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بـه نقـل از گـزارش خبرگـزاری فارس از مشـهد،  بیسـت و سـوم دیماه گذشـته جلسـه مجمع 
عمومـی جبهـه عدالتخـواه مشـهد در مسـجد حجه المهـدی محلـه راه آهـن  برای مشـورت 

پیرامـون انتخابات شـوراهای شـهر؛ برگزار شـد.
و  دینـی  دربـاره ظرفیت هـای مردم سـاالری  کـه  بـود  ایـن نشسـت  وحیـد جلیلـی مهمـان 

می خوانیـد. را  سـخنرانی  ایـن  در  او  سـخنان  ویراسـته  کـرد.  سـخنرانی  آن   چالش هـای 
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طراحیاصولگرایانواصالحطلبان تاملیدر
برایسکوالریزاسیونجمهوریاسالمی

آزادیوجمهوریلتواسلالمیت جمهلوریاسلالمی،مقلدمبلر اصلیتریلنشلعاِر اسلتقالل؛در
فرهنلگاسلت.وهویلتبلااسلتقاللمعرفتی اسلت.اسلتقاللدرسیاسلت،هملانهویلتدر

املامخمینلیوانقلالباسلالمیاسلت. میشلود؛هملانکلهمهمتریلنممیلزهوامتیلاِز آغلاز
ایلن مهلم اسلت کله ما مراقب تئوری هلای انقاب، مبانی انقاب، تعاریفی که با انقاب اسلامی 

شلکل گرفته و وارد جامعه ایران شلد ه باشلیم و اینها را؛ هم حفظ و هم تازه گردانی کنیم.
حواسلمان باشلد انقلاب اسلامی پیلش از آن کله یلک انقلاب اجتماعلی یلا سیاسلی یلا فرهنگی 
باشلد، یلک انقلاب معرفتلی اسلت. مبانلی و آرمان هلای دقیلق و محکلم دارد. بلرکات انقلاب، 

نتیجله سلازوکارهایی اسلت کله در آن مبانلِی معرفتلی ریشله داشلته اسلت.
؛ بلکه چون  اسلتقال؛ مقلدم بلر دیگلر مفاهیلم اسلت نله صرفا به اقتضلای وزن و ریتم آن شلعار
انقلاب اسلامی؛ تعریلِف مسلتقل خلود از آزادی؛ جمهوریلت و اسلامیت را دارد و همین اسلت 

کله او را از دیگلر انقاب هلا و نظام هلای دنیلا ممتلاز کرده اسلت.
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بیانیهگامدومتالشمیکندبحثهایپیشلراِنجامعهایراندرچنددههآیندهراازسلطوح
راهبلردیوتئوریلکارتقلاءبدهلدومبانلیمعرفتلیوآرمانلیانقالبرا تاکتیکلیواجرایلیبلهتلراز
تئلورِیرهبلرانمعرفتلیاش؛روبلهانحطلاطخواهد یلادآوریکنلد،چلراکلهانقلالببلادورشلدناز

رفت.

آیت اهلل خامنه ای در بیانیه گام دوم می گوید: 
یک برکت بزرگ انقاب اسامی این است که مشارکت مردمی را در انتخابات به اوج رسانید. 

در بند چهارم می گوید:
، بیلرون  ” انقلاب اسلامی را… از انحصلار طبقله ی محلدود و عزلت  گزیلده ای بله نلام روشلنفکر
آورد؛ این گونه، روشلنفکری میان عموم مردم در همه ی کشلور و همه ی سلاحت های زندگی 

جاری شلد.”
چلرا بعضلا داریلم از ایلن بلرکات فاصلله می گیریلم؟ و بدتلر از آن ایلن کله چلرا دور شلدن از ایلن 
مبانلی؛ حساسلیتی در ملا ایجلاد نمی کنلد و بدتلر ایلن کله گویلی قبلا اشلتباه می کرده ایلم و ” 

ایلن، درسلته” .
یک دلیلش این است که  نگاه معرفتی و آرمانی را کنار گذاشته ایم و نگاه تاکتیکی را جایگزین 

کرده ایم.
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متاسلفانه بحث هلای معرفتلی و تئوریلک  ملا در حلوزه مسلایل جمهوریلت و مشلارکت و رقابت 
و …  رقیلق و ضعیلف شلده و جلای کار معرفتلی،  و همبسلتگی تئوریلک را بحلث هلای اجرایلی 

وتشلکیل ائتلاف هلای پوشلالِی تاکتیکلی ، گرفتله اسلت.
هلمگسلیختگیوالغلرِی حاللیکلهاز ائتلالِفتاکتیکلیراجایگزیلنوحلدتکلملهکردهانلددر

تئوریلکرابلاترفندهلایتاکتیکلیوبلهقلولخودشلانسیاسلتورزی،نمیشلودرفلوکلرد.

