الشرايط باشد كه مسلط به علوم اسـالمي و          ديگر آن كه تحت نظارت و واليت فقيهي جامع        
چنين شخصي در حقيقت طبـق روايـات معـصومين داراي           . متخلق به اخالق اسالمي است    

  1.ر خواهد بودامام عص» نيابت عام«
اما پرسش مهم اينجاست كه تأثير انديشه مهدويت در زنـدگي امـروز شـيعيان چـه                  

 است؟ در واقع، هر     گذار  اندازه است و به چه ميزان در زندگي فردي و جمعي آنان تأثير            
ي تـر   ي يك شيعه باورهاي ايمـاني از جايگـاه مـستحكم          شناس  اندازه كه در نظام معرفت    

هن و رفتار وي تأثير گذارد، اصل مهدويت در زنـدگي او نقـش              برخوردار باشد و در ذ    
در آينده خواهيم   ها    هايي كه به برخي از آن      چنان كه در روايت   . كند  مي ي پيدا تر  برجسته

انتظار يك فرهنگ   . قلمداد شده است  ها    ين عبادت تر  از بزرگ » انتظار«پرداخت، موضوع   
رد و تنها به آدابي چون دعا و اوراد         گي ميو شيوه زيست است كه سراسر زندگي را دربر        

فرهنگ انتظار تأكيد مجددي است بر ديني زيـستن بـا رعايـت             . ودش   نمي زباني منحصر 
او در جامعه امروزي » ظهور«دارد و بايد براي  » صاحب امر «و  » متولي«اين نكته كه دين     

 و روايات   كه توصيف آن در همان متون مقدس يعني قرآن        اي    زمينه. زمينه را فراهم كرد   
  . موجود است

داننـد كـه     انـد مـي      دقت و تامل كـرده     نژاد  احمديهاي    كساني كه در گفتار و انديشه     
عنصري زنده و جهت بخش بـه رفتـار، انگيـزه، شخـصيت، گفتـار و افكـار            » مهدويت«

هـاي    تـالش كـرده اسـت كـه در انديـشه          » ايمـان بـاور   «او به عنوان يك شـيعه       . اوست
تـشريفاتي و بـه عنـوان يـك آداب عبـادي صـرف ماننـد                » ظارانت«موعودگراي خود به    

داند كه همـواره      مي را ديني زيستن همراه با اميد و انگيزه       » انتظار«او  . خواندن دعا ننگرد  
 .دهـد   مي يك مومن را در انتظار ظهور پيشواي ديني خود در بهجت، اميد و تالش قرار              

اد متفاوتي برخوردار است كه نمونـه       انديشه مهدويت در حوزه انديشه سياسي شيعه از ابع        
امـا  . و حكومت اسالمي در زمان غيبـت مـشاهده كـرديم          » واليت فقيه «آن را در موضوع     

كه در اين بخش از گفتار بيش از ساير وجوه اهميت دارد، پيوند ايـن موضـوع بـا                   اي    نكته
اراتي درباره   نيز اش  نژاد  است، كه در زبان احمدي    » جهاني شدن «و پديده   المللي    مسايل بين 

  .آن وجود دارد

                                                 
 .117،140، 116، 85، 82، 58، 28، 27، صص 1357؛ تهران، انتشارات امير كبير، واليت فقيهامام خميني؛ . 1
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519 الملل و سياست خارجي هاي بين ديشهان

دهد كه    مي طبق روايات شيعه، امام دوازدهم پس از ظهور، جامعه نمونه خود را تشكيل            
وقتـي  «: آمده اسـت كـه    ) ع(در رواياتي از امام باقر    . زير پرچم حكومت جهاني او قرار دارد      

عدالت را براي   كند و     مي را به طور مساوي تقسيم    ) منابع و امكانات  (قائم اهل بيت قيام كند      
هركس از وي اطاعت كند از خدا اطاعت نموده و هركس نافرمـاني             . سازد  مي رعيت برقرار 

الهـي را از غـاري در   هـاي   تـورات و ديگـر كتـاب     . او را بكند نافرماني خدا را نموده است       
سازد و بين يهوديان بر اساس احكام تورات و ميان مسيحيان طبق احكـام                مي انطاكيه خارج 

 و بين اهل زبور بر پايه دستورات آن و بين مسلمانان بر اسـاس آيـات قـرآن داوري                  انجيل  
 شود و به مردم ميآوري  دنيا از درون و برون زمين نزد وي جمع      هاي    اموال و ثروت  . كند مي
گويد بياييد به سوي چيزي كه به خاطر آن قطع رحم و خويشاوندي نموديد و بـراي آن        مي

اي   به هركس به انـدازه    ... به علت آن مرتكب محرمات خدا شديد      حرام ريختيد و    هاي    خون
دهد كه قبل از او هيچكس آن مقدار نداده است و زمين را پر از عدل و داد و نور گرداند  مي

خداوند متعال دين خود را به وسيله او         «1». كه از ظلم و جور و شر پر شده است          گونه  همان
گـويي   «2».گـردد   مي زمين همه آباد  هاي    ند و ويراني  گرداند هرچند مشركان نپسند     مي آشكار

و همـه چيـز تحـت       اند    بينم كه بر شرق و غرب جهان احاطه پيدا كرده           مي من ياران قائم را   
وقتـي  «: نقل شده است كه   ) ع( همچنين در روايات ديگري از امام صادق       3».هاست  فرمان آن 

در عصر او ظلم . دهد  ميراركند حكومتش را بر اساس عدالت ق  ميقيام)  ع(حضرت مهدي
. سـازد   ميزمين بركات خود را آشكار    . شود  مي امنها    و راه ها    جاده. شود  مي و ستم بر چيده   

پـذيرد و بـه آن        مي ماند مگر اين كه اسالم را      نميهيچ فردي   . رسد  مي هر حقي به صاحبش   
 يبغون و له اسـلم مـن     اهللا  افغير دين «: فرمايد  مي سخن خدا را كه   اي    آيا شنيده . نمايد  مي اقرار

براي او خواه نا خـواه اسـالم آورد          (4».في السماوات و االرض طوعاً و كرهاً و اليه يرجعون         
در ميان مـردم هماننـد      .) شوند  مي و زمين است و به سوي او بازگردانده       ها    هر كه در آسمان   

 د را آشـكار و بركات خوها  در آن هنگام زمين، گنج   . كند  مي داوري) ص(و محمد ) ع(داوود
يابـد، زيـرا همـه     نميسازد، كسي از شما موردي براي انفاق و صدقه و كمك مالي خود            مي

                                                 
 .351، ص52؛ جبحاراالنوار .1
 .191؛ صپيشين. 2
 . 327؛ صپيشين. 3
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520 گفتمان عدالت و معنويت

مردم است و خداوند به وسيله      هاي    مهدي محبوب دل   «1».نياز خواهند شد    بي مومنان غني و  
اسـت و   ) شـاخه (دانش بيست و هفـت حـرف         «2».سازد  مي او آتش فتنه ناگوار را خاموش     

 دو حرف است و مردم تا آن روز بيش از آن دو حـرف را              اند    امبران آورده مجموع آن چه پي   
انند و چون قائم قيام كند بيست و پنج حـرف بـاقي را بـرون آورده و در ميـان مـردم                    د  نمي

همچنين در  » .دهد  مي سازد و بدين سان مجموع بيست و هفت جزء دانش را نشر             مي منتشر
امـت مـن در زمـان  مهـدي از چنـان             «: ه است كه  آمد) ص(روايات ديگري از پيامبر اسالم    

نعمتي برخوردار شوند كه مانند آن را هرگز برخوردار نشده باشند، آسمان باران بر سر آنان                
امت او چنان نزدش     «3».روياند  مي فرو ريزد و زمين هيچ گياهي را نداشته مگر اين كه آن را            

 گونـه   از عدل و داد ماالمال كند همان      پناه جويد كه زنبورهاي عسل نزد ملكه خود، زمين را           
كه از جور و ستم ماالمال شده است، به طوري كه مـردم همچـون جامعـه نخـستين خـود                     

  4».يزدر  نميو خوني راكند  را بيدار نمياي  گردند، وي خفته
» انتظـارِ «ي نيك فرجامي از تاريخ زندگي بشر، طبق روايات ديگـر  شناس با چنين فرجام  

: فرمايـد   مـي  )ص( رسول اسالم . معرفي شده است  ها    برترين عبادت » ودمهدي موع  «ظهورِ
انتظار فـرج حـضرت     «:  نيز نقل است كه    )ع(  از حضرت علي   5». انتظار الفرج  هافضل العباد «

فرمايد كسي كه با اعتقـاد بـه          مي )ع(  همچنين امام صادق   6». بهترين عبادت است   )ع( مهدي
او بميرد ماننـد آن اسـت كـه در خيمـه            ) آمدن(، در حال انتظار     )ع( امامت حضرت مهدي  

كسي كه در انتظار امام دوازدهم حـضرت        «. آن حضرت مرده است   ) مركز فرماندهي سپاه  (
 )ص(  است، مانند كسي است كه شمشيرش را كشيده و در پيشاپيش رسول خدا             )ع( مهدي

و درخواسـت  كـه مطالبـه   » انتظار« اما 7».نمايد  ميجنگد و از آن حضرت دفاع      مي با دشمن 
زيـرا طبـق روايتـي از    . رابطـه مـستقيمي دارد  » ظهـور «دروني فرج از سوي امت است بـا         

                                                 
 .359، ص 6؛ ج ترجمه ارشاد مفيد. 1
 .185؛ ص  االسالمهبشار. 2
؛ ترجمه عباس جاللي؛ تهـران، شـركت        عصر ظهور كوراني، علي؛   : ؛ برگرفته از  98؛ ص   نسخه خطي ابن حماد   . 3

 .364، ص 1379ازمان تبليغات اسالمي، الملل س چاپ و نشر بين
 . پيشين؛ به نقل از ماخذ 99؛ صصنسخه خطي ابن حماد. 4
 .122، ص52 جبحاراالنوار؛. 5
 .پيشين. 6
 .129، 125، ص پيشين. 7
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521 الملل و سياست خارجي هاي بين ديشهان

» آنان در گناه  روي    هزياد«و  » ها  ستمگري انسان «غيبت  هاي    يكي از فلسفه  ) ع(حضرت علي 
مانـد، امـا خداونـد بـه علـت           نمـي خالي  )  يعني امام معصوم  (زمين از حجت خدا     «: است

 بهـره  حجـت بـي   ) ظـاهري (در گناه، آنان را از وجود       شان    ياده روي و ز ها    ستمگري انسان 
قضاي حتمي خداوند است كه اگر به بنده خـود          «): ع( مطابق روايتي از امام باقر     1».سازد مي

رد مگر آن كه گناهي انجام دهد كه شايستگي داشتن          گي   نمي نعمتي دهد، آن نعمت را از او      
 ال  اهللا  انّ«ابق با اين سخن خداونـد اسـت كـه           آن نعمت را از دست دهد و اين مطلب، مط         

هـد مگـر   د  نميخداوند وضع هيچ گروهي را تغيير (2».يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم 
، »انتظـار « بـه عبـارت ديگـر معنـاي          3».)خود وضع خويش را دگرگون سازند     ها    آن كه آن  

جامعه بشري خود را بـه      مخاطب آيه فوق قرار گرفتن البته با رويكردي مثبت است، يعني            
  .تغيير دهد كه آمادگي پذيرش حضور امام معصوم را پيدا كنداي  گونه

 لذا پرسش مهم اين است كه معناي واقعي انتظار چيـست و انتظـار شـامل چـه آدابـي          
شود و كسي كه به طور واقعي در پي ظهور امام زمان خويش است بايد چه كند و چـه     مي

تـوان از احـاديثي بـه دسـت آورد كـه دربـاره                مي  پرسش را  نكند؟ بخشي از پاسخ به اين     
  درباره كساني كه بـا امـام پيمـان         )ع( امام علي . ياران امام زمان وارد شده است     هاي    ويژگي

كنـد كـه در امانـت      ميامام با اين شرط با آنان بيعت  «: فرمايد  مي كنند،  مي بندند و بيعت   مي
 و كلمـات زشـت نباشـند، بـه ظلـم و سـتم               خيانت نكنند، پاك دامن باشند، اهـل دشـنام        

هجوم نبرند، كسي را به ناحق آزار ندهند، ساده زيست باشند           اي    نكنند، به خانه  ريزي    خون
فـاخر نپوشـند، مـسجدي را خـراب         هـاي     قيمت سوار نشوند، لباس    گرانهاي    و بر مركب  

ي نباشند، شراب   ران نكنند، به حقوق مردم تجاوز نكنند، به يتيمان ستم نكنند، دنبال شهوت           
و در راه خـدا بـه       ... ننوشند، به پيمان خود عمـل كننـد، ثـروت و مـال را احتكـار نكننـد                 

يـاران  «: گويـد   مـي  نيز در توصـيف يـاران ايـشان       ) ع( امام صادق  4».نمايندد  شايستگي جها 
هـستند؛ اگـر    ها     از صخره  تر  مردماني پوالددل، سرشار از يقين به خدا و محكم        ) عج(مهدي

                                                 
نعمـاني،  : براي بررسي اين حديث و نيز روايات ديگري درباره ضرورت بودن حجت بر روي زمين بنگريد بـه                 . 1

، بـاب   1359؛ ترجمه سيد احمد فهري زنجـاني؛ تهـران، دارالكتـب االسـالميه،              كتاب غيبت ؛  محمد بن ابراهيم  
 .158-151هشتم و نهم، صص 

 . 11سوره رعد، آيه . 2
 .488، ص2؛ ج تفسير نور الثقلين. 3
 . 149؛ ص المالحم و الفتن. 4
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522 گفتمان عدالت و معنويت

هـاي    پـاره شـان     هـاي   مرداني كه گويا دل   » «.كنند  مي را متالشي ها    روي آورند، آن  ا  ه  به كوه 
آاليد، سبك خواب    نميغبار ترديد در ذات مقدس خداوند متعال خاطرشان را          . آهن است 

  1».كنند  ميدارند، و در نماز بسان زنبور عسل زمزمه زنده و شب
» انتظـار «اقعـي و عملـي      اما بخش ديگري از پاسخ به پرسش گذشـته كـه معنـاي و             

توان از دستورات و نواهي به دسـت آورد كـه بـه طـرق مختلـف از امـام             مي چيست را 
  :پردازيم ميها  در زير به مواردي از آن. نقل شده است) ع(عصر
در پيشامدهاي روزگار به راويان احاديث ما مراجعه كنيد، زيرا آنان حجـت مـن               «. 1

  2».ن هستمبر شما هستند و من حجت خدا بر آنا
 هر يك از شما بايد به آن چه عمل كنـد كـه او را بـه مقـام محبـت مـا نزديـك                       «. 2

  3».سازد مي
  4».همگان بايد گناه و پيروي از هواي نفس را ترك كنند«. 3
در (براي نزديك شدن ظهور و فرج زياد دعا كنيد كـه همـين موجـب گـشايش             «. 4

  5».شماست) مسايل زندگي
ا براي اطاعت خود توفيقشان دهد، در راه وفاي به پيماني كه            اگر شيعيان، كه خد   «. 5

شـدند، سـعادت ديـدار مـا بـراي ايـشان بـه تـأخير            مـي  بر عهده دارند، همدل و همراه     
  6».افتاد نمي

يك از برادران ديني تو پرهيزكار باشد و حقوق الهي را كـه بـر عهـده                  همانا هر «. 6
و ويـران   كننـده     باطلهاي    و ياري ما، در فتنه    دارد به مستحقين آن بپردازد، به بركت دعا         

  7».گر، ايمن و محفوظ خواهد ماند
ارد، مگر آن چه از كردارهاي ناپسند       د   نمي باز) مان  از ديدار و ياري شيعيان    (ما را   «. 7

                                                 
 .308، ص52؛ جبحار االنوار. 1
 .181، ص53؛ ج بحار االنوار. 2
 .176؛ ص پيشين. 3
 .109؛ ص پيشين. 4
 .483، ص2؛ جكمال الدين. 5
 .177، ص 53؛ ج بحار االنوار. 6
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523 الملل و سياست خارجي هاي بين ديشهان

  1».رسد كه براي ما ناخوشايند است و توقع آن را از ايشان نداريم  ميآنان به ما
توان به اين نتيجـه رسـيد كـه           مي »مهدويت«مربوط به   روايات فراوان   بندي    در جمع 

هـم آداب   . دهد و هم در حوزه عمل و زبـان          مي انتظار، هم در حوزه ذهن و آگاهي رخ       
انجـام شـده    » منتظـر «را كه با نيت يـك       اي    شود و هم اعمال سازنده      مي عبادي را شامل  

. ظهـور اسـت   بـراي   سـازي     خودسازي و اخالقي شدن از شرايط ضروري زمينـه        . باشد
  : ظهور براي هر منتظري شامل دو مرحله استهاي  فراهم ساختن زمينه

  خودسازي و اصالح دروني؛. 1
كـه توانـايي و ظرفيـت پـذيرش چنـين           هـايي     اصالح جامعه و ايجـاد حكومـت      . 2

  .حضوري را داشته باشند
 بيشتر بر دوش كساني است كـه از       » انتظار«بر اين اساس، در جامعه شيعه مسئوليت        

كه اي    به طور نمونه، وظيفه يك كشاورز ساده      . اختيارات و مسئوليت بيشتري برخورداند    
يك گيري    كند با مسئولي كه در مركز مديريت تصميم         مي ين نقاط زندگي  تر  در دورافتاده 

لـذا وظيفـه مـديران و       . حكومت حاكم بر جامعه اسالمي قرار دارد به يك اندازه نيست          
در واقع، وجـود چنـين      .  انتظار بيش از ديگران است     مسألهحاكمان در جامعه شيعي در      
را در انديـشه او تبـديل بـه يـك       » مهدويت« است كه    نژاد  بينشي در نظام فكري احمدي    

  .راهبرد كرده است
تـوان در ادامـه       مي  را همچنين  نژاد  در نظام فكري احمدي   » مهدويت«بررسي مبحث   

كـه در   ) ع(و امـام حـسين    ) ع( علـي  ، حضرت )ص( شناسي از پيامبر اسالم    مباحث نشانه 
» خود مطلـوب  «يا  » انسان كامل «در آن جا    . پرداختيم به شمار آورد   ها    فصل هشتم به آن   

در اينجا نيـز هـر دو       . او مشاهده كرديم  » جامعه آرماني « را در كنار     نژاد  احمدينظر    مورد
امـام عـصر   . شود  ميخورد و مطرح  ميبه چشم) عج(شناسي از امام عصر   الگو، در نشانه  

الگوي انسان كامل و جامعه تحت حكومت او جامعه آرماني و مطلوب است و بـر ايـن      
» ايمان«و  » عقالنيت«براي ظهور كه رفتاري مبتني بر       سازي    يا زمينه » انتظار فعال «اساس  

  .شود يكي از وظايف شيعيان و به ويژه حاكمان شيعه است  ميمحسوب
.  زيرا جزو اصول اعتقادي و كالمي شـيعه اسـت          ايماني است اي    مسأله» انتظار فعال «

                                                 
 .پيشين. 1
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524 گفتمان عدالت و معنويت

عقالني است به اين معنا كه نسبت به انتظار انفعالي تناسب بيشتري با             اي    مسألههمچنين  
مفيـد   غيـر در معناي انحرافي، انفعـالي و       » انتظار«اين كه مفهومي مانند     . عقل عملي دارد  

 رهـايي بخـش جـدا سـازد،         را از كردار ثمربخش و افكار     اي    خود بخواهد فرد يا جامعه    
عملـي، محافظـه     بـي كهاي  انديشه. روشن است كه با عقالنيت انطباق و سازگاري ندارد        

و تـن بـه ظلـم و طـاغوت دادن را          زدگـي     كاري، تن آسايي، سكوت در برابر فساد، دنيا       
. د عقالني باشد و با اراده صاحب شرع نيز در تنـاقض خواهـد بـود     توان    نميتوجيه كند،   

اسـت كـه رهيـافتي      » انتظـار فعـال   «انديشه و مكتب مهدويت مقصود از انتظـار،         لذا در   
انتظـار  .  اسـت آفرين ، انگيزه دهنده، اميد ساز، سازنده، جهت بخش و عمل       مدار  عقالنيت

مطلبي كـه   . ظهور است هاي    زمينهسازي    فعال جهاد و اجتهادي شبانه روزي براي فراهم       
 انتظـار فعـال در برابـر        1.كنند  مي ياد» استراتژي«و  » دكترين«امروز برخي از آن با عنوان       

اين رهيافت تالشي   . داند  مي و خود را مسئول   كند    عدالتي سكوت نمي    بي ظلم و فساد و   
كه قرار است پس از ظهور معصوم در جامعـه انجـام            هايي    است در جهت توزيع ارزش    

شارع مقدس و نظر  دكيفي كه مورهاي  توان آن ارزش  مي،نژاد حتي به گفته احمدي. شود
... ساالنه ، پنج سـاله و هاي  را در برنامه » مهرورزي«و  » عدالت«است مانند   ) ع(امام عصر 

در واقـع ايـن     .  ظهور فـراهم شـود     هاي  گنجاند و عملياتي كرد تا از اين طريق نيز زمينه         
گونه جهت داشتن به سوي مهدويت و راهبردي انديشيدن از وظايف يك شيعه مسئول              

سـازي    زمينـه نژاد در انديشه احمدي. معناي واقعي منتظر را محقق ساخته است     است كه   
بخش و مرحله درونـي     . تشكيل شده است  » بيروني«و  » دروني«براي ظهور از دو بخش      

بـراي  سـازي    زمينـه بخـش بيرونـي   . فس و رشد ايماني است    همان خودسازي، اصالح ن   
يت، گسترش عدالت، مهرورزي و     ظهور نيز در مسايلي چون آگاهي بخشي، تعليم و ترب         

 نـژاد   احمـدي . جامعـه بـشري اسـت       در بستر  )عج( امام عصر نظر    موردهاي    ديگر ارزش 
كنـد و معتقـد اسـت         مي اصوال شعارهاي چهارگانه دولت خود را در همين راستا عنوان         

 تـر   انقالب اسالمي كه با فلسفه مهدويت به پيروزي رسيده اسـت بايـد بـا آن راهبـردي                 
ند و اين انديشه را كه اساس جمهوري اسالمي بر آن استوار شده و در قـانون       برخورد ك 

  . اساسي آمده است به حاشيه نراند

                                                 
 .نوشته اسماعيل شفيعي سروستاني اشاره كرد» استراتژي انتظار«توان به كتاب  به طور نمونه مي. 1
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525 الملل و سياست خارجي هاي بين ديشهان

زماني كـه حـضرت ظهـور       .  است )ع( هاي انبياء و ائمه     امام عصر تجلي همه خوبي    
كنند؛ هر كس     مي اي كه خواهند خواند، به اين مطلب تصريح         كنند، در اولين خطبه   

زيـرا امـام زمـان آرزوي     . خواهد ببيند، به من نگاه كند       مبري را كه مي   هر امام و پيا   
ها و رشدها     او چكيده همه زيبايي   . ديرين تمام خوبان عالم از اولين و آخرين است        

 1.واسطه فيض الهـي اسـت     . امام تجلي اسماي الهي است    . و كماالت انساني است   
ـ                هـا و    شه، بهتـرين  فيض الهي هم كه محـدوديتي نـدارد؛ بـراي همـه، بـراي همي

حاال يك بعدش اين است كـه       .  امام وارث همه خوبان عالم است      ...هاست زيباترين
رسد و ايـشان هـم وارث و صـالح اسـت، تحويـل                حكومت باالخره به ايشان مي    

فرمودنـد  . تازه ما اول راه هستيم     2.هاي عالم امام است      تجلي همه زيبايي   ...گيرد  مي
   3.جويي انسان حد ندارد كه كمالطور  همان. ندارداين راه اصال محدوديت و حدي 

او هم براي اتمـام و اكمـال        .  شاهد بر امت، مبشر و نذير است       )مانند پيامبر  (او هم 
اخالقـي در  هـاي   اخالق بشريت قيام خواهد كرد و هم اينك نيز هرچه از مكرمـت      

ن را تمـام    الـشأ  او كار پيامبر عظيم   . و نگاه اوست  شود، حاصل تربيت     بشر ديده مي  
اوست كه تزكيه   . خواهد كرد و با توجه او عقل همه بشريت به كمال خواهد رسيد            

هـا را    كند و با نفس مزكي و الهي و نگاه رحمت و واليـي خـود انـسان                 نفوس مي 
، و دائـم شـاهد      4»عزيز عليه ما عنـتم    «خورد،   ها مي  اوست كه غصه  . كند تربيت مي 

هـا و تجاوزهـا      كـشي  ها، حـق   ز نابساماني هرچه ا . احوال ما و احوال بشريت است     
هـاي   تواند شاهد هدر رفتن خون مـؤمنين و انـسان          او نمي . خورد بيند، غصه مي   مي
دانـد او چـه    خـدا مـي  . ها و مظلومان عالم باشد گناه و ضايع شدن حقوق انسان   بي

 با آنكه ظاهر نيست، اما حضور دارد و دائم در           5.»حريص عليكم «. خورد ها مي  غصه
. اي كـه در دوران غيبـت مـؤثر اسـت      البته در منطقه و محـدوده     .  اصالح است  پي

همينجاست كه بايد دائم تالش و دعا كنيم تا دست آن عزيز بـاز شـود و آنچـه را             

                                                 
1 .»اخَتامٍ لَسرِ إِمبِغَي ضالْأَر تيقب 179، ص1؛ جكافياصول (» .لَو .( 
  .)9، ص53، جرنوااال بحار(: اشاره به حديث .2
 .4/6/1385، )پژوهشكده مهدويت(اعضاي مؤسسه آينده روشن  در ديدار با  خنرانيس. 3
 .128توبه، آيهسوره  .4
  .پيشين .5
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526 گفتمان عدالت و معنويت

او نسبت به مؤمنين رئوف و      . فرمايد در دايره حضور و ظهور محقق فرمايد        اراده مي 
   1.رحيم است

كه دنبال چـه     ليغ به آرمان و هدفش است و اين       ارزش هر تئورى، نظريه، اقدام و تب      
در نظامات تبليغى دنيا معلوم است      . دهد اين است كه به آن ارزش مى      . چيزى است 

كه دنبال چه هستند، اما ما دنبال چه چيزى هستيم؟ آن سنگ بناى كار ما چيـست؟                 
 ها و انسان و هدف اصلي از ارسال رسل و           هدف اصلي از خلقت زمين و آسمان      ... 

هايي كه در تاريخ انجام شده است، عالوه بر باز كردن راه كمال معنـوي                 مجاهدت
اگر . به روي انسان، قطعا و بدون شك، برپايي حاكميت اسالم در همه جهان است             

ما آن وعده بزرگ و آخرين را از هستي برداريم، ديگر چيزي بـراي هـستي بـاقي                  
ها، اين همه پيامبران، مصلحان        انسان آيا اين همه زمين و آسمان، اين همه       . ماند  نمي

و اوليا آمدند و رفتند تا جامعه بشري چنين زندگي را تجربه كند؟ اصال آن مفهومي     
كه خداي متعال اراده كرد از خلقت آدم، در كجاي تاريخ بشر محقق شده اسـت؟                

انـد، پيـامبر    كجا متجلي شده است؟ ممكن است بعضي بگويند خب پيامبران آمـده         
اما اين سـؤال    . آمدند، بعضي عرفا و زهاد آمدند      )ع( و ائمه اطهار   )ص( سالمعزيز ا 

همچنان برجاست؛ پس ديگران چه؟ خداوند، ميلياردهـا و ميلياردهـا انـسان خلـق        
انـد و بـاالتر از     گرچه اين چند نفر، در باالترين جايگاه و در نقطه اوج          . كرده است 

عال همه عالم را خلق كنـد، فقـط بـراي           ارزيد خداي مت    آنها نخواهد بود و البته مي     
اما عزيزان مـن، اگـر آن وعـده      ،  )س( وجود نوراني و مقدس حضرت زهراي اطهر      

حاصـل و ابتـر       هاي انبيا بي    توان گفت تمام مجاهدت     آخرين محقق نشود تقريبا مي    
آن . همه آمدند دست بشر را گرفتند تا به جلو ببرند؛ به سمت قله نـوراني              . ماند  مي

ـ   ن قدر مهم است كه فرمودند اگر يك روز به پايان عمر عـالم بـاقي               حادثه آ  ده مان
اصال از اول خلقـت،      .شود تا آن اتفاق مهم بيفتد       باشد، آن روز آن قدر طوالني مي      

كارواني حركت كرده است، كه مقصد نهايي آن كـاروان، همـان نقطـه نـوراني و                 
ن همـراه بـود، حقيقتـي       درخشان است و در طول تاريخ، هر كسي كه با اين كاروا           

پيدا كرد و ماندگار و جاويد شد و هر كس با اين كاروان همراه نبود، وجودي پيدا                 

                                                 
  .15/6/1385المللي دكترين مهدويت،  سخنراني در همايش بين .1
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527 الملل و سياست خارجي هاي بين ديشهان

اي از حقيقت برده      كسي كه متصل و منتظر و پيوسته به امام نباشد، چه بهره           ... نكرد
خـوب  . ارزد  زار نمـي   در دنيا سياست بـه چنـد؟ دو       .  است مدار  است؟ آقا سياست  

عرفـاني كـه منـشعب از امـام و          . آقا عارف است  .  تحليل كند  كند، خب   تحليل مي 
 انجـام   اهللا  كننده به امام نباشد، با بقيـه كارهـايي كـه خلـق              متصل به امام و دعوت    

اصال كسي كه در اين مسير نباشد و متـصل و منتظـر              1.دهند، هيچ تفاوتي ندارد     مي
. طـه اوج اسـت    نق. مثل حادثـه عاشوراسـت    . خواهد، باشد   نباشد، هر جايي كه مي    

كسي كه دعوت را شنيد و لبيك نگفت، ديگر مهم نيست در كجا باشـد؛ در حـال                  
مگر خدا به ايـن     . طواف خانه خدا يا در ميكده و عشرتكده باشد، هيچ فرقي ندارد           

  2نياز دارد؟ها  طواف
كنند امام مشغول زندگي شخصي خودش اسـت، مـا هـم بايـد               ها تصور مي   بعضي

مان باشيم تا يك روز ظهور اتفاق بيفتد و مـا حركـت     مشغول زندگي شخصي خود   
امام حضور دارد، امام پيشرو و راهبر       . هاي انحرافي است   اين هم جزء انديشه   . كنيم
اگر كسي بميرد و امام زمان خـود را نـشناسد بـر مـرگ               «: اند كه فرموده  اين. است

يخ تولـد را    ، معنايش اين نيست كه اسم، فاميل، اجداد و تـار          3»جاهليت مرده است  
الزمه شناخت پيروي، توجه، ارتباط روحي، دنبال كـردن و پيـدا كـردن              . بشناسيم

ايـن  . بايد بدويم تا به حكومت امـام برسـيم        . ما بايد بدويم تا به امام برسيم      . است
انـسان منتظـر بـا    . طور نيست كه ما بنشينيم تا امام بيايد؛ بايد رفت تا به امام رسيد             

. ين نظـام اسـت  تـر  طترين و منـضب     نظام هستي دقيق   .وت است منتظر متفا  غيرانسان  
هـا خيـال     بعـضي . تقسيم كار بسيار خوب و مديريت عالي و برجسته در آن است           

ايـن طـور   . گويند ما تو را رها كـرديم بـرو ديگـر     مي. كنند بشر رها شده است      مي

                                                 
رش واليت و اتصال به ايشان يكي از شروط مهم و قطعـي پـذيرش   در روايات مكرر تصريح شده است كه پذي      .1

ـ  ه  ها را ب    شب يهمانا اگر مرد  «:  فرمود )ع( مانند اين روايت كه امام صادق     . عبادات است  پـا خيـزد و     ه  عبادت ب
 خـدا   يحج رود، و امر واليت ول     ه  روزها را روزه دارد و تمام اموالش را صدقه دهد و در تمام دوران عمرش ب               

 نيست يجل حقعزو ي او از ثواب خداي او باشد، برايي كند و تمام اعمالش با راهنمايشناسد تا از او پيرو    را ن 
  .)19ص ، 2ج؛ كافياصول (» .و او از اهل ايمان نباشد

  .7/10/1386؛ سخنراني در سرزمين منا .2
  .)246، ص16؛ جالشيعة وسائل(» . ميتَةً جاهليةمنْ مات و لَم يعرِف إِمام زمانه مات: )ص( اهللا قال رسول« .3
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528 گفتمان عدالت و معنويت

  1.شود ترين و زيباترين مديريت بر عالم و بشر دارد اعمال مي دقيق. نيست
ها    بله، اين حرف  . هستمها    كه من خودم اهل اين حرف      برداشت من اين است نه اين     

نظرى است، ممكن است كسى راجع به توحيد خيلى حرف بزند و خودش اهلـش               
شود بدون ارتباط عاطفى، دل، فكر و ذهن بـا           كنم اصال مگر مى    من فكر مى  . نباشد

 بـراى چـه حكومـت درسـت         امام زندگى كرد؟ اصال ما براى چه انقالب كرديم؟        
خوانيم؟ براى چه درس علوم دينى       ايم؟ براى چه درس مى     ايم؟ براى چه زنده    كرده

نه . بايد كارى كنيم كه ايشان زودتر بيايند      . اش نوكرى ايشان است    خوانيم؟ همه  مى
يعنـى  . كه زودتر به ايشان برسيم و كار تمـام بـشود           كه ايشان بيايد، براى اين    ن  اي

   2.طور كامل آغاز بشود هاى الهى به  تجلى آن كلمات و ارزشدوران درخشان
كـسانى  . زدگـى نـدارد   اصال كسى كه دلبسته امام است و امـام دارد، يـأس و دل    

در ظلمات دارند براى خودشان حركت      طور    نهمي. شوند كه امام ندارند    مأيوس مى 
، اما كسى كه    كنند شوند و سقوط مى    روند، بيشتر غرق مى    هرچه جلوتر مى  . كنند مى

 همـه   ...امام دارد و لطف، عنايت و توجه امام به سمت اوست، اصال چه كم دارد؟              
دانيـد   مـى . خارج از ايـن چيـزى بـه نـام عـزت وجـود نـدارد               . عزت اينجاست 

مندى نيست؛ عزيز    ى است، اما آدم عزت    مند  جمهور فالن ابرقدرت آدم قدرت     رئيس
  3».للمؤمنين  و لرسوله وهوهللا العز«):فرمايد  مي8  آيه ،منافقونسوره ( .نيست

. ه بايستيم تا امـام بيايـد      ك كه بدويم تا به امام برسيم؛ نه اين        انتظار درست يعني اين   
 4. هم خودمان را آماده كنيم، هم محيط را آماده كنيم          )يعني(،  بدويم تا به امام برسيم    

هت اجـراي عـدالت   خواهد بيايد عدالت برپا كند، ما با همه توان در ج        اگر امام مي  
خواهد خداپرستي را حاكم كند، ما با همه توان در جهـت              اگر امام مي  . تالش كنيم 

   5.رسيم  مياين جوري به امام. حاكميت توحيد تالش كنيم

                                                 
  .4/6/1385؛ )پژوهشكده مهدويت(اعضاي مؤسسه آينده روشن  در ديدار با  خنرانيس .1
  .3/12/1384؛ شهر كرد  در ديدار با علما و روحانيونيسخنران .2
  .8/6/1384؛  در ديدار با جانبازان و ايثارگرانيسخنران .3
هـاي الزم بـراي سـلطنت        شوند و زمينـه    مردماني از مشرق ظاهر مي    :  آمده است كه   )ص( پيامبر اسالم در روايتي از     .4

، 51؛ ج بحـاراالنوار ؛  477، ص 2؛ ج الغمـة  كـشف ،  1368، ص 2ماجـه؛ ج    ابـن  سنن (.سازند  را فراهم مي   )عج( مهدي
 .)87ص

  .28/7/1385؛  در بازديد از دانشگاه امام صادق سخنراني .5
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529 الملل و سياست خارجي هاي بين ديشهان

آدم يك مهمان عزيزى را منتظرش هست چه حالى دارد؟ خصوصا وقتى ماه مبارك 
. زنيـد  دائما قدم مـى   . ايد دهمهمان عزيزى را براى افطار دعوت كر      . است، دم افطار  

چه شد؟ برويم دم در، بياييم تو؟ بچه برو تو كوچه ببين چه شـد؟ نكنـد آدرس را                   
شان، بزن خانـه     دهد، بزن خانه   تلفن بزن، حاال موبايلش جواب نمى     . اند اشتباه گرفته 

تا موقعى كه يك خبرى نيايـد آرامـش نـدارد، از            . گيرد دائم سراغ مى  . شان همسايه
 يـاد   )روحانيت ( است كه ما پاى منبر از شما       »انتظارى« اين   1.رود يرون نمى ذهنش ب 

   2.انتظار يعنى اين. ايم گرفته
وقتـي امـام    . امام واسطه فيض الهـي اسـت      ... كه براي او كار كنيم     انتظار يعني اين  

خواهـد؟ همـه     مي پيچد، آن را براي چه نباشد، خدا تمام طومار جهان را در هم مي      
   3.ي اين درست شده كه امام باشد و نقطه كمال را محقق كنداينها برا

اى   چيست؟ انتظار اين است كه هيچ رابطـه        »انتظار«واقعا فلسفه   ) پس بايد پرسيد  (
كنـيم فـوقش     ؟ ما حاال زندگى مى    باشدبين زندگى، افكار و رفتار امروز ما با امام ن         

اين طور اسـت؟  . كند اه مىآيد كارها را رو به ر يك روز امام مى  . آدم خوبى هستيم  
كنم علماى ما، بزرگان دينى      آيد يا ما بايد برويم به امام برسيم؟ من فكر مى           امام مى 

هم تعريف نسبت ما با     . ها مأموريت و مسئوليت اصلى دارند       ما در هر دو اين بخش     
هـاى   اگر تعريف بـشود تمـام برنامـه       . جامعه مهدوى؛ يعنى دائم بايد تعريف بشود      

نسبت تعريف بشود ديگر آموزش و پرورش يـا         . شور متحول خواهد شد   اجرايى ك 
. دانشگاه هم نبايد آدم سكوالر تربيت كند، بايـد سـرباز امـام زمـان تربيـت كنـد                  

. مدرسه و بازارمان هم همين طـور      . دانشمند تراز حكومت مهدوى بايد تربيت كند      
وى يعنى معيارها و  هم در تعريف نسبت ما با جامعه مهد...طور مان هم همين   صنعت

 بايد باور   ...برنامه اداره كشور، اقتصاد و تربيت اسالمى چه باشد، نه كلى؛ عملياتى           
ما در متن يك جريان تـاريخى       . قبول كنيم . كنيم كه مسئول اداره اسالمى حكومتيم     

