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چکيده
پيامد تحوالت منطقهاي به ويژه مذاکرات هستههاي و انعقتاد براتا د ديتدگاههتا و وويکردهتاي
مهمايزي وا دو بين نخبگان فکري و سياسي بر محوو وابطه امهووي اسالمي با غرب بهويژه آمريکا
نمايان ساخت .دو اين بين وهبر انقالب اسالمي با احساس خطر نسبت به احهمال تضعيف گفهمان
انقالبيگريد بر تداو آن تأکيد کردهاند .دو منظر ايشان عناصري چون اسهحکا ستاخت دوونتي
نظا د اقهصاد مقاومهيد اسهکباوسهيزي بهويژه آمريکاسهيزي و اهاد کبير (مقابله با نفوذ) دالهاي
محووي گفهماني است که ميتوان از آن تعبير به ماندگاوي انقالب کرد .دو آواي وهبر انقالبد اين
گفهمان از يک سو زمينه پيشرفت و کاوآمدي نظا امهووي اسالمي و از سوي ديگترد تتداو و
حفظ سيرت و تمايز هويهي انقالب اسالمي دو مقابل وقباي غير انقالبي و اسهکباوي است.

کليدواژگان:

اسهحکا ساخت دوونيد اقهصاد مقاومهيد اهاد کبيرد اسهکباوسهيزيد انقالبيگري.

 کاوشناس اوشد علو سياسي دانشگاه تهران (نويسنده مسئول)dr.ghorbani91@gmail.com :

 دانشجوي دکهري علو سياسي دانشگاه تهران
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مقدمه
تحوالت منطقهاي خاووميانهد تالش قدوتهاي غربي به ويژه امريکا وا براي مديريت اين تحوالت
از طريق همراهسازي امهووي اسالمي به دنبال داشت؛ زيرا ايران وا هم بهعنوان ازء مهمي از
بحرانزايي و هم عنصر قدوتمندي دو حل منازعات معرفي ميکردند .اين تحوالتد با مذاکرات
هسههاي و دو نهايت انعقاد براا دو دووه ووي کاو آمدن دولهي با گرايشهاي عملگرايانه
مقاون شد که با تواه به تبعات سنگين تحريم و مشکالت عديده اقهصاديد واه خروج از بحران
وا دو کاهش سطح تنش با غرب و بهويژه آمريکا و حهي وقباي منطقهاي و توسعه ووابط اقهصادي
و سياسي با آنها ميداند .اين نوع دوک و سياستووزي دولت يازدهم وا بايد دو ادامه و ذيل
گفهمانسازندگي يعني توسعهگرايي عملگرايانه معرفي کرد .اعهدالگراييد توسعه اقهصادمحوود
مهناسبسازي مسئوليتهاي فراملي با منافع مليد عملگراييد تنشزدايي و اعهمادسازي و
برونگرايي تعاملي مهمترين دالهاي اين گفهمان است (پروانهد .)99-91 :1394
اين اتفاقات و گفتوگوها و مذاکرات آشکاو و پنهاند برداشتهاي مهفاوتي وا هم دو بين
نخبگان فکري و سياسي و برخي دولتمردان دو سطح داخلي و همچنين طرفهاي مقابل دو
سطح اهاني و منطقهاي بهخصوص آمريکاييها ايجاد کردد از امله اينکه ميتوان مواود مذاکره
و گفتوگو و توافق وا به حوزههاي ديگري هم تسري داد .دو همين زمينه بايد از براا بهعنوان
يک مهغير ميانجي بسياو تعيينکننده نا برد .دو نگاه وهبريد برنامهويزي و نوع نگاه دشمن به
براا بهگونهاي است که با تسري مدل براا به ساير حوزههاي توانمنديهاي واهبردي امهووي
اسالميد ايران اسالمي و انقالبي وا از دوون دچاو ضعفد شکنندگيد اسهحاله و فروپاشي ميکند.
دو اين بين وهبر معظم انقالب  -حضرت آيت اهلل خامنهاي  -با احساس خطر ناشي از تحليل
ديرين خودد با اسهمراو مؤکد بر گفهمان انقالبيگريد مهناسب با اين احساس خطرد بر مؤلفههايي
تأکيد کردند که به نظر ميوسد دال مرکزي آنهاد تالش براي تضمين «آينده و ماندگاوي انقالب
اسالمي و حفظ مرزهاي گفهماني آن» است .لذا ميتوان از آن به گفهمان ماندگاوي انقالب
تعبير نمود .ايشان تأکيد داوند که دشمن همواوه ميخواسهه و ميخواهد عوامل ماندگاويد بقا و
کاوآمدي نظا اسالمي وا از بين ببردد و دو اين واه از ابهکاوات اديدي هم اسهفاده ميکند
خامنهاي دو.)http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=31883 :