آقا در گام دوم می فرمایند:
“و میلان جوشلش انقابلی و نظلم سیاسلی و اجتماعلی، تضلاد و ناسلازگاری نمی بینلد بلکله از 

نظریله نظلام انقابلی تلا ابلد دفلاع می کنلد.”
آیلتاهلل اگلر نظریله مردم سلاالری دینلی و والیلت فقیله؛ حاصلل عملر املام اسلت؛ حاصللعملر
یلککلملهخالصلهکنیلمهمیلن”نظریلهنظلامانقالبلی”اسلتکله بخواهیلمدر خامنلهایرااگلر
یکجملهتبیینکردهاسلت:“میانجوشلشانقالبیونظمسیاسلی اساسلشراایشلاندر

واجتماعلی،تضلادوناسلازگارینمیبینلد”.

 انتخابات؛ عرصه چیست؟ عرصه مهم سازمان دهی نظم اجتماعی و سیاسی.
ح می کننلد. می فرمایند کله نباید هیچ  لر تئوریلک دارنلد بلا ملا مطلر

ُ
 آقلا ایلن را بله عنلوان یلک تلنگ
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وقلت بیلن “سلازمان دهلی اجتماعلی و سیاسلی” و  “جوشلش انقابلی” فاصله بیفتد.
مرزبندی هلای  بله  و  پایبنلد  بشلّدت   “  : کله  اسلت  ایلن  انقلاب  دربلاره  دوم  گام  در  آقلا  حلرف 
خلود بلا رقیبلان و دشلمنان بله شلّدت حّسلاس اسلت. بلا خطلوط اصللی خلود هرگلز بی مباالتلی 
نمیکنلد و برایلش مهلم اسلت کله چلرا بمانلد و چگونله بمانلد. بی شلک فاصلله ی میلان بایدهلا 
فاصلله ای  ایلن،  اّملا  میدهلد،  و  داده  علذاب  را  آرمان خلواه  وجدانهلای  هملواره  واقعّیتهلا،   و 

طی شدنی است” .
بعضی ها می گویند چرا ما باید با رقبا و دشمنان مرزبندی داشته باشیم و متفاوت باشیم؟

 ملللا کللله از امریلللکا دموکرات تلللر نیسلللتیم، از اروپلللا کللله دموکرات تلللر نیسلللتیم؛ نصلللف مردم شلللان 
در انتخابلللات شلللرکت نمی کننلللد، چللله اشلللکالی دارد هملللان ملللدل را بازسلللازی کنیلللم؟ اصلللا 
 همیلللن ملللدل آمریکایلللی بللله مذاق شلللان خلللوش می آیلللد، می گوینلللد هلللر چللله ملللردم کمتلللر 

شرکت کنند بهتر.
رهبلری می گوینلد: بلا خطلوط اصللی خلود هرگز بی مباالتی نمی کنلد و برایش مهم اسلت که: “چرا 

بمانلد و چگونله بمانلد”، اینهلا بحث هایی اسلت که در  انتخابات، کاربردی می شلود.
آقلا می گویلد: “بی شلک فاصلله میلان بایدهلا و واقعیت هلا هملواره وجدان هلای آرمان خلواه را 

علذاب داده و می دهلد.”
املا داریلم می بینلم در ایلن انتخابات هلای اخیلر؛ دیگلر علذاب وجدانلی هلم وجلود نلدارد! یعنلی 
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انگار اصا باید همین  جوری باشلد! نه تنها عذاب آور نیسلت برایشلان، بلکه شلوق انگیز هم 
هسلت! شلما سلراغ دارید اصولگرایی را که از به حضیض افتادن مشلارکت در انتخابات اخیر، 
علذاب وجلدان گرفتله باشلد؟ یلک نمونله سلراغ داریلد؟ دههلا نمونله خافلش بلا ذوق زدگی هلا و 

خوشلحالی های زایدالوصلف سلراغ نداریلد؟

کنمکهشلوقیوهمتی همبایلدتکرار ایلنراملندهسلالپیلشهلمگفتلمومتاسلفانههنوز
جریانانقالبیدیدهنمیشلود. بلرایتبییلنابعلادجمهوریتینظلامدر

آقلابلرجمهوریلتو املامو داشلتهباشلیمایلنهملهحمایلتواصلرار حاللیکلهبایلدبلاور در
باشلد. نداشلته ریشله دینلی معرفتلی مبانلی  در نمیتوانلد مردمسلاالری؛

نپرداختلنبلهابعلادجمهوریتلینظلام،یلکخطلایراهبلردیاسلتکلهالبتلهدرضعلفتئوریک
نیروهلایانقالبلیریشلهدارد.

لَواٌت َوَمَسلاِجُد ُیْذَکلُر ِفیَهلا 
َ
َملْت َصَواِملُع َوِبَیلٌع َوَصل ُهِدّ

َ
لاَس َبْعَضُهلْم ِبَبْعلٍض ل ِ الَنّ

لُع اهلَلّ
ْ

 َدف
َ

لْوال
َ
َول

. ِ
اْسلُم اهلَلّ

می شلود مردم سلاالری را ایلن جلوری هلم دیلد کله اگلر “دفلع اهلل الناس بعضهم ببعض” نباشلد؛ 
اگلر گروه هلای قلدرت بلا همدیگلر کنترل نشلوند، دین نابود می شلود.
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 راجع به رقابت سیاسی، باالخره اسام حرفی دارد یا ندارد؟ مبنایی دارد یا ندارد؟
دوستان نخبه؛ هم حوزوی هم دانشگاهی، باید فکر تولید کنند و ادبیات بسازند.