                                                 
اين حكايت بـه نقـل از معاويـة بـن           . رسد داشت حكايت پيرمردي است كه خدمت امام صادق مي        مؤيد اين بر   .1

 .)161طوسي؛ ص شيخ  امالي (:وهب امده است
  .21/1/1385؛ استان خراسان  ي در ديدار با روحانيون و علمايسخنران .2
  .14/6/1385سخنراني در ديدار با نخبگان جوان سراسر كشور؛  .3
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530 گفتمان عدالت و معنويت

   1.نهضت انبيا آمده، امام هم حاضر است. كنيم داريم زندگى مى
 غير از اين است كه به دنبال عدالت جهانى هستند؟    امام به دنبال چه چيزى هستند؟     

پس هركس در اين راه قدم گذاشـت، در راه آن حـضرت قـدم گذاشـته اسـت و                    
  2.هركس در راه او قدم گذاشت، مفتخر به نشان سربازى اوست

آدم منتظـر يعنـى آدم      . گيـرد  فرهنگ انتظار همه شئون زندگى انسان را در بـر مـى           
 يـك لحظـه در      ...؟كنـيم  مان اين حالت را مـشاهده مـى       واقعا ما در كشور   . متصل
شوند، به عشق امام زمان      تصور كنيد، در اين كشور همه صبح كه بيدار مى         تان    ذهن

يك نانوا وقتى   . كه حكومت او را برپا كنند      بلند شوند و سر كار بروند، به عشق اين        
. دهـم   مردم مىخواهد نان بپزد، بگويد من دارم در حكومت امام زمان نان دست      مى

ببينيد چه فضاى عطر آگينـى      . تا استاد دانشگاه، محقق، عالم دينى و مرجع تقليدش        
فرمودند امام بـه    . شود قدر زياد مى   شود و سرعت پيشرفت چه     در كشور درست مى   

آيد، امام مثل كعبه است، مردم بايد به سمت امام بروند؛ يعنـى مـا                طرف مردم نمى  
  3.مبايد اين حقيقت را بخواهي

سه برنامه توسعه كه هيچ، صـد برنامـه         . اگر از اين مسير جدا بشويم، مفهومى نداريم       
توسعه هم اجرا بكنيم، به نقطه آرامش، امن و اطمينانى نخواهيم رسيد و معلوم نيست               

االن همـه تـوان و      ). بايد باشـد  (هاى سازندگى ما به آن نقطه        برنامه. رسيم به كجا مى  
به عنوان گـام    . هاى آن جامعه باشد    حقق هرچه بيشتر ويژگي   تالش ما بايد در جهت ت     

انداز بيـست سـاله مـا تعريـف شـده و در واقـع ايـن                  اول و ايستگاه بين راه، چشم     
ايستگاهى است كه ما در همين راستا نگاه بكنيم، افق و انتهـاى نگـاه مـا آن جامعـه                    

انسان كامل امام    به دست    شاءاهللا  انخداپرست، مؤمن و عدالت محور جهانى است كه         
  . برپا خواهد شد) عج(عصر

انداز بيست ساله به عنوان يـك سـكو و ايـستگاه بعـدى               امروز وظيفه ما تحقق چشم    
هـاى   اگر بخواهيم اين را عملياتى كنيم، بايد ويژگـي       . اين را بايد عملياتى كنيم    . است

. بگـويم تان  تاجازه بدهيد، يكى دو مورد از آنها را خدم. آن ايستگاه را تعريف بكنيم  
                                                 

  .21/1/1385؛ استان خراسان  يديدار با روحانيون و علما در يسخنران .1
  .6/7/1384؛ قم  مبلغين حوزه علميهي در گردهماييسخنران .2
  .3/12/1384؛ شهر كرد  در ديدار با علما و روحانيونيسخنران .3
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531 الملل و سياست خارجي هاي بين ديشهان

كه اشاره فرمودند، نسبت بـه هـم محبـت    طور  هاى جامعه اسالمى همان عناصر و آدم  
اصـال مـؤمن همـه      . مؤمن، مؤمن را دوسـت دارد     . دارند و همديگر را دوست دارند     

آن قدر دلـش بـراى      . پيامبر عزيز ما براى عالمين رحمت بود      . بشريت را دوست دارد   
هـم   ائمـه مـا   . ودش را بـه خـاطر مـردم بكُـشد         سوخت كه نزديك بود خ     ها مى   آدم

مجسمه مهرورزى، عشق به ناس و مردم است         حضرت زهراى اطهر  . طور بودند  همين
. عشق به مردم اسـت     نماد العسكرى  بن الحسن  تو االن هم امام زمان و حضرت حج       

كـه مـا بـه       به فـرض ايـن    . شود بدون مهر به يكديگر به آن نقطه رسيد         اصال مگر مى  
 فرودگاه  مان  هايمان اتوبان چهارخطه شد، همه شهرهاي       رسيديم كه همه جاده    اى نقطه

هاى صوتى و تصويرى پيشرفته بود و اصال         ها آسانسور و سيستم    داشت، در همه خانه   
جا يـك   از اين. كردند زدند طى االرض مى ها يك شاسى مى     به جايى رسيديم كه آدم    

قطارها، . اهواز بود  ، كرمان، شيراز و   زد، با يك چشم به هم زدنى در مشهد         شاسى مى 
ها در اختيار ملـت مـا بـود، امـا             ترين فناوري  ها و آخرين و پيشرفته      متروها، اتوبوس 

هاى مردم از هم جدا بود، آيا آن محيط با جهنم تفـاوتى داشـت؟ حتمـا تفـاوتى                    دل
ـ            هايى كه ما تنظيم مى     پس برنامه . نداشت ك كنيم، حتما بايـد در مـتن و بطـنش نزدي

اتفاقا آثار وضعى فراوانى هم براى      . هاى مردم به هم باشد     مند كردن دل   كردن و عالقه  
هـا و بعـضى       هـا، تقلـب    اگر مردم همديگر را دوست داشته باشند، اجحـاف        . ما دارد 

ها و خالف قـانون انجـام        ها، كم گذاشتن   تيسس. شود كارهاى سطح پايين انجام نمى    
گذارنـد؟   شـان كـم مـى      يـا مـادرى بـراى بچـه       مگر پدر   . گيرد ها صورت نمى    دادن
  1.دوستش دارند. گذارد نمى

عدالت گسترى، مهـرورزى، خـدمت بـه        : اين دولت چهار شعار مطرح كرده است      
. برگرفته از فرهنگ انتظار اسـت     ها     همه اين  .بندگان خدا و پيشرفت و تعالى جامعه      

توانيم به نقطـه     ى مى ما باالخره زمان  . در واقع، ابعاد مختلف يك جامعه منتظر است       
هايمان برسيم كه هم آرمانى و اسالمى بينديشيم، هم عمل كنيم و هم               كمال و آرمان  

بـه نظـر    . ..هايمان باشد   هايمان مبتنى بر آن اصول و آرمان        قوانين، مناسبات و روش   
تواند گفتمان اسالمى و گفتمان انتظـار را بـر همـه فـضاى               من اين چهار محور مى    

                                                 
  .23/12/1384؛  در ديدار با منتخبين استان گلستانيسخنران .1
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532 گفتمان عدالت و معنويت

   1. و اين ظرفيت را داردكشور غلبه بدهد
رغم حجم عظيم كارهاى بسيار با ارزشى كـه انجـام شـده،        رسد كه على   به نظر مى  

وقت آن رسيده كه ما تغييرى اساسى نسبت به نوع نگاه و زاويه ديـدمان بـه همـه                   
بـاالخره   .مسائل اعتقادى، اجتماعى، نظام حكومتى و رفتار حكومتى داشـته باشـيم        

 شده است كه به كجا برسيم؟ انقالب كرديم كـه بـه كجـا               جمهورى اسالمى بر پا   
اند كه به كجا برسيم؟ ائمـه همـه مجاهـدت كردنـد، ايـن همـه                  برسيم؟ انبيا آمده  

آرمان (اگر آن   . دنبال يك آرمان و هدف هستند     ها    ها براى چيست؟ همه اين      شهادت
تفـاوتى  دهنـد هـيچ      هايى كه ديگران انجام مـى        از آن بگيريم با تالش     )و هدف را  

هايى كـه     همه اين تالش  . شود هاى ما افزوده نمى    ندارد؛ يعنى هيچ ارزشى بر تالش     
تحقـق عـدالت    : در طول تاريخ انجام شده، براى تحقق يك آرمـان بـزرگ اسـت             

اند مثل اين دوندگانى كه چوب امدادى را         مهدوى در سراسر عالم؛ يعنى همه آمده      
ا را روى هم بگذارند تا بنـاى حاكميـت   دهند، همه يارى برسانند و آجره به هم مى  

در دوران غيبت . بر پا بشود  ) عج(عظيم و درخشان اسالم بر دنيا به دست امام عصر         
به نظـرم روى ايـن كـم كـار          . ها و نگاه ما عبارت از انتظار است         پايه تمام فعاليت  

تظـار  آورى احواالت امام يا در ثواب ان       كه در تعريف انتظار و جمع      نه اين . ايم كرده
 گرد هـم    مند  و اهميت آن كم كار شده است، نه خير؛ حجم عظيمى از منابع ارزش             

خواهم خدمت شما عرض كنم، اين است كه اگـر           آن مطلبى كه من مى    . آمده است 
، مـان   ما از زاويه انتظار به برپايى حكومت امام نگاه بكنيم، آن وقت تعليم و تربيت              

مان چيـست؟ اقتـصادمان چيـست؟ مـسائل          مان و نظام اداري    اقتصادمان، بانكداري 
. شود؟ باالخره ما منتظر هستيم، هر لحظه منتظـر هـستيم           مان چه شكلى مى    اجتماعي

ما مرتبا دعـا    . اميدواريم همين الساعه اتفاق بيفتد    . افتد دانيم چه موقع اتفاق مى     نمى
 از  )ما بايد (. ؛ يعنى هر لحظه ممكن است اتفاق بيفتد       »عجل على ظهورك  «كنيم،   مى

پردازى كنيم و نگاه بكنيم؛ من ترديد ندارم بـسيارى           منظر وظيفه منتظر مجددا نظريه    
هايى كه ما بـراى زنـدگى اجتمـاعى و اداره             ها و دستورالعمل    از اين مفاهيم، روش   

كنم اگر ما در مقابـل ايـن مبـانى           من فكر مى  . شود كنيم عوض مى   كشور صادر مى  

                                                 
 .6/7/1384؛  حوزه علميه قمير تبليغات اسالم در ديدار با مديران دفتي سخنران.1
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533 الملل و سياست خارجي هاي بين ديشهان

هـا    انـد، سـاختمان    اعى را بر پايه آن سوار كرده      هاى اجتم  مادى غربى كه همه بنيان    
كننـد و راه حـل تعريـف         ها را تحليل، توجيه و تفسير مـى        اند و همه پديده    ساخته

هاى ما بـراى جهـان و جامعـه          كنند، به اين مبانى انتظار برگرديم، حتما نوآوري        مى
رهنگـى  توانيم بر فضاى فكرى و ف      بشرى بسيار پرجاذبه خواهد بود و به سرعت مى        

هـا دارد و در       جهان غلبه كنيم؛ چرا كه اين حتما اتصالى با فطرت و آرزوى انسان            
افتـد   نقطه كمالى كه در اين دنيا اتفاق مى       . حقيقت همه منتظر و دنبال كمال هستند      

هـاى   ويژگـي . ايـم  ما از اين غافل شده    . جز آن چيزى كه ما دنبالش هستيم، نيست       
 كارمند، دانشجو و دانشگاه منتظر چيست؟ به نظر         معلم، مدير، حاكم، عالم، محقق،    

دانشگاه اسالمى االن تعريف شـده   . من اين يك گام باالتر از دانشگاه اسالمى است        
هايش چيست؟ چه فـضايى بايـد    است، اما دانشگاه اسالمى كه منتظر است، ويژگي 

ود؟ به  ش داشته باشد؟ چه چيزى را بايد مطالعه كنند؟ رابطه معلم و دانشجو چه مى             
توانيم از همـه مناسـباتى       شود و ما مى    نظرم از اين منظر يك فضاى اليتناهى باز مى        

   1.كه در عالم هست، تفسير جديدى بكنيم
هاي هدايت نشان     اگر مجاهدت باشد، راه   . اگر حركت باشد، بركت هم خواهد آمد      

. زمـين هـاي الهـي در    ي يعني اجراي فرمـان    الله  خليفةحركت در راه    . شود  داده مي 
در مسير الهي هـم بايـد      كننده    گونه كه خدا هادي بندگان است، انسان حركت         همان

گونه كه خداوند رحمان و رحيم است، انـسان هـم بايـد               همان. باشدكننده    هدايت
گونه كه خدا كريم است، انـسان         همان. نسبت به بندگان خدا رحمان و رحيم باشد       

ادل است، انسان هم بايد در مسير اجـراي          كه خدا ع   گونه  همان. هم بايد كريم باشد   
همان جور كه خدا با سـتمگران، ظالمـان و طاغيـان مخـالف              . عدالت حركت كند  

پناهـان اسـت،      بي اگر خدا يار مظلومان و    . است، انسان الهي هم بايد مخالفت كند      
اگر كار خـدا آبـاداني، رشـد و هـدايت      . انسان مؤمن و موحد هم بايد چنين باشد       

اي دارد و نقطه اوج اين حركت زماني است كه انـسان              م چنين وظيفه  است، بشر ه  
ها حاكم بشود و حكومـت الهـي در همـه جهـان               كامل بر همه زمين و همه انسان      

                                                 
  .6/7/1384؛  حوزه علميه قمي در ديدار با مديران دفتر تبليغات اسالميسخنران .1
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534 گفتمان عدالت و معنويت

  1.گردد ها باز مي با تحقق حكومت مهدوي راه براي تعالي همه انسان. مستقر بشود
هـا    شود، عقل    كامل مي  ها  افتد اين است كه عقل انسان       از وقايع بزرگي كه اتفاق مي     

گوينـد در آن      مـي . شـود   ها كامل شد دنيا جور ديگر مي        وقتي عقل  2شود،  كامل مي 
هـا    افتد، همه گوش    بينايي حقيقي آن روز اتفاق مي     . شود  ها بينا مي    دوران همه چشم  

شـود و همـه       هـا شـكوفا مـي       شود، همه انديشه    ها گويا مي    شود، همه زبان    شنوا مي 
هـاي    هر كس كه دنبال توانمندي، دنبال فتح قله       . شود  سرشار مي استعدادهاي انسان   

آن روز اگر   . روز تالش بكند  بلند و دنبال جاودانه ماندن است، بايد براي تحقق آن           
هـا بـه درجـه كمـال          همه انـسان  . ماند   بيفتد ديگر نقص و اشكالي باقي نمي       اتفاق

انـد    واقعه از دنيا رفتـه    رسند و همه آن كساني كه با عشق وصال به آن حادثه و                مي
 آن وقت ديگر از غم، غصه، عقب ماندن، فاصله 3.آيند شوند و مي آنها هم حاضر مي

من امروز به شما عرض     . اش زيبايي است    ها خبري نيست، آنجا همه      و دردها و رنج   
رويـم وقتـي بـا        هر جـاي دنيـا مـي      . كنم، عزيزان من، بشر تشنه اين فرهنگ است       

خواهيـد، بـاالخره      گويم شما چه چيزي مـي       كنيم، مي   گو مي هاي گوناگون گفت    ملت
خواهند وصف همان روزي است  بينيم آن چيزي كه مي   آخر حرف شما چيست؟ مي    

بينـيم آنهـا دنبـال حقيقـت          كنند، مي   وقتي خوب تصوير مي   . كه ما دنبال آن هستيم    
چمدار ايـن  كنم شما و ملت ما امروز پر اند و من فكر مي      هستند، اما راه را گم كرده     

البته رساندن پيـام از نظـر مـن دو          . فرهنگيم و بايد اين پيام را به همه دنيا برسانيم         
وجه اولش اين است كه كشور عزيز خودمان را خوب و براساس همين             . وجه دارد 

همه دوستدار و عاشق ها  ميليوني اينهفتاد همه دنيا ببينند يك ملت . فرهنگ بسازيم
يك تن واحد و يك خانواده هستند و يـك كـشور آزاد،             يكي هستند و    . هم هستند 

گرچه فاصله بـين    . شاءاهللا بسازيم تا اين الگو بشود      آباد، مقتدر، پيشرفته، همدل، ان    
خواهيم بسازيم و آن چيزي كه اتفاق خواهـد افتـاد زمـين تـا                 آن چيزي كه ما مي    

                                                 
 .1/9/1385 ؛ در اولين همايش روحانيون و طالب بسيجي سخنراني. 1
اوند دست رحمـتش را     چون قائم ما قيام كند خد     : اين مطلب در بيان امام صادق به صورت زير وارد شده است            .2

 ).25 ص ،1ج ؛ كافياصول (» . خردشان كامل شود)در نتيجه(بر سر بندگان گذارد پس عقولشان را جمع كند و 
 .؛ دعاي عهدالجنان مفاتيح؛ 96ص ، 53ج ؛ نواراال  بحار.3
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535 الملل و سياست خارجي هاي بين ديشهان

  1.آسمان است

.   كنـيم    كامـل    انـسان   ا متوجـه  هـا ر     انـسان   ها و فطـرت      انسان   كه   است  هنر ما اين  
   كـه   چيـزي  همان.   آن ها به   و از دل    ها بزنيم    دل   به   اتصالي   خط  يك.  كنيمشان    وصل

 انبيا    و نهضت    از اسالم    چيزي   را برداريم،   اين.   است   غيبت  وظيفه همه ما در دوران    
 مـا    كاشاي     كنند كه   مي  ابراز عشق  )ع( چقدر ائمه . اند   آمده   اين   براي  همه. ماند  نمي
 كار  ، اين كنيم  مي  و چه كنيم  مي  چه  از ظهور باشيم اگر ما در قبل.   را ببينيم  لحظه آن

  . كنند  مي  دارند ما را هدايت2 ؛كنيم  كار را مي ، آن كنيم را مي
به يك مكتـب كامـل   » نياز بشر« از جمله شرايط ظهور را ايجاد احساس         نژاد  احمدي

زماني كه بشر به اين آگاهي و احـساس نيـاز برسـد كـه               . داند  مي ري انسان كامل  به رهب 
 را بـه مقـصود و سـعادت       هـا     خودسـاخته بـشري آن    هـاي     و راه هـا     مكاتب، ايدئولوژي 

خودساخته كنوني جهان صالحيت اين مـسئوليت       ساند و رهبران اصالح نشده و نا      ر  نمي
لـذا  . انـع ظهـور برطـرف شـده اسـت         ين مو تـر   را ندارند، در چنين زماني يكي از مهـم        

داران امام معصوم بايد اين گاهي بخشي را از وظايف خود بدانند و نيز در جهت                دوست
كنـد و گـسترش     گيـري     بكوشند كه آن حضرت قرار است پس از ظهور پي         هايي    ارزش

از حكومت مطلوب در زمان حاضر تأسيس شود كـه بتوانـد عـدالت              اي    اگر نمونه . دهد
گزار و مهر گستر باشد كه رفاه و آسايش و پيشرفت را براي افراد جامعـه                 گستر، خدمت 

كنند به نسبت از رضايت دروني        مي خود تأمين كند و در نتيجه افرادي كه در آن زندگي          
تواند نمونه ناقصي از حكومت موعود جهاني را بـه            مي برخوردار باشند، چنين حكومتي   

 واقع مهمترين وظايف منتظران در زمان غيبت و         اين اقدامات در  . مردم معاصر ارائه دهد   
  .ظهور استهاي  زمينهسازي  در جهت فراهم

گرايـي   كوشـي شخـصيت ايمـان      بازشناسي اين باور در حقيقت رمزگشايي از سخت       
گذشـته در   هـاي      تمام هم و غـم خـود را در سـال           نژاد  احمدي.  است نژاد  چون احمدي 

از سـوي   . معه الگو و نمونه سـهيم باشـد       جهت اين هدف قرار داد كه در تشكيل آن جا         
ديگر، اين رهيافت مرحله جديـدي از سياسـت خـارجي ايـران بـه ويـژه در تحـوالت                    

                                                 
 .13/9/1385؛ داشت روز جهاني معلوالن در مراسم گرامي  سخنراني .1
 ).245، صةغيبالنعماني؛ (» .لو أدركته لخدمته أيام حياتي«:  كه فرمودند)ع( مانند بيان امام صادق .2
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536 گفتمان عدالت و معنويت

در انديـشه   .  بـه بعـد بـه نمـايش گذاشـت          1384را از سـال     » صدور انقـالب  «سياست  
هـاي    و مشاركت در جنـبش    » جهاني شدن  «مسأله سياست صدور انقالب با      نژاد  احمدي

از » صـدور انقـالب  «در نظام فكـري او  . يابد  مي دن در اداره جهان معنا    علمي و سهيم بو   
تـوان بـه بـسط ايـدئولوژي و           مـي  دو بخش كالن تـشكيل شـده اسـت و بـه دو شـيوه              

  :انقالب در سطح جهان ياري رساندهاي  ارزش
  افزارانه با تأكيد بر انجام انقالب علمي و فلسفي در جهان؛ اندازي جنبشي نرم راه. 1
هـاي    پيشرفته و برخوردار از شـاخص     اي    اد و معرفي جامعه نمونه و الگو؛ جامعه       ايج. 2

اقتصادي، اخالقي، صنعتي، فرهنگي و هـر آن چـه          هاي    مثبت كيفي و كمي در حوزه     
  . رساندبكه در نهايت افراد را به رضايت دروني و احساس آرامش 

عنويت روز افزون تحوالت و گرايش به م. شرايط دنيا به سرعت در حال تغيير است
 اين موج جديدي كه در دنيـا آغـاز          ...كند  تر مي   است و اين مأموريت ما را سنگين      

هاي شما تا حاكميت انسان كامـل          به لطف الهي و با مجاهدت      شاءاهللا  انشده است،   
  1.بر همه جهان با قدرت پيش خواهد رفت

ـ                  اى  ا جامعـه  ترديد نداشته باشيد كه اين سنت الهى است؛ يعنـى هـر قـوم، فـرد ي
 2استحقاق و ظرفيت نعمتى را پيدا كند، به طور حتم آن نعمت را به او خواهند داد؛                

مثـل پيـروزى انقـالب      . هاى ما از اين ظرفيت متفاوت است       منتها تعابير و برداشت   
 هم بايد بيست سال ديگر      1357كردند بعد از بهمن ماه       ها فكر مى   اسالمى كه خيلى  

شود با ساواك، ارتش، شاه و امريكا و         مگر مى : گفتند يل مى به همين دل  . مبارزه كنيم 
دنبـال   خيلى از بزرگـان مـا هـم بـه          چين و شوروى در بيفتيم و پيروز هم بشويم؟        

هـا    حـرف طور    دارى و تربيت كادر و اين      هاى حكومت  سازماندهى و طراحى برنامه   
اگـر بـه يـاد       . پيروز شد  ،ها  رغم تمامى اين حرف     على ،بودند، ولى انقالب اسالمى   

هاى التقاطى اين بود كه انقالب زود پيروز شـد           داشته باشيد، تحليل بعضى از گروه     
فهمنـد كـه معـادالت الهـى بـا ايـن             نمىها    البته آن . و ما هنوز سازماندهى نداريم    

ملتى كه : در يك جمله پاسخ دادند و فرمودند حضرت امام. معادالت متفاوت است 

                                                 
  .1/9/1385 ؛ در اولين همايش روحانيون و طالب بسيجي سخنراني .1
 .)  11سوره رعد، آيه (»  . ال يغَيرُ ما بِقَومٍ حتَّى يغَيرُوا ما بِأَنْفُسهِماهللا إِنَّ «.2
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537 الملل و سياست خارجي هاي بين ديشهان

هـاى   است از آن دفاع كند؛ يعنى هنگامى كه ظرفيـت         كند، خودش قادر     انقالب مى 
شود، آن اتفاق خواهد افتاد و اين طور نيست كه فكر كنـيم              الزم در ملتى ايجاد مى    

بنابراين، ما بايد تالش كنيم و به سـرعت بـه سـمت             . همه ظواهر بايد فراهم بشود    
يـن معناسـت    كنند آماده شدن به ا     ها فكر مى    بعضي... هاى الزم برويم   ايجاد ظرفيت 

هاى ايران را آسفالت كنيم، پل بزنيم، ريل قطـار بكـشيم، گلـستان               كه تمام خيابان  
هاى هشتاد طبقه بسازيم و همه چيـز كـامپيوترى بـشود، ولـى               درست كنيم و خانه   

شود، اسـتعدادها   گيرى مى آن استعداد و ظرفيتى كه اندازه    . نيستها    كدام از اين   هيچ
 و ما   هاست  هاى ايجاد شده در وجود انسان      كه ظرفيت هاى مادى نيست، بل    و ظرفيت 
ها را ايجاد كنيم؛ بنابراين، اتفاقى كه بايـد بيفتـد، وابـسته بـه                  ظرفيت گونه  بايد اين 

مادى نيست، گرچه ممكن است برخى از ايـن ظـواهر، مقدمـه يـا اسـباب                  ظواهر
   1.حصول به آن تغييرات باشد

 و بشر را براى رسيدن به آن آرمان يـك    همه پيامبران براى يك آرمان مقدس آمدند      
هيچ فرقى بين پيامبران نبود؛ بـه       . اند همه در يك مسير حركت كرده     . گام جلو بردند  

همه آمدند بشر را يـك      . همه آمدند به خداپرستى و عدالت دعوت كنند       . لحاظ پيام 
ـ     سـاز   همه پيامبران مقدمه  . گام به سمت آن آرمان نهايى جلو ببرند        د  بودنـد و تمهي

مقدمات كردند براى اتفاق بزرگى كه بايد بيفتد و حركت امام عزيز ما هم از همان                
تمهيد مقدمات است براى يك اتفاق بـزرگ؛         2.ساز  جنس است؛ يك حركت مقدمه    

روزى كه حاكميت عـدل اسـالمى بـه دسـت فرزنـد پيـامبر عزيزمـان، حـضرت           
ت احكام الهى به در سرتاسر گيتى حاكم شود و دوران درخشان حاكمي    )عج(مهدى

  3.طور كامل آغاز شود
 و مأموريتى جز تمهيد مقـدمات آن حركـت آخـرين             انقالب و نظام اسالمى وظيفه    

ارزش  ندارد؛ يعنى هر چيزى از اين راستا خارج باشد، هم بى هدف است هـم بـى                
اند و همه    همه انبيا و ائمه آمده    . خوابى هم بكشد   ولو در آن كشته هم بشود، ولو بى       

اى  انقالب و نظام هـم جـز ايـن وظيفـه    . ها براى تحقق آن هدف نهايى است     تالش
                                                 

  .3/6/1384 ؛ت دولت در مشهدأي در اولين جلسه هيسخنران .1
 )1 ص ،1ج؛ صحيفه امام(» .ما در انتظار رؤيت خورشيديم«: امام خميني .2
  .8/3/1385 ؛ خميني مراسم ارتحال حضرت امامي ستاد برگزاري در ديدار با اعضايسخنران .3
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538 گفتمان عدالت و معنويت

رسد كه اگر يك لحظه اين ارتباط آرمانى قطع بـشود، همـان              به نظر من مى   . ندارد
در هر كارى كه اين ارتباط قطـع بـشود آن           . لحظه، لحظه سقوط يا انحراف ماست     

ا جمهورى اسالمى درسـت     كنند حاال م   ها خيال مى    بعضي. ثمر است  كار باطل و بى   
كرديم و حكومتى درست كرديم دو دسته سه دسته بشويم با همديگر رقابت بكنيم،         

را بگـذاريم   هـا     حكومت بكنند، انتخابات بگذاريم، با تبليغات اين      ها    يك مدت اين  
طور صد سال دويست سال پانصد سال؛ دعوا بـر           كنار، يك عده ديگر بيايند، همين     

جمهـور، شـوراى شـهر و        سييسى حاكم، نماينده مجلس، ر    سر اين باشد كه چه ك     
. را كنار بگذاريم ما سر كار بيـاييم       ها     را جمع كنيم آن    مان  همه همت . شهردار باشد 

كنند جمهورى اسالمى درست شده كه مـا بـه آن            ها خيال مى    يا كمى باالتر؛ بعضي   
همـان كـار را     ببينيم دنيا چه كرد، مـا هـم         . آيد عمل كنيم   چيزى كه به نظرمان مى    

  1طور است؟ آيا واقعا اين. بكنيم
امروز آن كـالم    . تر است   سال قبل بسيار بسيار سنگين     27هاي ما از      امروز مسئوليت 

 امـروز جهـان تـشنه     «: زند كـه فرمودنـد     نوراني امام آشكارا دارد در دنيا موج مي       
 بيان و   كنم اين تشنگي بايد با قلم و        من فكر مي   2».فرهنگ اسالم ناب محمدي است    

 كساني كه   ...خواهند در همه جاي دنيا مي    . انديشه بلند علماي اسالمي سيراب بشود     
از منابع اصيل و در چارچوب و ضوابط درست دريافت كردند، بايد منتشر بكننـد               
واال بدانيد اين موج و انگيزه و حركتي كه در بشريت درست شده، اگر پـر نكنـيم                  

 اين را االن بايد به دنيا پاسـخ         ...كنند آن را پر مي   آيند به طريق انحرافي      ديگران مي 
اي كـه    جامعـه . كنـد  اصال اين بسياري از مشكالت داخلي ما را هم حل مي          . بدهيم

درست مثل آبـي اسـت كـه        . شود آرمان نداشته باشد، دچار سرگشتگي و فساد مي       
حركت حقيقي انسان به ايـن تحركـات اقتـصادي، اداري، خانـه             . راكد شده است  

آن حركـت روحـي و تعـالي        . كـه نيـست   ها    ست كردن و ماشين خريدن و اين      در
 و تعالي معنوي هم جز در ارتباط با اين جريان حقيقي عـالم              )است(معنوي انسان   

  3.افتد اتفاق نمي
                                                 

  .21/1/1385؛ استان خراسان  ي در ديدار با روحانيون و علمايسخنران .1
  .87 ص ،21ج؛ صحيفه امام .2
  .9/6/1385سخنراني در ديدار با روحانيون و علماي استان آذربايجان غربي؛  .3
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539 الملل و سياست خارجي هاي بين ديشهان

ين، تدوين و ترويج اين انديشه و نظام ارزشـي را دارد            يدنيا از ملت ما هم انتظار تب      
ي؛ به نظرم در هر دو اين جهات روحانيـت عزيـز و             و هم انتظار ارائه الگويي عمل     

متعهد شيعه كه همواره پرچمدار اين حركت بوده است، امروز مسئوليتش مضاعف            
بايـد پيـام را     . هاي روحانيت شيعه اسـت      ها و زبان   ها، انديشه  ها به دل    چشم. است

چـون  . تدوين شده، زالل و درست برسانيم؛ بدانيد كه آن اتفاق بزرگ خواهد افتاد            
 شـما . اسـت طور    در داخل كشور هم همين    . ها االن در آستانه انتخاب هستند       انسان

 روز افزون است و اگر      )عج(ها به معنويت، عدالت و امام عصر        بينيد عشق جوان   مي
هاي انحرافـي   انديشه ها سيراب نشود و درست هدايت نشود، با انديشه ناب اين دل   

   1.به سرعت جايگزين خواهد شد
سازى به شكلى كه امروز مطرح است، در واقع تحميل فرهنگ، تحميل   انىبحث جه 

 و در واقـع تـضمين       هاسـت   ادبيات و تحميل يك نوع زندگى خاص بر همه ملـت          
. تداوم نظام سلطه بر همه جهان و حفظ فاصله بين كشورهاى فقيـر و غنـى اسـت                 

در مقابـل   ها    سازى با ادبيات فعلى يعنى برداشتن آخرين موانع فرهنگى ملت          جهانى
مطلع هستيد كه ابتدا گفتند برنامه توسعه اقتصادى، ديدند كافى           .نظام و موج سلطه   

نيست؛ بعد گفتند توسعه سياسى؛ يعنى نظامات حاكميتى كشورها بايـد از الگـوى              
امروز هم دنبال توسعه فرهنگى هستند، يعنى مـانع فرهنگـى،           . وارداتى پيروى بكند  

كه در مقابل موج استيالى بيگانه مقاومـت        ها    هويت ملت و معيارها و    ها    مانع سنت 
هـاى   بينيد كه بـسيارى از رسـانه       مى. كند بايد برداشته شود تا تسلط كامل شود        مى

ادبيات، فرهنگ و معيارهاى نظام سلطه را به        . امروز در خدمت جريان سلطه هستند     
بيـدار  ها  و دولت ها خوشبختانه، امروز ملت. كنند بسيار پيچيده ترويج مىهاي    روش
هـا در حـال      گيـرى اسـت و جوانـه       جديدى در حـال شـكل     هاي    حركت. اند شده

 2.شكوفايى است
نظم نوين جهانى را كه مطرح كردند، براى چه مطرح كردند؟ پايان تاريخ، گفتند ما          

. هرچه بخواهيد در ايـن هـست      . آخر خط هستيم و ديگر به چيز ديگرى فكر نكنيد         

                                                 
  .14/9/1385سخنراني در ديدار با روحانيون و طالب استان مازندران؛  .1
 .1384/12/11 ؛سخنرانى در ديدار با بازرگانان ايرانى و مالزيايى. 2
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540 گفتمان عدالت و معنويت

  1.ها را منحرف كنند كنند كه ذهن د دالر هزينه مىها و صدها ميليار ده

برد كه سعادت بشر، عدالت، آرامش،  امروز بشريت به سرعت به اين حقيقت پي مي
عشق، محبت و همه آرزوهاي بشر فقط و فقط در سايه حاكميت انسان كامل ميسر               

هـاي ناصـالح،      بينـيم، انـسان    با اين وضعيتي كـه مـا امـروز در جهـان مـي             . است
توانند بشريت را به سعادت برسانند؟ كـسي         ودناساخته و اسير شهوات چطور مي     خ

هاي انساني و عشق به بشريت وجود         اي مكرمت  اي اخالق، ذره   كه در وجودش ذره   
 امـروز مـا بـه       ...تواند بشريت را به سمت سعادت مديريت كند؟         ميندارد، چگونه   
مت ايـن آرمـان در بـشريت        بينيم يك گرايش با شتاب فزاينده به س         لطف خدا مي  

ماركسيسم به تاريخ سپرده شد و ليبراليسم هم امروز در صـحنه            . شكل گرفته است  
امروز روزي است كه ما بـشريت       . هايش آشكار شده است    ها و ناكامي   عمل ناتواني 

را به حقيقت عالم هستي و به تنها راه و جريان حقيقي دعوت و متوجه بكنيم، غيـر         
خواهند بـا مـردم صـحبت بكننـد           كساني كه وقتي مي   ... دارداز اين راهي وجود ن    

تواننـد بـشريت را       نميها    نزنند، اي   گذارند و حرف مي     را روي بمب مي   شان    دستان
 مصون از خطا و گناه و انساني كه در قله اخـالق و معنويـت                انسانِ .هدايت بكنند 
فلـسفه امامـت    اين  . تواند اخالق و معنويت را در جان بشر جاري كند           است او مي  

كـه  ايـم     به مدعيان حقوق بشر، مدعيان آزادي و دموكراسـي اعـالم كـرده            ... است
 عرضـه كنـيم، مـشكالت       )افكار و عقايدمان را   (رو   در ايم در يك مناظره رو      آماده

شما بگوييد ما هم بگوييم و اجـازه        . يابي كنيم و راه حل ارائه بدهيم        جهان را ريشه  
ما كه معتقد به جريان آزاد اطالعات هستيد، شما كه          ش. بدهيم بشريت انتخاب بكند   

شـما كـه    . ها بايد خودشان سرنوشت خودشان را تعيين بكننـد         مدعي هستيد انسان  
كه سانسور    مشروط بر اين   ،ما اعالم كرديم بدون سانسور    . مدعي حقوق بشر هستيد   

چـرا  . نكنند به خصوص براي مردم امريكا، اجـازه بدهنـد همـه بـشريت بـشنوند               
خواهيد همه مسائل جهان را با اسلحه حل كنيد؟ چرا همه حيثيت، شخـصيت و                 يم

كنيد  گيريد؟ چرا خيال مي اي و شيميايي مي هاي هسته قدرت خودتان را از زرادخانه
  . شود مناسبات جهاني را اداره كرد؟ دوره زور و اسلحه به سر رسيد با زور مي
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541 الملل و سياست خارجي هاي بين ديشهان

مل، بشر از يك دوران گذشـت و    كنم تحت مديريت انسان كا      جا عرض مي   من اين 
اگـر  . امروز دوران انديشه، منطق، فكـر و فرهنـگ اسـت   . وارد دوران جديدي شد 

ها   باعث تأسف است، بعضي از اين     . را باز كنيد  تان    هاي منطق و مبنايي داريد، چشم    
اند كه نماينده جامعه      حتي ميان مردم كشور خودشان هم مقبوليت ندارند، اما مدعي         

اين همان روحيه استكباري و خودبرتربيني اسـت كـه خودشـان را             . دجهاني هستن 
هـا و   داننـد و ايـن ريـشه همـه مـشكالت عـالم، تبعـيض             مـي  برتر از همه عـالم    

  .انديشه مهدوي، امامت و علوي با اين تفكر و روحيه مخالف است. هاست جنگ
 با اين شـيوه     ها بر جهان و    كنيم كه با حاكميت اين انسان       ما با صداي بلند اعالم مي     

هـا و    ما با روحيه ظلـم، تجـاوز، چپـاول و فريـب انـسان             . مديريت جهان مخالفيم  
كه امريكا و انگلـيس بخواهنـد خودشـان را بـر همـه               ما با اين  . عدالتي مخالفيم   بي

امـا اهـل    . ها را چپاول كننـد، مخـالفيم       ها مسلط كنند و ثروت و فرهنگ ملت        ملت
البته من قـبال  . اهللا گر منطق و استداللي هست، بسما. گفتگو، منطق و استدالل هستيم   

. سرنوشت خـوبي ندارنـد    ها    دهند، آن   ها را پاسخ نمي    ام كساني كه دعوت     هم گفته 
يس يكي از اين كشورها همين جمله را بهانـه كـرده و گفتـه بلـه،                 يمن ديدم كه ر   

 همه عالم   .كنم  نه خير، من شما را تهديد نمي      . يس جمهور ايران ما را تهديد كرد      ير
. كند، چون جريان عالم هـستي عليـه شـما و ظلـم اسـت                هستي شما را تهديد مي    