(اما
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دو ديدگاه وهبر انقالبد اين گفهمان از يک سو دو پي مقابله و خنثيسازي اقدامات و
عواملي است که ماندگاوي انقالب وا موود هجو قراو ميدهند و از سوي ديگرد دوبرداونده
وهنمودها و خطمشيهايي براي حفظ پوياييد پيشووندگيد پيشبرندگيد اقهداو و عزت انقالب
و نظا اسالمي و دو نهيجهد تضمين تداو آن است .بنابرايند وهنمودهاي ايشان هم واه سلبي
و مقاومتگرانه داود و هم واه ايجابي و شکوفاکننده .اين نوشهاو دو پي تبيين دالهاي محووي
اين گفهمان است.

 .1نظريه گفهمان به مثابه ووش
دو تعريفي سادهد گفهمان بهمعني منظومهاي از معاني و مفاهيم است که يک انسجا دووني
داود و براي دوک مسايل ااوي از آن اسهفاده ميشود .اهميت گفهمان حداقل از دو منظر موود
تواه است:
الف) گفهماند سازنده واود معنايي کنش و وفهاو است .به عباوت ديگرد امر گفهماني به
دنبال هژموني است و دو اين صووت ميخواهد تا شکلهاي مسلط معنا و وفهاو وا تعيين کند و
چون دو شرايط حضوو هژمونيک گفهمانهاد انسانها دو نقشها و موقعيتهايي قراو ميگيرند
که گفهمان براي آنها فراهم کرده است (منوچهري و ديگراند  .)121-120 :1392بنابرايند ميتوان
گفت آنگاه که امري تبديل به گفهمان شودد ميتواند منطق خود وا بر بازيگران و کاوگزاوان
مخهلف ااهماعي تحميل کند و دو اين حالتد امر گفهماني به امر عمومي تبديل شده است.
ب) کاوکرد هويتبخشي گفهمان :امر گفهماني با غيريتسازي به دنبال هويتبخشي به
کاوگزاوان ااهماعي است .اهميت اين ويژگي امر گفهماني دو آن است که هر چيز دو اوتباط
با «غير» هويت مييابد؛ زيرا اشيا داواي ذات و هويت ثابت نيسهند و تنها دو اوتباط با ديگري
و ضديهي که با آنها برقراو ميکنندد هويت مييابند (منوچهري و ديگراند  .)119-117 :1392به
عباوتيد گفهمان با براسههسازي غيرد به هويتبخشي و اتقان دووني مجموعهها ميپردازد .دو
همين واسهاد اهميت ديگر امر گفهماني آن است که زمينه ظهوو گفهمانهاي وقيب وا محدود
ميکند و آنها وا طرد و به محاق ميبرد .به تعبير ديگرد گفهمان براي اينکه بهواند
تعيينکننده شکلهاي مسلط معنا و وفهاو باشد و هويت کنشگران وا تعريف کند؛ اين
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کاوکرد وا از طريق فرايند «براسههسازي و ايجاد فضاي تخاصم و طرد» انجا ميدهد؛ بدين
صووت که گفهمان ها به واسطه فرآيندهاي براسهه سازيد دال ها و نقاط قوت خود وا
براسهه کرده و با به حاشيه واندن کاسهيهايشاند خألها و ضعف هايشان وا ميپوشانند.
همچنين دو فرايندي واوونهد نقاط قوت و برتري وقبا وا به حاشيه برده و نقاط ضعف آنها وا
براسهه ميسازند .بنابرايند مکانيز هاي طرد و براسههسازيد شيوهاي براي تقويت خود و
به حاشيه واندن ديگري است .گفهمانها با بهرهگيري از همين دو شيوه است که با معنادهي
خاص به نشانهها و ااماعسازيد ميتوانند مدلول خاصي وا به دال مرکزي بچسبانند و آن وا
هژمونيک کنند و با طرد و شالودهشکني دال مرکزي گفهمان وقيبد تالش داوند هژموني آن
وا زير سؤال ببرند.
باتواه به آنچه دو باب گفهمان گفهه شدد مجموعه مؤلفههاي آواي مقا معظم وهبري وا
ميتوان منظومهاي گفهماني دانست که اوالً دو آن تالش شده که از گفهمانهاي وقيب
اعهباوزدايي شده و آنها وا طرد و به محاق ببرد؛ ثانياً کوشيده است تا دو اين فرايند به تثبيت
معاني و دالهاي انقالبي بپردازد تا از اين طريق هم بهوانند اهتگيريهاي کالن و شکلهاي
مسلط معنا و وفهاو وا تعيين کنند و هويت انقالبي نظا و مرد دچاو خدشه نشود .نکهه مهم دو
اين ميان اين است که اين گفهمان بايد قابليت دسهرسي و اعهباو نيز داشهه باشد .يعني دو کناو
اين ميکوشد زمينههاي نضج گفهمانهاي وقيب وا از بين ببردد لذا به انهشاو وسيع وهنمودهاي
ايشان دو وسانههاي مخهلف بهويژه دو سطح داخلي اقدا شده است و از اين اهت نگراني
واود نداود و هم اعهباو الز وا دو ميان اامعه کسب کند که تحصيل اين موود اخير مسهلز
اثبات کاوآمدي اين گفهمان دو عرصههاي عيني و عملي است.

 .2منبع و مبناي مشروعيت
همانطوو که اشاوه شدد مجموعه دغدغههاي وهبر انقالب وا ميتوان پيرامون مسئله ماندگاوي
انقالب و دو اهت تضمين آن دانست .به عباوت ديگرد مهمترين دالهاي انديشهووزيهاي ايشان
بهويژه دو بازه موود بروسي مقاون براا د حول دال مرکزي «ماندگاوي انقالب» مفصلبندي و
پردازش شده است .مهمترين دالها و عناصر اين گفهمان به قراو زير است:
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 .1-2اسهحکا بخشي ساختدووني نظا
مشکالت دشواو ناشي از تداو و تشديد تحريمهاي به اصطالح فلجکننده دنياي غرب به وهبري
امريکاد دو کناو سوء مديريتها و غفلتهاي داخليد کشوو وا با معضالت مهمي ووبهوو ساخت.
دو اين شرايطد دو ديدگاه اصلي دو بين نخبگان فکري و دولهمردان واود داشت؛ ديدگاه اول
که دولت يازدهم هم قائل به آن است با وويکردي عملگرايانهد تنشزدايي با غرب و توسعه
ووابط سياسي و اقهصادي با آن اهت وفع تحريمها و توسعه وا خواسهاو است.
اين گفهمان مبهني بر دال مرکزي تعديل و توسعه اقهصادمحوو بر اين عناصر اسهواو شده است:
اعهدالگراييد توسعه به مثابه عدالتد گرايش به الگوي توسعه سرمايهداويد ثبات سياسي داخليد تناسب
قدوت ملي و مسئوليتهاي فراملي با اولويت تثبيت داخليد ديپلماسي اقهصادگرا و برونگراي تعامليد
چنداانبهگرايي و امنيت ملي وشدمحوو (پروانهد )99-91 :1394؛ لذا يک پايه اصلي حل مشکالت کشوو وا دو
تنشزداييد اعهمادسازيد چنداانبهگراييد تعاملسازنده با دنيا و بهويژه غربد گسهرش حوزه مشاوکت
خاواي دو اقهصاد کشوو و  ...ميداند (مصلينژادد  .)130 :1384بخشي از نخبگان فکري اين ارياند
با تواه دادن به اهانيشدن و ضرووت اتصاالت بينالملليد عالج توسعه و کاوآمدي کشوو وا دو نگاه
به بيرون و تالش براي هماهنگي هرچه بيشهر دو نظا اهاني ميدانند (و.ک :سريعالقلمد  .)106 :1384پس
از پيروزي انقالب اسالميد اين ديدگاه دو موود نسبت با بيرون بهويژه غربد ابهدا دو دولت موقت شکل
گرفت و سپس با تفاوتهايي دو دولت سازندگي و با حاکميت ديدگاههاي عملگرايانه تکنوکراتيک
بازسازي و دو دولت خاتمي و سپس ووحاني باز توليد شد (و.ک :قربانيد .)89 :1394
ديدگاه ديگر معهقد است :با تواه به توطئهگري و دشمني پايانناپذير نظا سلطه به
وهبري آمريکا با انقالب اسالمي و همچنين محهمل بودن تبعات نگاه به بيرون براي حل
معضالت کشوو يا به تعبير ديگرد اتصاالت و اوتباطات بينالمللي دوبرداونده پيامدهايي بر ساحتهاي
مخهلف اامعه است (به عنوان مثال و.ک :هانهينگهوند  1392و دياموندد )134 :1392د ميبايست دو عين
حفظ اوتباط با دنياي خاوج و دووي گزيدن از انزوا دو نظا بينالمللد دو تعامل با دنياي خاوجد
ضمن تواه به اين دشمني عميق و دو نهيجه احهمال آسيب وساندن به انقالب و نظا د براي
مديريت تبعات آن نيز چاوهانديشي شود و لذا دو حوزه اوتباط با خاوجد قائل به مالحظاتي است.