اين رودخانه عظيم . ي، عدالت، معنويت و پاكي استپرست حركت عمومي عالم خدا
شما كه در عالم    . ها را از جهان خواهد شست      در حال حركت است و همه آلودگي      

ما . شما در مقابل قدرت خدا عددي نيستيد     . اهللا  ال مؤثر في الوجود اال    . چيزي نيستيد 
كه فكر كنيـد     اين. كنيم  شما را به راه راست، مسير انبيا، توحيد و عدالت دعوت مي           

دوران . اي بنشينيد و بر بشريت فرمانروايي كنيد تاريخش گذشت          هاي شيشه  در كاخ 
  .ها آغاز شد ها به سر آمد و دوران ملت امپراتوري

خـواهيم شـما بـيش از ايـن           مـا نمـي   .  براي شماست  اين دعوت از روي دلسوزي    
. به جنايت آلوده بشود   تان    خواهيم بيش از اين دستان      نمي. حيثيت و ساقط بشويد     بي

اما اختيـار   . اين رحمت است نه تهديد    . خواهيم به نقطه غيرقابل برگشت برسيد       نمي
 رشـد و    يم كـه شـما راه فـالح،       منـد   ما عالقه . آزاديد كه انتخاب كنيد   . با شماست 

حقيقت را انتخاب كنيد، اما آزاديد و ما مطمئنيم تحوالت عالم به سرعت به سمت               
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542 گفتمان عدالت و معنويت

   1.حاكميت اسالم ناب محمدي و حاكميت توحيد و عدالت در حال حركت است
تـر از مـوج اول       تـر و عميـق      موج دوم انقالب اسالمي آغاز شده و اين موج گسترده         

اي انقالب امـروز در دنيـا دارد ظـاهر          ه  در واقع صدور مباني انقالب و ارزش      . است
انقالب يك مسئوليت ديگـري     . خود انقالب مقدمه چيز ديگري است     )البته( ...شود  مي

حركـت  .  الهي هم مقدمه بوده است     يهاي همه انبيا    كه نهضت   كما اين  ،بر عهده دارد  
بزرگ  آن اتفاق    ساز  اند مقدمه   آمدهها     اين ههم. يازده امام معصوم هم مقدمه بوده است      

وشـه و كنـار      گ  يعنـي در   ،گوييم انقالب اسالمي صادر شده است       بشوند و اگر ما مي    
 ، در همه جاي دنيا يك تحركي در جهت تحقق آن آرمان به وجود آورده اسـت                ،دنيا

جمهوري اسالمي  شان    كه لزوما ما فكر كنيم حاال صد تا كشور در دنيا حكومت            نه اين 
 آرمان ضرورتي نـدارد همـه كـشورهاي دنيـا     چون براي تحقق آن . اين نيست . بشود

ين ضرورت و الزامي    ن چ ،نه. فتديبعد آن اتفاق ب   و  يكي يكي جمهوري اسالمي بشوند      
  . ما الزامي نيستا ،ممكن است بشود. نيست

اي كـه      آن روحيـه   ...شود و اين عجيب اسـت؛       ها دارد عوض مي      روحيات ملت  ...
. بينـيم  ينيم همان را در بين مـسيحيان مـي     ب  امروز در شرق آسيا در بين مسلمانان مي       

كـه بايـستيم،    يكي ايـن . دنيا از ما دو انتظار دارد ...بينيم   مي هندوهاهمان را در بين     
و دوم . البته با تدبير ولي بايـد بايـستيم      . بايد محكم بايستيم  . كه الگو بدهيم   دوم اين 

كـسي بايـد ايـن را    چـه  . خواهد خواهد، جامعه شاهد مي    دنيا الگو مي  . الگو بدهيم 
اش را     وعـده  )ص( پيامبر عزيزمان حضرت محمد مصطفي     ؟ما  غير از  ؟درست كند 

طوري هستند و اسـالم      طوري و آن   آيند اين   مگر نفرمودند كه يك قومي مي     . اند  داده
خواهـد سياسـت خـارجي را         انسان وقتي مي  ... بايد الگو بسازيم  . كنند  را منتشر مي  

ها    از اين   و  مرعوب نباشد  ، شرايط دشمن را بفهمد    مديريت كند بايد قدرت خود و     
ها   بعضي. پيروزيمتمام است   قا نگران نباشيد    آگوييم    ما بارها اتفاق افتاده مي    . نترسد

  2.كنند بعد شروع به تمسخر مي. زند هاي آسماني مي  حرفنژاد گويند احمدي مي
 كه گذشته آن،    امروز ملت ما يك مأموريت بزرگ تاريخى بر عهده دارد؛ مأموريتى          

                                                 
  .15/6/1385كترين مهدويت؛ المللي د سخنراني در همايش بين .1
  .22/7/1385؛ هاي پيرو خط امام  در جمع تشكل سخنراني .2
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543 الملل و سياست خارجي هاي بين ديشهان

خواهـد   نهضت انبيا و آينده آن برپايى حكومت عدل جهانى به رهبرى امـام زمـان    
امروز ما بايد در سرزمين ايران يك جامعه نمونه، پيشرفته، مقتدر و اسالمى بر               .بود

پا كنيم تا اين جامعه نمونه الگو، سكو و نقطه آغـازين آن حركـت جهـانى بـراى                   
   1. زمين بشودبرپايى عدالت در سر تا سر

اصال عدالت بدون امام، انـسان      ... ترين مأموريت امام زمان برپايي عدالت است       مهم
تمام كساني كه در مسير عدالت حركت كردنـد،         . كامل و امام منتظر مفهومي ندارد     
  2. است)عج(به عشق امام زمان حضرت مهدي

 ي و اوليـا     پيـامبران    مقـام    برپا شود و اين      عدل   كه   است   اين   براي  اللهي هخليف  مقام
نَا في الزَّبورِ مـن     ولَقَد كَتَب « :فرمود.   است   عدالت   مقدمه اجراي    مقام  اين.   است  الهي

  كـه  )عج(  مهدي   عصر حضرت   امام 3».بعد الذِّكْرِ أَنَّ األَرض يرِثُها عبادي الصالحونَ      
 و   اميـد همـه صـالحان     . نبيـا و اوليـا هـستند       هستند منتظرند، اميد همـه ا       اهللا ةخليف

 را    زمين  آيند كه    مي  ايشان. اند   توحيدي  اديان  همه   هستند و مقصد نهايي     مستضعفان
 همه انبيـا      مقصد اعالي    در زمين    عدالت   كردن  ، پهن   بنابراين.  و داد كنند    پر از عدل  
  ، اما موظفيم     را اجرا كنيم     حقيقي  ت عدال   آن   قادر نيستيم    بنده   امثال  البته.  و اولياست 

  4.  كنيم  تالش  و در حد توان  كنيم  حركت  جهت در آن
   دنبـال    چيز به    همه ، باشد   اگر عدالت  5.  است   جامعه   بقا و دوام     ستون  عدالت) زيرا(

،    جامعـه    و انـسجام    ، وحـدت     و بـرادري     محبـت    پايـه تـرويج      عدالت ؛آيد   مي  آن
ـ    عـدالت  6.  اسـت    جامعـه    و اقتدار و استحكام     عمومي  يمند  رضايت    امنيـت  ه زمين

   چيـز و همـه خيـرات         همه ،  اقتصادي  ، امنيت    رواني   امنيت ؛  است   عمومي هجانب  همه
 و   عـدالتي   بـي  شـود و بـا       مي   حاصل   خدا با عدالت     به   بعد از توحيد و ايمان      عالم

 و    فطـري    خواسـت    يـك   عدالت. شود   مي  رود و ضايع     مي   چيز از بين     همه  تبعيض
ـ   بـراي   درك  قابـل   و مفهـوم   امر جهـاني   يك  عدالت امروز هم .   است  عمومي   ه هم

                                                 
  .9/1384؛  در ديدار با مردم شيروانيسخنران .1
  .13/8/1385؛  پرسش و پاسخ مهره در كنگر سخنراني .2
 .105انبياء، آيهسوره  .3
 .6/4/1385؛  نمونه كشور  از قضات تجليلمراسم  در   سخنراني.4
  .)339؛ صغررالحكم(» . العدل قوام الرعية؛ عدالت مايه پايداري جامعه است:)ع( قال اميرالمؤمنين« .5
 )446؛ صغررالحكم(» .ترين پايه و اساس است العدل اقوي اساس؛ عدالت قوي: )ع( قال اميرالمؤمنين« .6
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544 گفتمان عدالت و معنويت

  1.  است ها و جوامع ملت
توانند بر بـشريت      مي ند خود را اداره و كنترل كنند چگونه       توان    نميافراد ناصالحي كه    

 آنان خود را به جـاي خـدا قـرار           ها را اصالح كنند؟ متاسفانه      حكومت و امور انسان   
بـراي  . خواهنـد   مـي هاي خود هستند و همه چيز را براي خودشان          تابع هوس ! اند داده

 بـشر   هاسـت   قـرن . آنان كرامت انساني، جان و مال و سرزمين ديگران اعتباري ندارد          
هاي ناصالح را بر تن خسته خود دارد و هم امروز نيز ريـشه       زخم عميق برخي قدرت   

هـاي    هـا و اخـالق و مـديريت انـسان           اعتنـايي بـه ارزش     كالت جهان، بي  اصلي مش 
تنها راه اصالح پايدار، بازگشت به تعليمات انبياي الهـي،        . خودخواه و ناشايسته است   

ها و جاري شدن عشق و محبت در همه تعامالت،            ي، احترام به كرامت انسان    پرست  يكتا
بايد ايـن سـخن      ...ين اساس است  مناسبات و قوانين و سپس اصالح ساختارها بر هم        

هـاي    ها و دولت    آيا به قدرت  «: خداي بزرگ در قرآن كريم را به آنان يادآور شد كه            
داشـتند و     مـي  را نگه  اگر گذشتگان صاحب چيزي بودند، آن     . نگرند قبل از خود نمي   

 را نابود كرد   خدا به واسطه گناهانشان آنان    . ادند شما جايگزين آنان شويد    د   نمي اجازه
  » .و كسي در برابر خدا از آنان حفاظت نكرد

آيـا  . عدالتي و ظلم از بين خواهد رفت       آنان بدانند راه و رسم و انديشه مبتني بر بي         
طلبـي   هاي بيداري و مقاومت مبتني بر خداپرستي، انـسان دوسـتي و عـدالت               نشانه
بشر از  ... ستها نزديك ا    آيا متوجه نيستند كه غروب امپراتوري     . ينندب   نمي ها را   ملت

يك گردنه سنگين تاريخي عبور كرده است و دوران گـرايش بـه توحيـد، پـاكي،                 
وعـده  . ي واقعي آغاز شـده اسـت      طلب  مهرورزي، احترام به ديگران، عدالت و صلح      

  . هاي صالح به ارث خواهد رسيد الهي است كه حق پيروز است و زمين به انسان
هـاي    اميدوار باشيد و اي تـشنگان ارزش      اي آزادگان، مومنان و مردم جهان به خدا         

ي، خـواه   هـا و عـدالت      متعالي در هر كجا كه هستيد بكوشيد تا با خدمت به انسان           
  . فرصت تحقق اين وعده بزرگ الهي را فراهم كنيد

هاي   گردند، سرزمين  هاي خود برمي    يرد، اسيران به خانه   پذ  مي ها پايان   دوران تاريكي 
شـود و مـردم       مـي   و عراق از سلطه اشغالگران آزاد      گردد، فلسطين   مي اشغالي آزاد 

                                                 
 .6/4/1385؛  نمونه كشور  از قضات تجليلمراسم  در   سخنراني.1
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545 الملل و سياست خارجي هاي بين ديشهان

هـاي مهربـان و       دولـت . ها رهايي خواهند يافت     اروپا و امريكا از فشار صهيونيست     
كرامت انـساني   . هاي خشن و زورگو خواهند شد       ها جايگزين دولت    دوستدار انسان 

دري انگيز عدالت منتشر خواهد شد و مردم با محبت و بـرا            عطر دل . گردد  مي اعاده
  . در كنار يكديگر زندگي خواهند كرد

هاي صالح و انسان صالح كامـل، آخـرين           تالش در اين راه و براي حاكميت انسان       
ها و حالل همه مشكالت و  برگزيده خدا و موعود امم، در حقيقت مرهم نهايي زخم

همين اعتقاد  .  در همه دنياست   مند  عشق، زيبايي، عدالت و حيات سعادت     كننده    بر پا 
ها و آحاد جامعه بـشري        ها و دولت     تالش، رمز وحدت و تعامل سازنده بين ملت        و

  . ان واقعي استخواه و همه عدالت
 بدون ترديد موعود امم و مصلح كل و نجات بخش نهايي و آخرين پيك آسـماني               

و مهرورزان، آينده درخشان را بر پـا        طلبان    آيد و همراه همه خداپرستان، عدالت      مي
اين وعده خداست و وعده خدا تخلف .  از عدل و زيبايي خواهد كردو جهان را پر

بـه   .يد ما هم سهمي در تحقق اين همه شكوه و زيبايي داشته باشـيم           يبيا .پذيرد نمي
ها و محو مظـاهر       اميد آينده روشن بشري و طلوع صبح رهايي و آزادي همه انسان           

اي   آينـده  . جهان ظلم، نفرت و خشونت و حاكميت كامل عشق و محبت در سراسر           
  1.بينم  ميكه آن را نزديك

 و عاشق بشريت    خواه   صالح و عدالت   هاي  امروز جهان بيش از هميشه نيازمند انسان      
و باالتر از همه نيازمند انسان صالح كامل و منجي حقيقي است كـه موعـود همـه                  

اي خداي بـزرگ مـردم      . عدالت و صلح و برادري خواهد بود      كننده    ها و بر پا     امت
تو خود انسان   . ندگان تو هستند و تو خود بر هدايت و رستگاري آنان تأكيد داري            ب

پويـان و    دار و مـا را از ره       كامل و موعود امم را بر بشريت تـشنة عـدالت ارزانـي            
  2.گران براي ظهور و حركتش قرار بده تالش

  نياز بـه توضـيح بيـشتري   نژاد  در آراي احمدي  » صدور انقالب «البته بررسي سياست    
شناسي وي از خود جمعـي       اما پيش از بيان مبسوط آن نياز است كه ابتدا به هويت           . دارد

                                                 
 .4/7/1386؛ در مجمع عمومي سازمان مللسخنراني  .1
 .29/6/1385؛ )نيويورك(در شصت و يكمين اجالس مجمع عمومي سازمان ملل متحد   خنرانيس .2
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546 گفتمان عدالت و معنويت

  . بپردازيم كه با اين موضوع ارتباط مستقيمي دارد» ايراني، اسالمي«يا هويت 
  

  »ايراني، اسالمي«شناسي  خودشناسي جمعي؛ يا هويت. ب
از سه سطح تحليـل  الملل  نسياست بيهاي  در تحليل پديدهالملل   اساتيد رشته روابط بين   

هـاي   بررسـي انديـشه  . »نظام جهاني«و » دولت«،  »فرد«سطح تحليل   : برند  مي متفاوت نام 
در واقع به نوعي تحليل سياست خارجي آن كشور در          الملل     در حوزه بين   مرد   دولت يك

گيرنده، عوامل موثر بر     در اين رويكرد فرد تصميم    . شود  مي سطح تحليل فردي محسوب   
در عوامل . گيرد  مي مورد بررسي قرار  گيري    و نتايج تصميم  گيري    نده و تصميم  گير  تصميم

در سياست خارجي به مـواردي چـون روانـشناسي سياسـي فـرد،              گيري    موثر بر تصميم  
) دولت مـرد  (نده  گير  كه شخص تصميم  هايي    و دريافت گيري    شرايط و مقتضيات تصميم   

  1.شود  مي پرداختهخود دارد،هاي  و تواناييالملل  از محيط بين
ي شناسـ   در اين بخش از گفتار و با توجه به اين كه پيـشتر بـه مـواردي چـون روان                   

نظـام  «و  » ايـران «كلي او را از     هاي    كنيم دريافت   مي  پرداختيم، تالش  نژاد  سياسي احمدي 
وي گيري  معلوم سازيم تا در ارتباط آن دو در نهايت بتوانيم فرايند تصميم        » كنوني جهان 

  . سياست خارجي تبيين كنيمرا در 
دانـد و آن را       مـي   عدم خودشناسي مناسب را موجب عـدم خودبـاوري         نژاد  احمدي

ي كـه   مـرد    دولـت  .خوانـد   مي سياست خارجي هاي    و شكست ها    منشأ بسياري از ضعف   
دانـد منـافع      مـي  و گفتگوها بهتـر   ها    خودشناسي درست و خودباوري دارد در ديپلماسي      

ـ  . ملي را كسب كند    گذشـته  «ت هـر ملـت را متـشكل از چگـونگي دريافـت از               او هوي
 داند و معتقـد اسـت پيـشرفت در صـورتي محقـق              مي »فعليهاي    توانمندي«و  » تاريخي

در ايران هم ديپلماسي موفق زمـاني       .  باشد ساز  شود كه مبتني بر اين دو عنصر هويت        مي
اسـاس ايـن دو     ايرانـي بـر     هـاي     ، كارگزاران و ديپلمات   مردان  بندد كه دولت    مي صورت

زيرا ايران، هم از گذشته باشـكوهي       . عنصر هويتي شناخت مناسبي از ايران داشته باشند       
بينـي   انگاري و خودكم   از منفي . و استعدادهاي فراوان  ها    برخوردار است و هم از ظرفيت     

                                                 
، 1386؛ تهـران، سـمت،      الملـل   اصول سياست خارجي و سياست بـين      قوام، عبدالعلي؛   : در اين باره بنگريد به    . 1
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547 الملل و سياست خارجي هاي بين ديشهان

كند كه مبتني بـر    ميتوليد» قدرت«ود؛ سياستي ش  نميحاصلاي  سياست مثبت و سازنده  
  . مثبت انديشي باشدخودباوري و 

شناسـد كـه در هـر         مـي   ايران را در طول تاريخ كشوري بزرگ و پيشرو         نژاد  احمدي
دوره و نسبت به موقعيت زمان خويش در تمام ابعاد فرهنگـي، اقتـصادي، اجتمـاعي و                 

ايران چه پيش از اسالم و چه پـس از آن منـشأ             . سياسي سرآمد جامعه بشري بوده است     
از نگــاه او ايــران بــه داليــل انــساني، . انديــشه بــوده اســتعلــم و هنــر و فرهنــگ و 

قـدرت  دهنده    ايدئولوژيكي، سياسي، اقتصادي، طبيعي و مادي كه همگي عناصر تشكيل         
شوند، اين توانايي و ظرفيـت را دارد كـه در زمـان حاضـر نيـز بـه عنـوان                      مي محسوب

د و به ياري    از سوي جامعه جهاني شناخته شو     » فرهنگ رهايي بخش  «و  » قدرت صالح «
ضـعيف و   مـستبد   هـاي     دولـت «و  » استعمار«اما اين كشور به دو دليل       . بشر امروز بيايد  

در دو سده اخير و تا پيش از انقالب اسالمي نتوانست رشد كند             »  و ناصالح  نشانده  دست
كـه غـرب از     اي    و از مجد و شكوه گذشته خويش فاصله گرفت، يعنـي در همـان دوره              

 ايران دوباره به مـسير پيـشرفت و         1357ا وقوع انقالب اسالمي     ب. لحاظ مادي رشد كرد   
برجسته، رسـالت   هاي    خود و شخصيت  هاي    توسعه خويش بازگشت و با ظهور توانايي      

در انديشه او فرهنگ ايرانـي بـه فـضايل اخالقـي و             . گذشته خويش را به دوش گرفت     
 امـا از حقـوق      انـد،   ايرانيان اهل تجاوزگري نبوه   . مثبت انساني آراسته است   هاي    شاخص

 فرهنگ سياسي ايران به پيروي از فطرت الهي، خواهـان           .اند  خويش به خوبي دفاع كرده    
ايرانيـان  . آنان بوده است  هاي    عدالت و حقيقت بوده و خونگرمي و مهرورزي از ويژگي         

ين دليل گـرايش آنـان بـه اسـالم         تر  و اصوال مهم  اند     و موحد بوده   مدار  همواره ملتي دين  
ي و ايمان با روح و فرهنگ ايرانيـان آميختـه           مدار  دين.  همين ويژگي آنان دارد    ريشه در 

را از يكـديگر    ها     آن توان    نمياست و به همين دليل ايران و اسالم دو مفهومي هستند كه             
ايرانيان با داشتن فرهنگ رشد يافته ديني خود، اين رسالت را به ويژه پـس     . تفكيك كرد 

كه پيام فرهنگي خويش را به بشر امروز برسانند كـه بـه دليـل               از انقالب بر عهده دارند      
 نـژاد   با وجود ايـن، احمـدي     . معنويتي و معرفتي دچار سرگشتگي شده است      هاي    بحران

و انـد   ناسيوناليستي به معناي منفي آن نداشتههاي  ه گرايشگا معتقد است كه ايرانيان هيچ  
ميليوني ايرانيـان   هاي    و مسافرت ها    رت او حتي دليل مهاج    .اند  همواره نگاه جهاني داشته   

 تلقـي » فرصـت «لذا وي ايـن پديـده را        . داند  مي به كشورهاي ديگر را در همين ويژگي      
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548 گفتمان عدالت و معنويت

سـفيران  «بينـد و آنـان را         مي رويكردي مثبت ها    و در بيشتر مهاجرت   » تهديد«كند؛ نه    مي
ب نژادپرسـتانه  ند اما بـه آن تعـص     مند  ايرانيان به كشور خود عالقه    . خواند  مي »ملت ايران 

ي مـدار   انـسان «تـوان ريـشه آن را در          مي فرامليتي هستند كه  هاي    ندارند و داراي انديشه   
محتـرم و داراي  هـا   به اين معنا كه به حجت و حرمت اسالم، تمام انـسان        . جست» ديني

هـا   روابـط انـسان  . كرامت هستند و مليت و رنگ و نژاد و دين در اين باره نقشي ندارند 
شايد آن چه كه    . از مسايل حقوقي بايد مبتني بر اخالق و روابط عاطفي باشد          حتي فراتر   

شود وجود روايات و احاديثي باشد كه درباره     مي موجب تقويت اين باور درباره ايرانيان     
ايـن  . وارد شـده اسـت  ) ص(و پيـامبر اسـالم  ) ع(خصايل نيكوي ايرانيان از امامان شيعه   

ظهـور  سـازي     يابد و اين كه ايرانيان در زمينه        مي دپيون» مهدويت« حتي با موضوع     مسأله
و رهبـر   ) ره(امـام خمينـي   هـاي     توان به ستايش    مي همچنين. نقش مهمي بر عهده دارند    

از جامعه امروز ايران اشاره كرد كه ايشان آن را برتر از جامعه مـسلمانان صـدر                 انقالب  
  .دانستند  مياسالم

آياتي كه تفسير به ايرانيان شده وارد شده است،        رواياتي كه درباره ايرانيان و پيرامون       
پارسيان، طرفداران سلمان فارسي، اهل مشرق زمين، : بيشتر تحت عناوين زير بوده است

سياه، سرخ رويان و فرزندان سـرخ  هاي  اهل خراسان، اهل قم، اهل طالقان، ياران درفش    
 نقـل » كـشاف « صـاحب    .برخي از روايات نيز به افرادي از اهل ري تعلق دارنـد           . رويان

آمده اسـت   ) ص( سوره محمد  38كه در آيه    » قوم«درباره كلمه   ) ص(كند كه از پيامبر    مي
به خدايي كه جان من در دسـت        «: آن حضرت به سلمان اشاره كرد و فرمود       . سئوال شد 

 باشد مرداني از پـارس بـه آن دسـت         ها    در كهكشان ) و دانش (قدرت اوست، اگر ايمان     
قع، روايات فراواني از پيامبر اسالم و ديگر معصومين با مضاميني مشابه             در وا  1».يابند مي

ان ظهـور امـام   سـاز  حتـي از ايرانيـان بـه عنـوان زمينـه        هـا      برخـي از آن    .اند  روايت شده 
: نقـل شـده اسـت كـه       ) ع(از امام كاظم  ها     در يكي از اين روايت     .اند  ياد كرده ) عج(عصر

شـوند كـه      مـي  كند، افرادي گرد او جمع      مي مردي از قم، مردم را به سوي خدا دعوت        «
آهـن سـتبر اسـت كـه بادهـاي تنـد حـوادث آنـان را         هـاي    همچون پـاره  شان    هاي  قلب
ان بر خداست و سرانجام كار از       اعتماد آن . ترسند از جنگ خسته نشده و نمي     . لغزاند نمي

                                                 
 .331، ص 4؛ ج كشاف. 1
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549 الملل و سياست خارجي هاي بين ديشهان

:  اسـت كـه    آمده) ع(از امام صادق  ها     در يكي ديگر از اين روايت      1». پرهيزكاران است  آنِ
بالها از قم و اهل آن دور شده است، به زودي زماني خواهد رسيد كـه قـم و اهـل آن                      «

  2».باشد  ميحجت بر مردم خواهند بود و اين در زمان غيبت قائم ما و ظهور وي
... فعلـي هـاي   دو، توانمنـدي . يك، گذشته تـاريخي : هويت حاصل دو عنصر است  

. افتـد   يچ پيشرفتي برايش اتفاق نمـي     هكند    كسي كه هدف مشخصي را تعقيب نمي      
، تـر   هرچـه بـزرگ   هـا     هدف. ميزان پيشرفت با نزديك شدن به هدف متناسب است        

و هر لحظه بـه يـك       اند    كه اهداف بلند ندارند، سرگشته    هايي    انسان. بيشترها    تالش
صرفا اهداف مادي است، باز در ماده       شان    كه اهداف هايي    و انسان ) روند مي(سمت  

و صـلح   هـا     شود عدالت جهاني، تعالي انـسان      ميها    در اين آرمان  ... ندمحدود هست 
قطـع  ... بلنـدتري هـستند   هاي    را هم داريم كه آرمان    ها    اين. جهاني را جستجو كرد   

  3.شود  ميارتباط با هويت يا آرمان به سرگشتگي منجر
 ينتـر   يكـي از مهـم    . براي اين كه كشور را بسازيم به عوامل فراواني نيـاز داريـم            

مـا  . »خودبـاوري «عواملي كه براي آن مجاهدت بزرگ الزم داريم عبارت است از            
براي ايـن كـه خودمـان را بـاور كنـيم، بايـد عوامـل                . بايد خودمان را باور كنيم    

ها   يكي از آن  . كنم  مي مختصر اشاره ها    به دو تا از آن    . قرار دهيم نظر    گوناگوني را مد  
ما كه هستيم؟ چه هستيم؟ كجا بـوديم؟ از         . اين است كه هويت خودمان را دريابيم      

كـسي كـه    . كنـد    نمـي  آييم؟ كسي كه هويتش را گم بكند خودش را باور           مي كجا
ما يك ملت مسلمان پيـرو      . خودش را باور نكرد حركتي رو به جلو نخواهد داشت         

گذشته پر از مجاهدت و گذشـته دينـي؛ ايـن هويـت             . اسالم ناب محمدي هستيم   
حميت، وحدت، الفـت و تبعيـت از احكـام دينـي؛ ايـن              شجاعت، غيرت،   . ماست

ما چه  . ها  هعامل ديگر براي خودباوري عبارت است از شناخت داشت        . هويت ماست 
. يم حركت رو به جلـو داشـته باشـيم         توان    نميداريم؟ اگر ندانيم چه داريم، مطمئنا       

مـا همـه چيـز را بـراي         . سرزمين ما سرزميني غني اسـت     . ملت ما ملتي غني است    
اسـتعدادهاي انـساني، فرهنـگ، هوشـمندي، جوانـان،          . حركت رو به جلو داريـم     

                                                 
 .216، ص 60؛ ج ار االنواربح. 1
 .231، ص60؛ ج، بحار االنوار  .2
 .26/4/1384سخنراني در ديدار با نخبگان مقيم امريكا؛ . 3
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550 گفتمان عدالت و معنويت

  1.بلند، ايمان پاك و زالل و در كنار آن امكانات مادي فراوانهاي  همت
هويت تعريف يك ملت و يـك       . هويت الزمه حركت است   . پايه حركت هويت است   

قاي هويت رمـز    حفظ و ارت  . كند  مي مرز ما را با محيط و ديگران تعريف       . انسان است 
تخريـب  . كه خودباوري رمـز پيـروزي اسـت       طور    ماندگاري و پيروزي است، همين    

جزو محور كار فرهنگي نظام سـلطه       . جزو محور تهاجم فرهنگي است    ها    هويت ملت 
هويت انسان اسير، ذليـل و تـسليم        بي وقتي هويت مخدوش يا زايل شد، انسان      . است
، كـاالي ارزشـمندي اسـت كـه در طـول      مااي   هويت ما، هويت ملي و منطقه     . است

هزاران سال و با مجاهدت و تالش همه دلسوزان، انديشمندان، علمـا، فـضال، ادبـا،                
هنرمندان و بزرگان به دست آمده است و چيزي نيست كه در خمره رنگرزي بزنيم و                 

در طول تاريخ هويت حاصل تالش فكري و دسـترنج همـه            . يك دفعه درست بشود   
  2.است كه البته در حال رشد و تحول استدلسوزان يك ملت 

تواند حركت رو به جلو داشته باشد كـه    مييك ملت، يك شهر و يك استان زماني     
اگر همه استعدادها، معادن و امكانات عالم را به ما بدهنـد و مـا               . خود را باور كند   

ـ      . شود  مي ضايعاش    خودمان را باور نداشته باشيم، همه      ته بايد خودمان را بـاور داش
خودمان را بشناسيم و بـه آن متكـي         هاي    به خودمان اعتماد كنيم، توانمندي    . باشيم
تخريـب  ها    خواهد در ملت    مي اين درست همان چيزي است كه نظام سلطه       . بشويم

خودبـاوري كـه رفـت ديگـر چيـزي          . را بگيـرد  هـا     كند، تحقير كند و خودباوري    
كه اند  ان و ادبا و صاحب نظراني بوده    اگر بدانيم اينجا عرفا، علما و بزرگ      ... ماند نمي

، ايـم   اگر بدانيم چه تمدني داشـته     . كه امروز هم در دنيا نظير ندارد      اند    نظرياتي داده 
اگر ميراث فرهنگي و استعدادهاي امروز خودمان را بشناسيم، اين پايه خودبـاوري             

ـ   نمـي اگر خودمان را باور كنيم، ديگر هيچ قدرتي      . است ي كـه  د مقابـل انـسان  توان
  3.خودش را باور كرده، متوكل بر خدا هم هست، برابري كند

است كه همواره موحد زيسته است و با ظهور اسالم، بـه            هايي    ملت ما از معدود ملت    
ايمان آورد، در دامان اسالم تعالي و تكامل يافت و آن چـه از ذوق،  ) ص(پيامبر عزيز 

                                                 
 .6/1/1385سخنراني در ديدار با منتخبين استان كهگيلويه و بوير احمد؛ . 1
 .3/3/1385سخنراني در ديدار با منتخبين استان همدان؛ . 2
 . 7/2/1385خبين استان زنجان؛ سخنراني در ديدار منت. 3

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r



551 الملل و سياست خارجي هاي بين ديشهان

بلنـد  هـاي     در سايه اسالم به قله    او  . استعداد و توان داشت در خدمت اسالم قرار داد        
و هـا     ، جـان فـشاني    هـا   يعلم، معرفت و كمال دسـت يافـت و اسـالم بـا فـداكار              

اين تبادل و خدمات متقابل بـه       . علمي و معنوي ايرانيان گسترش يافت     هاي    مجاهدت
گسترش فرهنگ، ادب و تمدن و تربيت ستارگاني در علم، ادب، حكمـت، رياضـي،               

 و  سـاز   انجاميد؛ سـتارگاني كـه تمـدن      ها    زشكي و ساير رشته   نجوم، اخالق، فلسفه، پ   
درخشند و نامشان همـواره قـرين     مي  شدند و همچنان در دنياي امروز هم       ساز  فرهنگ

هـايي،   در دورانهـا     اگرچه با فاصله افتادن ميان مردم و حكومت       . اسالم و ايران است   
 در عـين حـال      عارض شده است، ولي   هايي    مهمي از دست رفته و آفت     هاي    فرصت

  1.فروغ علم، ايمان و مجاهدت هرگز در اين سرزمين افول نكرده است
و بـه   ...  بوده اسـت   تاريخ ملتي با معنويت و يكتاپرست     ملت ايران همواره و در طول       

خاطر همين يكتاپرستي، تنها ملتي است كه دين اسالم را با آغوش باز پذيرفت و بـه                 
  2.ندان اسالمي و جهان اسالم قرار گرفتندسرعت دانشمندان ايران در صدر دانشم

   3.داند  ميريشه بسياري از علوم را ايرانيان» تاريخ علم«عالمه جعفري در كتاب 
دانيـد حـضرت      مـي  كهطور    همان. ملت ما الهي شده است    : فرمودند) خميني(امام  
الينطق عن الهوي بودند، يعني ايشان كسي نبودند كه از روي هواي نفس             ) ره(امام

. حرف بزنند و هر كلمه ايشان، هدايت شده و تعبيه شده بر زبان مبارك ايشان بـود                
همچنـين رهبـر معظـم      . حلقه وصل بين بشريت و آسمان بودنـد       ) ره(حضرت امام 

ملت ايران بهتر از ملت اسالم در صدر اسالم و در زمان پيامبر             : انقالب هم فرمودند  
ملتي نجيب، مومن، پاك، فـداكار،      . هستند) ص(عزيزمان، حضرت محمد بن عبداهللا    

) ع(ملت ما به طور عميق عاشق اهـل بيـت         )... ع(انقالبي و عاشق واقعي اهل بيت     
لذا اگـر كـسي     . تربيت شده است  ها    است و به دست ايشان و با نظارت مستقيم آن         

  4.كند  نميخادم اين ملت باشد، افتخار است و هيچ افتخاري با آن برابري
يمان الهي مردم متعلق به امروز و ديروز نيست، اين شالوده و            جريان تفكر ديني و ا    

                                                 
 .30/5/1384سخنراني در مجلس شوراي اسالمي پيش از بررسي راي اعتماد به وزيران پيشنهادي؛. 1
 .24/9/1384سخنراني در ديدرا با دانشجويان و دانشگاهيان استان سيستان و بلوچستان . 2
 .26/6/1384سخنراني در ديدار با نخبگان ايراني مقيم امريكا؛ . 3
 .3/6/1384سخنراني در اولين جلسه هيات دولت در مشهد؛ . 4
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552 گفتمان عدالت و معنويت

مسلمان به ايران توانـستند      غيرحتي در اعصاري كه مهاجمان      . اساس فرهنگ ماست  
سلطه نظامي خود را پهن كنند، نتوانستند سلطه فرهنگي داشته باشند، بلكـه عمـوم               

  1.باختندمهاجم در تمدن اسالمي و ايراني ذوب شدند و رنگ هاي  فرهنگ
آن دسـتاورد عظيمـي كـه بـه واسـطه           . اساس تعالي جامعه ما بر خودباوري است      

، سـاز   ما ملتي هستيم توانمند، با فرهنگ، تمدن      . انقالب اسالمي براي ما حاصل شد     
داراي سابقه بسيار طوالني در توليد علم، ادب و هنر، برپـايي تمـدن، شهرسـازي،                

ملت ايـران در همـه آن چيـزي كـه           . ريرياضيات، پزشكي، نجوم، ادبيات و معما     
  2.تواند به آن افتخار كند، سرآمد بوده است  ميبشريت امروز

 اين كه .  سال دنبال آن بود    1400بود كه ملت ما بيش از       اي    انقالب، انتخاب آگاهانه  
 سال، براي اين كه ملت ما هميشه موحد بـوده و دنبـال حكومـت                1400گوييم   مي

به همـين دليـل اسـالم را خيلـي راحـت            ). است(وده  علوي ب هاي    عدل با ويژگي  
آن موقعي كه ملت ما اسالم را پذيرفت، به لحاظ اقتصاد و تمدن بـسيار               ... پذيرفت
اين انقالب ادامه نهضت    ...  از كساني بود كه او را به اسالم دعوت كردند          تر  پيشرفته
زد كه آدم يك دقيقه     ار نمياصال  . شود  مي معنا  بي اگر اين را از آن بگيري     ... انبياست

وقت براي آن بگذارد، چه رسد به اين كه بخواهـد جـانش را بدهـد و آن هـدف                    
و برپـايي   ) س( طلوع خورشيد درخشان امامت و فرزنـد حـضرت زهـرا           شاءاهللا  ان

مقدمـه  اند    همه پيامبران بدون استثنا آمده    . حكومت عدل جهاني در سراسر دنياست     
أموريـت مقطعـي در زمـان خودشـان هـم           گرچه يك م  . آن حركت را فراهم كنند    

را در يـك  هـا    ايـن ) بايد... (تحقق آن هدف است   شان     اما مأموريت اصل   اند،  داشته
  3.اند آمده) براي آن(سير رو به كمال و متصل به هم ببينيم كه همه 

هرجاي دنيـا   ها    ايراني. ايران متعلق به همه بشريت است؛ به خصوص ايرانيان عزيز         
 دولت متعلـق بـه      .اند  دولترساني    ستند و تحت حمايت و خدمت     هستند، ايراني ه  

ما محـدوديتي هـم بـراي انتخـاب محـل           . ؛ هركس هرجا هست   هاست  همه ايراني 
هر ايراني آزاد است هر جاي دنيا را براي زندگي          . سكونت براي هيچ ايراني نداريم    
                                                 

 .30/5/1384سخنراني در مجلس شوراي اسالمي پيش از بررسي راي اعتماد به وزيران پيشنهادي؛ . 1
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553 الملل و سياست خارجي هاي بين ديشهان

علقـه بـه    انتخاب كند، ولي يك خواهش هموطنانه داريم كه آن ارتباط با ايـران و               
ايران و آن رسالت ترويج فرهنگ ايراني و اسالمي است كه بايد بـر عهـده داشـته                  

علمي و  هاي    كه در عرصه  هايي    سفيران ملت ما هستند، به خصوص آن      ها    آن. باشند
  1.كنند  ميفناوري دارند تالش

 سرمايه بـودن    .اند  كه خارج كشور هستند، يك سرمايه براي ملت ايران        هايي    ايراني
مفهوم اين نيست كه ما انتظار داريم شما از اينجا پول قابل تـوجهي استحـصال                به  

 در بخش اقتـصادي    هللاحاال آن كساني كه الحمد    . كنيد و با خودتان به ايران بياوريد      
 كننـد، خيلـي     گـذاري   موفق هستند و دوست دارند بيايند و در ايران عزيز سـرمايه           

در هـا     چرا كه ايرانـي   .  فرهنگي است  اما منظور من از سرمايه، سرمايه     . خوب است 
هر جاي عالم كه قرار بگيرند، باالخره ايرانـي هـستند و فرهنـگ، آداب و رسـوم،                  

خواهيـد كـه      مـي  ...هاسـت   نگاه، اخالق و ساليق ايراني چيزي خاص خود ايراني        
اگر برتر بودن به    . آورم  مي بهترين هستند؟ من چند تا دليل ساده      ها    بدانيد چرا ايراني  

انيت، اخالق انساني، دوست داشتن ديگران، با محبت بودن و بـا عاطفـه بـودن        انس
اگر هـوش، اسـتعداد و      ...  است؟ تر  است، كدام ملت در دنيا از ملت ايران با عاطفه         

كـدام ملـت    ...  از ايـران اسـت؟     تر  فردي را بگيريم، كدام ملت قوي     هاي    توانمندي
 از ملـت    تر  است كدام ملت شجاع    از ايران است؟ اگر برتري به شجاعت         تر  فرهنگي
در درون خانواده، احترام به پدر و مادر، دوستي فرزنـد،           ها    باالخره ايراني ... ايران؟

  2.فداكاري براي فرزند و فداكاري براي پدر و مادر تقريبا منحصر به فرد هستند
ملت ايران در طول تاريخ پر افتخار خودش در مقابل مهاجرت فرزنـدان خـودش                

علتش هم اين بوده است كه فرهنگ ما كـه مبتنـي بـر              . شان نداده است  حساسيت ن 
... ايراني ما ممزوج با فرهنگ اسالمي اسـت       هاي    فرهنگ اسالمي است و همه سنت     

از آن چنان غنايي برخوردار است كه هر جمع ايراني در هر منطقه از جهان كه قرار 
 شان را تحت تـأثير قـرار      باشد، به سرعت محيط خود    ها    بگيرند، اگر آن باور در آن     

تـك تـك    ... بينـيم همـه فـضا عـوض شـد           مـي  دهند و بعد از يك يا دو نسل        مي

                                                 
 .6/10/1384مصاحبه در حاشيه جشنواره رازي؛ . 1
 .25/6/1384سخنراني در اين ضيافت شام ايرانيان مقيم امريكا؛ . 2
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554 گفتمان عدالت و معنويت

و در بسياري از مواقع     اند    كه خارج از كشور هستند، سفيران ملت ايران       هايي    ايراني
تواننـد ايفـا كننـد،      مينقشي كه در دفاع از منافع ملي و هويت ايراني و اسالمي ما    

ايرانيان هـر جـاي     ... اص رسمي است كه اينجا مسئوليت دارند      بسيار بيشتر از اشخ   
دنيا كه باشند، اگر با هويت خودشان كار كنند، اين در يك نگاه بلند مدت به نفـع                  

 فرهنـگ   اند،  ايران است، چون هميشه فرهنگ و تمدني كه ايرانيان به بشر ارائه داده            
ت ناسيوناليستي به عنـوان     هيچ وق ها    يادتان باشد ايراني  . و تمدن جهاني بوده است    

 كه بگويند ما هرچه داريم، فقط براي خودمـان اسـت و منتـشر         اند    ايران فكر نكرده  
  1.كنيم نمي

 برسـند، يعنـي منحـصر در خودمـان        هـا     به قله ها    گرچه ما دوست داريم همه ملت     
مأموريت اصلي ما تعالي ايـران      . انيم، اما براي ايران يك مسئوليت ويژه داريم       د  نمي
شرط موفقيت ما در سياست خارجي اين است كه به اصول انقالب            ... مي است اسال

» .االسالم يعلو و اليعلي عليه    «بايد ايمان داشته باشيم كه      . و نظام ايمان داشته باشيم    
  2.ي و عدالت استپرست بايد ايمان داشته باشيم كه تنها راه نجات بشريت خدا

  
   نژاد  احمدينظريه صدور انقالب اسالمي در انديشه. ج

  و پيوند آن با نظريه جهاني شدن
. شـدگي اسـت    يكي از مراحل مهم هر انقالب بزرگ مرحله بـسط آن پـس از نهادينـه               

دهد كه در ايـن       مي نشان) م1917(و روسيه   ) م1789(بزرگ فرانسه   هاي    نگاهي به انقالب  
شـته اسـت و   نيز گرايش به بسط فرهنگ و ايدئولوژي به جوامع ديگر وجـود دا         ها    انقالب

ايـن  . انديشه خـود را بـسط و گـسترش دهنـد          اند    آن تالش كرده  هاي    رهبران و ايدئولوگ  
توان مـشاهده كـرد، كـه امـام           مي را در انقالب اسالمي ايران نيز     ها    ويژگي عمومي انقالب  
  . ياد كرد» صدور انقالب«خميني از آن با عنوان 

ن بـدو تولـد انقـالب اسـالمي از          به عبارت ديگر، نظريه صدور يا بسط انقالب از هما         
سوي رهبران آن ارائه شد كه در هر دوره از عمر جمهوري اسالمي نيـز تـأثيرات خـود را                    

                                                 
 .26/6/1384سخنراني در ديدار با نخبگان ايراني مقيم امريكا؛ . 1
 .22/12/1384كشور؛ هاي جمهوري اسالمي ايران در خارج از  سخنراني در گردهمايي روساي نمايندگي. 2
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555 الملل و سياست خارجي هاي بين ديشهان

اين سياسـت در هـر   هاي  البته رهيافت. به نوعي در سياست خارجي ايران برجاي گذاشت  
  .دوره متفاوت بوده است

بـه  . ير جهان باور داشت   امام خميني به جهان شمول بودن دين اسالم و صدور آن به سا            
براي يك كشور، براي چند كشور، براي يك طايفـه، حتـي بـراي مـسلمين             «گفته او، اسالم    

خواهد زير پوشش عدل خودش       مي همه بشر را اسالم   ... اسالم براي بشر آمده است    . نيست
ز آرمان   در نتيجه اين برداشت ا     2».ما اميدواريم كه اين امر به تدريج مهيا بشود         «1».قرار بدهد 

 انقالب خـود    هاي  نظام جهاني اسالم، ايران تحت حكومت واليت فقيه بايد بكوشد انديشه          
ايران نبايد براي صدور اين ايدئولوژي،      «امام خميني تأكيد داشت كه      . را در جهان بسط دهد    

 اضافه كـرد كـه راه       زمينهاو در همين    » .صدور انديشه با زور، صدور نيست     . شمشير بردارد 
   3.قالب، ايجاد سرمشقي از رفتار اخالق اسالمي استصدور ان

به رغم انديشه و مقصود روشن امام خميني از نظريه صدور انقـالب كـه مبتنـي بـر                   
هـاي     و برخاسـته از گفتمـان      آميـز   صـلح هاي    گسترش بينش و ارزش اسالمي با رويكرد      

ت زده بـه    سياسي بود، اما باز تاب اين نظريـه در مباحـث ژورناليـستي و سياسـ               / علمي
آن چه كه به تقويت اين پروپاگاندا ياري رسـاند وقـوع            . واقعي منعكس شد   غيراي    گونه

رخدادهايي نظير تسخير سفارت امريكـا، جنـگ عـراق عليـه ايـران و اقـدامات برخـي               
بـود كـه در فـضاي       » جمهوري اسالمي ايـران   هاي    سازمان انقالبي توده  «نظير  ها    سازمان

غربي و عربي عليه ايـران و انقـالب         هاي    ي را به واسطه رسانه    تصوير نامطلوب المللي    بين
كار منطقه   محافظههاي    ، بيم تحريك ناشده حكومت    تر  البته دليل مهم  . اسالمي ترسيم كرد  

آموزي انقـالب بـه جوامـع        و درس » طوطي و بازرگان  «بود كه به نوعي از تكرار داستان        
ضـعيف  هـاي   حضور استعمار و دولت  ديگر مسلمان واهمه داشتند؛ جوامعي كه به دليل         

به عبارت ديگـر،    . ، مانند ايران پيش از انقالب در حالت انفجار قرار داشتند          نشانده  دست
حاكم بر آنان به هاي   اين ايران هراسي به دليل تشابه وضعيت جوامع اسالمي و حكومت          

 جمهوري  باها    شرايط ايران زمان پهلوي بود و لذا با چنين رويكردي تقابل آن حكومت            

                                                 
 .29 و 28، صص 11؛ ج صحيفه نور. 1
 .66، ص20؛ جپيشين. 2
؛ ترجمه عليرضـا    چارچوبي تحليلي براي بررسي سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران        ؛  اهللا  رمضاني، روح . 3

 .65 و 64، صص 1380طيب؛ تهران، نشر ني، 
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556 گفتمان عدالت و معنويت

داد و ارتبـاط چنـداني بـا سياسـت خـارجي جمهـوري                مي نخواهي رخ خواهي    اسالمي
  1.اسالمي نداشت

نظران در تقسيم تحـوالت مربـوط بـه نظريـه صـدور انقـالب و                 بسياري از صاحب  
 را به يك دوره جـداي       1358 -68هاي    سياست خارجي ايران، به برخي داليل زير سال       

 به بعد با وقوع برخي رخـدادهاي داخلـي و    68از سال   . نندك  مي بعد تقسيم هاي    از دوره 
المللي شرايط داخلي و جهاني دگرگون شد و در نتيجه سياست خارجي ايران نيز از                بين

 با روي كار آمدن دولت جديـد، دگرگـوني در           68در سال   . آن پس چهره متفاوتي يافت    
ن و ثبات و اثبـات موقعيـت         ايراني و پايان جنگ رژيم بعثي عراق عليه ايرا         مردان  دولت

و جهـاني نظيـر     اي    جمهوري اسالمي در منطقه از يك سو و آغاز تحوالت مهـم منطقـه             
فروپاشي شوروي، حمله صدام به كويت و جنگ اول خليج فارس از سوي ديگـر، كـه                 

كوتـاه زمـاني از يكـديگر رخ دادنـد، سياسـت خـارجي ايـران بـا                  هاي    همگي با فاصله  
باالترين اولويت ايران در اين دوره، بازسازي و توسعه اجتماعي          . تغييراتي رو به رو شد    
با اين شرايط و تغييرات، سياست خارجي كشور بـه تـدريج بـه              . و اقتصادي كشور بود   

ايران در اين دوره براي تأمين منـابع مـالي سـازندگي            . دارد  مي زدايي گام بر   سمت تنش 
شود ايـران بـه       مي ين موضوع سبب  آورد كه ا    مي جديد نفتي روي  هاي    كشور به سياست  

سوي بهبود رابطه خود با كشورهايي نظير عربستان و ديگـر كـشورهاي عـضو شـوراي                 
هرچنـد كـه ايـن      . همكاري خليج فارس در داخل و خارج از سازمان اوپك گام بردارد           

اين نگرش جديد در اقتصاد و نيـز  . آمادگي در آنان هم به داليل فوق به وجود آمده بود          
صـدور انقـالب در ايـن دوره        هاي    داخلي و خارجي موجب تغييراتي در نظريه      سياست  

براي ايران بهره بردنـد     » ام القراي اسالمي  «از مفهوم   ها    ان اين سال  پرداز  برخي نظريه . شد
و بـا   » ايرانـي، اسـالمي   «كه تالش داشت بسط ايدئولوژي انقـالب را از طريـق الگـوي              

  2. به پيش ببردآميز احتياطهايي  و با روشكشوري موفق و توسعه يافته هاي  شاخص
دوره گذشته بدون آن كه     هاي     با روي كار آمدن دولت هفتم، سياست       1376در سال   

                                                 
ي اسالمي و خاورميانه به وضعيت ايـران در دهـه           براي بررسي بيشتر درباره تشابه وضعيت بسياري از كشورها        . 1

هاي اسـالمي در جهـان عـرب بررسـي پديـده       جنبش: اسالم در انقالبدكمجيان، هراير؛  : به. ك. ، ر 1970
 .1366؛ حميد احمدي؛ تهران، كيهان، بنيادگرايي اسالمي

 .85-81؛ صص پيشين؛ اهللا رمضاني، روح. 2
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557 الملل و سياست خارجي هاي بين ديشهان

بـسياري از   . يـي ادامـه يافـت     زدا  دچار تغييرات ماهوي شود بـا تأكيـد بيـشتر بـر تـنش             
ر اين د. دانند  مي»ها گفتگوي تمدن«پژوهشگران نماد سياست خارجي اين دوره را شعار   

غربي اصـالح شـود و      هاي    دوره تالش بر آن بود كه تصوير وارونه شده ايران در رسانه           
لـذا  .  و صلح دوست خود را به جهان برسـاند         گرا  جمهوري اسالمي بتواند پيام مسالمت    

غربي و عربـي در حقيقـت خـود رويكـرد     هاي  اصالح چهره سياست خارجي در رسانه  
آمد، تا از ايـن طريـق پيـام فرهنـگ و       مي به شمار صدور انقالب   هاي    جديدي در نظريه  

هرچند كه  . تمدن ايران اسالمي با زباني قابل فهم براي جهان امروز و غرب مخابره شود             
انفعال، محافظه كاري بيش از حد و عدم عملياتي شدن اين راهبرد موجب شد كه ايـن                  

ي مقـاطع نـسبت بـه       از توانايي و كارآمدي الزم برخوردار نباشند و در برخـ          ها    سياست
  .تأمين منافع ملي ترديدهايي را ايجاد كند
 نظريـه صـدور انقـالب در        1384 در سـال     نژاد  لذا تا پيش از تشكيل دولت احمدي      

بـا وجـود ايـن، نگـاه       . تطور تاريخي خود سه دوره مشخص را پشت سر گذاشـته بـود            
بـود كـه انقـالب       گذشته بر آن استوار      هاي  رهبران انقالب اسالمي همواره در طول دهه      

ين و قدرتمندترين ديكتاتورها، راه آزادي از       تر  اسالمي با پيروزي خود در ايران بر خشن       
نـشان داد   هـا     محروم و ستمديده گشود و به آن      هاي    قيد استبداد و امپرياليسم را بر ملت      

انديـشه صـدور انقـالب، برآمـده از         . غلبـه كـرد   هـا     توان بر ايـن قـدرت       مي كه چگونه 
هـاي    مكتب اسالم و رسالت جهاني آن در راستاي گسترش افكـار و انديـشه              هاي  آموزه

 صدور انقالب را در درجه اول به عنوان خصلت ذاتي           مسألهامام خميني   . اسالمي است 
زيـرا ايـشان بـه لحـاظ اسـالمي بـودن            . كند  مي ناپذير انقالب اسالمي معرفي    يا اجتناب 

تلف جهان كه عزت و عظمت اسـالم را         مسلمان در نقاط مخ   ها    انقالب و حضور ميليون   
آفـرين   بخـش و عـزت     كنند، اشاعه پيـام رهـايي       مي محبوب جستجو اي    همچون گمشده 

انقالب اسالمي را لزوما موكول به اخذ تصميم از جانب مناديان يا اجازه نشر از جانـب                 
ز آن  عالوه بر اين، اصل كلي پيوستگي امور انساني و اجتماعي مـانع ا            . اندد   نمي مخالفان

به عظمت انقالب اسالمي در عـصري كـه وسـايل و لـوازم              اي    است كه رخداد و حادثه    
كلي اين قبيـل رخـدادها      هاي    ارتباطي به چنان سطحي از پيشرفت رسيده كه خبر و پيام          

به ويژه اگـر    . و جوامع را تحت تأثير قرار ندهد      ها    شود، ديگر انسان    مي به سرعت منتشر  
نــدا داده باشــد، ايــن تــأثير و تــأثر هــا  ج مــشترك انــسانايــن انقــالب عليــه درد و رنــ
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558 گفتمان عدالت و معنويت

براي امام، صـدور انقـالب يـك تكليـف در راسـتاي همـان               . ناپذير خواهد بود   اجتناب
ايشان حاكميـت   . احساس حاكميت اسالم و احكام تعالي بخش آن در داخل كشور بود           

 مـسلمانان و    گويي به نداي مظلوميت سـاير      اسالمي و پاسخ  هاي    اسالم در ساير سرزمين   
او انقـالب   . دانـست   مـي  »اسـالم نـاب   «مستضعفان جهان را وظيفه خود و ديگر پيروان         

دانست و معتقـد بـود انقـالب        مي  مطلوب مردم تحت ستم    هاي  اسالمي را الگوي ارزش   
مردم محروم و مسلمانان مظلوم اسـت، مـورد         هاي    اسالمي از آن جهت كه معرف آرمان      

  1.پذيرش آنان است
توان فلسفه مهدويت و رابطه آن را با صـدور            مي قانون اساسي كه به وضوح    در مقدمه   

قانون اساسي با توجه به محتواي انقالب اسـالمي         «: انقالب مشاهده كرد، چنين آمده است     
ايران كه حركتي براي پيروزي تمام مستضعفين بر مستكبرين بود، زمينه تداوم اين انقـالب       

بـا ديگـر    المللـي     به ويژه در گسترش روابط بين     . كند ي م را در داخل و خارج كشور فراهم      
كوشد تا راه تشكيل امت واحد جهـاني را همـوار كنـد و                مي اسالمي و مردمي  هاي    جنبش

در فـصل   » .استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامي جهان فراهم آيـد              
ين اهـداف نظـام و      در تعيـ   154دهم قانون اساسي تحت عنوان سياست خارجي، در اصل          

جمهوري اسالمي ايران سـعادت     «: حدود و ثغور اعمال سياست خارجي چنين آمده است        
داند و اسـتقالل و آزادي و حكومـت حـق و              مي انسان در كل جامعه بشري را آرمان خود       

بنـابراين در عـين خـودداري كامـل از هرگونـه            . شناسـد   مي عدل را حق همه مردم جهان     
انه مستضعفين در برابر مستكبرين     طلب  ديگر، از مبارزه حق   هاي    ملتدخالت در امور داخلي     

البته در برخي اصول ديگر قانون اساسي نيز به ايـن           » .كند  مي در هر نقطه از جهان حمايت     
  .موضوع اشاراتي شده است

 روابـط  هـاي  انقالب اسالمي به رغم نظر متفاوت و خاص خود كه متـاثر از انديـشه          
موجود را به عنوان يك واقعيت، مـورد قبـول          الملل     اما نظام بين   اسالمي است الملل    بين

جهـان،  هـاي     و در تعامل بـا سـاير دولـت        » دولت، ملت «قرار داده و در چارچوب نظام       
مخاطب صدور انقـالب در ايـن شـرايط         . فرامرزي خود را تنظيم كرده است     هاي    برنامه

                                                 
؛ تهران، پژوهـشگاه  بازتاب جهاني انقالب اسالميريد به محمدي، منوچهر؛     براي بررسي بيشتر در اين باره بنگ      . 1

 .82-59 صص 1385فرهنگ انديشه اسالمي، سازمان انتشارات، 
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559 الملل و سياست خارجي هاي بين ديشهان

كه مخاطـب اصـلي انقـالب       اند   و جوامع مختلف بوده   ها    نبودند، بلكه اين ملت   ها    دولت
 در عين حال كه جمهوري اسالمي روابط خود را بـر پايـه اصـل                .اند  اسالمي قرار گرفته  

و اصـل عـدم مداخلـه در امـور          هـا      با همه دولـت    آميز  زدايي و همزيستي مسالمت    تنش
يند كه پيـام    ب   نمي داخلي ساير كشورها قرار داده است؛ در عين حال منافاتي با اين اصل            

آموزش دهد كه راه رستگاري،     ها    الب خود را  به گوش جوامع ديگر برساند و به آن           انق
  1.آزادي و برقراري عدالت اجتماعي چيست

 ضـمن پيـروي از      نـژاد   به همين ترتيب، سياست صدور انقالب در انديـشه احمـدي          
چهارچوب كلي نظري انقالب و جمهوري اسالمي اما از هويت خاصي نيـز برخـوردار               

  :زير استهاي   سياست متأثر از ديگر ابعاد سياست خارجي او داراي ويژگياين. است
ين ركن صـدور انقـالب،      تر  به عنوان مهم  » عدالت، معنويت «تأكيد آگاهانه بر گفتمان     . 1

هـاي    معنويـت و شكـست ديگـر گفتمـان        هـاي     در زماني كه جهان به دليـل بحـران        
  . د است به چنين گفتمان چند سويه نگري نيازمنخواه عدالت

راهبردي شدن انديشه صدور و لحاظ كردن آن در تمام ابعاد سياست خـارجي حتـي        . 2
  .در تجارت

و جـدا   المللـي     مـشكالت داخلـي و بـين      هاي    بينش عميق درباره يكسان ديدن ريشه     . 3
را به هـم پيونـد      المللي    در زماني كه جهاني شدن مسايل داخلي و بين        ها    ندانستن آن 
 معتقـد اسـت بـراي حـل مـشكالت اقتـصادي، فرهنگـي و                ادنژ  احمدي. داده است 

مسايل داخلي را بدون    . اجتماعي داخلي نيز بايد جهاني انديشيد و جهاني عمل كرد         
  .توان مرتفع كرد حل مسايل جهاني نمي

. تأكيد بر سياست خارجي فعال و تهاجمي به جاي سياست خارجي منفعل و تدافعي             . 4
» .بهترين دفـاع حملـه اسـت      «توان چنين گفت كه      مي از ادبيات ورزشي  گيري    با وام 

سياست خارجي منفعل ناشي از عدم خودباوري و نبود اعتماد به نفـس اسـت و بـه         
نـرم و سـخت   هاي  دليل خودكم بيني، در نهايت توان دفاع از منافع ملي را در حوزه            

  .از دست خواهد داد
ي از جهـاني شـدن، در نظـر          جدا توان  در اين راهبرد، سياست صدور انقالب را نمي       . 5
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560 گفتمان عدالت و معنويت

 جهـاني شـدن، غربـي شـدن نيـست و در واقـع               نژاد  زيرا در انديشه احمدي   . گرفت
در . در ساختن فضاي كلي حاكم بر جهان اسـت        ها    و تمدن ها    مشاركت تمام فرهنگ  

اين ميان فرهنگ و تمدن ايران اسالمي كه از تمدني چندين هـزار سـاله برخـوردار                 
 ابراهيمي يعنـي اسـالم اسـت از آن ظرفيـت و توانـايي               بوده و متكي به آخرين دين     

احاديـث و روايـات     . برخوردار است كه نقش مهمـي را در آينـده جهـان ايفـا كنـد               
هـاي    معصومين شيعه درباره سرانجام تاريخ نيز مؤيد اين انديشه اسـت كـه انديـشه              

 ايـن   فراگير و جهاني خواهند بود و بشريت در پايان تـاريخ بـه            هاي    اسالمي انديشه 
لـذا خاسـتگاه انديـشه      . رشد خواهد رسيد كه به اسالم ناب پيامبر اسالم رجوع كند          

 1357گـردد كـه در انقـالب          مي صدور انقالب به تمدن و فرهنگ ايران اسالمي باز        
ها   نيست كه تنها به ويژگي انقالب     اي    مسألهتبلور و ظهور يافته است و از اين جهت          

  . مربوط شود
 دارد پيوسته بر روي اين راه باريك سير كند كه بدون غلطيدن بـه                تالش نژاد  احمدي. 6

انقـالب كـه در پـي صـلح پايـدار      » عدالت، معنويت«هر دو طرف؛ نه چهره گفتمان  
نـرم و سـخت پايمـال    هاي  است مخدوش شود و نه حقوق و منافع كشور در حوزه         

موفـق  اي    كسب اقتدار و تامين منافع كه چهره ديپلماسي يـك كـشو را چهـره              . شود
كـه  اي    ديپلماسي منفعالنـه  .  بسط انقالب است   هاي  دهد خود يكي از روش      مي نشان

توان دفاع از منافع كشور را ندارد هر اندازه هم كه چهره روشنفكرانه به خود بگيـرد     
، »عـزت «زيـرا در آن سـه ركـن       . يش جذابيت كافي نخواهد داشت    ها  به دليل ضعف  

به عبارت ديگر، كنشگر مؤدب و سر به . ترعايت نشده اس» حكمت«، و »مصلحت«
زيري كه نتواند از حقوق خود دفاع كند و ضعف سراپاي وجودش را گرفتـه باشـد                 

بينانه بر آن است كه حـق        نگاه واقع . زند نميانگيزاند و چنگي به دل       نميبر  اي    عالقه
ادن تواند به صرف سر به راه نشان د         نمي و هيچ كنشگري  » دادني«است نه   » گرفتني«

البته از سوي ديگر بايد روشـن       . خود، حقوق خويش را در عرصه جهاني استيفا كند        
مشخصي براي صـلح    هاي    ساخت كه ايران ضمن دفاع از منافع مشروع خود، برنامه         
دارد و راهبرد اصـلي آن،      ها    پايدار جهاني، رعايت حقوق بشر و حفظ كرامت انسان        

  .است» بازرگاني«و » ديپلماسي«، »گفتگو«
كه در طول سه دهـه گذشـته مطـرح بـوده،            » بسط گفتمان انقالب  «صدور انقالب يا    . 7
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561 الملل و سياست خارجي هاي بين ديشهان

در واقع تالشي است    . تعبير ديگري از مشاركت در تضارب آرا و افكار جهاني است          
ديگر تا انقالب نيز    هاي    براي به دست آوردن فرصت مناسب و برابر در كنار گفتمان          

عدالت، « نيز با ارائه گفتمان      نژاد  احمدي. اندبتواند پيام خود را به مخاطب امروز برس       
برخاسته از انقالب اسالمي معتقد است كه اين گفتمان تنهـا بـه مـسلمانان              » معنويت

نظير عدالت، معنويـت، آزادي و صـلح كـه    هايي  زيرا ارزش . ودش   نمي جهان منحصر 
ان ، متعلق به همه بشريت است و محدود به مـسلمان          هاست  گفتمان انقالب مروج آن   

بـراي معرفـي و بـسط خـود و در مراحـل             » عـدالت، معنويـت   «لذا گفتمـان    . نيست
  :ي سه گروه مخاطب را به طور كلي از يكديگر تميز داده استشناس مخاطب
  ساكن در كشورهاي اسالمي؛هاي  مسلمانان و جمعيت. الف
  جمعيت متعلق به كشورهاي جنوب و استعمار زده؛. ب
 كـه بـا مـشكالت بحـران معنويـت و عـدالت           افراد ساكن در جوامـع غربـي      . ج

  .مواجهند
كه تأكيد  هايي    اين گفتمان با معرفي يك نظام فكري چند بعدي بر يكي از آن ارزش             

معنويت به عنوان ارزش و هدفي نهايي، احساس و حالتي ذهنـي            . است» معنويت«دارد  
ع برداشـتي   شود كه حاصل شيوه زيست و نو        مي همراه با آرامش، اميد و نشاط را شامل       
لزوما به معنـاي گرويـدن بـه        » معنويت«بنابراين،  . است كه يك فرد از عالم خلقت دارد       

يـي اسـت تـا      گرا  براي ايمان اي    بلكه دعوت و موج دوباره    . اسالم و مذهب شيعه نيست    
زيرا سرشت اديان همه يكي     . بند باشد  هركس هر ديني كه دارد به آن مراجعه كند و پاي          

ت و اگر هركس در دين خود راسخ باشد بشر كمتـر بـا مـشكل                است و همگي نيك اس    
عدالتي نيز چالشي فراگير است كـه نـه تنهـا از سـوي كـشورهاي          بي اما. شود  مي مواجه

شود، بلكه در جوامع غربي نيز بـه دليـل وجـود           مي شمال عليه كشورهاي جنوب اعمال    
ثبـاتي و     بـي   جنـگ و    كـه  هاست   وجود دارد، و از درون همين بحران       ساالر  نظام سرمايه 

با تبيين اين شـرايط     » عدالت، معنويت «لذا گفتمان   . كند  مي ناامني در جهان گسترش پيدا    
كنـد و در      مي ارائهها    را نيز براي حل آن    هايي    و ارائه يك دستگاه فكري مشخص، روش      

بيند كه چنانچه درست بـه بـشر امـروز معرفـي شـود،        ميخود اين توانايي و ظرفيت را     
عـدالت،  «بـا وجـود ايـن، گفتمـان         . ابد و در حل مـشكالت وي موفـق باشـد          توسعه ي 
ي و  ضداستعماري هم براي جوامع جنوب دارد كه همان ماهيت          تر  پيام خاص » معنويت
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562 گفتمان عدالت و معنويت

امـا پيـام   . دهـد   ميگفتماني رهايي بخش كه نويد عدالت و آزادي. ظلم ستيزي آن است   
  .شتر به آن پرداختيمويژه اين گفتمان براي مسلمانان و شيعيان است كه پي

در طول سه دهه گذشته انقالب اسالمي، به طـور كلـي راهبردهـاي صـدور انقـالب                  . 8
هـاي    ، آموزش و حمايـت از نهـضت       سازي  الگوسازي، تبليغ، آگاه  : ازاند    عبارت بوده 
 نيز اساسِ صدور انقالب، مبتنـي بـر گـسترش           نژاد   در انديشه احمدي   1.آزادي بخش 

مختلـف جهـان    هاي    ائه جامعه نمونه و الگو از ايران به ملت        ايدئولوژي انقالب و ار   
ود و شـ   نمـي بنيادين موجب انفعال در سياست خارجي وي هاي    اما اين روش  . است

»  لبنان اهللا  حزب«بخشي چون    آزاديهاي    ود كه وي نسبت به نهضت     ش   نمي مانع از آن  
صهيونيـستي  مردمي هستند و زير فـشار رژيـم         هايي    كه سازمان » حماس فلسطين «و  

  .سياسي و اقتصادي نكندهاي  تفاوت باشد و كمك  بيقرار دارند،
از ديپلماسـي   گيـري      براي ابالغ پيام گفتمان انقالب اسالمي ضـمن بهـره          نژاد  احمدي. 9

  :فعال و سفر به كشورهاي مختلف جهان، اما از دو شيوه اساسي بهره برد
هـاي    مهم غربي و ارائه ديـدگاه     هاي   عامدانه فراوان با رسانه   هاي    انجام مصاحبه . الف

و دفاع از سياسـت خـارجي ايـران در          المللي    جمهوري اسالمي در خصوص مسايل بين     
  با استفاده از منطقي شفاف و قابل فهم براي همگان؛ ها  اين رسانه

بـه ايـن    . شركت در چهار دوره پياپي مجمع عمومي سازمان ملـل در نيويـورك            . ب
خـود و   هاي    وي در سخنراني  . الس دوربان دو را نيز افزود     توان شركت در اج     مي موارد

جانبي اين سفرها تالش كرد از فرصـت ايجـاد شـده بهـره ببـرد و                 هاي    همچنين برنامه 
جهاني را به اطـالع رؤسـاي       هاي    و چالش الملل    ديدگاه ايران درباره مسايل مختلف بين     

تـوان از     مـي   حتـي  بـه طـوري كـه     . جهان برساند هاي    ديگر و همچنين ملت   هاي    كشور
 در مجمع عمومي سازمان ملـل بـه عنـوان مانيفـست      نژاد  احمديهاي    مضامين سخنراني 

  .آراي سياسي او نام برد
رسـد سـخنراني در       مـي  جانبي سفر وي به نيويورك بـه نظـر        هاي    اما در تمام برنامه   

د چنان كه حميد موالنـا از اسـاتي       . دانشكاه كلمبيا نقطه عطف سياست خارجي وي باشد       
نويسد، از زمان پيـروزي انقـالب اسـالمي هـيچ ريـيس        ميشناخته شده علوم ارتباطات 
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563 الملل و سياست خارجي هاي بين ديشهان

البته ايـن   .  مورد توجه جهانيان قرار نگرفته است      نژاد  جمهوري از ايران به اندازه احمدي     
در . شـود   مـي  موضوع شامل بسياري از رؤساي برجـسته كـشورهاي ديگـر جهـان هـم              

م تـا بـه امـروز، بـسياري از رهبـران سياسـي و               بعد از خاتمه جنگ جهاني دو     هاي    سال
برجسته جهاني در نشست ساليانه مجمـع عمـومي از تريبـون سـازمان ملـل سـخنراني                  

نهرو از هند، تيتو از يوگوسالوي، ناصر از مصر، كاسترو از كوبا، خروشچف از              : اند كرده
 توجـه ملـل     نژاد  ولي هيچ كدام نتوانستند همچون احمدي     ... شوروي، كندي از امريكا و    

 در يكي از    1960خروشچف در دهه    .  جهاني را به خود جلب كنند      مردان  جهان و دولت  
جلسات مجمع عمومي سازمان ملل متحد حتي با مـشت زدن روي ميـز كوشـش كـرد                  
توجه جهانيان را به خود جلب كند ولي نه خشم و عصبانيت او بـه عنـوان رهبـر يـك                     

عنوان يك رهبر انقالب سوسياليستي و نه طنـين         كشور ابر قدرت، و نه فرياد كاسترو به         
ضداستعماري فريادهاي نهرو و ناصر و تيتو نتوانست آن بازتاب و تـأثيري كـه سـخنان                 

اين قضاوت و ارزيابي تنهـا مبتنـي بـر قرائـت و             .  ايجاد كرد، به وجود آورد     نژاد  احمدي
ر پايه مشاهدات خـود     نيست، بلكه اين ادعا بيش از همه ب       الملل    مطالعه تاريخ روابط بين   

. به عنوان استاد دانشگاه و پژوهشگر به مدت پنچاه سال در واشنگتن و نيويورك اسـت               
هر كس  .  در دانشگاه كلمبيا نيز يك واقعه تاريخي بود        نژاد  از سوي ديگر حضور احمدي    

ديد، الزم نبود كه براي نتيجه و پيـام اصـلي ايـن               مي راجويي    كه اين نبرد منطق و ستيزه     
يش تا آخر منتظر بمانـد، زيـرا در اولـين دقـايق ايـن صـحنه جهـاني از بـسياري از                       نما

راز گشايي شد و پس از آن انبوهي از حقايق نيز آشكار شد، ضمن ايـن كـه                  ها    اسطوره
 از سـوي  نـژاد  روش توهين و تهمت به احمـدي . نقشه دشمنان ايران نتيجه معكوس داد  

نـشگاه بـراي سـخنراني دعـوت كـرده بـود و             رييس دانشگاه كلمبيا، مهماني كه خود دا      
مهماني كه هنوز فرصت بيان و سخنراني به او داده نشده بود، با هر معيـاري كـه مـورد                    

رييس جمهـور ايـران بـا خونـسردي و          . سنجش قرار گيرد، خارج از نزاكت و ادب بود        
يـا  همچنـين آن چـه در دانـشگاه كلمب        . العاده اين توطئه را نقش بر آب كـرد         متانت فوق 

عـصر مـا را زيـر سـئوال بـرد، يعنـي همـان               هـاي     گذشت، بسياري از مفاهيم و فرضيه     
ــايي  ارزش ــدعي آن ه ــي، م ــه تمــدن غرب ــي، هاســت ك ــان، منطــق، خردگراي ؛ آزادي بي

روشنفكري، الگوي بحث و مناظره، جامعه باز و جامعه مدني و معيارهاي مطلق عقل و               
 توجـه كـرد؟      نـژاد   را دنيا به احمـدي    با اين وصف بايد پرسيد چ     . دانش در مغرب زمين   
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564 گفتمان عدالت و معنويت

انديشي فضيلت محـور     نو«كند؛    مي  بر آن تأكيد   نژاد  است كه احمدي  اي    گانه  پاسخ در سه  
توان آن را جزيي از       مي كهاي    گانه  سه. »ييگرا  توحيد«و  » يخواه  عدالت«،  »آميز و حكمت 

گر، در دنيايي كه    به عبارت دي  . نظريه انقالب نوين عمومي در عالم كنوني به شمار آورد         
يك ابرقدرت و امپراتوري مانند شوروي سرنگون شد و ابرقـدرت و امپراتـوري ديگـر                

عدالتي سخن   بيمانند امريكا در آستانه افول است، در دنيايي كه رهبران آن مقابل ظلم و
 و جنـگ    شـكني   مقابـل زورگـويي و قـانون      المللـي     بـين هـاي     جديدي ندارند و سازمان   

 و در دنيايي كه اغلـب سـران و حاكمـان            اند،  لبان سكوت اختيار كرده   ط خودسرانه سلطه 
مشروعيت خود را از دست داده و مورد اعتماد مردم خويش نيستند، در چنين محيطـي                

گرچه محتويات آن به گوش و مـذاق بعـضي سـنگين و             .  شنيدني است  نژاد  پيام احمدي 
كنـد كـه      مـي  مطرحالمللي    بينتلخ به نظر برسد، اما او مسايل و موضوعاتي را در سطح             

درخـت  هـاي      ريـشه  نـژاد   احمـدي . كردنـد   مي ديگران از اظهار آن ابا داشته و خودداري       
هـا    ، فرضيه ها  هاو نظري . فرعي آن را  هاي    رود و نه شاخه     مي اختالف و كشمكش را نشانه    

برد و خواستار تأمل و تفكـر در          مي حاكم بر نظم جهاني را زير سئوال      هاي    فرض و پيش 
 را نماد و نـشانه يـك جريـان بـزرگ در             نژاد   موالنا ضمن آن كه احمدي     1.شود ميها    آن

داند به داليل باال معتقد اسـت كـه او در رويـارويي ايـران و                 ميالمللي    سطح ملي و بين   
   2.كلمبيا خود يك رسانه شداي  امريكا در غوغاي رسانه

 از اهـداف سياسـت      مهـم پرسـش   هـاي     مسألهدر موضوع سياست خارجي يكي از       . 10
كند؛ آيـا آن     الملل دنبال مي   خارجي يك كشور است كه چه اهدافي را در عرصه بين          

اند؟ اهداف بلند مدت، ميان مدت و كوتاه مـدت آن            اهداف مستقل هستند يا وابسته    
اند؟ اهداف ظاهري و واقعي آن چيست؟ آيا اهداف تعيين شده با هم سازگارند               كدام

كارند و حفظ وضع موجود را در نظر دارند و يـا             اهداف محافظه يا ناسازگار؟ آيا آن     
 بـه عبـارت ديگـر، ايـن اهـداف           3گرا هستند و در پي تغيير وضع موجودند؟        اصالح

كننـد و دقـت در انتخـاب         سياست خارجي هستند كـه ماهيـت آن را مـشخص مـي            

                                                 
 .26-20؛ صص »حكمت و ديالكتيك«موالنا، حميد؛ مقدمه كتاب . 1
ايي به رئيس جمهور اسالمي ايران پس از واقعه دانشگاه          هاي شهروندان امريك    نامه: گفتار در روش ايرانيان   . 2

 .20، ص 1386؛ تهران، مركز پژوهش و اسناد رياست جمهوري؛ نشر جمهور، كلمبيا
 .121-114؛ صص پيشينقوام، عبدالعلي؛ : در اين باره بنگريد به. 3
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565 الملل و سياست خارجي هاي بين ديشهان