104

دوفصلنامه علمي – تخصصي انديشنامه واليت ،شماره  ،3بهار و تابستان 1395

از طرف ديگر معهقد است که بايد با تمرکز دو نگاه به دوون و ظرفيتهاي بسياو داخليد
مشکالت مواود وا حل کرد .مقا معظم وهبريد نماينده ويژه اين ديدگاه است.
مقا معظم وهبري معهقد است :دو مقابل ايده نگاه به بيرون براي حل مسائل کشوو و دو مقابله
با تهاامات و تهديدات خاوايد ايده تقويت ساختدوونيد بديلي براي توسعه و پيشرفت کشوو و
کاوآمدي نظا است .از ديدگاه ايشاند تنها واه ويشهکن کردن مشکالت پيشوو و مصون ماندن از
تکانههاي طبيعي و مصنوعيد نه دو نگاه به بيروند بلکه دو تکيه به داخل و اسهفاده از ظرفيتهاي
دوونزاي داخلي است (اما خامنهاي دو .)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=23175 :اين
ديدگاه مدعي است ايده تقويت ساخت دوونيد يک انبه ايجابي داود که عامل پيشرفت و کاوآمدي
است و يک انبه سلبي که ماهيت انقالبي و اسهکباوسهيزانه نظا وا حفظ ميکند.
يک ديدگاه قوي دو دنياي امروز اين بوده است و تبليغ ميشود که چنانچه کشووي خواهان
شکوفايي اقهصادي استد بايد به مداوهاي اهاني توسعه وصل شده و از امکانات خاواي بهره ببرد و
لذا وويکردهاي اسهقاللطلبانه نميتواند به توفيق برسد (و.ک :ههنهد  .)1392بدين معناد اسهقاللطلبي
ناشي از انقالبيگري به نوعي با توسعه اقهصاديد مانعةالجمع محسوب ميشود .ايده اسهحکا بخشي
ساخت دووني با نادوست دانسهن اين گزاوهد بر آن است که دو عين حفظ عزت ملي و اسهقالل
سياسي و ايدئولوژيکد با تقويت ظرفيتهاي دوونيد توسعهد پيشرفت و شکوفايي اقهصادي قابل
تحقق است (اما خامنهاي دو.)http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=33412 :
به اين نکهه نيز بايد تواه کرد که اسهحکا بخشي ساخت دوونيد موضوع اديدي نيست و
دو ساير کشووها نيز کاوآمدي خود وا نشان داده است .دو اين خصوص نيز حداقل ميتوان به دو
موود اشاوه کرد :اووپاي غربي و ( NICsکشووهاي تازه صنعهي شده)

(و.ک :بشيريهد 171 :1386؛

ليپزيگرد 49-15 :1375؛ سيفد  .)281 :1389شايان تواه است که اسهحکا بخشيد الگويي براي
مديريت توسعه کشوو است که برخالف الگوهاي وايج دو دنياد تکساحهي نبودهد بلکه دو اينجا بر
نقش عنصر معنويت و ايمان بهعنوان يکي از اوکان اصلي و دو عين حالد مقو اسهحکا بخشي
ساخت دووني نيز تأکيد ميشود .دو واقعد به باوو مقا معظم وهبريد «ايمان اسالمي»د دو کناو
«پيشرفتهاي علمي»د «توانمندي اقهصادي» و «توانمندي دفاعي بازداونده»د «توانمندي سياسي
ملي بهمعناي وحدت و انسجا ملي نسبت به مباني نظا » و «امعيت اوان کشوو» ازامله
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توانمنديهاي ششگانه اساسي کشوو هسهند که ميتوانند دو اسهحکا بخشي و اوتقاي کاوآمدي
نظا نقشآفرين

باشند (اما خامنهاي دو.)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=33371 :