هـداف  هاي وابسته، ا   دولت. سازد  كه ميزان موفقيت ديپلماسي را تعيين مي       هاست  آن
شناسند اهداف بلنـدي را در       هايي كه توانايي كشور خود را نمي       وابسته دارند؛ دولت  

نگرنـد در تعيـين اهـداف        هايي كه علمي و عملياتي شده نمـي        گيرند؛ دولت  نظر نمي 
هايي كـه    شوند؛ و يا دولت    كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت خود دچار مشكل مي         

هاي غربي هستند اهـداف      ه و متاثر از ايدئولوژي    اعتماد به نفس ندارند و يا غرب زد       
  .گزينند كارانه برمي محافظه

تواند به فهم درست اهداف آن       نژاد آن چه كه مي     سياست خارجي دولت احمدي   در  
ايـن انديـشه در درون خـود        . ياري رساند تحليل درست انديشه صدور انقـالب اسـت         

قل و برآمده از اراده ملي ايرانيـان        هاست كه سياست خارجي ايران مست      داراي اين انگاره  
است؛ به توانايي و ظرفيت باالي ايران آگاه است و اهداف كوچك و طفيلي براي آن بر                 

گزيند؛ متكي به تمدن چندين هزار ساله ايران است و وضعيت نابـسامان كنـوني را                 نمي
ايـن  . كنـد  نميپسندد كه منافع بيشتر ساكنان روي زمين و از جمله ايرانيان را تامين               نمي

انديشه همچنين به عنـوان يـك راهبـرد بـه ديگـر اهـداف سياسـت خـارجي انـسجام                     
  .بخشد مي
با پديده جهاني شدن بايد به دو انگاره ديگر نيـز           » صدور انقالب «در ارتباط انديشه    . 11

  :اشاره كرد
جهان به سوي تحوالت جهاني شدن در حركت است، اما رهبري آن نه ممكن              . الف

  هاي امروزي باشد و نه به صالح است؛ ست قدرتاست به د
لـذا در فلـسفه   . اي جهاني است و با جهاني شـدن همـراه اسـت    مهدويت پديده . ب

گـذاري درسـت و      سياسي شيعه جهاني شدن يك تهديد نيست و در صـورت سياسـت            
  .مشاركت در امور جهاني يك فرصت مناسب است

 صـدور  مـسأله نـژاد در     انديشه احمـدي   بندي اين بخش بايد تاكيد كنيم كه       در جمع . 12
  :كند انقالب از دو سياست راهبردي پيروي مي

افزاري با تاكيد بر انجام انقالب علمي و فلسفي در جهان؛            اندازي جنبش نرم   راه. الف
به اين معنا كه علوم و معارف جديـد بايـد برخاسـته از گفتمـان و ايـدئولوژي انقـالب                

هاي سياسـي و اجتمـاعي بـزرگ          معتقد است كه انقالب    نژاد زيرا احمدي . اسالمي باشد 
امـا  . بيانجامنـد » هاي علمي  انقالب در پارادايم  «توانند به    همانند انقالب اسالمي ايران مي    
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566 گفتمان عدالت و معنويت

اين انقالب علمي مستلزم آن است كه نقطه آغاز آن از داخـل ايـران و از مراكـز علمـي                
  .حوزه و دانشگاه باشد

ــه . ب ــه نمون ــي جامع ــهايجــاد و معرف ــشرفته و برخــوردار از   و الگــو؛ جامع اي پي
هاي اقتصادي، اخالقي، صنعتي، فرهنگي و آن        هاي مثبت كيفي و كمي در حوزه       شاخص

  .نشان دهد» قدرت صالح«چه كه ايران را مظهر اقتدار و 
تفكر اسالمي و حاكميت اسالمي در يك جغرافيا يـا قـوم يـا يـك مقطـع زمـاني                    

تر بشويم و هر چقدر تـشنگي بـه           اسالمي نزديك  هر چه به جامعه   . محصور نيست 
از ... ايـم  تـر شـده    نزديك» مهدوي«عدالت بيشتر شود ما به عدالت عمومي و كلي          

چنين منظري جمهوري اسالمي بايد سمت و سوي عدالت گستري و تعالي مادي و              
... بايد تالش نمايد خود را به جامعه مهـدوي نزديـك كنـد            . معنوي را داشته باشد   

امروز ما بايد خودمان را براي پاسخ گويي به نيازهاي          . ت انقالب جهاني است   رسال
تفكر مهدوي يعني همين؛ انتظار يعني همين؛ يعني امروز كه بـه        . بشريت آماده كنيم  

لطف خدا به پرچمداري يك فقيه حاكميت اسالم در اين سرزمين برپا شده، ما بايد             
مـان آن جـا نباشـد،        اگـر نگـاه   . ه كنيم خودمان را به سرعت براي اداره جهان آماد       

توانيم مشكالت داخل را هم حل كنيم و در مشكالت داخل غرق             مطمئن باشيد نمي  
  1.بايد نگاه آن افق بلند باشد. خواهيم شد
اسالم تنها راه نجات بشريت اسـت كـه         . ترين دين و مكتب زندگي است      اسالم كامل 

و آرامـش، اقتـصاد متعـالي و همـه     در آن خداپرستي، عدالت، كرامت انساني، صلح  
امروز بشر تـشنه عـدالت و       ... نيازهاي بشر در يك نظم بسيار عالي فراهم آمده است         

اند و جستجو براي     ها از شرايط حاكم بر جهان خسته شده        امروز انسان . معنويت است 
ها تبـديل شـده      راه نجات به يك امر روزمره براي دانشمندان، نخبگان و علماي ملت           

ها  تا زماني كه ملت   ) اما... ( اسالم، پاسخ كامل به اين مطالبه برحق بشري است         .است
حتي دستور كار روزمره براي زندگي شخـصي        ) هاي غربي  قدرت(بايستند تا ديگران    

آن . ها تعريف كنند، خبري از عدالت و صلح و آرامـش نخواهـد بـود              و اجتماعي آن  
يم، يعني تاثيرگذاري مثبت بر معـادالت       ياد كرد » سياست فعال «چيزي كه ما از آن به       

                                                 
 . 5/7/1384سخنراني در اجالس مشترك حوزه علميه و علماي بالد؛ . 1

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r



567 الملل و سياست خارجي هاي بين ديشهان

نـه تنهـا بـه     . انقالب اسالمي متعلق به بشريت است     )... چاره كار همان است   (جهاني  
هاي پـاك    مسلمانان؛ به همه بشريت، به همه خداپرستان، به همه كساني كه از فطرت            

 يـك  بينيد پيام انقالب منحصر به    به همين خاطر است كه شما مي      . انساني برخوردارند 
چون مرتبط بـا  . در زمان خاصي هم محصور نيست    . جغرافيا و مرزهاي خاصي نيست    

ها قـرار داده شـده       هاي الهي است كه در نهاد انسان       هاست، يعني ارزش   فطرت انسان 
گاه ما معتقد نيستيم كه انقالب اسالمي متعلق به ملت ايران است، يـا               مطلقا هيچ . است

  1.بشريت استدر جغرافياي ايران است، انقالب 
اي اسـت كـه در       ترين حادثه  انقالب اسالمي پس از انقالب فرانسه و روسيه بزرگ        

اين حادثه درست در زماني اتفاق افتاد كه بشريت بـه آن            . جهان اتفاق افتاده است   
دوري از حاكميـت ديـن و       : آن دو انقالب يك خاستگاه واحد داشتند      . نياز داشت 

اجتماعي، ولي انقالب اسـالمي يـك حركـت         خداپرستي در زندگي بشر و زندگي       
شـما حاصـل آن دو انقـالب را بـه راحتـي             . نوين بر پايه دين و خداپرستي است      

هـا و   گذرد، فضاي تهديد، ناامني، التهاب و فاصله بين ملت      بينيد؛ هر روز كه مي     مي
هاي كينه و نفرت و جنگ بـيش از گذشـته فـروزان            شود و شعله   كشورها بيشتر مي  

انداز روشني براي برپايي صلح      با حاكميت آن دو مكتب و نگاه هيچ چشم        . شود مي
صلح و آرامش پايـدار صـرفا بـر پايـه           ... و آرامش پايدار در مقابل بشريت نيست      

هاي ديني و بدون     بدون اتكا به خدا و آموزه     . پذير است  خداپرستي و عدالت امكان   
از ... در جهان وجود نـدارد    توجه به برقراري عدالت امكان استقرار صلح و آرامش          

حفظ و پاسداري از كرامت انساني      . ها ارزشمندند  نگاه ما و از نگاه دين همه انسان       
كننـد بـا     هايي كه در امريكاي جنوبي زنـدگي مـي         انسان. يك وظيفه عمومي است   

مـداران همـه     كننـد، از نگـاه ديـن و ديـن          هايي كه در شرق دور زندگي مي       انسان
هـا   ها، جنگ  رفع كينه . ها بر همگان واجب و الزم است       امت آن اند و حفظ كر    انسان

عـدالت ريـشه محبـت و       . پـذير نيـست    ها جز با برقراري عدالت امكـان       و عداوت 
كنـد، عـدالت     ها را به هم نزديـك مـي        هاي ملت  آن چيزي كه دل   . مهرورزي است 

جهـان  امروز متاسفانه در كل     . آورد عدالت صميميت و اعتماد به يكديگر مي      . است

                                                 
 .29/10/1384؛ )مكتب االسد(در جمع نخبگان و فرهيختگان سوريه سخنراني . 1
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568 گفتمان عدالت و معنويت

توانيم در فـضايي كـه سرشـار از          ما چطور مي  . اعتمادي حاكم است   فضايي از بي  
اعتمادي است، صلح و آرامش پايدار برقرار كنـيم؟ بـراي ايجـاد اعتمـاد بايـد                  بي

هـا و    ها، عشق بـه ملـت      بند باشيم؛ عدالتي كه عشق به انسان       همگان به عدالت پاي   
   1.كند همنوع را در دل انسان زنده مي

اين ملت چشم بـه     . هاست خواستار رابطه عادالنه و برابر با همه ملت       ) ايران(ن ملت   اي
اما اگر بدخواهان بخواهند در . ها ندارد اي از امكانات ساير ملت منافع و خاك هيچ نقطه

اي حقوق اين ملت را ضايع كنند يا به حقوق ملت ما تجاوز بكنند، اين ملت                 هر عرصه 
امروز دنيا در آستانه    ... ها خواهد ايستاد   ر در مقابل همه دنياي آن     با همه وجود و با اقتدا     

انـد و همـه بـر        اي شرقي و غربي درست كرده      اين مكاتب بشري كه عده    . تحول است 
شان را پس    هاي ها و احكام ديني مبتني است، آزمايش       ماديت، دور شدن از دين، آرمان     

هاي جهان روشن است     يد در دل ملت   امروز يك شعله، يك نور، يك نقطه ام       ... اند داده
و آن هم عبارت است از نوع نگاه و اسالمي كه در جمهوري اسالمي و نظام جمهوري               

  2.ما امروز بايد به بشريت الگو بدهيم... شود اسالمي تعريف مي
. ايـم  علم بدون فرهنگ و معنويت، سالح در دست زنگي مست است؛ در دنيا ديده             

كنيم، در بستر فرهنـگ دينـي، انقالبـي و اسـالمي             ف مي بنابراين علمي كه ما تعري    
هاي مومن، شـجاع،     اين رسالت امروز دانشگاه است؛ تربيت انسان      . كنيم تعريف مي 

اين ماموريت اول دانشگاه است و بعـد توسـعه علمـي و             . عالم، خالق و خودباور   
و اگـر نگاهمـان را برگـردانيم        ... توليد علم بومي كه نيـاز قطعـي امـروز ماسـت           

رويكردها را اصالح كنيم، اين حجم عظيم تـالش علمـي كـه در دانـشگاه انجـام               
شود بيايد با رويكرد توليد علم بومي و نگاه شكستن مرزهاي دانش اتفاق بيافتد،     مي

  3.انقالب علمي جديدي براي بشريت در راه است
را  شـان   هـاي دوران    را بـشناسند، ماموريـت    شان    اند كه شرايط دوران    كساني موفق 

در طول تاريخ هرگاه ملت شناخت، تصميم گرفت و         . بشناسند و درست عمل كنند    
عمل كرد جهشي جلو رفت و هرگاه نشناخت يا كوتاهي كرد، اين حركـت رو بـه                 

                                                 
 .22/11/1384سخنراني در سالگرد پيروزي انقالب اسالمي؛ . 1
 .5/9/1384سخنراني در همايش بزرگ بسيجيان؛ . 2
 . 30/7/138هاي دانشجويي؛  سخنراني در ديدار با جمعي از دانشجويان، استادان و اعضاي تشكل .3
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569 الملل و سياست خارجي هاي بين ديشهان

امروز ماموريت ما اين است كـه بـاالخره بعـد از            . رشد دچار كندي يا مشكل شد     
هـاي ملـت ايـران       ز شايستگي نوسانات فراوان ايران را شايسته ملت ايران و در ترا         

اگر بگـوييم همـين خـوب اسـت كـه ديگـر اتفـاقي          ... بسازيم و اين شدني است    
گويم با وضع موجود بجنگيم، اما هيچگـاه نبايـد بـه وضـع موجـود                 نمي. افتد نمي

ايـن رمـز    . در هر شرايطي كه هستيم، بايد يك گام بلندتر بـرداريم          . رضايت بدهيم 
  1.ل مقصر نگرديم، دنبال راه حل بگرديمدنبا... تكامل و پيشرفت است

امروز روز  . دوره حاكميت ثروت و سالح بر مناسبات سياسي به پايان رسيده است           
هاي خداجوي، موحد    هاست، روز منطق است، روز فرهنگ است و روز انسان          ملت

بـه  نظـر    اي از زمين اگر اجـازه و فرصـت ابـراز           در هر نقطه  ... طلب است  و عدالت 
در . ها به سمت عدالت و خداپرسـتي خواهـد بـود         دهيم، تصميمات ملت  ها ب  انسان

اگر حاكميت تبليغات پشتيباني شده از ميلياردها ثروت بادآورده  . اين ترديدي نكنيد  
هـا   ها و احزاب را بـرداريم و اجـازه بـدهيم ملـت             را برداريم، اگر تحميالت گروه    

عدالت، توحيد و مهـرورزي  جز  ها    كنند، مطمئن باشيد خواست همه ملت     نظر    اظهار
ها حتـي اگـر بـه        و اراده خود را بر همه قدرت      ... اند ها رو به بيداري    ملت... نيست

  2.ناپذير باشند، تحميل خواهند كرد ظاهر شكست
  

  نژاد الملل احمدي چهار مولفه اصلي انديشه بين. د
  »عدالت، معنويت«نظريه . 1

الملل و سياست خارجي نيز مانند ديگـر         نژاد در حوزه روابط بين     انديشه سياسي احمدي  
تجلـي آن گفتمـان در ايـن        . اسـت » عدالت، معنويـت  «زواياي فكري او متاثر از گفتمان       

توان از آن به     حوزه موجب بروز آرا و نظراتي شده است كه به زبان اين رشته علمي مي              
 درونـي بـه     اين نظريه كه در آن انسجام و نظـم        . نام برد » نظريه عدالت، معنويت  «عنوان  

هـا   خورد داراي مباحث نظري و فرانظري مشخصي است كه در هر يـك از آن   چشم مي 
توان به طور يك باره گفت با كدام نظريه در اين حـوزه              هايي وجود دارد كه نمي     ويژگي

                                                 
 .27/4/1385آموزي؛  در مراسم اختتاميه سومين همايش مجلس دانشسخنراني . 1
 .24/11/1384سخنراني با سفراي خارجي به مناسبت بيست و هفتمين سالگرد پيروزي انقالب؛ . 2
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570 گفتمان عدالت و معنويت

هـاي   در واقع، كار اين نظريـه در برابـر نظريـه          . ييجابرابطه سلبي دارد و با كدام رابطه ا       
  .رسد انجامد و نه يك باره به پذيرش مي  انكار ميديگر نه دربست به

شناسـي، بـا مباحـث فرانظـري و بـه طـور ويـژه                تر و در فـصل نظـام معرفـت         پيش
در آن فصل به طور مبسوط به نُه . نژاد آشنا شديم ي احمديشناس شناسي و هستي   معرفت

 اعتقـاد بـه     .1: هايي كـه عبارتنـد از      ويژگي. ويژگي فرانظري دستگاه فكري او پرداختيم     
باورهـاي  . 2و تجربـه؛    ) شـهود (جمع ميان منابع اصـلي شـناخت، يعنـي عقـل، وحـي              

. 3انه مبتني بر اصـول كالمـي و روش فلـسفي صـدرايي؛              شناس  شناسانه و هستي   معرفت
تر رابطه ديالكتيكي ذهن و عـين؛        و يا به عبارت فلسفي    » ساختار، كارگزار «رابطه پيوسته   

. 5ر به توليد؛ يا آبادگري معطوف به علـم نـافع و سـازنده؛               گرايي و معرفت ناظ    عمل. 4
پـارادايم  . 8شناسـي اگزيستانسياليـستي؛      معرفـت . 7نظريه سيـستمي؛    . 6روش انتقادي؛   
تـوان   ؛ كه براي بررسي بيشتر و دوباره مـي  »عدالت، معنويت «گفتمان  . 9اسالم مهندسي؛   

  .به آن فصل رجوع كرد
ضمن توجه به آن مباحث فرانظـري       » الت، معنويت عد«اكنون براي بازشناسي نظريه     

المللي و   نژاد در مسايل مختلف بين     هاي احمدي  و همچنين در نظر گرفتن آرا و سياست       
نخست : هاي زير است   توان دريافت كه نظريه مذكور داراي ويژگي       سياست خارجي مي  

» هست«و  » عيتواق«يعني برخالف سنت رئاليسم غربي،      . دارد» انتقادي«اين كه رهيافتي    
در » تحول«پذيرد و بدون انكار آن به طور هنجاري نيز،           الملل را مي   تحول در روابط بين   

ايـن نظريـه در عـين پـذيرش         . كنـد  آميز كنوني را تجـويز مـي       نظام ناعادالنه و خشونت   
دهد و  الملل تقليل نمي المللي اما سطح تحليل را به ساختارها و نظام بين          ساختارهاي بين 

براي آزاديِ انتخـاب و     . ي دترمينيستي و جبرگرايانه به كارگزاران و كنشگران ندارد        نگاه
ها جداي از ساختارهاي مادي و معنايي احترام و اختيار قائـل             هاي افراد و دولت    تصميم

الملـل را از     مسايل بـين  . شناختي و دروني كشورها نيز نظر دارد       است و به مسايل جامعه    
اند و ابدي نيستند؛     معتقد است، ساختارها تاريخي   . سازد  نمي امسايل دروني كشورها جد   

ها دگرگون   اي هم با دگرگوني در نهاد و درون آدم         اند و در دوره    اي شكل گرفته   در دوره 
كند و   هاي برجسته به جامعه سرايت مي      شوند؛ به اين طريق كه از درون برخي انسان         مي

لـذا در ايـن جـا نـه تنهـا بـر نقـش            . شـود  الملل منتقـل مـي     سپس از آن جا به نظام بين      
  .شود  مينيز تاكيدها  »ملت«ها، كه بر بازيگري  »دولت«
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571 الملل و سياست خارجي هاي بين ديشهان

كند و معتقد نيست كـه در كـشورهاي          ها را لزوما يكپارچه فرض نمي      اين نظريه دولت  
. ها يك نقش را بر عهده خواهند گرفت و يكسان رفتار خواهنـد كـرد               مختلف تمام دولت  

بخـش ثابـت    .  از دو بخش ثابت و متغير تشكيل شده اسـت          سياست خارجي هر كشوري   
هـاي نظـام     ها و برخي تحميل    متاثر از عوامل ثابتي چون جغرافياي سياسي، تاريخ، ظرفيت        

هـا   دولـت . الملل است، اما بخش متغير متاثر از عوامل ديگري چون ايـدئولوژي اسـت          بين
پذيري برخوردارنـد   ك قابليت انعطافاند از ي وابستهها  هايي كه به آن    متناسب با ايدئولوژي  

تـوان در    اين موارد را به وضوح مـي      . هاست اي از متغير ايدئولوژي    ها وابسته  و رفتار دولت  
هاي تركيه، عراق، افغانستان و حتي ايران پيش و پس از انقالب مشاهده كرد كـه بـا                 دولت

 نيـز در حـوزه      هـا  هـايي بـا ايـدئولوژي متفـاوت رفتـار آن           ها و دولت   دگرگوني حكومت 
  .الملل دگرگون شد بين

يـا  انـد     »فرهنـگ محـور   «هـا كـه يـا        برخالف اغلب نظريه  » عدالت، معنويت «نظريه  
به هر سه مولفه توجـه دارد و از ايـن جهـت دچـار               » قدرت محور «و يا   » اقتصادمحور«

نـژاد   چنان كه پيشتر نيز در مسايل ايران مشاهده كـرديم، احمـدي           . شود گرايي نمي  تقليل
من جايگاه برتري كه براي مسايل فرهنگـي و ايـدئولوژيكي در نظـر دارد، امـا رشـد          ض

دانـد كـه ريـشه در مناسـبات و       مـي  ها و زيربناهـايي    فرهنگي را در گرو اصالح ساخت     
توان بـه    اي اهميت دارد كه بدون فهم آن نمي        اين مطلب به اندازه   . روابط اقتصادي دارند  

تاكيـد بـر    بـه طـور مثـال       . نژاد دسـت يافـت     ديشناخت درستي از دستگاه فكري احم     
تمركززدايي، گردشگري، طـرح تحـول اقتـصادي و برخـي اصـالحات بوروكراتيـك و                

نـژاد توسـعه فرهنگـي را        احمـدي . ها پـرداختيم   به آن پيشتر  اقتصادي از مواردي بود كه      
پي اي در    سازي واژگونه  هاي ناكارآمد، بيمار و فاسد كه فرهنگ       بدون اصالح زيرساخت  

انجامد،   اصالح اقتصادي به همان اندازه كه به توسعه اقتصادي مي          .بيند دارند ممكن نمي  
» عـدالت، معنويـت   «لـذا نظريـه     . توسعه فرهنگي و سياسي را نيز در پي خواهد داشـت          

اي فرهنگي است بر مسايل اقتصادي  مسألهطور كه بر صدور انقالب توجه دارد كه  همان
در ذيـل مبحـث     » قـدرت «اما درباره نوع نگاه اين نظريه بـه         . كند الملل نيز تاكيد مي    بين

  .پردازيم به آن مي» رئاليسم جنوب«
بپـردازيم  » عـدالت، معنويـت   «هـاي مهـم نظريـه        در مجموع اگر بخواهيم به ويژگي     

  :توان به موارد زير اشاره كرد مي
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572 گفتمان عدالت و معنويت

يـت  اين اسـت كـه صـلح و امن        » عدالت، معنويت «مفروض و انگاره اصلي نظريه      . 1
جهان امروز جهاني پيوسـته     . پايدار جهاني بدون احياي عدالت و معنويت ممكن نيست        

است و سرنوشت و سعادت همه بشريت به يكديگر پيوند خورده است؛ اگر در قسمتي               
. ها آسيب خواهد رسـاند  عدالتي باشد آثار منفي آن به تمام انسان از آن فقر و جنگ و بي  

ين و نظام بينشي و ارزشي متعلق بـه آن كنـار گذاشـته              همچنين اگر اخالق، معنويت، د    
اگـر در قـسمتي از زنـدگي ماننـد          . شود بشر روي آرامش و پيـشرفت را نخواهـد ديـد           

هاي جهان  صنعت و تكنولوژي هم دستاوردي حاصل شود، اين نه تنها براي ديگر بخش
ح  زيـست محيطـي و تهديـد سـال         هـاي   ي به همراه خواهد داشت كـه بحـران        هاي  آسيب
هـا   هايي از آن است؛ بلكه آرامش روان و آسـايش خـاطر نيـز از زنـدگي                 نمونهاي    هسته

از سوي ديگر، اين وضعيت به طور غيرمستقيم و در بلند مدت حتي بـه               . شود خارج مي 
  .صورت جنگ و تروريسم دامن جوامع صنعتي را هم خواهد گرفت

در ايـن ميـان     . تتاكيد بر ايمان، اخالق و مشتركات بـشري يـك ضـرورت اسـ             . 2
پسندي براي  هر چه براي خود مي«: ترين قاعده اين است كه     ترين و جهان شمول    اصولي

  ».پسندي بر ديگران مپسند ديگران بپسند؛ و هر چه براي خود نمي
  .بين است دهد و به نوع بشر خوش ها قرار مي اين نظريه اصل را بر عقالنيت انسان. 3
 و سياسي همچون سنت فكـري ماكياوليـسم، روش   فرق نهادن ميان اخالق فردي . 4

  .يي در سياست است و ريشه در ايدئولوژي سكوالريسم داردزدا اي براي اخالق مزورانه
هـاي نظـري اصـلي موجـود در روابـط            برخالف سـنت  » عدالت، معنويت «نظريه  . 5

كننـد، دو هـدف نهـايي را بـه عنـوان       الملل كـه تنهـا بـه نظـم و امنيـت توجـه مـي         بين
. عدالت. نظم و امنيت؛ ب   . الف: كند الملل معرفي مي    بين هاي  هاي اساسي نظريه   رويژهكا

نـد و بـدون يكـديگر       ناپذير  اما نكته اين جاست كه ايـن دو ارزش از يكـديگر جـدايي             
  .قابليت تحقق ندارند

نقش تجارت و ارتباطات را در كـاهش جنـگ و ايجـاد       » عدالت، معنويت «نظريه  . 6
 كـشورهاي غربـي     سـاالر    اما معتقد است كه نظام اقتـصادي سـرمايه         داند، صلح مفيد مي  
تبديل شـود كـه خاصـيتي امپرياليـستي و          » نظام سلطه «به  » الملل نظام بين «موجب شده   

عـدالتي، جنـگ و      هـايي نظيـر فقـر، بـي        اين وضعيت جهان را با چالش     . استعماري دارد 
  .سازد تروريسم مواجه مي
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يـشه نهـادگرايي را در گـسترش صـلح و مـشاركت             اند» عدالت، معنويت «نظريه  . 7
كند، اما ساختار كنـوني نهادهـاي        در اداره جهان مفيد ارزيابي مي     » ها دولت، ملت «عموم  

المللي  داند و معتقد است كه بايد رژيم و نهادهاي بين المللي را كارآمد و عادالنه نمي    بين
  .درا متناسب با ارزش و هنجار عدالت و معنويت بازسازي كر

گرايي نيز دارد كه به طور ويژه براي نهادهـاي           اين نظريه همچنين رويكرد فراملي    . 8
  .شود شوند، نقش بازيگري قايل مي مذهبي كه به مرزهاي ملي محدود نمي

هـاي   طور كـه هويـت     رود و همان   هاي مضاعف به پيش مي     جهان به سوي هويت   . 9
  .ر حال پررنگ شدن هستندهاي ديني نيز د شهروندي و ملي وجود دارند، هويت

» معضله امنيت «هاي جهان امروز به      در توجه به چالش   » عدالت، معنويت «نظريه  . 10
هـاي اتمـي كـه       به اين معنا كه توجه به سالح      . نگرد ين تهديد جهاني مي   تر  به عنوان مهم  

معـضله  «براي تامين امنيت صورت گرفت نه تنها امنيت را تامين نكـرد بلكـه خـود بـه                   
هـاي نظـامي و      گرايـي و دخالـت     يـك جانبـه   در  اين نظريه تهديد را     .  تبديل شد  »امنيت

دانـد كـه اغلـب نيـز بـا           هاي صاحب قدرت در امور مختلف جهـان مـي          سياسي دولت 
  .گيرد المللي صورت مي هاي بين اعتنايي به قواعد، هنجارها و سازمان بي

در نظـام كنـوني     يابي بـه امنيـت، صـلح و عـدالت دگرگـوني              هاي دست  از روش . 11
هاي ديگري از شرق، جهان اسالم يـا كـشورهاي جنـوب             الملل است و اين كه قدرت      بين

الملـل را تغييـر دهـد ظهـور          تواند وضـعيت فعلـي نظـام بـين         اي كه مي   پديده. ظهور كنند 
زيـرا اسـالم كـانون اصـلي        . هاي جديد به ويژه قدرتي از متن تمدن اسالمي اسـت           قدرت

  .است» يتعدالت، معنو«گفتمان 
گيـري جامعـه جهـاني اسـت كـه بـه             صلح پايـدار در نهايـت محـصول شـكل         . 12
  .شود گيري دولت جهاني منجر مي شكل

الملل در اصل حاصل يك فرايند تاريخي است كـه بـا فرهنـگ،               نظام امروز بين  . 13
مفروضات، قواعد و هنجارهاي خاص اروپاييان در دوران مدرن شكل گرفته، سـپس در     

  .ريخي به كل جهان تعميم يافته و به عبارت ديگر تحميل شده استيك روند تا
اسـت، نظريـه    » نظـام سـلطه   «الملل كنوني كه ماهيت آن       به دليل وجود نظام بين    . 14

اي  ابعادي از نگرش رئاليستي را نيز درخود دارد؛ البته با تفسير ويـژه            » عدالت، معنويت «
  . آن در ادامه خواهد آمدايم و توضيح ناميده» رئاليسم جنوب«كه آن را 
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574 گفتمان عدالت و معنويت

هـا بـراي مقابلـه بـا نظـام سـلطه، يـك               از بهتـرين روش   » اي همگرايي منطقـه  «. 15
  .گرايي و دست يابي به صلح و ثبات جهاني است جانبه

امروز انديشه بشر از نقاط ممتاز مشتركي برخوردار است كه زمينـه مناسـبي بـراي                
هـاي الحـادي،     عـصر انديـشه   كند، امروز با سپري شـدن        تالش مشترك ايجاد مي   

هـا در كـره      پرستي و اعتقاد به ربوبيت مبدأ هستي از جمله مشتركات انـسان            يگانه
گشاي بسياري از مشكالت در عصر حاضر خواهد بـود،           اين اعتقاد راه  . زمين است 

را از تجـاوز،    ) انـسان (كنـد و     زيرا حقيقت نور ايمان و اخالق را وارد زندگي مي         
دارد و به سوي مهرورزي و خدمت به همنوع رهنمون  تي باز ميعدال زورگويي و بي

ها در همين دنيا     تواند نيك فرجامي را براي انسان      ايمان و عمل صالح مي    ... سازد مي
تـوان بـر    مي. دست يابي به چنين امري تابع اراده ما و شماست  . نيز به ارمغان آورد   

ما معتقـديم ايـن     ... تمبناي فطرت مشترك بشري اين زندگي خوب را محقق ساخ         
ها نه تنها    ها و تهديدها اگر چه واقعي است، جبري نيست و اراده مشترك انسان             بيم
تواند اين روند را تغيير دهد، بلكه قادر است آن را به سوي حيـاتي سرشـار از                   مي

خداوند سرنوشـت  «هاي آسماني ماست كه   اين از آموزه  . اميد و بهروزي سوق دهد    
ما  ...1».دهد، مگر آن كه آن قوم خود اراده تغيير داشته باشند ر نميهيچ قومي را تغيي

گاه محقق خواهد شـد كـه بـر پايـه            معتقديم نظم پايدار و مولد آرامش و صلح آن        
هرچه جامعه بشري از عدالت و معنويت دور شود، به          . عدالت و معنويت برپا شود    

كي بحران ولو از جـنس      همان نسبت به ناامني نزديك خواهد شد، به طوري كه اند          
. شـود  هـا و رفتارهـاي غيـر بـشري مـي      حوادث طبيعي نيز موجب بروز ناهنجاري   

تبعـيض  . شـود  متاسفانه در جهان امروز تبعيض و فقر به نحو چشمگيري ديده مـي            
هـا   ريشه عمومي اين پديـده    . خود بستر زايش كينه ورزي، جنگ و تروريسم است        

دالت از حقوق برابر، توزيع صحيح منابع در        ع. عدالتي است  دوري از معنويت و بي    
ها، از تساوي آحـاد بـشر در برابـر قـانون و از احتـرام بـه                   قلمرو حاكميت دولت  

عدالت حق همه را در داشتن آرامش، صلح        . گويد المللي سخن مي   قراردادهاي بين 
عدالت، زورگويي و رفتـار دوگانـه را        . شناسد و زندگي شرافتمندانه به رسميت مي     
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575 الملل و سياست خارجي هاي بين ديشهان

. هاسـت  عدالت مفهومي جذاب دارد و مورد عالقه و توجه همه ملـت           . كند  مي نفي
بـه گفتـه دخـت گرامـي پيـامبر          . كنـد  عقل و منطق در برابر عدالت خـضوع مـي         

امـروز دنيـا منتظـر چنـين        . هاست عدالت مايه آرامش و هماهنگي دل     : )ص( اسالم
، عـدالت ظهـور     ها به اين خواست فطري پاسخ دهد       اگر اراده انسان  . عدالتي است 

هاي پاك از همه اديـان       اين همان وعده الهي است كه همه انسان       . پيدا خواهد كرد  
اگر گفتمان حاكم بر مناسبات جهاني، گفتمان عـدالت و معنويـت            . منتظرش هستند 

شود و برعكس اگر مناسبات منهاي عدالت        باشد، صلح پايدار و آرامش تضمين مي      
گاه بـسياري از سـاز و كارهـا بـراي            گردد، آن و معنويت تعريف و از اخالق تهي        

اي  اگـر عـده   . ايجاد اعتماد و تحكيم صلح همچنان ناكافي و ناكارآمد خواهد بـود           
بخواهند با اتكا به قدرت نظامي و اقتصادي برتر، از حق بيشتري برخوردار باشـند،               

ي و  اين نه تنها صلح و آرامش به ارمغان نخواهد آورد بلكه موجب اشاعه تسليحات             
اگر روند جهـاني بـر اسـاس منـافع          . رشد فريب كاري و بيم و ناامني خواهد شد        

هاي كوچك از قدرت پيش برود، بدون شك منافع بخش كثيري از مردم حتي               گروه
  1. نيز حفظ نخواهد شدمند در كشورهاي قدرت

وضعيت امروز جهـان    ) گرا مادي(ببينيم پس از گذشت دويست سال از اين مكتب          
فاصله بين جنوب و شمال،     . به وضعيت اقتصادي جهان نگاهي بكنيم     . تچگونه اس 

هـا هـر روز      شود، جريان چپاول ثروت ملـت      فقير و غني هر روز بيشتر و بيشتر مي        
كند كه هر انـساني   اي عمل مي گيرد، نظام سلطه اقتصادي به گونه شتاب بيشتري مي  

به طور خودكار بخـشي از  اي از كره زمين توليدي و دستاوردي دارد،          در هر گوشه  
هـاي   امروز در بخـش   . شود هاي نظام سلطه منتقل مي     اين توليد و دستاورد به خزانه     

هـاي الزم بـراي      وسيعي از جهان، مردم از غذا و آب سالم، بهداشت و از حـداقل             
سركوب، تجاوز و رقابت سنگين تسليحاتي امـروز        ... زنده ماندن هم محروم هستند    

گفتنـد در فـضاي      كساني كه مـي   . رعب و تهديد كرده است    فضاي جهان را پر از      
ها از حقوق برابر برخوردارند و هر كـس يـك            سياسي بايد گفتگو كنيم؛ همه انسان     

ها حق حاكميت قائليم، امـروز       گفتند براي كشورها و ملت     راي دارد؛ كساني كه مي    
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576 گفتمان عدالت و معنويت

 و ميكروبي بـه     اي و شيميايي   هاي هسته  ترين سالح  ها از كشنده   با انباشتن زرادخانه  
در آن كـشورها اخـالق از   . كنند عنوان ابزار سركوب و تسلط و تحميل استفاده مي     

عرصه سياست به طور كامل كنار رفته است و دروغگويي، فريب، تجاوز و تهديـد          
هاي انساني بسيار    امروز ناديده گرفتن اصول اوليه ارزش     ... شود امر مباح شمرده مي   

بند و باري اركان خانواده را به عنـوان پايـه             بي ي و خشونت، بداخالق . عادي است 
امـروز فـضاي    . اصلي نظم و نسق اجتماعي مورد تهديد جـدي قـرار داده اسـت             

ها و كـشورها رخـت       عمومي جهان، فضاي تهديد است و آرامش و امنيت از ملت          
. شـود  انداز ما صلح و آرامش هر روز دورتر و دورتـر مـي             در چشم ... بربسته است 

نگريم، دسترسي به صلح و آرامش براي        ه مناسبات حاكم بر جهان امروز مي      وقتي ب 
اگر صـلح   ... شود نيافتني مي  ها و تحقق كرامت انساني يك آرزوي دست        همه انسان 

كنيم و اگر دنبـال      ها را جستجو مي    خواهيم، اگر كمال و كرامت انسان      و آرامش مي  
ه عدالت جستجو كنـيم و عـدالت        رفاه براي همه بشريت هستيم، بايد آن را در ساي         

سـاختن، اتحـاد و     ) لـذا ... (شود جز در سـايه معنويـت و خداپرسـتي          محقق نمي 
هاست، به نفع صـلح و آرامـش جهـاني           گيري جهان اسالم به نفع همه ملت       قدرت
تواننـد بـا كرامـت و در         ها مـي   در سايه اسالم همه خداپرستان و همه انسان       . است

بينيد در كشورهاي اسالمي     همين امروز شما مي   . نندكمال صلح و آرامش زندگي ك     
كنند، اما در كـشورهايي      هاي مذهبي در كمال آرامش و با كرامت زندگي مي          اقليت

رنگي بـشر هـستند، نهايـت تبعـيض مـذهبي و حـداكثر               كه مدعي مساوات و بي    
بايد هوشـمندانه شـرايط را در       ... شود هاي مذهبي اعمال مي    محدوديت براي اقليت  

ر داشته باشيم كه مبادا با گرفتن فرصت، تجديد قوا كنند و مجدد سـيل جديـد                 نظ
داري  هاي نظـام سـرمايه     اصوال پايه ... آغاز كنند ها    هجوم خودشان را به سمت ملت     

امـروز اگـر    . رود شود و باال مي    هاي آزاد استوار مي    هاي ملت  بر تخريب همه داشته   
ـ          بينيـد، حاصـل تخريـب اقتـصاد         يشما رفاهي را در برخي از كشورهاي غربي م

امـروز اگـر   . حاصل غارت منابع كـشورهاي ديگـر اسـت   . هاي فراواني است  ملت
... هاسـت  امنيتي در آنجا پابرجاست، حاصل ناامني و تحميل ناامني در سـاير ملـت    

ها براي تداوم استيالي خودشان بايد تمام فرهنگ بومي، اصيل و ادبيات، شـعر،               آن
ها هويت   هاست، آن چيزي كه به ملت       چيزي كه متعلق به ملت     هنر، فكر، دين و هر    
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577 الملل و سياست خارجي هاي بين ديشهان