 .2-2اقهصاد مقاومهي
اقهصاد مقاومهي که ايده و مدلي عملي براي اسهحکا بخشي به ساخت دووني نظا دو بُعد
اقهصادي است از طرفي پاسخي به شرايط تحريمي حاکم بر اقهصاد کشوو است و از طرف ديگرد
مهناسب با ويژگيهاي اوزشي انقالب اسالمي و شرايط محيطي و بينالمللي نظا امهووي
اسالمي است .لذا يک الگوي هميشگي و پايداو براي مديريت توسعه اقهصادي کشوو است.
دو دووه پسابراا د وهبر انقالب با احساس خطر از اينکه به بهانه وفع تحريم و ووود ايران
به بازاوهاي اهانيد اين سياست مهمد تضعيف شودد آن وا موود تأکيد بيشهر قراو داد .بهگونهاي
که پربسامدترين واژه دو بيانات ايشان از ابهداي سال  95تاکنوند «اقهصاد مقاومهي» بوده است
).(Khamenei.ir
از منظر مقا معظم وهبري چنين دويافت ميشود که اقهصاد مقاومهيد اقهصادي دوونزا و
برونگراست که قوا خود وا مرهون توانمنديها و موقعيتهاي کمنظير يا بينظير دوون کشوو
است .منحني نموداو اين اقهصاد تابع نوسانات و تصميمات خصمانه دشمنان نيست و بهتبع بنياد
اسهواو و پايداو آموزههاي اصيل ديني و مهناسب با ايمان و اواده واسخ مديراند توليدکنندگان و
مصرفکنندگاند مقاو و اسهواو بوده و دونهيجهد سرشت دفاعي داود (طاهري سرتشنيزيد .)5 :1394
 .3-2اسهکباو سهيزي
دو نظر مقا معظم وهبريد اسهکباوسهيزي ازامله دالهاي حياتي و مهم گفهمان انقالب
اسالمي است که از يکسو عمق واهبردي و ظرفيت الها بخشي دو سطح منطقه و تا حدودي
نظا بينالملل وا براي انقالب و نظا امهووي اسالمي به اومغان آووده و از سوي ديگرد باتواه
به همين ظرفيتد سبب اسهحکا مرزهاي گفهماني انقالب و تمايز آن با گفهمانهاي غيرانقالبي
و اسهکباوي ميشود .به همين دليل ازامله موضوعاتي است که دشمن دو دووه پسابراا
تالش ميکند تا آن وا خدشهداو کند .از اينوود تالش براي حفظ سياستهاد وفهاوها و ماهيت
اسهکباوسهيزانه نظا اسالمي دو اولويت دغدغهها و نگرانيهاي مقا معظم وهبري قراو داود و
نسبت به هرگونه واود شدن خدشه به اين آومان هشداو ميدهند .از امله دو هر باو مذاکره و
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نشست و برخاست با مقا هاي غربي و آمريکايي بر اين ويژگي انقالبي تأکيد کردهاند .دو اين
خصوص دو ديداو دانشجويان

(اما خامنهاي دو)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=30255 :

اصراو ميکنند« :مباوزه با اسهکباو و نظا سلطهد براساس مباني قرآنيد هيچگاه تعطيلپذير
نيست و امروز آمريکا کاملترين مصداق اسهکباو است» .از اين منظرد معناي ضمني هرگونه
کمتواهي يا بيتواهي به شعاوها و آومانهاي انقالبي مانند اسهکباوسهيزيد زيرسؤال وفهن
دالهاي هويتبخش و برتر گفهمان انقالب اسالمي است .بنابرايند دو اينصووت نظا اسالمي از
داعيههايي که عامل قدوت و اقهداو ملي و منطقهاي آن محسوب ميشوندد تهي ميشود.
دوواقعد دو شرايطي که آمريکا هنوز امهووي اسالمي ايران وا دشمن خود ميداند و از تغيير
ووش و نه تغيير واهبرد دو قبال ايران سخن ميگويدد آنگونه که باواک اوباماد وئيس امهوو و
اان کري وزير خاواه سابق آمريکا باوها بر اين نکهه تصريح کردهاندد هرگونه تغيير واهبرد دو
مقابل آن و کم ونگ شدن آومانهايي مانند اسهکباوسهيزي ميتواند به معناي تغيير دو دالهاي
برتر گفهمان انقالب اسالمي باشد.
دو ديدگاه وهبر انقالبد برخالف تصوو عدهاي که اسهکباوسهيزي وا سبب انزواي ايران دو
نظا بينالملل ميدانندد کناو گذاشهن اين آومان نه تنها سبب عزت ايران اسالمي نميشود که
قدوت و نفوذ منطقهاي اين نظا وا نيز محدود ميکند؛ زيرا اسهکباوسهيزي پشهوانه اساسي نفوذ
منطقهاي و بينالمللي امهووي اسالمي ايران و به مثابه عاملي براي تضمين آن محسوب ميشود.
بنابراين پديدههايي همچون براا نميتواند و نبايد سبب تغيير هويت امهووي اسالمي ايراند
به عنوان يک کشوو انقالبي اسهکباوسهيز و الها بخش شود و اين دقيقاً نقطه مقابل هدفگذاوي
دشمن است که ميکوشد نشان دهد که امهووي اسالمي ايران از مواضع خود کوتاه آمده و
حاضر به تغيير وفهاو شده است.
 .4-2اهاد کبير؛ مقابله با نفوذ دشمن
مقا معظم وهبري پس از انعقاد براا د بهطوو ويژهد بر موضوع نفوذ دشمن دو پسا براا
هشداو دادند .ايشان دو ديداو اعضاي مجمع اهاني اهل بيت عليهمالسال و اتحاديه واديو و
تلويزيونهاي اسالمي