هاي نظـام    پايه. دهد را تخريب كنند    ها خودباوري مي   دهد، آن چيزي كه به ملت      مي
ها استوار است و ما امـروز        سلطه بر تخريب شخصيت، فرهنگ و اقتصاد ساير ملت        

ن هجوم تخريب   با صيانت از فرهنگ، هويت و خودباوري خودمان بايد در مقابل اي           
بينيد كه در بين مسيحيان عزيز هم گرايش به معنويت بيش            امروز شما مي  ... بايستيم

حتي بين يهوديان عالم هم گرايش بـه معنويـت بـيش از گذشـته               . از گذشته است  
هـاي   جنس توجه به خداونـد و ديـن و ارزش         . ها يكي است   جنس همه اين  . است

اين . بينيد بي هم گرايش به معنويت را مي      هاي غر  امروز حتي در ملت   . انساني است 
  1.يك فرصت است

گوييم چشم خود را باز كنيد، سرنوشت قوم عاد، ثمود، لوط و             ميها    ما به ابرقدرت  
چشم خود را باز كنيـد، كـساني كـه در مقابـل حـضرت عيـسي                 . شعيب را ببينيد  

ق با جبهـه    همه تاريخ داستان نبرد جبهه ح     . ايستادند به كدام سرنوشت دچار شدند     
گيـر خواهنـد     باطل است و تاريخ گواهي داده است كه ظالمين و جبهه باطل زمين            

چشمان خود را باز    . شد و دست قدرت مومنين به خاك مذلت گرفتار خواهند شد          
يكـي از   ... كنيد، ببينيد امپراتوري پرتغال كجاست؟ امپراتوري انگلـيس كجاسـت؟         

پـسنديد بـراي     ن چه را براي خود نمي     ترين معيارهاي عدالت اين است كه آ       اصلي
  2.ديگران مپسنديد

 در اين جهان، و حيات زيباي ابدي بايد خـدا         مند  انسان براي برپايي جامعه سعادت    
را بشناسد و براي تحقق اين امر، بايد خود را بشناسد و براي تعالي خود و جامعـه                  

 تلقـي شـود؛ تـا     منـد   اما تا زماني كه جهان، بسته و محدود و غيرهدف         . تالش كند 
زماني كه حيات ابدي امري خيالي و ذهني و معاد و حساب و كتـاب و پـاداش و                   

بنـدي بـه آن      مجازات موهوم و غير واقعي معرفي گردد؛ تا زماني كه اخالق و پاي            
جـويي،   اخالقي، دروغ، فريب و خودخواهي و برتـري        دگي نام بگيرد و بي    مان  عقب

ات انسان محدود به زندگي مادي در اين جهان مباح بلكه پسنديده تلقي گردد و حي
تصور شود؛ تا زماني كه تالش شود انـسان بـه جـاي بنـدگي خـدا و اطاعـت از                     
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578 گفتمان عدالت و معنويت

پيامبران او و آزادي حقيقي در قيد بندگي تمايالت خـاكي و حيـواني و همنوعـان               
به اوج خود برسد؛ تا زماني كه متجاوز بـه واسـطه            ها    قرار بگيرد و تزاحم   گر    سلطه

شناخته شود و نه تنها از مجـازات         اش صاحب حق    مالي، سياسي و تبليغاتي    قدرت
بگريزد بلكه مدعي و طلبكار هم بشود؛ و تا زماني كه براي كسب راي در انتخابات 

ها را اسير و برده كنند مشكالت جامعه جهـاني نـه تنهـا            جنگ راه بياندازند و ملت    
  1.گردد افزوده ميروز بر دامنه آن  حل نخواهد شد بلكه روز به 

در حالي كه بخش مهمي از منابع طبيعي در آسيا، آفريقا و آمريكاي التـين بـا تـسلط                   
وضعيت فقـر و محروميـت بـسيار     رود،   ها به يغما مي    سياسي و اقتصادي برخي قدرت    

  :به برخي آمارهاي منتشر شده توسط سازمان ملل متحد توجه كنيد. دهنده استهشدار
 980گذارنـد و حـدود        ميليون نفر گرسنه سر به بالين مـي         روزانه حدود هشتصد   -

  اند؛ يعني روزانه كمتر از يك دالر قدرت خريد دارند؛ ميليون نفر در فقر مطلق
 32 سـال يعنـي    46داراي طول عمـر     ) نُه درصد جمعيت جهان   ( كشور   31 مردم   -

  سال كمتر از متوسط كشورهاي برخوردار هستند؛
   و فقير در برخي نقاط به چهل برابر رسيده است؛ نسبت برخورداري بين غني-
  اند؛  در بسياري از كشورها، اكثريت مردم از آموزش و تعليم و تربيت محروم-
 450 در كشورهاي در حال توسعه از هر يك صد هزار مادر، در هنگـام زايمـان                  -

اين نسبت در كشورهاي برخوردار هفت است و نسبت كودكاني كـه            . ميرند نفر مي 
  . در برابر شش است59ميرند   هنگام تولد ميدر
ناشي از عوامل مربوط به     ) روزانه پنجاه هزار نفر   ( يك سوم مرگ و مير در جهان         -

   ....فقر است
المللي هستند، آشـكارا و      برخي از كساني كه خود واضع قوانين بين       ) از سوي ديگر  (

ـ  به راحتي آن را نقض و سياست تبعيض     قـانون خلـع   . كننـد  يآلود و دوگانه اعمال م
هـاي جديـدي از آن را آزمـايش و           كنند، ولي هر روز نـسل      سالح اتمي را وضع مي    

انـد، ولـي حـق اسـتقالل و          منشور ملل متحد را تنظـيم كـرده       . كنند انبارها را پر مي   

                                                 
گفتارهاي رييس جمهوري اسالمي ايران در چهارمين سـفر كـاري بـه             (عدل و صلح    نژاد، محمود؛    احمدي. 1

 .123، ص 1387؛ تهران، رياست جمهوري، مركز پژوهش و اسناد، نشر جمهور ايران، )امريكا
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579 الملل و سياست خارجي هاي بين ديشهان

قراردادهاي رسمي خـود را بـه       . شمارند ها را محترم نمي    حاكميت بر سرنوشت ملت   
به قوانين مربوط به حفظ محـيط زيـست         . گذارند ير پا مي  راحتي و با تغيير سياست ز     

. شـود   مـي  بيشترين تخلف از قوانين توسط چند قدرت جهـاني انجـام          . دهند تن نمي 
ماند به راحتـي از      ها در مناسبات جهاني و هر كجا كه منطق آنان در مي            برخي قدرت 

ا بـر جهـان     رقابت سـنگين تـسليحاتي سـايه تهديـد ر         . كنند زبان تهديد استفاده مي   
مردم اروپا كه قرباني دو جنگ بزرگ و چند جنگ ديگر خانمان سـوز و               . گستراند مي

كنند و   چند ده جنگ سرد در قرن گذشته بودند، امروز نيز زير سايه تهديد زندگي مي              
هـا در    منافع، امنيت و سرزمين آنان در سايه مسابقه تحميلي از سوي برخـي قـدرت              

ها و ساز و كارهاي موجـود        شود كه سازمان   ا مشاهده مي  آشكار... گيرد خطر قرار مي  
هـا و تنظـيم عادالنـه        ي الزم براي حل مشكالت، رفع چالش      مند  فاقد ظرفيت و توان   

كمتر دولت و ملتـي اسـت كـه         . مناسبات و برقراري صلح و برادري و امنيت هستند        
اميد به ايـن    براي احقاق حقوق يا دفاع از استقالل، تماميت ارضي و منافع ملي خود              

اين اسـت كـه ريـشه ايـن         كننده    اينك سوال مهم و تعيين    ... ساز و كارها داشته باشد    
ها چيست و در كجاست؟ در يك ارزيابي علمي و دقيق، ريـشه              ها و نابساماني   چالش

بدون ترديد، عامل اول را بايـد در        . شود اين وضعيت در دو عامل اساسي خالصه مي       
هـاي   آن جـا كـه برخـي قـدرت        .  جهاني جستجو كرد   مناسبات برآمده از جنگ دوم    

هاي خود را نه بر اساس عدالت، بلكه         پيروز، نقشه سلطه بر جهان را ترسيم و سياست        
از ايـن   . بر اساس تضمين منافع پيروزمندان در برابر شكست خوردگان تنظيم كردنـد           

كـه از   ها نيز شصت سال است       رو ساز و كارهاي برآمده از اين رويكردها و سياست         
هـاي بـزرگ همچنـان رفتـار      برخـي قـدرت  . حل عادالنه مسايل جهاني عاجز است    

ها، حتي آنـان را كـه در    ها و ملت پيروزمندان در جنگ جهاني را دارند و ساير دولت 
آورنـد و    اند، شكست خوردگان جنگ به حساب مي       جنگ مشاركت و دخالتي نداشته    

بـراي  . كننـد  خـواهي مـي   از آنـان بـاج  ها را تحقير و   از موضع ارباب و رعيتي، ملت     
المللـي پاسـخگو     اند و در برابر هيچ سازمان و مرجـع بـين           خودشان حقوق برتر قايل   

هاي ناكارآمد متاسفانه شوراي امنيت سـازمان ملـل در           در ميان همه سازمان   ... نيستند
ها با حق ويژه و انحـصاري        اند كه برخي قدرت    شرايطي ايجاد كرده  . صدر قرار دارد  

در شوراي امنيت، چه شاكي باشند چه متهم، همزمان دادستان، قاضي و مجري حكم              
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580 گفتمان عدالت و معنويت

هاي مورد تعرض آنان اميد نداشـته        بسيار طبيعي است كه كشورها و ملت      . هم هستند 
بشريت شاهد بود كه متاسفانه، در      . باشند از طريق آن شورا حقوق خود را تأديه كنند         

ها عليه فلـسطينيان     ويتنام، جنگ صهيونيست  هاي طوالني نظير جنگ كره و        تمام جنگ 
هاي نژادي در اروپـا و آفريقـا همـواره           و لبنان، جنگ صدام عليه ملت ايران و جنگ        

اند يا از يك     هاي عضو در شوراي امنيت در يك طرف مخاصمه بوده          برخي از قدرت  
حـضور  ... انـد  طرف كه غالبا متجاوز بوده است يا از اصل مخاصمه حمايـت كـرده             

هاي انحصارطلب، شورا را از انجام وظايف اصلي خود يعني پاسـداري             ي قدرت برخ
اعتبار شورا مخـدوش و كـارآيي آن در         . از صلح و امنيت بر عدالت باز داشته است        

ها اعتماد خـود     بسياري از ملت  . دفاع از حقوق اعضاي سازمان ملل از بين رفته است         
از ساز و كارهـا مثـل سـاز و كارهـاي            برخي ديگر   . اند را به اين شورا از دست داده      

هـا   پولي و بانكي نيز وضعيت مشابهي داشته و به ابزار تحميلي خواسته برخي قدرت             
روشن است كه اين ساز و كارها توان پاسخگويي به نيازهاي امروز و             . اند تبديل شده 
مـل  باز بدون ترديـد عا    . ها و برقراري مناسبات عادالنه و پايدار را ندارند         حل چالش 

هـاي الهـي و      هاي بزرگ از اخالق، ارزش     گرداني برخي از قدرت    دوم و مهمتر، روي   
هاي  آيين پيامبران و ناديده گرفتن دستورهاي خداي حكيم و همچنين حاكميت انسان           

تواننـد خـود را اداره و كنتـرل كننـد، چگونـه              افراد ناصالحي كه نمي   . ناصالح است 
تنهـا راه اصـالح     ... ها را اصـالح كننـد؟        سانتوانند بر بشريت حكومت و امور ان       مي

هـا و    پايدار، بازگشت به تعليمات انبياي الهي، يكتاپرستي، احترام به كرامـت انـسان            
جاري شدن عشق و محبت در همه تعامالت، مناسـبات و قـوانين و سـپس اصـالح                  

كـنم تـا     مـي براي تحقق اين هدف از همگان دعوت. ساختارها بر همين اساس است    
 برادري، دوستي و صلح پايدار بر پايه خداپرسـتي و عـدالت را تحـت عنـوان                  جبهه

  1.تشكيل دهيم» همبستگي براي صلح«
  

  رئاليسم جنوب. 2

هـايي   الملل يكي از نقدهاي اساسي اين بوده كه نظريه    هاي رايج در روابط بين     درباره نظريه 
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581 الملل و سياست خارجي هاي بين ديشهان

ناديـده  . ان بـوده اسـت  اند بر اساس نگاه غرب به جهـ  كه تاكنون در اين حوزه مطرح شده    
هاي سـاختاري   شود تصوير درستي از ويژگي اي از جهان سبب مي     هاي عمده  گرفتن بخش 

اينك ما به پـارادايمي     . الملل در اختيار نداشته باشيم     هاي جنوب و همچنين نظام بين      دولت
 ي باشد تا بتواند الگوهايي ارائـه دهـد كـه در           مدار  نياز داريم كه عاري از خصوصيات قوم      

بـول از     ايـن انتقـاد را هـدلي       1.شرايط محيطي گوناگون جهان قابليت كاربردي داشته باشد       
بـودن دانـش روابـط      » غربي«وي حتي به    . داند پردازان برجسته انگليسي نيز وارد مي      نظريه

الملل و در نتيجه محدوديت آن توجه دارد و حتي بر آن است كه ايـن امكـان وجـود                      بين
هاي غير غربـي شـود، تـا چـه رسـد بـه        نع از توجه به وجود ديدگاهدارد كه نگاه غربي ما    

كه برآمده از نگرشي فراگيـر اسـت،        » عدالت، معنويت « بر اين اساس نظريه      2.ها پذيرش آن 
پردازد كـه از ايـن       الملل از منظر ديگري مي     هاي غربي به تبيين مسايل بين      ضمن نقد نظريه  

اما چنـان   . از جمله ايران انطباق داشته باشد     تواند با واقعيت كشورهاي جنوب و        جهت مي 
هـايي از    وجود مولفـه  » عدالت، معنويت «هاي نظريه    كه پيشتر نيز گفته شد، يكي از ويژگي       

در واقـع   . هـاي رئاليـستي غـرب برابـر دانـست          توان آن را با سنت     بيني است كه نمي    واقع
فاوتي است كه به همـين      هاي مت  داراي ويژگي » عدالت، معنويت «رئاليسم موجود در نظريه     

  .ايم ياد كرده» رئاليسم جنوب«دليل از آن به عنوان 
در . الملل است  برآمده از دريافتي متفاوت از سرشت نظام بين       » رئاليسم جنوب «بنياد  

در نظـام سـلطه اگـر كـشوري         . اسـت » نظام سلطه «الملل متاثر از     اين دريافت، نظام بين   
بـراي گـسترش ديپلماسـي    . فع و حق خود دفاع كندتواند از منا قدرت نداشته باشد نمي   

هـاي ديگـر نيـز بايـد قـدرت           ها و فرهنـگ    براي گفتگو با دولت   . نيز بايد قدرت داشت   
نظام . براي ايجاد صلح و تامين عدالت و معنويت و امنيت نيز بايد قدرت داشت             . داشت

هـاي بلـوك     كند كشوري را كه بر پايه قدرت خود و جداي از مرزبندي            سلطه تالش مي  
المللي تحـت    ها و نهادهاي بين    سازمان. قدرت قرار گرفته است، زير سلطه خود درآورد       

تاثير نظام سلطه از كارايي و كارآمدي كافي برخوردار نيستند و توانايي تـامين امنيـت و                 
هاي خود متكي بـود و قـدرت       در چنين نظامي بايد بر توانايي     . صلح و عدالت را ندارند    
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582 گفتمان عدالت و معنويت

گـر، نظـامي     هـاي سـلطه    المللِ مبتنـي بـر توانـايي قـدرت         نظام بين . ش داد خود را افزاي  
در . رود در آن ويژگي بسيار مهمـي بـه شـمار مـي           » خودياري«است و اصل    » آنارشيك«

المللـي   چنين نظامي انتظار اين كه ديگران بر اسـاس قـانون و اخـالق و نهادهـاي بـين                  
. پروري است  آليسم و خيال   د، ايده بخواهند حقوق و منافع كشوري را به رسميت بشناسن        

براي گفتگوي با ديگران بايد قدرت برابر داشت، اگـر نـه ميـز گفتگـو تبـديل بـه ميـز                      
خواهد و شـرايط   گفتگو شرايط برابر مي . محاكمه و صدور احكام يك جانبه خواهد شد       

اسـت كـه    » منطـق قـدرت   «در نظام سـلطه     . كند برابر در نظام سلطه را قدرت تعيين مي       
گرچه نبايد از حكمـت     . »قدرت يك منطق  «نشاند، نه    عيت يك مدعا را به كرسي مي      واق

  .و استدالل غافل شد اما از سوي ديگر نبايد ديپلماسي را تنها به استدالل تقليل داد
هاي مبتنـي بـر      بينانه به رئاليسم غربي و ديگر نظريه       در واقع انتقادي واقع   » رئاليسم جنوب «

گيري نظام سلطه را در سكوالريسم و جدايي جريان          م جنوب شكل  رئاليس. سكوالريسم است 
داند و از آن جا كه آن را ازلـي و            عمومي سياست در آن كشورها از اصول اخالقي و ديني مي          

داند تالش دارد با افزايش قدرت خود از طريق توان دفاعي معقول در كنـار توسـعه               ابدي نمي 
اي ميـان كـشورهاي      هاي منطقه  سو و ايجاد اتحاديه   اقتصادي، علمي، صنعتي و فناوري از يك        

. الملـل گـام بـردارد      جنوب و اسالمي از سوي ديگر به سـمت تـوازن قـدرت در نظـام بـين                 
دوران توسـعه قـدرت بـه شـيوه كشورگـشايي و            » نظام سـلطه  «طور كه از نگاه حاكمان       همان

 معنـاي فرهنگـي،     »توسعه قـدرت  «فتوحات سرزميني به اتمام رسيده است و در زمان حاضر           
جاي خود را   » توسعه افقي قدرت  «اقتصادي، ايدئولوژيكي و بازدارندگي دارد و به تعبير ديگر          

نظـام  «ها و جـوامعي هـم كـه در پـي رهـايي از           داده است، دولت  » توسعه عمودي قدرت  «به  
  .هاي ديگر هستند بايد به اين موضوع توجه كنند و خالصي از قدرت» سلطه

جدا كرد؛ چنان كـه   » احساس قدرت «توان از    را نمي » قدرت« كرد كه    البته بايد توجه  
اي روانـي اسـت ميـان كـساني كـه آن را              قدرت سياسي رابطـه   : مورگنتا نيز معتقد است   

 اگر احساس قدرت نباشـد      1.شود هايي كه قدرت بر ايشان اعمال مي       كنند و آن   اعمال مي 
شـود كـه منـافع ملـي را          خاذ مي هايي ات  چنانچه قدرتمند هم باشي تصميمات و سياست      

 .ي داد خـواه   آوري، امتياز  تامين نخواهد كرد و در گفتگوها بيش از آن كه امتياز به دست            
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583 الملل و سياست خارجي هاي بين ديشهان

      شود كـه در برابـر       بيني موجب مي    ناشي از خودكم   به اضافه اين كه عدم احساس قدرت
هـاي اعمـالي نظـام سـلطه اسـت بـه             ترين سياست  ، كه از شايع   »بازدارنده«هاي   سياست

از يك سو   » خودباوري« بر   نژاد  در واقع، رمز تأكيد احمدي    . راحتي سر تسليم فرو آوري    
  .از سوي ديگر را بايد در اين باور واقع بينانه جست» عدم ترس از تهديد بيگانه«و 

كننـد،   در فضاي ملتهبي كـه تحميـل مـي        . اند ها مرده  فضاي تهديد نباشد آن   ) اگر(
فروشـند، قراردادهـا را      كنند باز سـالح مـي      يفروشند، درگيري درست م    سالح مي 

خواهد  دشمن مي ... كنند كنند، نظام سلطه و چپاول اقتصادي را حفظ مي         تحميل مي 
اين يك دروغ بزرگ اسـت،      . ناپذير و جاويد است    القا بكند كه يك قدرت شكست     

. خواهد نشان بدهد خيلي هوشمند است؛ اين طور نيست         اند، مي  اتفاقا خيلي ضعيف  
مـا سياسـت    . خواهم بگويم دشمن را ضعيف بپنداريم، نـه؛ واقعـي بپنـداريم            نمي

اين كه خودشان مباني ديپلماسـي را بنويـسند، قواعـد و     . خواهيم خارجي فعال مي  
را تعريف بكنند، ادبيات آن را هم تعريف بكنند، بعد به ما بگويند در اين  ضوابط آن

ايـن  . لقا نبايد اسـير ايـن بـشويم       ما مط . فرمول بازي كن نتيجه آن كه معلوم است       
بنابراين مـا بـر     . چيزي است كه شما به هر شكلي در آن بازي كني او مسلط است             

نويـسيم،   را هم خودمان مـي     قواعد آن . كنيم مباني خودمان ديپلماسي را تعريف مي     
آدم مـومن بـه كـسي كـه خـودش           ... را هم بايد خودمان طراحي بكنيم      ادبيات آن 

زند اخالق، دين، معنويت و خداپرستي در سياسـت و رفتـار       د مي آشكارا دارد فريا  
  1.من هيچ مبنايي ندارد، نبايد به او اعتماد كند

كـرد كوتـاه     اي نصيحت مي    هسته مسألهبه يكي از ميهمانان خارجي كه به ما درباره          (
ها نزديك هم بـشويد، بايـد از موضـع           خواهيد به اين   شما حتي اگر مي   : گفتم) بياييم

   2.ناپذير است اپذير است و سيرين  ها پايان هاي اين واال خواسته.  نزديك بشويدقدرت
  

  گرايش مبتني بر صلح . 3

در فصل هفتم مشاهده كـرديم در       » عدالت، معنويت «چنان كه پيشتر نيز در بحث گفتمان        

                                                 
 .22/12/1384در خارج از كشور؛ . ا.ا.هاي ج سخنراني در گردهمايي روساي نمايندگي. 1
 .5/9/1384سخنراني در همايش بزرگ بسيجيان؛ . 2
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584 گفتمان عدالت و معنويت

 هـاي   ميان نظم و امنيت جهاني از يك سو، با عدالت و انديشه   نژاد  انديشه سياسي احمدي  
 بدون عدالت و معنويـت بـشر  . انه از سوي ديگر رابطه ضروري وجود داردخواه  عنويتم

الزمـه صـلح    . تواند به صلحي پايدار و پيشرفتي همگاني و همه جانبه اميدوار باشـد             نمي
انـه اسـت و     خواه  پايدار و پيشرفت همه جانبـه و جهـاني داشـتن رويكردهـاي عـدالت              

  .شود  نمي توحيدي و معنوي محققهاي ديشهي حقيقي نيز بدون داشتن انخواه عدالت
كه معتقد است صلح پايدار بدون عدالت و دگرگوني در          » صلح«البته اين دريافت از     

آيد، پيشتر نيز در      نمي به دست الملل     نظام كنوني بين   هاي  ساخت ناعادالنه جوامع و بنيان    
رويكـرد  «مونـه  بـه طـور ن  . وجـود داشـته اسـت   الملل   بين هاي  و نظريه ها    برخي انديشه 

بـه سـوي مفهـوم      هـا     را از سطح تحليل ميان دولت     الملل    كه روابط بين  » مطالعات صلح 
دهـد،    مـي ي از روابط اجتماعي، در سطوح تحليل فردي، داخلي و جهاني سوق     تر  وسيع

 هـاي    فردي، نـابرابري   هاي  مسائل مربوط به جنگ و صلح را به طور عمده در مسئوليت           
و ابعـاد   هـا     بر درك صحيح از فرهنگ    ها    آن. كند  مي نه جستجو اقتصادي و روابط ناعادال   

كند تا امكانات موجـود       مي در واقع مطالعات صلح سعي    . گوناگون اجتماعي تأكيد دارند   
بــراي اســتقرار صــلح را در تغييــرات كلــي جوامــع از طريــق انقــالب اجتمــاعي و در  

 صـورت هـا     ن رهبران دولت  اجتماعات فراملي جستجو كند، نه لزوما در مبادالتي كه ميا         
بر اساس اين رويكرد بهترين راه براي كسب معرفت و دانش مشاركت عملـي              . گيرد مي

اي  اين رويكرد بر آن است تا ميـان تئـوري و عمـل رابطـه     . است، نه نظاره كردن صرف    
 انـه را در ايـن  گراي   اصـلي و عمـل     مـسأله طرفـداران ايـن رويكـرد       . منطقي برقرار سازد  

. بدانند دنياي كنوني چگونه است و واقعيت آن را چگونه بايد توصيف كرد       دانند كه    نمي
توانست باشد و يا چگونه بايد باشد؟ رويكـرد    ميخواهند بدانند كه دنيا چگونه ميها    آن

بـرد و بـر آن        مـي  مطالعات صلح، ماهيت جنگ و نقش آن را در جامعه بشري زيرسؤال           
گـري    رود، بلكه به خصوصيات نظـامي      مي ن است كه جنگ تبيين طبيعي قدرت به شمار       

كنـد، صـلحي      مي تأكيد» صلح مثبت «اين رويكرد بر مفهوم     . در هر فرهنگ بستگي دارد    
بر اين اساس صلح تنهـا      . رود  مي كه موجب حل و فصل داليل زير بنايي جنگ به شمار          

 شود، بلكه نـوعي تغييـر و دگرگـوني در روابـط تلقـي               نمي در قالب آتش بس توصيف    
 جنـگ عليـه يكـديگر را متوقـف        هـا     تحت اين شرايط نه تنهـا ارتـش دولـت         . رددگ مي
از سازمان دهي گروهـي     ها    آن. كنند، بلكه از مسلح شدن مجدد دست خواهند كشيد         مي
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585 الملل و سياست خارجي هاي بين ديشهان

مرگ در مقابل اعتراضات داخلي خودداري و از گسترش ظلم سياسي، كه موجب بروز               
با هـر شـكل اسـتثمار اقتـصادي         كنند و باالخره      مي شود، پيشگيري   مي تعارض و جنگ  

بدين ترتيب برخي از طرفـداران ايـن رويكـرد، فقـر، گرسـنگي و               . مبارزه خواهند كرد  
دانند كه به خشونت ساختاري موسوم است،       مي سركوب را از اشكال گوناگون خشونت     

زيرا مسبب اين خشونت و تعارض ساختار روابط اجتماعي است كه تعداد قربانيـان آن               
از ميـان بـردن    » صـلح مثبـت   «هـدف اصـلي     . ش از جنگ تن به تـن اسـت        به مراتب بي  

خشونت ساختاري در جامعه است، در حالي كه صلح منفـي صـرفا از بـروز خـشونت                  
. آورد  مـي  موجـود غيرعادالنـه را فـراهم      وضـع   ظاهري جلوگيري كرده و شرايط حفظ       

 دگرگوني كل   گري، در صدد تغيير و     طرفداران صلح مثبت ضمن انتقاد از فرهنگ نظامي       
سـاز و كارهـاي بـديلي را        ها    براي تحقق اين امر آن    .  نه فقط تغيير بخشي از آن      اند،  نظام

   1.كنند كه بايد جايگزين جنگ شود  ميجهت حل و فصل تعارضات پيشنهاد
تـوان در    مـي توجه به صلح مثبت و يا به عبارت ديگـر صـلح مبتنـي بـر عـدالت را      

او در اواخر عمر به اين نتيجه رسيده بـود كـه            . ده كرد نيز مشاه » هدلي بول  «هاي  انديشه
او بر آن بود كه نظم ناعادالنه پايدار نيست و بنابراين      . توان نظم داشت    نمي بدون عدالت 

از عدالت است و بنابراين براي رسيدن به عدالت بايـد          اي    الزمه حفظ نظم، وجود درجه    
و هـا      متفاوت از عدالت در فرهنگ     هاي  در عين حال، او با توجه به برداشت       . تالش كرد 

  مختلف از دادن تعريفي از عدالت به عنوان تعريفـي جهـان شـمول اجتنـاب                هاي  تمدن
ماند، كـه     مي  خاص هاي  كند و بر آن است كه چنين تعريفي الجرم وابسته به فرهنگ            مي

برداشتي مشترك از عـدالت شـكل   ها  شايد بتوان اميد داشت كه با گفتگوي ميان فرهنگ   
توان مشاهده كـرد كـه        مي نيز» نظريه انتقادي «ن  گرا   چنين رويكردي را در تحليل     2.يردبگ

   3.در كنار نظم  و ثبات به عدالت نيز توجه دارند
و هـا     بـا نظريـه   » عـدالت، معنويـت   «اما بايد توجه داشت كه تفـاوت اصـلي نظريـه            

پايـدار نـه تنهـا       باال اينجاست كه در اين نظريه دست يابي به صلح مثبت و              هاي  گرايش
 بلكـه   انـد،    فوق هر كدام به نحوي بر آن تأكيد داشـته          هاي  نياز به عدالت دارد، كه نظريه     

                                                 
   .385 – 383؛ صص پيشينقوام، عبدالعلي؛ . 1
   .169-162؛ صص پيشينمشيرزاده، حميرا؛ . 2
   .229؛ ص پيشين. 3
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586 گفتمان عدالت و معنويت

اصوال عدالت بدون معنويـت قابـل تحقـق نيـست، چنـان كـه               . نياز به معنويت نيز دارد    
صلح بدون عدالت و    . به آن دست يابند   اند     ماركسيستي نتوانسته  هاي  هيچكدام از انديشه  

گرايـشي مبتنـي بـر    » عدالت، معنويت«لذا نظريه  . مكان تحقق و پايداري ندارد    معنويت ا 
 جز بازگشت به عدالت و معنويت     اي    صلح مثبت و پايدار است كه براي تحقق آن چاره         

عـدالت،  «اما براي دوري از اطالـه كـالم و از آن جـا كـه در مبحـث گفتمـان                     . داند نمي
پرداخته شد، از سخن بيشتر در اين       ها    ه آن و نيز در مباحث گذشته اين فصل ب       » معنويت

  . كنيم  ميباره پرهيز
  

  )اي و فرامنطقهاي  همگرايي منطقه(همگرايي اسالمي . 4

براي دست يابي به صلح و مقابله بـا         الملل     مطرح در حوزه بين    هاي  از روش » همگرايي«
 فكـري   هـاي    سياسـي همگرايـي بـا سـنت        هـاي   نظريـه . يـي بـوده اسـت     گرا  جانبـه  يك

 مـشاهده   نـژاد   ي احمـدي  شناس  كه در نظام معرفت   طور    اركردگرايانه پيوند دارد و همان    ك
از عقالنيت عملي و غايت انديـشي در    گيري    و نيز بهره  ها    كرديم او با داشتن اين انديشه     

  .است» همگرايي« گرايش به نوعي از هاي امور، داراي زمينه
توان تنها    نمي اي رسيدن به صلح   بر» يانهگرا  كاركردي عمل «مطابق رهيافت همگرايي    

 و پيمان صلح به تحقق آن اميدوار بود، بلكه در عمل بايد به               نامه  از طريق انعقاد موافقت   
 هـاي   به تدريج در حوزه   ها    يعني دولت . راه آن هم پيوند مشترك است     . آن تحقق بخشيد  

دهـاي  موضوعي خاص و كاركردهاي خاص، بخشي از اقتدار يا حاكميت خود را به نها             
 اقتصادي و امكان همكاري در      هاي  در اين رهيافت اهميت بخش    . كنند  مي ديگري منتقل 

، توجه به بازيگران فراملي و نقش نهادهاي كـاركردي حـائز اهميـت      ها  هر يك از بخش   
توصيف كرد كه از طريـق آن كنـشگران         » فرايندي«توان به عنوان      مي همگرايي را . است

هـا، انتظامـات و      شوند كـه وفـاداري      مي  متمايز متقاعد  سياسي در فضاهاي ملي متعدد و     
ي سوق دهند كـه نهادهـاي       تر   سياسي خود را به سمت مركز جديد و بزرگ         هاي  فعاليت

 همگرايـي از ايـن   .انـد  آن از صالحيت قانوني برخوردارند يا خواهان چنـين صـالحيتي        
فع به همگرايـي بـا   يي است كه در آن كشورها با انگيزه كسب منا     گرا  منظر مبتني بر عمل   

كنـد    مـي  هر اقدامي براي همگرايي در يك بخش وضعيتي را ايجاد         . پردازند  مي يكديگر
 ديگر است و همگرايـي از بخـشي بـه بخـش ديگـر               هاي  كه مستلزم همكاري در بخش    

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r



587 الملل و سياست خارجي هاي بين ديشهان

شـود    مـي  ي در يك حوزه نظير اقتصاد گرفته      هاي  درس. شود  مي كند و سرريز    مي سرايت
همگرايـي همچنـين    . شـود  مـي هـا     موجب سرايت بـه آن    ها    كه تعميم آن به ديگر بخش     

ايـن نهادهـا بـراي    . اسـت اي   مستلزم وجود نهادهاي فراملي و فوق ملي در سطح منطقه         
شـوند و از درجـات متفـاوتي از اختيـار             مي رشد و تعميق همگرايي و تسهيل آن ايجاد       

     1.برخوردارند
او . كنـد   مـي  گرايـي ارزيـابي    انبـه ج  همگرايي را در مقابل يك     هاي   سياست نژاد  احمدي

كـه ماهيـت سـلطه دارد    الملل    معتقد است در عصر حاضر براي موازنه قدرت در نظام بين          
اي  ، هـم از ابعـاد منطقـه       »همگرايي اسالمي  «.هاست  از موثرترين روش  » همگرايي اسالمي «

اد برخوردار است و هم به دليل جهان شمولي اسالم و پراكندگي كـشورهاي اسـالمي ابعـ                
اتحاديـه  «و يا به عبارت ديگـر تـشكيل         » همگرايي اسالمي  «نژاد  احمدي. دارداي    فرامنطقه

را از موثرترين اقدامات بـراي دگرگـوني در سـاخت و ماهيـت نظـام                » كشورهاي اسالمي 
و » اسـتعمار «همگرايي اسالمي روشي عملي براي مقابلـه بـا دو پديـده             . داند ميالملل    بين

همگرايـي  » نظـام سـلطه  «براي رفع تهديدها و ايستادگي در برابـر   . است» گرايي جانبه يك«
تواند به ياري كـشورهاي اسـالمي و حتـي غيراسـالمي       مي اسالمي روش مفيدي است كه    

ي چـون ايـدئولوژي و ايمـان       هـاي   و مؤلفه ها    به اعتقاد او جهان اسالم با داشتن ويژگي       . آيد
 سابقه تمدني، جغرافياي وسيع و متنوع       مستحكم، رشد بيداري اسالمي، منابع عظيم مادي،      

توانـد در     مـي  در كنار جمعيت گسترده كه در طليعه شكوفايي علمي و پيشرفت قرار دارد،            
 كـه   1384او در آبـان     . صورت اراده، اتحاديه قدرتمند كشوهاي اسالمي را تـشكيل دهـد          

 براي نخستين بار در نشست سران كشورهاي عـضو سـازمان كنفـرانس اسـالمي شـركت                
. را به اعضاي اين سازمان ارائـه كـرد        » اتحاديه كشورهاي اسالمي  «داشت، پيشنهاد تشكيل    

انجامد، به دليل آن كه موجب تقويت         مي تشكيل اين اتحاديه ضمن آن كه به موازنه قدرت        
. رسـاند   مـي  شود به گسترش صلح و امنيـت جهـاني يـاري            مي »عدالت، معنويت «گفتمان  
شكيل اين اتحاديـه بـه مـواردي چـون تاسـيس شـبكه راديـو                 لوازم ت  در ذكر  نژاد  احمدي

تلويزيوني مشترك، تاسيس بانك مشترك، ايجاد تسهيالت گمركـي و تـسهيل در رفـت و                
آمد مسلمانان به كشورهاي يكديگر، تشكيل بازار مشترك اسالمي، تاسـيس ديـوان داوري         
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588 گفتمان عدالت و معنويت

شترك و داشتن يـك     ، پيمان امنيتي و دفاعي م     سازمان حقوق بشر اسالمى   اسالمي، تشكيل   
  .كند  مينماينده به عنوان عضو دائم در شوراي امنيت سازمان ملل اشاره

اسالمى قدرت عظيمى را ايجاد خواهد كرد كه نتيجه         هاي    ملت وها    پيوستگى دولت 
 همـه   .هاسـت   آن يأس و شكست دشمنان اسالم و اميد به آينده روشـن در همـه ملـت                

وحـدت و اقتـدار     . اى عدالت اسالمى قابل رفع است     اختالفات احتمالى با مذاكره بر مبن     
جهان اسالم عليه هيچ ملت و كشورى نيست، بلكه قدرت جهان اسالم در خدمت بسط               

اسـالم  . آرامش و صلح جهانى و توسعه حيـات طيبـه اسـالمى در جهـان خواهـد بـود                  
اميـد ايـن اسـت كـه تـشكيل          . خواهد مىها    آرامش، كرامت و عزت را براى همه انسان       

 پايه اقتـدار    ... گامى بلند در انجام اين رسالت تاريخى باشد        »اتحاديه كشورهاى اسالمى  «
هـاي    و عزت مسلمانان و پاسخ درست به همه نيازهاى عصر حاضـر، فرهنـگ و ارزش               

امـروز  ... متعالى اسالمى است كه بايد با تمام قوا تدوين و ترويج و از آن حفاظت شود               
بـا تـشكيل اتحاديـه      . كننـد  رهنگى نقش اساسى ايفا مى    هاى مختلف در تبادالت ف     رسانه

كشورهاى اسالمى، فرصت تبادل اطالعـات، فنـون، علـوم، هنـر و             هاي    راديو تلويزيون 
تأسـيس شـبكه راديـو تلويزيـونى مـشترك و شـبكه             . گردد اى فراهم مى   توليدات رسانه 

هـا   ارب انديشه المللى اسالمى با هدف ترويج فرهنگ ناب اسالمى و تق          رسانى بين  اطالع
و ساليق گوناگون در امت اسالم و در جهـان و توليـد و نـشر فرهنـگ و دانـش مفيـد                       

هاى مشترك    تقويت روابط اقتصادى از طريق تأسيس بانك       ...ضرورتى انكارناپذير است  
سـاز گـسترش تبـادالت       بين كشورهاى اسالمى بر اساس شريعت و عقود اسالمى زمينه         

تنوع توليدات و نيازهاى جهـان و       ... ق اقتصاد اسالمى است   اقتصادى و ارائه الگوى موف    
ى جهـان اسـالم، تـشكيل هـر چـه           هـا   يضرورت فعال سازى نظام اقتصادى و توانمند      

تر بازار مشترك اسالمى و برقرارى تسهيالت گمركـى بـه عنـوان الگـوى اقتـصاد                  سريع
 كـشورهاى يكـديگر      رفت و آمد آسان مسلمانان به      ...نمايد محور را الزام آور مى     عدالت

 وحدت امت اسالمى و معرفى عملى مهرورزى برادرانـه و همـراه بـا صـلح و            ساز  زمينه
آرامش به جهانيان است و چه زيباست كه اين رفت و آمد بـدون اخـذ رواديـد ممكـن                    

تأسـيس ديـوان    ... جمهورى اسالمى ايران آمادگى دارد در ايـن راه پيـشگام شـود            . شود
گيرى مناسب از نظام قضايى كامل اسالمى و رفع اختالفـات و   داورى اسالمى براى بهره 

هـا،   تقويت وحدت و انسجام بـين كـشورهاى اسـالمى و اسـتيفاى حقـوق همـه ملـت          
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589 الملل و سياست خارجي هاي بين ديشهان

. اساس قوانين مترقى اسـالم يـك ضـرورت انكارناپـذير اسـت             و آحاد بشر بر   ها    دولت
از تصويب به اجرا      شايسته است دبيرخانه، ساز و كار عملياتى تمام موارد را تهيه و پس            

بـزرگ قـرار   هـاي     امروز بعضى از كشورهاى اسالمى در معرض تهديد قـدرت          ...گذارد
اگر بدخواهان و دشمنان اسالم بـا عكـس العمـل مناسـبى از جانـب كـشورهاى                  . دارند

تهديد يـك   . اسالمى مواجه نشوند، هيچ مرزى را براى تجاوزات خود نخواهند شناخت          
شـود   پيشنهاد مـى  . له تهديد همه كشورهاى اسالمى تلقى شود      كشور اسالمى بايد به منز    

دبيرخانه سازمان كنفرانس اسالمى ساز و كار عملى رفع تهديد از كشورهاى اسالمى را              
 كـشورهاى   ...در قالب پيمان امنيتى و دفاعى مشترك تبيين و به تصويب سـران برسـاند              

 گيرى سب در مراجع تصميم   اسالمى با بيش از يك پنجم جمعيت جهان بايد از سهم منا           
حضور يك نماينده به عنوان عضو دائـم در شـوراى امنيـت             . ى برخوردار باشند  الملل  بين

تواند  سازمان ملل متحد تا زمانى كه اين قانون برقرار است، حق امت اسالم است كه مى               
بدون ترديـد، حـضور يـك نماينـده از     . توسط سازمان كشورهاى اسالمى مديريت شود 

. اسالمى تضيمن صلح و آرامش و عدالت در جهان را به دنبال خواهد داشت             كشورهاى  
شود دبيرخانه سازمان كنفرانس اسالمى ساز و كار پيگيرى تحصيل اين حـق              پيشنهاد مى 

ترين نظام حقوق فردى      مكتب اسالم واجد كامل    ...را، تدوين و به تصويب سران برساند      
و مهـاجرين در برخـى از       هـا     ندان، اقليـت  متأسفانه بسيارى از شـهرو    . و اجتماعى است  

كشورها از جمله كشورهاى مدعى دموكراسى به عنوان شهروندان درجـه دو محـسوب              
شود سازمان حقـوق     پيشنهاد مى . شود عدالتى و تبعيض رفتار مى     شوند و با آنان با بى      مى

و بشر اسالمى تشكيل گردد تا رفتار كشورهاى مختلف را در قبال حقوق بـشر بررسـى                 
  1.تالش نمايدها  گزارش ساالنه آن را منتشر و در راه استيفاى حقوق انسان

كند   مي ي نيز اشاره  هاي  و چالش  به موانع » همگرايي اسالمي «ابي به   يالبته او براي دست   
  :كه عبارتند از

اى و جهـانى بـين كـشورهاى         منطقـه هـاي      نبود انسجام و هماهنگى در سياسـت       .1
  اسالمى؛

ز تالش دشمنان اسالم براى ايجاد تفرقه در صـفوف مـسلمانان و در      تأثيرپذيرى ا  .2
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590 گفتمان عدالت و معنويت

  ميان كشورهاى اسالمى؛
  و سياسى نظام استكبارى؛  نظامىهاي   دخالت.3
  هايى از جهان اسالم؛   ضعف اعتماد به نفس و خودباورى در بخش.4
  يافته فرهنگ و اخالق مادى و مخرب؛  هجوم سازمان.5
  ايى از جهان اسالم؛ه ى در بخشكار  بي فقر و.6
  ها؛ ى علمى و فنى در بسيارى از بخشها ي عقب افتادگ.7
  1. وجود رژيم اشغالگر صهيونيستى در قلب منطقه اسالمى.8

 گذشته از همگرايي اسالمي و داشتن ايده تـشكيل اتحاديـه كـشورهاي              نژاد  احمدي
جانبـه بـا هـدف       دوجانبـه و چند    هاي  و پيمان اي     منطقه هاي  اسالمي اصوال براي سازمان   

تقويت همكاري و همبستگي بين اعضا از يك سو و تقويت جبهه مقابله با نظام سـلطه                 
در واقع او نخـستين ريـيس       . گرايي از سوي ديگر ارزش فراواني قائل است        جانبه و يك 

 هـاي   و پيمـان  اي     منطقـه  هـاي    فراواني از سـازمان    هاي  جمهور ايران است كه در نشست     
ركت كرد و در دوران مسئوليت خود تالش كرد ضمن گـسترش  دوجانبه و چندجانبه ش   

روابط و همكاري با كشورهاي اسالمي منطقه با كشورهاي ديگـر اسـالمي، كـشورهاي               
عدم تعهد، كشورهاي آسيايي، آفريقايي و آمريكاي التين نيز سـطح روابـط اقتـصادي و             

ترش سطح روابط   گذشته از اقداماتي كه در اين دوره براي گس        . سياسي را گسترش دهد   
با كشورهاي قدرتمند اسـالمي نظيـر تركيـه و مـالزي صـورت گرفـت و روسـاي ايـن            

 نيز عالوه بر سفر به آن كشورها به بـسياري از  نژاد كشورها به ايران سفر كردند، احمدي   
  .كشورهاي ديگر آسيايي، آفريقايي و آمريكاي التين سفر كرد

اننـد سـازمان همكـاري اقتـصادي        ماي     منطقه هاي  همكاري در چهارچوب سازمان   
  مناسب توسعه روابط و تجميع امكانـات كـشورهاي عـضو           هاي  يكي از راه  ) اكو(

 مـورد عالقـه،     هـاي   تالش جمعي اعضاي اكو براي تمركز بـر اولويـت         ... باشد مي
تواند در تعـديل و اصـالح        ميالملل     بين هاي  حضور هماهنگ و قدرتمند در عرصه     

 فراوان موجود بـراي همكـاري بـين         هاي  ظرفيت... ر باشد تاثيرگذاالملل    روابط بين 
دهد كه اكو در صورت رفع موانع موجود و ايجاد تحرك بيـشتر در                مي اعضا نشان 
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591 الملل و سياست خارجي هاي بين ديشهان

تواند عاملي مهم براي ايجاد همگرايي بيشتر بـين كـشورهاي             مي  خود، هاي  فعاليت
قانون و ناديده   عدالتى، تخلف از     الملل بى  متأسفانه در نظام جارى بين    ... منطقه باشد 

گرايى،  جانبه يك. خورد از جانب چند قدرت زورگو به چشم مى       ها    گرفتن حق ملت  
كاربرد استانداردهاى متفاوت، حمايت از غاصبان و سـتمگران بـراى آنـان امـرى               

بزرگ كارايى خود را    هاي    المللى نيز تحت نفوذ قدرت     بينهاي    سازمان .عادى است 
از حقـوق كـشورهاى عـضو       هـا     در اين سازمان  . دان تا حدود زيادى از دست داده     

از حقـوق مـسلم     ها    خواهند تا ملت   شود و در مواردى به صراحت مى       حمايت نمى 
نمونه بارز چنين رفتارى حمايت از رژيم صهيونيستى و فـشار            .خود دست بردارند  

ملـت ايـران نيـز در معـرض چنـين           . بر دولت مردمى منتخب ملت فلسطين است      
جمهورى اسالمى ايران خواهـان صـلح و آرامـش بـر     ) لذا (...داردفشارهايى قرار  

باشـد و در ايـن راسـتا     مبناى توحيد، عدالت و كرامت انسانى در همه جهـان مـى     
ى اقتصادى مفيد و گسترده، استقرار      ها  ياى خود را بر همكار     اولويت سياست منطقه  

 همسايگان و همـه     صلح، امنيت و رفاه و برقرارى اعتماد، همكارى و تفاهم با همه           
توسعه روابط دوجانبـه و چندجانبـه و همچنـين          . كشورهاى منطقه قرار داده است    

اى نظير اكو در جهت تأمين منافع مشترك مبتنى          منطقههاي    تقويت و گسترش پيمان   
بر چنين سياستى است و جمهورى اسالمى ايران براى تحقق آن، آمـاده همكـارى                

جمهورى اسالمى ايران به عنوان يكى از        . است صميمانه با تمامى كشورهاى منطقه    
جمعـى   گذار و ميزبان سازمان اكو، همچون گذشـته در تـالش دسـته             اعضاى بنيان 

كشورهاى عضو براى رشد و توسعه منطقه، خود را در كنار كشورهاى ديگر عضو              
ى هـا   يخـود، بـراى موفقيـت همكـار       هاي    داند و آماده استفاده از كليه ظرفيت       مى

هـاي    هـا و فعاليـت      در چارچوب اكو و مشاركت فعال و جدى در برنامه          اى منطقه
   1.باشد سازمان مى

فـراوان بـه ارث    هاي    در شرايطي كه از يك سو بسياري از كشورهاي جهان با چالش           
بات قدرت، بعد از جنگ جهاني      سمانده از قرن گذشته، به خصوص باقي مانده از منا         

اخالقي جهان شـمول  هاي   از همه تهديد ارزش تر نظير جنگ و تروريسم و مهم       دوم،
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592 گفتمان عدالت و معنويت

آميـز    و كرامت انساني مواجه هستند و ازسوي ديگر روند مناسبات ناعادالنه و تبعيض            
يـابي بـه     پـولي و مـالي، دسـت      هـاي     المللي در زمينه توسعه تجـاري، سياسـت         بين

يش جهان سـوم افـزا    هاي    و ملت ها    نوين و نظاير آن، فشارها را بر دولت       هاي    فناوري
رسد كه بهترين گزينه براي كشورهاي عـضو گـروه، توسـعه و               به نظر مي  . داده است 

. باشـد  G15جنوب ـ جنوب به عنوان يك هدف بنيـادين گـروه    هاي  تعميق همكاري
قوي اقتصادي و سياسي است و با عزم جـدي سـران      هاي    داراي توانمندي  G15گروه  

ـ       عضو مـي  هاي    محترم كشورها و دولت    ي تأثيرگـذار در معـادالت      توانـد بـه گروه
حـضور  . المللي تبـديل شـود      اي و بين    هاي منطقه   اقتصادي و حتي سياسي در عرصه     

كشورهاي توانمند از سه منطقه آسيا، افريقا و امريكـاي التـين و وجـود امكانـات و                  
نمايـد موجبـات ارتبـاط        منابع عظيم خدادادي در اين كشورها و مناطق، ايجاب مـي          

 6كشورهاي عـضو گـروه پـانزده،        . مناطق مذكور را فراهم آوريم    هرچه بهتر و بيشتر     
 درصد از حجم مبادالت تجـاري،       17 درصد جمعيت كل جهان،      34درصد مساحت،   

 درصد  29 درصد توليد گاز و      18 درصد توليد نفت،     28 درصد توليد انرژي برق،      12
فوق، هنوز  هاي   ذخاير ثابت گاز طبيعي در جهان را دارا هستند، اما علي رغم توانايي            

المللي، فعـال     اي و بين    هاي منطقه متناسب با شأن و ظرفيت خود در صحنه        G15گروه  
و امكانات  ها    لزوم دميدن روحي تازه دركالبد گروه و بازشناسي مجدد توانايي         . نيست

هاي همكاري از جانب ديگر، همچنـين شناسـايي         و زمينه ها    از يك طرف و نيازمندي    
 همكاري به ويـژه در زمينـه توسـعه          هاي   جديد و تأمين اولويت    هاي  و پروژه ها    طرح

كننـد بـا      مـي  متأسفانه امروز بعضي كشورها تـالش     ... شود  تجارت، قويا احساس مي   
را از دسـتاوردهاي فنـي و علمـي محـروم كننـد تـا               ها    ايجاد محدوديت، ساير ملت   

آنان بـا   . نمايندموجبات وابستگي را فراهم آورند و از اين طريق فشار سياسي اعمال             
 هـاي   توانيم در چارچوب گروه و همكاري     ما مي . پيشرفت كشورهاي ما موافق نيستند    

جمهـوري  ... دوجانبه و چندجانبه دستاوردهاي علمي و فنـي خـود را مبادلـه كنـيم              
اسالمي ايران به منظور تقويت گروه و تحقق اهداف عاليه آن موارد ذيـل را پيـشنهاد                 

بينـي    بـا پـيش   هـا     هاي جديد كاربردي بر حسب اولويـت        وژهتعريف پر . 1: نمايد  مي
تـسهيل  هـاي      راه  بررسي. 2ها عملياتي شوند؛    اي كه موجب شود پروژه    صندوق ويژه 

هـاي نفـت و       هاي عملياتي در زمينه     شناسايي پروژه . 3تجارت ميان كشورهاي عضو؛     
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593 الملل و سياست خارجي هاي بين ديشهان

ـ      . 4گاز، كشاورزي و آبياري، سدسازي و مسكن؛         اليانه پيگيري تـشكيل جلـسات س
 اجالس سران   هاي  تر بر مصوبات و توصيه      كميسيون مقامات ارشد جهت نظارت دقيق     

جمهـوري اسـالمي ايـران در رويكـرد سياسـت       ...  الزم به اعضاء   هاي  و ارائه توصيه  
ي، اخالق و معنويت و حفظ كرامت انساني        خواه  خارجي خود سه عنصر مهم عدالت     

گرايـي   همين دليل با مخالفت با يك جانبه داند و به    مي را موجب صلح و ثبات پايدار     
 اقتـصادي گـسترده و مفيـد،        هـاي   و حمايت از دنياي چندقطبي و در بستر همكاري        

  صميمانه با ساير كشورها و اعضاي گـروه اعـالم          هاي  آمادگي خود را براي همكاري    
   1.دارد مي

سـعه  ر تو دو قطب مدعي اداره جهـان  دحالي ايجاد شد كه  جنبش غيرمتعهدها در 
 در تأمين هر چه بيشتر منـافع خـود در           وموده  نقابت   ر با يكديگر  ود، خ حوزة نفوذ 

 هـاي   ا اتكا به منابع ثروت و قدرت ملـت        ب فرهنگي و سياسي     ، اقتصادي هاي  بخش
آنچه براي آنان مطـرح بـود توسـعه سـيطرة جغرافيـايي و              . كردند  مي ديگر تالش 

هـا    بدين ترتيـب ده   .  ديگر بود  هاي ح ملت المنافع و مص   و آنچه مطرح نبود،    سياسي
ـ     هـاي   و رقابت ها    سال مردم جهان هزينه خودخواهي      را تحمـل    گرز دو قـدرت ب

ادي خـود را    م ووان سياسي   ت ،با گرايش به يك قطب    ها    كردند و بسياري از دولت    
مـان كـه    زدر آن   . در اختيار آن قرار دادند تا در برابر قطب ديگر در امـان باشـند              

ـ ولتـي   دمتـر   كبعـد از آن،     هـا      تاسيس گرديد و سـال     جنبش غيرمتعهدها  ود كـه   ب
ما به هر   ا. توانست امكان عدم وابستگي به يكي از دو قطب مزبور را باور نمايد             مي

ـ قويـت   تصورت جنبش غير متعهدها تشكيل گرديد و اين باور           تـوان  د كـه مـي  ش
ناه  پجادنبش غير متعهدها با هدف اي  ج... م زندگي كرد  هدرت  ق هاي  ز قطب امستقل  

پناه گاهي كه محل تأمين منافع كـشورها در   .هي براي كشورهاي مستقل برپا شد     اگ
جنبـشي  .  بزرگ باشد  هاي  ور از نفوذ قدرت   د هب و ارتباطات دو جانبه و چند جانبه     

مدافع منافع سياسي، اقتصادي و      زمان ملل را پوشش دهد و     اسب  كه نواقص و معاي   
در طول اين    هكاول اين . طرح است مدي  جال  دو سؤ  كنونا. فرهنگي هر عضو باشد   
ات ييـر آيا با تغ   دوم اين كه   ايم؟ و دهشنزديك   جنبش اهداف مدت ما تا چه حد به     
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594 گفتمان عدالت و معنويت

فلسفه وجودي جنبش مزبور تـضعيف يـا تقويـت    ي، جهانت  مهم در معادالت قدر   
رسد جنبش داراي ظرفيـت     ه نظر مي  به سؤال اول بايد گفت      بر پاسخ   دشده است؟   
. قـرار گرفتـه اسـت    بسيار باالتر از حدي است كه تاكنون مورد توجه  و استعدادي   

نـبش  جتصميمات ايـن    . كشورهاي جهان عضو اين جنبش هستند     دو سومِ   بيش از   
مـا در  ا. گـذار باشـد  يرتواند به نفع صلح و آرامش و عدالت درجهان بـسيار تأث          مي

ـ      كپاسخ به سؤال دوم مايلم اعالم نمايم         ته و جـاري در     ه با توجه به تحوالت گذش
ه تنها فلسفه وجودي جنبش غير متعهدها كم رنـگ و يـا تـضعيف نـشده                 نجهان،  

ـ ... شودميز نيتر  و قوي  تر  بلكه روز به روز پر رنگ     ،  است  بايـد نقـش   شن جنـب اي
تواند با برخورداري از     جنبش غير متعهدها مي   . واقعي خود را بيش از پيش باز يابد       

گرايانـه و    جانبـه  اي يـك  ه به تـصحيح رونـد     جامعه جهاني نسبت   اكثريت اعضاي 
تواند خواسـتار   نبش غيرمتعهدها مي  ج. نقش اساسي ايفا نمايد    آلود موجود،  تبعيض

ـ صلياان  وــتصحيح تركيب شوراي امنيت به عن      رين چـالش صـلح و امنيـت در         ت
 آرامش و ،ا اعمال عدالتبه  كست  ان  آاصالح شود اميد     اگر اين شورا  . جهان باشد 
   1.ي پايدار شودصلح جهان

طبق گزارش سازمان توسعه تجارت وزارت بازرگاني، صادرات غيرنفتي ايران بدون           
 تـا   1384 هاي   ماه از برنامه چهارم توسعه، يعني سال       41حساب ميعانات گازي در طول      

بيني برنامه    درصد بيش از پيش    41 ميليارد دالر رسيد كه      9/46، به   1387پنج ماه نخست    
 اول، دوم و سوم هيچگاه عملكـرد واقعـي از       هاي  لي است كه در برنامه    اين در حا  . است

گرچه اين سازمان علل دستيابي به اين دستاورد را از          . بوداهداف تعيين شده فراتر نرفته      
 صادراتي،  هاي  منظر تخصصي و مورد توجه آن سازمان در عواملي نظير برقراري مشوق           

 هـاي    ساليانه، انعقاد موافقتنامـه    هاي  در بودجه  مالياتي، اختصاص منابع الزم      هاي  معافيت
گرا در منـاطق      صادرات هاي  گذاري بازرگاني و ترجيحي با ساير كشورها، توسعه سرمايه       

 تجـاري و برگـزاري      هـاي   مختلف كشور، اقدامات بازاريـابي و از جملـه اعـزام هيـأت            
 بازرگاني نيز اشاره    هاي داند، اما چنان كه در بند موافقتنامه        مي  انجام گرفته  هاي  نمايشگاه

توان دليل اين دستاورد را از رهيافتي ديگر و در سياست خارجي دولـت                مي شده است، 
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595 الملل و سياست خارجي هاي بين ديشهان

به ويژه آن كه در ميان ده شريك اصلي صادرات خارجي ايران به جز              . نهم جستجو كرد  
شوند ساير   ميدو كشور ايتاليا و آلمان كه به طور تاريخي شريك تجاري ايران محسوب       

امـارات متحـده    : ه كشورهاي منطقه و آسيا تعلق دارند كه به ترتيـب عبارتنـد از             شركا ب 
نگـاهي بـه فهرسـت      . عربي، عراق، چين، ژاپن، هند، جمهوري كره، تركيه و افغانـستان          

 تفاهم جمهوري اسالمي ايران خـود بيـانگر ايـن موضـوع             هاي  و يادداشت ها    موافقتنامه
ادر مانند سوييس و استراليا بيشتر اسامي بـه         در اين فهرست به جز برخي موارد ن       . است

همچنين در آن نـام     . بازارهاي پيراموني، آسيا، آمريكاي التين و اروپاي شرقي تعلق دارد         
   1.شود  ميمانند اكو و پيمان شانگهاي نيز مشاهدهاي   منطقههاي برخي سازمان

  
  اه به شرقگسياست ن

 .انـد   كـرده » سياست نگاه به شرق   «بير به    تع نژاد   از اين رويكرد احمدي     نويسندگان برخي
سياسـت  ر لي كـه د   ي از مهمتـرين مـسا     ،آمدن دولت نهـم   معتقدند بعد از روي كار      ها    آن

سياست نگاه بـه شـرق و گـسترش مناسـبات ايـران بـا                مطرح شد بحث   خارجي ايران 
بـازده مناسـبي از روابـط ايـران بـا         يابي بـه    عدم دست  ،واقع در. بودآسيايي   كشورهاي

موجب شد تـا بـار       84 تا   76هاي    به ويژه طي سال    گذشته   هاي  سالدر   ورهاي غربي كش
نگـاه بـه شـرق     از اين منظـر،  . شرق مورد توجه قرار گيرد  با روابط ايران  ديگر گسترش 

زنه  و  به عنوان   اسالمي جمهوريگيري    شكل  همواره از ابتداي    و موضوع جديدي نيست  
 براي   كه به اين اعتبار  . استايران حضور داشته     راهبرديتعادلي در برابر غرب در تفكر       

 با شرق صـورت      براي گسترش همكاري   تالش بيشتري بايد  ايجاد توازن در برابر غرب      
 هايي به منظور تقويـت پيونـدهاي موجـود بـا            دولت ششم رفتار   در    به طور نمونه   .گيرد

 اد راهبـردي  كشورهاي مهم آسيا مانند چين، هند و روسيه در راستاي ايجاد نـوعي اتحـ              
  .ورت گرفتص

تحوالت پس  . ي شدت يافته است   هاي   متاثر از شرايط جهاني، در دوره      مسألهالبته اين   
هاي بزرگ و متوسـط منجـر         غييرات عمده در رويكرد قدرت    ه ت از پايان جنگ سرد كه ب     

بـر تحـوالت مـذكور بـا توجـه بـه تاكيـد بـر سياسـت                   سـپتامبر  11، تأثير حوادث    شد
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596 گفتمان عدالت و معنويت

هاي  درت قز جانب آمريكا و به چالش كشيدن اين سياست توسط سايرگرايي ا جانبه يك
 بودنـد گرايي    المللي مبتني بر چندجانبه     بزرگ و متوسط كه خواهان ايجاد نوعي نظم بين        

در  ضـرورت بـازنگري  همگـي   ،هـاي نظـامي   و همچنين تاكيد آمريكا بر اعمال سياست  
محافل به ويژه در دولت نهم     زد برخي    ن هاي سياست خارجي ايران را      گيري  برخي جهت 

اي ايران كه سه كشور اروپايي        با توجه به مطرح بودن پرونده هسته      ر  اين ام . دكرتقويت  
دند و بروز   كر آلمان در مذاكرات مربوط به آن نقش اصلي را ايفا مي           انگلستان، فرانسه و  

ـ       رونده از ناحيه   پ بن بست در اين    وان عنـ ه كشورهاي مذكور كـه در مقـاطعي خـود را ب
د كه گرايش بـه     شدند، موجب   كر  مي ا به طور كلي غرب معرفي     و ي نماينده جامعه اروپا    

البتـه در  . افزايش يابـد  ياست خارجي جمهوري اسالمي ايران سهاي جديد در   يافتن افق 
اهميت آسيا از همـان     .  غافل شد  21اين ميان نبايد از اهميت جايگاه جديد آسيا در قرن           

عتقاد يافتند كه با توجه به       ا تم روشن شد و بسياري از متفكران      هاي اواسط قرن بيس     سال
سيا دانست، در حالي كـه       آ روندي كه در پيش است، قرن بيست و يكم را بايد متعلق به            

مريكايي ضمن مطالعاتي كـه     ي آ ها  حتي برخي از استراتژيست   . بود قرن بيستم قرن اروپا   
ر راهبرد آينده خويش جايگاه  دمريكا بايدرسيدند كه آ در اين زمينه داشتند به اين نتيجه

. دشـ وارد  هـم   اهبردي آمريكا    ر  اين امر در سياست     و اي را به آسيا اختصاص دهد       ويژه
اي داشت، اين  توجه ويژه تالنتيك آقرن بيستم آمريكا به اروپا و به اتحاددر  در حالي كه    

  ايـران  گفـت كـه  به طور كلـي، بايـد  . دشاهميت در قرن بيست و يكم به آسيا معطوف          
 كشورهاي آسيايي نسبت بـه گذشـته از       . ناديده بگيرد ياست نگاه به شرق را      س دتوان  نمي

 آسـيا  رسـد   مـي اند و به نظر دهشجايگاه باالتري از قدرت اقتصادي و سياسي برخوردار  
هـاي    آسيا در حال رشد اسـت و پتانـسيل        . شود  مي هاي جهاني   عرصه سياست   تدريج به

  رشد آسيا از نظر اقتصادي از حدي باالتر برود، از نظر سياسـي نيـز در                 اگر. دارد بااليي
از  برخاسـته » سياست نگاه به شـرق « لذا .شود مي نطقه صاحب قدرت و نفوذ بيشتريم

   1.ه استبودنيز  ضروري بيرونيشرايط 
 هـاي   غربـي دربـاره شـناخت واقعيـت    انمدار سياستبه اين موارد بايد فقر تئوريك     

نگاه دقيق و درستي نـسبت بـه تحـوالت جهـان اسـالم              ها    آن. ا نيز افزود  جهان اسالم ر  

                                                 
1. http://www.csr.ir/departments.aspx?lng=fa&abtid=01&depid=44&semid=181. 
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597 الملل و سياست خارجي هاي بين ديشهان

  و فكـري هـاي  كننـد جريـان    مـي ان غربي به طور متعـصبانه تـالش     مدار  سياست. ندارند
تقـسيم  » بنيـادگرا «و  » گـرا   سـنت «،  »تجددگرا«سياسي جهان اسالم را به سه جريان كلي         

يان گرا  ن تجددگرايان و سپس سنت    كنند و دوستان خود در كشورهاي مسلمان را در ميا         
ي چـون   هـاي   بيابند و از تمام افرادي كه معتقد به پيوند ديـن و سياسـت هـستند بـا واژه                  

  و  فكـري  هاي   فرموليزه كردن جريان   گونه   اين 1.تراشي كنند  دشمن» راديكال«و  » بنيادگرا«
فـاهيم و   امـروز م  .  موجود جهان اسالم تناسب ندارد     هاي  سياسي به هيچ وجه با واقعيت     

 هـاي    غربي ناتوان است از آن كه بخواهد زواياي فكري و جزييـات جريـان              هاي  تئوري
 غربي هنوز بـا ايـن چـارچوب     هاي   و استراتژيست  مردان  اما دولت . اسالمي را تبيين كند   

به طور نمونه   . كنند  مي ان اسالمي پيش داوري   مدار   از كاركرد افتاده درباره سياست     نظريِ
 مـسئوليت جديـد را برعهـده        نـژاد    و پيش از آن كه احمـدي       1384ير  پس از انتخابات ت   

 از پيش تعيين شده باال قرار دادند، در برابـر منتخـب جديـد               هاي  بگيرد، او را در فرمول    
  .كردند و به جنجال تبليغاتي درباره وي روي آوردندگيري  ايران موضع
هـا    برابـر تهديـد    ضمن اصـرار و تاكيـدي كـه بـر منـافع ملـي دارد، در                  نژاد  احمدي

دهد، اما در انديشه او       نمي  است و در برابر فشارهاي نظام سلطه نرمش نشان         ناپذير  نفوذ
، نه به لحاظ فكري بـا تجـددگرايي تقابـل           نژاد  احمدي. عنصر غرب ستيزي وجود ندارد    

در انديشه او آن چه اهميت دارد حفظ منافع ملـي و  . دارد و نه به لحاظ سياسي با غرب    
 هـاي   بـر اسـاس توانمنـدي     الملل    يران به جايگاه مناسب خويش در عرصه بين       رساندن ا 

المللي   بين هاي   و همكاري  آميز   مسالمت هاي  در اين رويكرد اولويت با روش     . ايران است 
ي را به منزله دست كشيدن از منافع ملي تلقـي كـرد،       الملل  بينهاي  است، اما نبايد همكاري   

 هـاي   لـذا بخـشي از ريـشه      . رخ داد اي    نـرژي هـسته   ين نمونه آن در موضوع ا     تر  كه مهم 
 سياسـت خـارجي   جويانـه  را بايد در رويكرد استعماري و سلطه» سياست نگاه به شرق «

يافت، كـه بـه     اي     انرژي هسته  مسألهبرخي كشورهاي غربي در برابر ايران و به ويژه در           
   2.دهند  مي وعده بيست سانتريفيوژ را پس از ده سال مذاكرهنژاد گفته احمدي

باشـد و از سـوي      » شـير « بايد از يك سـو       مدار  سياستاند    آن چنان كه از قديم گفته     
                                                 

؛ عسگر قهرمان پور؛ تهـران،      اسالم دمكراتيك مدني؛ رويكرد آمريكايي    بنارد، چريل؛   : به طور نمونه بنگريد به    . 1
  .99 و 98، صص 1384دانشكده مطالعات راهبردي، 

  . 26/1/1388ار با مردم كرمان؛ سخنراني در ديد. 2

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r



598 گفتمان عدالت و معنويت

اي    انرژي هـسته   مسأله در   نژاد  احمدي. ، يعني داراي شجاعت و تدبير باشد      »روباه«ديگر  
او در ايـن راه رهبـري       . چنين شخصيتي را از خود و سياست خـارجي ايـران بـروز داد             

بر عهده گرفت و براي تامين اقتدار كافي در سياست خارجي،           را نيز   » اركستر هسته اي  «
را با سفرهاي اسـتاني در سراسـر ايـران پيونـد زد و در دوران اوج ايـن                   اي     هسته مسأله
  .عهده گرفت  از ايران اركستري ملي ساخت و خود رهبري اين سمفوني را برمسأله

شان داده است كـه      غربي پس از جنگ جهاني دوم ن       هاي  تجربه سياست خارجي قدرت   
و تهديد ديگـر كـشورها از يـك سـو و ارائـه يـك                » بازدارندگي«با تاكيد بر سياست     ها    آن

ين هزينـه از كـشورهاي      تـر   توانند با كـم     مي ديپلماسي فرسايشي و درازمدت از سوي ديگر      
 ديگـر  هـاي  ديگر امتياز كسب كنند و لذا كارايي اين رويكرد را به مراتب بـيش از سياسـت              

و در مقابل ايران هم تالش كردنـد از ايـن دو اهـرم در       اي     انرژي هسته  مسأله در   .اند آزموده
در دو سال نخست مذاكرات ايـران بـا تروييكـاي اروپـا كـه در           ها    آن. برابر ايران بهره ببرند   

اما با تغييـر رويكـرد      .  به بعد رخ داد ابتدا در اين باره نيز چنين دريافتي داشتند            82 هاي  سال
ي هـاي   رجي ايران كه در آستانه تاسيس دولت نهم آغاز شد، اين تلقي بـا چـالش               سياست خا 
 غربـي تـالش كـرد دو پيـام را بـه             هاي   با درك اين رويكرد قدرت     نژاد  احمدي. مواجه شد 

 خود آگاه و متكي اسـت و        هاي  نخست اين كه ايران به توانمندي     . برساندها     آن مردان  دولت
تد و ديگر آن كه از حوصله و بردباري كافي براي گفتگو            اف  نمي در دام تهديدهاي غرب فرو    

 در  نـژاد   احمـدي . شـود   نمي »خسته«و رايزني برخوردار است و براي استيفاي حقوق خود          
و نيـز در    هـا      خود چه در سـفرهاي اسـتاني و چـه در ديگـر سـخنراني               هاي  تمام سخنراني 

 ر ايـن بـاره صـورت      ديدارهاي رسمي با نمايندگان سياست خارجي برخي كـشورها كـه د           
تهديدهاي نظامي كه حتي در برخي اوقات همـراه بـا           . گرفت بر آن دو پيام تاكيد داشت       مي

آرايش نظامي در مرزهاي ايران بود در كنار تهديدهاي ديگر و صـدور چنـدين مـصوبه در                  
ي از رويكـرد سياسـت بازدارنـدگي        هاي  شوراي امنيت سازمان ملل و تحريم اقتصادي نمونه       

 غربي آن بود كه ضمن اين تهديدها، كه در فـضاي            هاي  راهبرد دولت .  غربي بود  هاي  دولت
 هـاي    سپتامبر حتـي تـشديد نيـز شـده بـود، فعاليـت             11حمله به افغانستان و عراق پس از        

ايران را به تعليق درآورند و با كشاندن ايران پاي ميـز مـذاكره و فرسايـشي كـردن                   اي    هسته
ايران را از دست يابي به اين فنـاوري جديـد و اقتدارسـاز               طوالني   هاي  مذاكرات براي سال  

در سياست خارجي دولت نهم كـه موجـب شـد           » شير و روباه  «اما تجلي سياست    . بازدارند
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599 الملل و سياست خارجي هاي بين ديشهان

ياد كنند نشان داد كه فرايند      اي    برخي نويسندگان غربي از ايران با عنوان شطرنج بازي حرفه         
 هـاي    از سياسـت   ،و هوشـمندي  در اين دولت با وجـود دو عنـصر شـجاعت            گيري    تصميم

 دادن  بـه منظـور   پذيرد و تداوم مذاكرات نيز ايران را از بردباري            نمي بازدارندگي غرب تاثير  
     1.امتياز خارج نخواهد ساخت

 اسالمي پيگيـري شـود، ايـن        هاي  امروز بيش از آن كه غرب ستيزي از سوي جريان         
.  غربي را گرفتـه اسـت      مردان  تاست كه دامان دول   ) Islamophobie(پديده اسالم هراسي    

 غيرغربي حـساسيت و هـراس   هاي ان غربي نسبت به گفتمانمدار  و سياست  مردان  دولت
 رسـد امـا بـه غـرب زدگـي هـم             نمـي   گرچه به غرب ستيزي    نژاد  انديشه احمدي . دارند
 هاي  او براي سياست خارجي موفق تنها يك راه كه آن هم نزديكي به دولت             . انجامد نمي

المللـي در جهـان غـرب و شـرق در حـال              امروز واقعيات بـين   . شناسد  نمي غربي باشد، 
دگرگوني است، جهان در مرحله زايشي جديد قرار گرفته است و اگر ايـن تحـوالت را             

توانيم جايگاه مناسبي براي خـويش بـه         نميالملل    درك نكنيم در ساختار بعدي نظام بين      
ي هـم  هـاي  هستند و قـدرت گيري   جديدي در حال شكلهاي  امروز قدرت . دست آوريم 
 پـيش رو نبايـد      انـداز    بـراي درك چـشم     .هاست  كه آمريكا از جمله آن    اند    در حال افول  

الملل   عصر جديدي در روابط بين    .  غربي را فعال مايشاء دانست     هاي  منفعل بود و دولت   
 .هاسـت   جـداي از نقـش دولـت      ها    آغاز شده است كه در آن نقش افكار عمومي و ملت          

گرچـه هنـوز نظـام      .  غربي حتي نماينده افكار جوامع غربي هم نيستند        هاي  لتامروز دو 
زدگـي،   در چنـين دنيـايي، غـرب   . تداوم دارد، اما پا برجا نخواهد مانـد   الملل    گذشته بين 

 غربي شدن و تعريف منافع از دريچه نگـاه غربـي، برآمـده از عـدم                 هاي  طفيلي سياست 
  .   خودباوري و درك تحوالت جديد است

  
  

                                                 
هـاي دكتـر محمـود        سـيري در آراء و انديـشه      : اي در ايـران     نهضت ملي هسته  : ك به .براي بررسي بيشتر ر   . 1

حسين حجازي و مجتبي زارعي؛ تهران، مركز نشر : ؛ تحقيق و تدوينرييس جمهور اسالمي ايران، نژاد احمدي
  . 1387دانشگاهي، 
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  سخن پاياني

  
 از سوي مردم به مقـام رياسـت جمهـوري           نژاد  و انتخاب دكتر محمود احمدي     84سوم تير   

در واقـع بـا     . نفسه گام ديگري از مراحل توسعه و به ويژه توسعه سياسي در ايـران بـود                في
انتخاب او گرايش به تخصصي شدن امور، ارتقاي عقالنيت سياسي، توزيـع منـابع قـدرت،                

اتخاذ شـده، رابطـه بيـشتر بـا     هاي   اي، پاسخگويي در قبال سياست      از پوپوليسم رسانه   پرهيز
به منظور پاسخگويي، احترام به منتقدان و مخالفان، گسترش سعه صدر و بردبـاري              ها    رسانه

  . اجتماعي و انگيزشي انتقاد فراهم شدهاي  سياسي در ميان مسئوالن و افزايش زمينه
ر چندين نماينده از دو جناح اصلي كشور و عـدم توافـق و               با حضو  84انتخابات سال   

اين واقعيت بـود كـه سـاخت سياسـي          گر    در هر جناح، روايت   ها    اجماع بر سر يكي از آن     
آينده از وضعيت دو قطبي هشت سال گذشته و تك قطبي پـيش از آن               هاي    كشور در سال  

 معنـاي گـسترش     ايـن پديـده خـود بـه       . خارج شده و به ساختي چند پاره خواهد رسـيد         
توان آن را تجربه جديدي در جهت توسعه سياسـي            مي نقدهاي درون گفتماني هم بود كه     

انعكـاس  . جناحي ارزيـابي كـرد    هاي    ساالري و مصلحت سنجي    و رهايي از فرهنگ حزب    
اين وضعيت جديد در دولـت كـه سـاخت سياسـي چنـد پـاره و نقـد درون گفتمـاني از                  