(اما

خامنهاي دو)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=30524 :

نقشه دشمن وا بر دو محوو ايجاد اخهالف و نفوذ دانسهه و تأکيد ميکند که دو اريان اين
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مذاکرات هسههايد نيت آنها اين بود که از اين مذاکرات و از اين توافقد وسيلهاي پيدا کنند
براي نفوذ دو داخل کشوو .ايشان دو ديداو فرمان دهان سپاه پاسداوان انقالب اسالمي

(اما

خامنهاي دو)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=30791 :د تأکيد کردند که« :امروز نفوذ
دشمن يکي از تهديدهاي بزوگ است براي اين کشوو؛ دنبال نفوذند».
دوواقعد پس از انعقاد براا د باتواه به سابقه دشمني طرف مقابلد به ويژه آمريکاييهاد اين
سؤال مطرح شد که آيا آنها از اهداف خصمانه خود دو قبال انقالب و نظا امهووي اسالمي
ايران کاسهه و يا حهي دست برداشههاند؟ براساس نظر وهبري ميتوان گفت توافق با ايران به
معناي تغيير واهبرد آمريکا دو قبال ايران و کاهش يا لغو دشمني نظا سلطه با نظا اسالمي
نيست؛ بلکه شيوهها و ابزاوهاي اين دشمني تغيير خواهد کرد .از اين وود پروژه و نقشه آمريکا
براي نفوذ دو ايران دو همين واسها قابل تحليل و اوزيابي است.
ميتوان گفت که مقا معظم وهبري با طرح موضوع نفوذد بر تداو خصومت دشمنان
تأکيد کرده و به برخي دولهمردان گوشزد کردند که اوتباطات گسهرده با دنياي خاوج و تواه به
بيرون براي حل مسائل کشوود به صووت محدود قابل پذيرش است و براي مديريت تبعات آن
بايد هوشمندانه عمل کرد .دو اين منظرد مقابله با نفوذ به معناي انزوا نيست اما باتواه به سابقه
تاويخيد امکانات و انگيزه دشمن براي نفوذ همهاانبه و فراگير دو کشوود نسبت به افزايش
سطح تماس با دشمن محذوويت قائل است.
وهبري با دوک خود از نقشه دشمن و آگاهي از وضعيت و امکانات داخلي کشوود معهقد به
ابهکاو عمل و بسهه نبودن دست نظا اسالمي دو موااهه با نقشه دشمن براي نفوذ است.
دوواقعد اين برداشت با اذعان به واقعي بودن تالش دشمن براي نفوذد شيوه صحيح موااهه با
آن وا نه دو طرد کامل تعامالت با دنياي خاوج و نه دو ادغا ِ بدون تواه به تبعات احهمالي دو
نظا بينالملل ميداندد بلکه تواه به مديريت تعامالت با دنياي خاوج و بسهن ووزنههاي نفوذ
دو عين تعامل وا تجويز ميکند .به تعبيريد ميتوان گفت اعهقاد وهبر انقالب بر اين است که
شيوه موااهه ما با دنياي خاوج و کيفيت اسهفاده ما از امکانات بينالمللي است که ميتواند
بسهرساز نفوذ باشد.

108

دوفصلنامه علمي – تخصصي انديشنامه واليت ،شماره  ،3بهار و تابستان 1395

وهبر انقالب از مفهومي بر گرفهه از ادبيات قرآني به نا «اهادکبير»د تفسير و تعبير به
عد تبعيت از دشمن کرده و از آن بهعنوان نسخهاي براي مقابله با نفوذ ياد ميکنند