گذشـته  هـاي     ود اين بود كه دولت نهم نسبت به دولـت         ر  مي اصلي آن به شما   هاي    ويژگي
. انجاميـد   مي حتي به تخريب نيز   ها     انتقادهايي كه در برخي رسانه     .بيشترين انتقادها را شنيد   

. اما واكنش دولت نهم در برابر اين رويكردها، تحمل و افزايش كار عمراني و خدماتي بود               
دار و   را جهـت  هـا     كـه برخـي از آن     هـايي     معتقد بود پاسخ انتقادها و تخريـب       نژاد  احمدي
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602 گفتمان عدالت و معنويت

 دولت  دليل به اين    .دانست در ارتقاي سطح عمراني و خدماتي دولت است          مي غيرمنصفانه
انـدازي نـشريات     نهم به جاي آن كه در پي تأسيس حزب دولت ساخته برآيد و يا بـه راه                

، پاسـخ   در حمايت از دولت بيانديشد، با اسـتداللي از جـنس عقالنيـت عملـي              اي    زنجيره
 در مواجهـه    نژاد  اين بينش و دريافت احمدي    . انتقادها را در سكوت و كار بيشتر دنبال كرد        

با منتقدان و مخالفان كه بايد ميان آنـان از لحـاظ انگيزشـي و رويكـردي تفـاوت گـذارد،                     
 همانند روش تبليغاتي او در انتخابات بود كه مبتني بـر انگـاره عقالنيـت عمـومي، رابطـه                  

  . انه مذهبي بودمدار انسانهاي  ا مردم و گرايشواسطه ب بي
پايان سوم تير، برخالف پـروژه دوم خـرداد بـه جـاي آن كـه بـر هيجانـات كـاذب                      

جديدي از جانب دولت    بندي    از رقبا بپردازد و يا دسته     سازي    اجتماعي بدمد و به دشمن    
. گزيـد را بر » مهـرورزي «و  » گرايـي  عقالنيـت «سياسي ايجاد كنـد، جهـت       هاي    در گروه 
ين وظيفه خـود    تر  گرايي مبتني بر عدالت را مهم      توسعههاي     كه اجراي برنامه   نژاد  احمدي
» در بـاال  زنـي     فـشار از پـايين و چانـه       «دانست برخالف راهبرد      مي پيش رو هاي    در سال 

از اين جهت تأكيد او     . دانست  مي گسترش فضاي آرامش و تفاهم را نياز ضروري كشور        
شي بـود بـراي نـشان دادن ماهيـت دولـت تـا بتوانـد اهـداف و                   بر حزبي نبودن هم تال    

سياسي محقـق  هاي  سازي راهبردهاي خود را از طريق دولتي فراجناحي و به دور از فضا  
به عبارت ديگر، شعار مهرورزي كه در روزهاي آغازين دولت مطرح شد واكنشي   . سازد

وانست مـانعي در طريـق      ت  مي گذشته بود كه  هاي     سال آفرين  آميز به فضاي تنش    اعتراض
 آغـاز   نـژاد   پيروزي در انتخابات براي احمدي    . عمراني و خدماتي ايجاد كند    هاي    فرصت

 هر روز   نژاد  ي احمدي شناس  در جهان . يك راه بود نه پايان يك طريق و رسيدن به مقصد          
جهان عرصـه تحـرك و حركـت اسـت و بـا ثبـات و                . تداوم مسير سازنده ديروز است    

هـا    و موقعيـت  هـا     هـا، مقـام    نگرش پوياي او بـراي شخـصيت      . نداردايستايي هماهنگي   
. اسـت » شـدن «است و همه چيز در حال       » زاريگ  خدمت«رياست  . اعتباري قايل نيست  

دوامـي نـدارد و     ها    رياست. انديشد نيست و چيزي كه هست نيست        مي انسان چيزي كه  
و زنـدگي عرصـه     انـد    بيش از آن كه منزل باشند مقـام       ها    مقام. ودش   نمي مقصد محسوب 

هيچ حالت و موقعيتي ثبات     . آن در حال رفت و آمدند     هاي    كاروانسرايي است كه مهمان   
دنيـا محـل    . ندارد و انسان به سرعت در حال رفتن به سوي سرنوشت ابدي خود است             

گزاري است و هـر روز و هـر          خدمتهاي    ها، فرصت  موقعيت. ثبات و ماندگاري نيست   
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603 سخن پاياني

  . يد آن را از دست دادلحظه فرصتي است كه نبا
دولت اسالمي برآمده از مردم در اين دوره بر چهار اصل بنيادين كـه تجلـي پيـام                  

  :مردم در اين انتخابات است، تأكيد خواهد داشت
اقامه عدل و قسط، اعـال مقـصد انبيـا واوليـا و آرزو و            : اصل اول، عدالت گستري   

عـدالتي و تبعـيض و     بـي متاگر عدالت بيايد، ظل. آرمان همه آزادگان جهان است    
كام جان مردم با شهد عدالت كـه محبـوب خداسـت،          . ظلم رخت بر خواهد بست    

راه گم كردگان با رايحه عدالت به راه        . خورد  مي شود و با حقيقت پيوند      مي شيرين
و امكانات، تخصيص منابع براي     ها    عدالت در توزيع فرصت   ... حق برخواهند گشت  

ها، رفع فقر و مبـارزه بـا         ها، استعدادها و ظرفيت    ميتمناطق مختلف نسبت به محرو    
  ... .بودتبعيض و فساد در سازمان اداري سرلوحه اقدامات دولت خواهد 

منتهـايش بـه      بـي  خداوند از رهگـذر محبـت     : اصل دوم، مهرورزي با بندگان خدا     
اگـر محبـت و   . محبوب خود حضرت ختمي مرتبت، همه هـستي را خلـق فرمـود       

و برادري و احترام به حقوق يكـديگر در جامعـه پايـدار شـود،               مهرورزي، مودت   
بـه طـور    هـا     انصافي و بي ها    كشي ها، حق  ها، حسادت  ، بخل ها  يورز اختالفات، كينه 

. ي، ايثار و فداكاري جانشين آن خواهـد شـد         خواه  كلي رخت خواهد بست و خير     
امعـه،  چنين امري عالوه بر تأثيرات گسترده بر زنـدگي فـردي و جمعـي آحـاد ج                

دولت با اتكا بـه فرهنـگ       . وحدت و اقتدار ملي را نيز تقويت خواهد كرد        هاي    پايه
ديني و ملي كه اساس آن بر عشق و محبت استوار است، تمام هم و غم خود را در           

نظـر از    ترويج روحيه برادري، محبت و همبستگي بين اقشار مختلف مردم، صـرف           
  . د بستقوميت، دين، مذهب و جغرافيا به كار خواه

دولت با اتكـال بـه خداونـد و بـا آرمـان      : گزاري به آحاد ملت    اصل سوم، خدمت  
كند و با به كارگيري همكاران مومن، شـجاع،     مي گزاري، كار خود را شروع     خدمت

كارآمد و مردمي، همه توان خـويش را بـه كـار خواهـد بـست تـا در ايـن دوره                      
پايدار دولت و مديران در همه      منت و پرافتخار به فرهنگ و منش         گزاري بي  خدمت

  . تبديل شودها  و سازمانها  رده
راه ترقـي   ) كنيم  مي تالش:... (اصل چهارم، تعالي و پيشرفت مادي و معنوي كشور        

علم، معرفت و پيشرفت فتح گردد و ملت ما         هاي    و تعالي به سرعت طي شود و قله       
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604 گفتمان عدالت و معنويت

دارد و به لطف خـدا  ملت ما شايستگي اين افتخار را   . بر بام عزت جهاني بدرخشد    
   1.اين امر دست يافتني و شدني است

ما بايد نظام نمونه    . و در آغاز راهي طوالني و پر پيچ و خم         ايم    ما همه يك خانواده   
اين مأموريتي است كه انبيا و اوليـا و شـهدا و صـديقين بـر         . اسالمي را بر پا كنيم    

. مانـدگار شـود   ها     كدورت مبادا.  ما بايد همراه و همدل باشيم      .اند  دوش ما گذاشته  
   2.اين خالف آموزه امام است

ي از دوم   پـرداز   يي كرد امـا بـا اسـطوره       زدا  دوم خرداد گرچه از امور معنوي قداست      
 نـژاد   در حالي كه احمـدي    . قدرت افزود هاي    خرداد و مقام رياست جمهوري بر قداست      

مقـام رياسـت    با برابر نشستن با عموم جامعه، رنگ ديگري بـراي خـود قايـل نـشدن،                 
نقـادي در داخـل كـشور،       هاي    جمهوري را در دسترس عموم قرار دادن، گسترش زمينه        

دولـت در همـين     هـاي     چالـشي و انتقـادي و تـشريح سياسـت         هاي    حضور در مصاحبه  
زدايي از قدرت ياري رساند و به اين ترتيب گام مهمي            ، به قداست  ها  هو رسان ها    مصاحبه

دينـي  هـاي     گر، نقد رييس جمهور نه مخالفت با ارزش       دي. را در توسعه سياسي برداشت    
لذا اين حضور آغاز فصل جديدي      . تجددگرايانههاي    شد و نه مخالفت با ارزش       مي تلقي

  .رفت  ميدر توسعه سياسي و نقد آزادانه دولت در فرايند سياسي ايران به شمار
ين انديشه بـر     در اين پژوهش نشان داد كه بنيان ا        نژاد  بررسي انديشه سياسي احمدي   

بـه معنـاي   » انديـشمند سياسـي  «او گرچـه  . نهاده شده اسـت  » عدالت، معنويت «گفتمان  
گيـرد و از ايـن جهـت در           مـي   قرار مردان  آيد و در دايره دولت      نمي مصطلح آن به شمار   

 اساسي اين حوزه پيرو ديگر انديشمندان انقالب اسـالمي بـه ويـژه    هاي  پاسخ به پرسش  
، قـرار دارد امـا انديـشه سياسـي او از يـك انـسجام مناسـبي                  )ره(رهبر آن، امام خميني   

در واقع، اين . ياد كرد» دستگاه و نظام فكري«توان از آن به عنوان       مي برخوردار است كه  
فعاليت علمي و عملي است كه در تاريخ معاصـر ايـران بـه    ها  نظام فكري محصول سال 

ه و توانـسته اسـت انقـالب        حـضور داشـت   » عدالت، معنويت «صورت جنبشي با گفتمان     
 را بايد برآمده از حيات فكري، نژاد لذا انديشه احمدي.  پديد آورد57اسالمي را در سال   

                                                 
 .12/5/1384يذ حكم رياست جمهوري؛ سخنراني در مراسم تنف. 1
 .2/6/1384سخنراني پاياني در مراسم رأي اعتماد نمايندگان مجلس به وزراي پيشنهادي؛ . 2
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605 سخن پاياني

  . اخير دانستهاي سياسي اين نهضت در طول دهه
 هـاي    در سپهر سياسـت ايـران زمـاني رخ داد كـه سـايه گفتمـان                نژاد  ظهور احمدي 

گـرا بـه      غـرب  هـاي   و ايدئولوگ ها    يسينغيراصيل بر كشور گسترده بود و برخي از تئور        
در چنين شرايطي   . آوردند  مي روشني سخن از پايان عمر گفتمان انقالب اسالمي به ميان         

او در انتخابات نهم رياست جمهوري بـا گفتمـان اصـيل انقـالب اسـالمي وارد عرصـه             
دي كـه   ين انتخابات پس از انقالب و با اعتمـا        تر  ين و رقابتي  تر  انتخابات شد و در شفاف    

 درونـي  هـاي  از سوي جامعه به او شد بار ديگر زندگي دوباره گفتمان انقالب را در اليه    
. جامعه نشان داد و تالش كـرد آن را در ميـان طبقـه مـديران حكـومتي گـسترش دهـد           

از مديريت را ترسيم و اجرا كرد كه        اي     در طول انتخابات و پس از آن شيوه        نژاد  احمدي
دت كوتاهي كه براي او ممكن شده بود تالش كـرد آن را بـه               تر شهيد رجايي در م     پيش

 بـا عملـي سـاختن ايـن شـيوه مـديريت             نژاد  از اين جهت بود كه احمدي     . اجرا درآورد 
 نـه تنهـا در      نـژاد   احمـدي . توانست به نمادي از اين جريان فكري، سياسي تبديل شـود          

زيـستي،   سـاده . يد كـرد  سخن و انديشه، كه در رفتار و مديريت نيز آن نشانگي را بازتول            
ـ       ، سخت »المال شمع بيت «مردمي بودن، اهتمام به      باط، ضكوشي، تواضع در برابر مردم، ان

از عواملي بود كـه     » نظام سلطه «بر مسئوالن و اطرافيان و شجاعت در برابر         گيري    سخت
  .كشيد برمي» نمادي شدن« را به اين نژاد احمدي

. بـرد   مـي  ق و ادبياتي ساده و همه فهم بهره       او همچنين براي تبيين رفتار خود از منط       
و ارتبـاط آن بـا بحـران        » هولوكاسـت  «مـسأله  در   نـژاد   نمونه اين منطق ساده را احمدي     

 متشكل از چند پرسـش      مسألهبيان  . فلسطين و ايدئولوژي صهيونيسم به نمايش گذاشت      
 روشن و سـاده بـود كـه هـر پاسـخي بـه آن بنيـان ايـدئولوژي صهيونيـسم را متزلـزل                       

آيا هولوكاست به راستي رخ داده است؟ بر فرض اتفـاق چـه كـساني آن را                 . ساخت مي
اند؟ در اين ميان گناه فلسطينيان چيست كه بايد تقاص اين حادثـه ادعـايي را                 انجام داده 

 به ايـن ترتيـب،      .اند  كه بر فرض اثبات، جرم آن را اروپاييان انجام داده         اي    بدهند؟ حادثه 
 كه در ايران به نمادي از يك جريـان و گفتمـان تبـديل شـد، در                  هگون   همان نژاد  احمدي

 هـاي   توجه رسانه . عرصه جهاني هم به نماد مبارزه با صهيونيسم و امپرياليسم تبديل شد           
غربي به او، محبوبيت وي در جوامع اسالمي و عربي و استقبال نهادهاي مردمـي جهـان        

كه عمـال ايـن اجـالس را بـا نـام            » ودوربان د « متفاوت و از جمله      هاي  از او در اجالس   
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606 گفتمان عدالت و معنويت

 ،رمـزي كـالرك  . قرين ساخت، همگي بـه دليـل ايـن نمـادي شـدن بـود       » نژاد  احمدي«
نطق  اندكي پس از اين اجالس درباره        نژاد  در ديدار با احمدي    ،دادستان كل اسبق آمريكا   

از سـوي شـما در ايـن اجـالس      تـوان زد   ميكههايي   مهمترين حرفوي اظهار داشت،
 هـستند   منـد   دارند كه عالقـه    زيادي وجود هاي    من مطمئن هستم آمريكايي     و مطرح شد 

اي   ه موضـوع هـسته    دربـار  همچنـين     او .سخنان شما را بشنوند و به شـما كمـك كننـد           
را در مواضـعتان    هـا      تـاكنون بهتـرين اسـتدالل      نيز معتقـد بـود،    اسالمي ايران    جمهوري

مـردم جهـان برسـد هـيچ كـس      هايتـان بـه گـوش     مطمئن هستم اگر حرف وايد  داشته
 1.رد كرده و به شما اعتراض كند د آن راتوان  نمي

دسـتور روز بـه   . قدرت است المللي يك منبع بزرگ تعيين دستور روز در عرصه بين
ننـد و چـه موضـوعاتي در راس         ر ك ه مردم دنيا درباره چه مطالبي فكـ       اين معني است ك   
 آمريكـا در تعيـين دسـتور روز          ويژه به بزرگ و    هاي  گذشته قدرت  در. توجه قرار گيرد  

  و نـژاد   احمـدي مشاهده شد   نيز   اجالس ژنو    دركه  طور    امروز همان . اشتند كامل د  تسلط
تأثيرگـذار  المللي    در تعيين دستور روز بين     ندسته با توجه به گفتمان ياد شده قادر      ايران  
مي ايران و در در آغاز انقالب اسالاين وضعيت . ندنايفا ك  و نقش بزرگ و موثريباشند

ـ امروز ايـران و ر     .جود داشت دهه اول انقالب نيز و     محـور  بخـشي از    يس جمهـور آن     ي
د و تصوير كامال متفاوتي از آنچه كـشورها  نكن  ميرا بيانها  توجه گفتمان اصلي و مورد

 2.دسازن  مي، به دنيا ارائهبودنده كرد مسلط در گذشته از وضع جهان ترسيم هاي رسانه و

 نماد نگاه متفاوت به سياست اسـت كـه بنيـاد آن             نژاد  كوالر امروز، احمدي  در دنياي س  
ي فراملي كه به قـوم و ملـت و          هاي  ارزش. ي و معنويت جويي استوار است     خواه  بر عدالت 

ي كه  هاي  ارزش. آيند  نمي شوند و در زندان زمان و مكان گرفتار         نمي جامعه خاصي منحصر  
بحـران عـدالت و     . احـساس نيـاز وجـود دارد       هـا    به شدت نسبت بـه آن      21در آغاز قرن    

معنويت در سراسر جهان نياز به گفتماني از اين جنس را عام و فراگير ساخته است و اين                  
از ايـن   . گيرد  مي شود و هر دو را به نوعي در بر          نمي تنها شامل كشورهاي جنوب يا شمال     

  . اني همراه است فراوهاي و كنجكاويها  روست كه نماد چنين گفتماني شدن با پرسش

                                                 
1  . http://www.rajanews.com/detail.asp?id=27624. 

  . 16؛ ص3/2/88؛ كيهان؛ »ايران مقتدر در عرصه جهان«موالنا، حميد؛ . 2

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r



607 سخن پاياني

گـذاري    بـا هـدف   » گزار خدمت«و تبلور آن در شخصيت      » عدالت، معنويت «گفتمان  
مبتني بر دين و عدالت تالش دارد جامعه مطلوب خود را بـه پيـروي از                » يساالر  مردم«

ايـن گفتمـان    . پيامبران الهي و بر اساس ايمان و عقالنيت، و علم و پرهيزكـاري بـسازد              
داند اما با   مييپرداز د را نيازمند به توليد بيشتر انديشه و نظريه گرچه در حال حاضر خو    

. انديشه است » توزيع«نيازمند به   » توليد« گذشته بيش از     هاي  توجه به انباشت علمي دهه    
در عرصـه داخلـي و جهـاني        » عدالت، معنويت «رسد با احياي گفتمان       مي اكنون به نظر  

 به اين گفتمان فراهم شده اسـت تـا بـه بـسط              زمينه براي اهل نظر و انديشمندان متعلق      
  .  متناسب با آن بپردازندهاي انديشه
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و صلح ____ گفتارهاي رييس جمهوري اسالمي ايـران در چهـارمين سـفر(؛عدل

و اسـناد، نـشر جمهـور)كاري به امريكا  ؛ تهران، رياست جمهـوري، مركـز پـژوهش
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و اسپربر، مانس؛ و خودكامگي تحليل روانشناختي استبداد ؛ علي صاحبي؛ تهـران، ادب

.1379،دانش

.1378؛ تهران پارينه، نگاهي بر گرمسار سرزمين خورشيد درخشاناسدي، نوش آذر؛

.1384؛ تهران، مركز اسناد انقالب اسالمي، مجلس هفتمانتخابات اسماعيلي، بهمن؛

و دگرگوني سياسي هاي نظريه؛فهم سياست جهان سوم كاليو؛ برايان اسميت، ؛ توسعه

و انتشارات،اميرمحمد حاجي يوسفي؛ تهران .1380، وزارت امور خارجه، مركز چاپ

.1374؛ تهران، مركز اسناد انقالب اسالمي، اسناد انقالب اسالمي
و عملكرد امپرياليسمالهي، همايون؛ .1383؛ تهران، قومس، شناخت ماهيت

و نشر آثار امام خميني، صحيفه امام امام خميني؛ .1378؛ تهران، موسسه تنظيم

.1357؛ تهران، انتشارات امير كبير، واليت فقيه؛ ____

و سياسـت اميري، جهاندار؛ بررسـي تحـوالت روشـنفكري در ايـران(روشـنفكري

.1382؛ تهران، مركز اسناد انقالب اسالمي،)عاصرم

، روزشمار هفتمين دوره انتخابات رياسـت جمهـوري اسـالمي ايـران؛ بـه انتخاب هفتم

.1376كوشش ابراهيم انصاري الري؛ تهران، همشهري،

دانـشكده علـوم(؛ دانـشگاه تهـراني شـهري شناسـ شهر گرمسار؛ انسان انواري، زهره؛

.1386،)يشناس اجتماعي؛ گروه انسان

.1374؛ تهران، انتشارات قلم، آيا اسالم يك خطر جهاني است؟بازرگان، مهدي؛

. 1377؛ تهران، شركت سهامي انتشار، پادشاهي خدا؛ ____

؛)دوره جمهـوري اسـالمي( ايران سياسييشناس بر جامعهاي ديباچهبشيريه، حسين؛

.1381تهران، نشر نگاه معاصر،

.1374؛ تهران، نشر ني، سياسيشناسي جامعه؛ ____

پـور؛ تهـران،؛ عـسگر قهرمـان اسالم دمكراتيك مدني؛ رويكرد آمريكايي بنارد، چريل؛

.1384دانشكده مطالعات راهبردي، 

و ديگران ؛ منوچهر شـجاعي؛ تهـران، دفتـر نگرش جديد به علم سياست؛پالمر، مونتي

و .1380،الملل بينمطالعات سياسي

و دي و تـوالي بحرانگران؛ پاي، لوسين ؛ غالمرضـا خواجـه در توسـعه سياسـي هـا ها

.1380سروي؛ تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردي،
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و معنويت 610 گفتمان عدالت

.1385؛ به كوشش پل كانرتون؛ ترجمه حسن چاوشيان؛ تهران، اختران، شناسي انتقادي جامعه

و سازمان جريانجعفريان، رسـول؛ ؛ 1320–1357هاي مذهبي سياسي ايران سالها ها،

و انديشه اسالمي، و پژوهشگاه فرهنگ .1383تهران، مركز اسناد انقالب اسالمي
سچيستي علمچالمرز، آلن اف؛ .1379ت،م؛ سعيد زيبا كالم؛ تهران،

اي. چيما، جي و دنيس تمركززدايـي در آسـيا، هـاي اجـراح طـرح راندينلي؛. شابير

ت امكانات محلي براي توسعه روستايي  و بررسـي؛ عبـاس حكيمـي؛ مركـز حقيقـات

.مسائل روستايي

.1385؛ قم، دانشگاه علوم انساني مفيد، شناسي علوم سياسي روشحقيقت، صادق؛

.1376اهللا فوالدوند؛ تهران، طرح نو،؛ ترجمه عزتخرد در سياست

و نوسـازي ايـران در دوره رضاشـاه خليلي خو، محمدرضا؛ ؛ تهـران، مركـز توسـعه

.1373انتشارات جهاد دانشگاهي،

كـامران: سيمور مارتين ليپـست؛ سرپرسـتان ترجمـه نظر؛ زير المعارف دموكراسيهداير

و نوراهللا مرادي؛ تهران، وزارت امور خارجه، كتابخانه تخصصي،  .1383فاني

.1384،)ع(؛ تهران، دانشگاه امام صادقگفتمان سياسي شيعه در ايران معاصردرخشه، جالل؛

ان دكمجيان، هرايـر؛ اسالمي در جهان عرب بررسي پديده هاي جنبش: قالباسالم در

.1366؛ حميد احمدي؛ تهران، كيهان، يي اسالميگرا بنياد

؛ تهران، نشر جمهور ايـران، دولت اقدام؛ تأمالتي گذرا در گزارش عملكرد دولت نهم

و اسناد رياست جمهوري، ج 1387مركز پژوهش ،1.

؛ تهران، نشر جمهور ايـران،د دولت نهم دولت اقدام؛ تامالتي گذرا در گزارش عملكر

و اسناد رياست جمهوري، ج 1387مركز پژوهش ،2.

؛ ابوالفـضل قاضـي شـريعت پنـاهي؛ تهـران،ي سياسـي شناسـ جامعهدوورژه، موريس؛

.1367انتشارات دانشگاه تهران،

چارچوبي تحليلي براي بررسي سياست خارجي جمهوري اسالمي؛اهللا رمضاني، روح

تايران .1380رجمه عليرضا طيب؛ تهران، نشر ني،؛

و ديالكتيكزارعي، مجتبي؛ .1387؛ قم، نشر مجنون، حكمت

.1377ساعي، احمد؛ مسائل سياسي، اقتصادي جهان سوم؛ تهران، سمت،

.1384؛ تهران، گام نو،انطلب كالبدشكافي ذهنيت اصالحسليمي، حسين؛
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611 فهرست منابع

مان سوم تيرآفرين نقشسياح، امير؛ .1384ولف،؛ تهران،

و نگارش محمد رضا كاشفي؛ قم، وثـوق،؛)ص(اهللا حضرت بقيه شجاعي، محمد؛  تنطيم

1384 .

و اسالميرضا؛ زند، علي شجاعي .1381 تهران، انتشارات باز،؛عرفي شدن در تجربه مسيحي

و انتقاداتشريعتي، علي؛ .تابي؛ تهران، حسينيه ارشادي،ميزگرد پاسخ به سؤاالت

م .1381؛ تهران، قومس، هاي سياسي غرب در قرن بيستمانديشهلك يحيي؛ صالحي،

و روش ئاليسم طباطبايي، محمد حسين؛ مرتضي مطهـري؛ دفتـر:؛ پاورقي اصول فلسفه

ج اول تا سوم .انتشارات اسالمي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم،

باسي سياسينروانش علي؛،فتحي آشتياني .1377عثت،؛ تهران، انتشارات

و فساد؛بررسي فقر:موانع توسعه مجيد؛،پور فرج ؛ تهـران، خـدمات فرهنگـي تبعيض

.1381رسا،

و دين و دنيـا« مقاله؛برگزيده مقاالت دايره المعارف دين: فرهنگ ؛»جداانگاري ديـن

.1374مرتضي اسعدي؛ تهران، طرح نو،

و رسوم فهيمي، مهدي؛ ان1فرهنگ جبهه؛ آداب تشارات حوزه هنـري سـازمان؛ تهران،

.1369تبليغات اسالمي، 

و تعبيرات؛ ____ ؛ تهران، انتشارات حوزه هنـري سـازمان فرهنگ جبهه؛ اصطالحات

.1368تبليغات اسالمي،

؛ تهران، انتشارات حوزه هنـري سـازمان تبليغـاتهافرهنگ جبهه؛ تابلو نوشته؛____

.1368،اسالمي

.1384؛ گام نو،و روند تحول گفتار دموكراسي در ايراننظم غالمرضا كاشي، محمدجواد؛

و سياستقوام، عبدالعلي؛ .1386؛ تهران، سمت، الملل بيناصول سياست خارجي

. 1383؛ تهران، طرح نو،ي روشنفكري ديني در ايرانشناس جامعهكاظمي، عباس؛

و نوسازي در ايران معاصر كمالي، مسعود؛ ال پوالدي؛؛ ترجمه كم جامعه مدني، دولت

و ايران، .1381تهران، مركز بازشناسي اسالم

و نشر بين عصر ظهور كوراني، علي؛ الملـل؛ ترجمه عباس جاللي؛ تهران، شركت چاپ

.1379سازمان تبليغات اسالمي، 

.1364اكبر كسمايي؛ تهران، انتشارات هاشمي،؛ عليهشدار به زندگان گارودي، روژه؛
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و معنويت 612 گفتمان عدالت

شهروندان امريكايي به رئيس جمهور اسـالمي ايـران هايمهنا: گفتار در روش ايرانيان

و اسـناد رياسـت جمهـوري؛ نـشر پس از واقعه دانشگاه كلمبيا  ؛ تهران، مركز پـژوهش

.1386جمهور،

و تحليل گفتماني .1379؛ تهران، فرهنگ گفتمان،)مجموعه مقاالت( گفتمان

و عالئم آخر زمان گنون، رنه؛ دان؛ تهـران، مركـز نـشر؛ علي محمد كـار سيطره كميت

.1374 دانشگاهي، 

.1376؛ منوچهر صبوري؛ تهران، نشر ني،يشناس جامعهگيدنز، آنتوني؛

و مـولر؛ محمـد كـاردان؛ تهـران، مركـز نـشر؛ علـي تـاريخ روانـشناسي لوسين، فرنـان

.1367دانشگاهي، 

و جري استوكر؛ و نظريه در علوم سياسـي مارش، ديويد  اميـر محمـد حـاجي؛روش

.1384يوسفي؛ تهران، پژوهشكده مطالعات رهبردي،

؛ تهران، پژوهـشگاه فرهنـگ انديـشه بازتاب جهاني انقالب اسالمي محمدي، منوچهر؛

.1385اسالمي، سازمان انتشارات،

و اسناد رياست جمهوري، رييس جمهور هاي مجموعه سخنراني ؛ تهران، مركز پژوهش

1384-1388.

درمشيرزاده، حميرا؛ .1385؛ تهران، سمت، الملل بينروابطهاي نظريهتحول

و سياست در قرآنمصباح يزدي، محمد تقي؛ .1379 قم، مؤسسه امام خميني،؛حقوق

؛ به كوشش سايمون ديورينگ؛ سرپرست ترجمـه)مجموعه مقاالت(مطالعات فرهنگي

و شهريار ثقفي پور؛ تهران، تلخون، .1382نيما ملك محمدي

؛ تهـران، مركـز اسـناد انقـالب انتخابات نهـم رياسـت جمهـوري ين؛ الد موسوي، نظام

.1385اسالمي،

و ايران2و1حقوق اداري موسي زاده، رضا؛ .1377؛ تهران، نشر ميزان،؛ كليات

؛ اتقالب اسالمي از سلطنت پهلوي تا جمهوري اسـالمي گيري شكلميالني، محـسن؛

.1381ترجمه مجتبي عطارزاده؛ تهران، گام نو،

؛ ترجمـه سـيد احمـد فهـري زنجـاني؛ تهـران، كتاب غيبت عماني، محمد بن ابـراهيم؛ن

.1359دارالكتب االسالميه،

و انديــشه: در ايــراناي نهــضت ملــي هــسته  دكتــر محمــود هــاي ســيري در آراء
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613 فهرست منابع

و تـدوين رييس جمهور اسـالمي ايـران، نژاد احمدي و:؛ تحقيـق حـسين حجـازي

.1387نشگاهي، مجتبي زارعي؛ تهران، مركز نشر دا

؛ احمـد شهـسا؛ تهـران، موج سوم دمكراسي در پايان سده بيستم هانتينگتون، ساموئل؛

.1373روزنه،

؛ محمـد رفيعـي؛ تهـران، دفتـر سياسـي هـاي درآمدي بر ايـدئولوژي هي وود، اندرو؛

و .1379، الملل بينمطالعات سياسي

.1382؛ تهران، هرمس، دين، جامعه، احمد تدينوبر، ماكس؛

و مصاحب هاهمقاالت

و منافع ملي نيـست«؛، محمود نژاد احمدي ؛»آزادي به مفهوم در نورديدن مرزهاي امنيت

.28/7/1378؛كيهان

جوانـان را وارد حـوزه: در جمـع دانـشجويان دانـشگاه اميركبيـر نـژاد احمدي«؛ ____

.6/8/1382؛ همشهري؛»شهر كنيمگيري تصميم

ميانتخابات رياست جمهو«؛ ____ .28/7/1379؛ رسالت؛»كنندري را تك نامزدي

ــشجويي«؛ ____ ــشكل دان ــرين ت ــتحاله مهمت ــل اس و عل ــاريخي ــشينه ت ــان؛»پي ؛ كيه

18/7/1381.

شجام هفته؛»تشكيل حكومت علوي هدف انقالب اساليم است«؛ ____ .143؛

د بندي تقسيم«؛ ____ و راست، لباسي بود كه ديگران بر ادبيات سياسي ما وختند؛ چپ

.20/6/1380؛»قدس

.24/7/1382؛ راه مردم؛»چشمان آگاه انقالب باشيم«؛ ____

و گوي سياست با دكتر احمدي«؛ ____ ش سياست نامه هفته؛»...نژاد در گفت .91؛

و گـو بـا نژاد دكتر احمدي«؛ ____ و صنعت در گفـت  عضو هيات علمي دانشگاه علم

.26/4/1378؛ رسالت؛»رسالت

.4/9/1382؛ راه مردم؛»سايه سنگين سياست بر مديريت شهر«؛ ____

و شوراها سامانه«؛ ____ هايي مفيد خواهـد بـود اگـر اعـضاي آن متخـصص، كارآمـد

ش جام هفته؛»هماهنگ باشند .34؛

و ملي بستر اباحي«؛ ____ جـامو فـساد اخالقـي اسـت؛ گـري غفلت از فرهنگ ديني
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و معنويت 614 گفتمان عدالت

ش»هفته .141؛

با«؛ ____ و گو .5/8/1383و2؛ كيهان؛»نژاد دكتر احمديگفت

و گو با محمود احمدي«؛ ____ و صـنعت؛ برويـد دنبـال نژاد گفت  استاد دانشگاه علم

».جريان سوم

و گوي منتشر نشده احمـدي«؛ ____ راه بـا خبرنگـاران قبـل از انتخابـات؛ نـژاد گفت

.21/4/1384و20؛»مردم

.26/11/1383؛ همشهري؛»گرا مديريت تحول«؛ ____

ــردد«؛ ____ ــاز گ ــالب ب ــاي انق ــه آرمانه ــد ب ــشور باي ــديريت ك ــت روز؛»م ؛ سياس

12/11/1383.

و ليبرال«؛ ____ ؛ سياست روز؛»سكوالر كردن جامعه اسـتها نتيجه فعاليت متحجرين

19/6/1381.

.12/8/1381؛ راه مردم؛»وظيفه جنبش دانشجويي، بازنگري براساس تجربه«؛ ____

.30/9/1381؛ سياست روز؛»ي نيستپردازه قوه مجريه نظريهوظيف«؛ ____

و كار اساسي انجام شده دست نيروهاي حزب«؛ ____ ي در كـار اللهـ هر جا كه آباداني

ش)ع( يا لثارات الحسين؛»بوده است .213؛

و حميد بهبهاني؛ نژاد احمدي و نقـل« محمود ارزيـابي سـهم راه آهـن سـريع در حمـل

ش جاده؛»شهري .37؛

و نشان سياسي«اسالمي، حميد؛ .11/3/1382؛ انتخاب؛»خط

.19/3/1383؛ شرق؛»تكذيب نشد«افروزمنش، مهدي؛

 سـالگرد نامه ويژه(؛ايران؛»آن سوي انتخابات نهم رياست جمهوري«الهام، غالمحسين؛

ش 3/4/1387؛)انتخابات سوم تير .3959؛

 سالگرد انتخابـات سـوم تيـر؛ نامه ويژه(؛»ايران ترين انتخابات؛ رقابتي«بذرپاش، مهرداد؛

3/4/1386.

19؛ ايـران؛» اسـت سـاالر مـردم ين جبهـه تـر انتخابات شوراها بزرگ«حجاريان، سعيد؛

. 1115؛ ش؛ 1377آذر

ما؛»از نهضت مشروطيتهايي درس«؛ ____ ش عصر .22/5/1376؛76؛

ما؛»دو تاكتيك«؛ ____ ش عصر .1/10/1378؛ 143؛
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615 فهرست منابع

و چانه«؛____ و گوي انتخاباتي سعيد حجاريان؛ دفاع از ايده فشار از پايين زنـي گفت

. 1386دي11؛ اعتماد؛»در باال

ما«مصاحبه«؛____ ما؛»با سعيد حجاريان» عصر ش عصر .27/8/1377؛ 108؛

ما؛»نگرش نهادي به واليت فقيه«؛ ____ ش عصر .11/9/1377؛ 109؛

.22/5/1381؛ آفتاب يزد؛» از بيرون؛ فروپاشي از درونفشار«زاده، مصطفي؛ تاج

.14/11/1386؛ اعتماد ملي؛»آري اينچنين شد برادر«تاجيك، محمد رضا؛

.1380دي9؛ آسيا؛»فساد دولتي در گردونه تكرار«محمود؛ جامساز،

ان نامه ويژه(؛ايران؛»سوم تير پديده است نه اتفاق«جوانفكر، علي اكبر؛ تخابـات سـالگرد

. 3/4/1386؛)سوم تير

و ثروت توزيع ناعادالنه«؛راغي، داوودچ .1380 بهمن28؛ همشهري؛»درآمد

و خط توليد استراتژي«دارابي، علي؛ ش سياسـت نامـه هفته؛»جبهه دوم خرداد -125؛

.1379؛ سال 127

و كارآمدي« و گفتارهـاي ريـيس جمهـور اسـالمي(دولت بومي؛ هويت سـيري در آرا

ش ضميمه فصلنامه تخصصي نامه دولت اسالمي،»)ايران .1387، هشتم تير39،

و راست«ذبيحي، علي؛ ؛) سالگرد انتخابات سوم تيـر نامه ويژه(؛ايران؛»پايان عصر چپ

ش 1386 تير3 .3669؛

ش 1387 تير12؛ كارگزاران؛»روشنفكر يا مقام دولتي«رحماني، تقي؛ . 532؛

و چالششهر«روحاني، لطيف؛ روهاي دار جديد .17/3/1382؛ اطالعات؛» پيش

 سالگرد انتخابات نامه ويژه(؛ايران؛»سوم تير منطقه ممنوعه را باز كرد«زريبافان، مسعود؛

.3/4/1386؛)سوم تير

.28/7/1383؛ اعتماد؛» سياسيهاي شهرداري تهران دروازه پيروزي يا شكست جناح«

ش اقتصاد ايران؛»يراناهاي غوغاي اختالس در بانك« .1381؛ آبان45؛ سال پنجم؛

؛ شــرق؛» عــضو اولــين شــوراي مركــزي دفتــر تحكــيم وحــدتنــژاد گفتگــو بــا ســيد«

13/8/1383.

آن«گنجي، اكبر؛ و پيامدهاي ؛ صـبح امـروز؛»2نگاهي به حادثه حمله به كوي دانشگاه

9/5/1378.

و«محصولي، صادق؛ ؛ روزنامه ايران؛»صنعت آغاز شـد انقالب فرهنگي از دانشگاه علم
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و معنويت 616 گفتمان عدالت

ش 1387 مهر 14 .4041؛

ش 1387 مهر15؛ ايران؛» كركوك چگونه رقم خورد؟عمليات«؛ ____ .4042؛

.3/2/88؛ كيهان؛»ايران مقتدر در عرصه جهان«موالنا، حميد؛

و هويت ملـي«نفيسي، رسول؛ ش؛ سـال دوم؛ فصلنامه مطالعات ملي؛»فرهنگ سياسي

.1379؛ پاييز5
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