(اما خامنهاي

دو .)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=33172 :دو اين نگاهد دو ادامه انگ نر و
اقداماتي چون انقالب ونگي و تحريمد آمريکا با تمرکز بر واهبرد نفوذد با هدف تضعيف توانمندي
هاي دووني نظا اسالمي و به حاشيه بردن نهادهاي انقالبي و با شيوه نفوذ دو اوکان
تصميمگيري و تصميمسازي نظا د به ادامه انگ با امهووي اسالمي ميپردازد.
دو نظر قائالن اين ديدگاهد به نظر ميوسد دو اشکال انگ نر د نقطه اتکاي دشمن براي
پيشبرد اهداف خصمانهاش دو قبال نظا اسالميد اقليهي طرفداو غرب دو داخل کشوو است .با
اين تفاوت که دو موجهاي قبلي انگ نر د سرمايهگذاوي دشمن بر ووي توده اقليت غربگرا
دو داخل کشوو مهمرکز بود و کوشيد تا با به صحنه کشاندن آنهاد تحوالت موودنظر خود وا دو
داخل کشوو شکلدهيد سازماندهي و به نهيجه برساند؛ اما دو موج اديد اين انگد دشمن به
سرمايهگذاوي بر ووي طيفي از نخبگان حاضر دو برخي مصادو اموو کشوو مهمرکز است؛ بهويژه
آن دسهه از نخبگان توسعهگرايي که معهقدند واهحل مسائل کشوود دست کشيدن از انقالبي
گريد عد منازعه و تنش با نظا ظالمانه حاکم بر دنياد ادغا دو اهاني شدند کمونگ شدن
اهتگيريهاي اسهقاللگرايانه کشوو و  ...است .به عباوت ديگرد دشمن با واهاندازي کودتاي
ونگي و تحريم امهووي اسالمي ايران دوصدد بود تا با فشاو از پاييند صراط مسهقيم انقالب وا
منحرف کند و آن وا به تبعيت و اطاعت از خود واداود .اما دو موج سو د دشمن با اميد بسهن به
نخبگان تجديدنظرطلب و با اميد چانهزني از باال توسط برخي از آناند مهرصد تغيير وفهاو نظا
اسالمي و مطيع ساخهن آن نسبت به خود است.
وهبر انقالب واه مقابله با نفوذ وا اهاد کبير بهمعناي عد تبعيت از دشمن ميداند .چرا که
همانگونه که دشمن با اميد بسهن به تبعيتپذيري برخي نخبگاند اميدواو است که نظا
اسالمي وا به اساوتِ تبعيت از خود دوآوودد نسخه مقابله با اين شيوه دشمنيد حفظ
حساسيتها نسبت به دشمند او وا دشمن دانسهن و عد تبعيت و مباوزه عملي با دشمن دو
تمامي ابعاد سياسيد ااهماعيد فرهنگيد اقهصادي و ...است.
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 .3انقالبيگري
احساس خطر نسبت به تحريف انقالب و دوونمايههاي آن همواوه و از امله دو دووه اديدد
دغدغه مقا معظم وهبري بوده است .اين احساس خطر هم ناظر به تالشهاي دشمن براي
تحريف انقالب و تهي ساخهن آن از عناصر حياتبخش است و هم ناظر به ديدگاه برخي
اريانهاي فکري و سياسي داخلي که از پايان انقالب سخن ميگويند .از اين وود مقا معظم
وهبري براي مقابله و خنثي کردن اين خطرد دو اشاوه به خطوط اصلي انقالبد به ترسيم
هندسه انقالب اسالمي پرداخت.
وقهي از هندسه انقالب سخن به ميان ميآيدد منظوود اصول اساسي و زيربنايي آن است که
شکلدهنده و مشخصکننده هويت و ماهيت آن انقالب ميباشد .از نظر مقا معظم وهبريد بر
اساس سخنان اما خميني(وه)د موضوع مرد د اسهقالل کشوود تدين و پايبندي به مباني
اسالميد مباوزه با اسهکباو و زووگوييد مسئله فلسطيند موضوع معيشت مرد و تواه به
مسهضعفين و وفع فقرد خطوط اصلي انقالب هسهند که از ترکيب آنها هندسه انقالب بهدست
ميآيد (دو ديداو دبير و کاوشناسان دبيرخانه شوواي عالي امنيت مليد  .)1394/11/14انقالب اسالمي نيز
تنها زماني انقالب اسالمي خوانده ميشود که همه اضالع و اصول واودي آن کناو هم قراو
گرفهه و مواود باشند.
بهعنوان مثالد نميتوان مدعي انقالبيبودن و انقالبيگري بودد اما نسبت به مسئله مهمي
چون اسهکباوسهيزي غافل بود و يا اينکه دغدغه تواه به معيشت مرد و تالش براي حل
مشکالت اقهصادي وا داشتد ولي نسبت به اسهقالل کشوو يا مسئله فلسطين بيتواه بود.
بنابرايند هرگونه افراط و تفريط دو تواه و عمل به خطوط اصلي انقالب اسالميد به معناي
خدشهداو ساخهن ساخت هندسه انقالب اسالمي است و دو اين صووتد حهي ميتوان ادعا کرد
که کمتواهي به يکي از اصول مذکوود عامل بيونگ شدن هندسه انقالب ميشود زيرا انقالب
اسالمي يک کليت آوماني تا و تجزيهناپذير است و تنها با کناوهم قراوگرفهن (دادن) مجموعه
اين اصول است که ميتوان از هندسه انقالب اسالمي سخن گفت .دو منظر وهبريد اريانات و
کساني انقالبي کامل خوانده ميشوند که الهزا عملي به همه خطوط اصلي هندسه انقالب
داشهه باشند.
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عالوه بر ايند ايشان با تأکيد بر مفهو هندسه انقالبد تالش داوند اين پيا وا به دشمنان
انقالب که چشمانهظاو و اميدواو به تغيير هويت و وفهاو نظا اسالمي هسهندد منهقل کنند که
انقالب همچنان بر مواضع انقالبي و هندسه حقيقي خود پافشاوي ميکند .دو نظر ايشان تبيين
هندسه انقالب به منظوو ديدباني از گفهمان اصيل انقالب و بيان اين نکهه است که انقالب اسالمي
برخالف انقالبهاي ديگرد تاويخ مصرفداو نيستد بلکه صيرووتي دائمي و حقيقهي ااويدان است
که گذو زمان و غباو حوادث ووزگاو سبب کمونگ شدن هندسه حقيقي آن نميشود.
وهبري دو اين واسهاد دو مراسم سالگرد اوتحال اما (وه) انقالبيگري وا مفهومي داواي
شاخصهاي مهعدد دانسهه و به تبيين پنج موود از آنها ميپردازد .پايبندي به مباني و
اوزشهاي اساسي انقالب اسالميد هدفگيري مسهمر آومانها و همتبلند براي وسيدن به آنهاد
پايبندي به اسهقالل همهاانبه کشوود حساسيت دو برابر دشمن و تبعيت نکردن از او و تقواي
ديني و سياسي (اما خامنهاي دو.)http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=33238 :
دوواقعد برخالف نگرش بدبينانه و محافظهکاوانه نسبت به پديده انقالب که انقالبها وا
اساساً نوعي خالف عادتد عاوضه و بيماوي ميداند که باالخره پس از مدتي از تبوتاب ميافهند
و ووند تحوالت اامعه از مسير غيرعادي و منحرفشده ناشي از انقالبد برميگردد و ووند
نرماليزاسيون (عادي شدن) اموو دوباوه آغاز ميشود (برينهوند  .)275-240 :1366مقا معظم
وهبري با تأکيد بر انقالبي بودند انقالبي ماندن و حفظ ووحيه و تفکر انقالبيد تالش داود بر
سناويوي برخي که انقالب اسالمي وا دو پايان خط خود ميدانند و معهقدند که ترميدوو انقالب
اسالمي فراوسيده استد خط بطالن بکشد.
بنابرايند از ديدگاه مقا معظم وهبريد انقالب اسالمي يک انقالب تکاملي و نه ترميدووي
است؛ زيرا آومانهاي آن آومانهايي تاويخمصرفداو نيسهند و اينگونه نيست که سيل گذو
زماند آومانهاي اين انقالب وا با خود ببرد .به عباوت ديگرد انقالبد صيرووتي دائمي و ضرووتي
هميشگي است که خود وا دو مسير شدن و نه پايان ميداند مگر آنکه آومانهاي انقالب تحريف
شود و افراد انقالبي و کنشهاي انقالبي طرد و به حاشيه وانده شوند .برهمين اساس است که
دشمنان انقالب نيز سعي دو تحريف انقالب و تضعيف نهادها و نيروهاي انقالبي داوند.
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نهيجه
مشروعيت گفهمان انقالبيگري مقا معظم وهبريد دو تداو خود و مهناسب با تحوالت داخلي
و منطقهاي بهويژه دو دووه پسابراا د حول عناصري باز توليد شد که ميتوان آنها وا دالهاي
گفهمان ماندگاوي انقالب ناميد .اين دالها که بيشهرين تأکيد و اصراو وا دو دووه اديد دو
خطابات وهبري داشههاند شامل :اسهحکا ساخت دووني نظا د اقهصاد مقاومهيد اسهکباوسهيزي
و آمريکاسهيزيد اهاد کبير (مقابله با نفوذ) و انقالبيگري است.
اين گفهمانسازي از آن اهت است که دو منظر وهبر انقالبد انگ تما عياو نظا سلطهد
ماندگاوي انقالب وا از طريق به چالش کشيدن کاوآمدي آن از يک سو و مخدوش کردن تمايز
هويت انقالبي ايران دو مقابل وقباي غير انقالبي و اسهکباويد هدف قراو داده است .لذا وهبري
معهقد است گفهمان ماندگاوي دوست دو طرف مقابلد هم خود وا زمينهساز پيشرفت و کاوآمدي ميداند
و هم عامل حفظ سيرت و هويت و دو نهيجه تداو حيات انقالب و الها بخشي آن است .از
نهايج پذيرش اين گفهمان دو ذيل گفهمان کالن انقالبيگريد اصالت اسهقالل بر وابطه و مواضع
انقالبي بر تعامل خاواي بهويژه با غرب است.
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