 خیللی هلم ملا حلرف داریلم. تلک  تلک فرازهایلی کله در بیانلات املام و آقلا بله آن اسلتناد شلده 
می توانلد کللی تفصیلل پیلدا کنلد و بازخوانلی تئوریلک بشلود.

الحاضر لوالحضور مبانیمعرفتیمااز
تاوشاورهمفیاالمر

تاامرهمشوریبینهم،
تالوالدفعاهللالناسبعضمببعض،

تارضاالعامهوسخطالخاصه؛
تالیقومالناسبالقسط،

اینهامیشودکتابهانوشت. کداماز و….برایهر
شلما اسلم خودتلان را گذاشلته اید عدالت خلواه! قلرآن می فرمایلد: “لیقلوم النلاس بالقسلط” ، 
امروز روزی است که باید روی این کلمه وسطی زوم کنیم: ایستادگی فراگیر عمومی و مردمی!
 بلللرای اقامللله عداللللت؛ جمهلللور ملللردم بایلللد در صحنللله باشلللند. صرفلللا بلللا حرکلللت نخبگانلللی و 
گروهکلللی نمی شلللود، ایلللن را قلللرآن دارد بللله ملللا می گویلللد و ملللا فکلللر کردیلللم بلللا دو تلللا وبلللاگ 
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ملللا  بلللله  نیمللله سیاسلللی   تلللا تشلللکل نصفللله  یلللا چهلللار  اینسلللتاگرام  تلللوی  تلللا صفحللله   و دو 
عدالت خواه شدیم!

، ملردم یعنی جمهور مردم نه یک   لیقلوم النلاس بالقسلط، خلدا می گوید ملردم را بیاورید پای کار
تعلداد خاصلی. این آرمان ما و مبنای معرفتی ماسلت.

املروز بله نظلر می رسلد هملان اتفاقلی کله در دهله هفتلاد و هشلتاد در حلوزه اقتصلاد بله نلام 
تکنوکراسلی، )عمدتلا توسلط کارگلزاران و اصاح طلب هلا( شلکل گرفلت و ملا دیر بله فکر نقدش 
افتادیم؛ دارد تکرار می شود و این بار تکنوکراسی، در حوزه سیاست به شکل بسیار خطرناک 

و مخربلی توسلط مدعیلان اصولگرایلی؛ بازسلازی می شلود.
رامیگذارم:”تاکتیکراسی”! مناسماینپدیدهخسارتبار

تاکتیکراسییعنیچه؟
حلوزهمعرفتلیوآرمانیوفروکاستنشلان کلردِنمسلائلوراهحلهلااز تاکتیکراسلییعنلیدور

بلهسلطوحتاکتیکلیواجرایی.
اگلللر، در دهللله 70 و 80؛ سلللازمان دهی اقتصلللادی ملللا؛ از مبانلللی و شلللاخص هاِی معرفتلللی و آرمانلللی 
بللله بحث هلللای صرفلللا تکنیکلللی و اجرایلللی و  انقلللاب اسلللامی فاصلللله گرفلللت و متکلللی شلللد 
 پراگماتیسلللتی؛ املللروز هلللم، در  ایلللن دو دهللله ؛ یعنلللی  دهللله 90 و دهللله آینلللده کللله در پیلللش داریلللم؛ 
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سلللازماندهیاجتماعلللیوسیاسلللی؛بلللاغلبلللهدادن اصولگراهلللادارنلللدتلللالشمیکننلللدکلللهدر
جهلللاتمختلفلللیمشلللابه تئلللوری؛یلللکتاکتیکراسلللیسیاسلللیراحاکلللمکننلللد؛کلللهاز تاکتیلللکبلللر

هملللانتکنوکراسلللیاقتصلللادیاسلللت.
اصولگرایلی؛تاکتیسلینهاجلایتئوریسلینهاراگرفتهانلدوملابلهانلدازهکافلیبله در املروز
توجلهنمیکنیلم.یکتعلدادژورنالیسلتهاوتوئیتیسلتهایمرتبطبلاامنیتیهاو ایلنخطلر
اجلرایمطامع وفضلاراملتهبکنند؛میشلوندمحور اطالعاتیهلاکلهبلدنلددیگلرانراجوگیلر
میکننلدکلهبلا ،ایلناسلتکلهحتلیتئوریسلینهایملاراوادار بزرگتلر باندهلایقلدرت.وخطلِر

مبانلیمعرفتی،تاکتیسلینبشلوند. تنلازلاز
تهرانبودکهدیدیلدامثالآقای انتخاباتمجلسیازدهلمدر کلهنمونلهاشبیانیلهآقایلاندر
سلیدمهدیمیرباقلریوآقلایپناهیلانو…هلمکلهیلکعملقتئوریکلیداشلتند؛اینهلاهلمدر
قاملت مقلامآرملانومبانلی؛تنلازلکردنلدودر برابلرفضلایسیاسلتزده،منفعللشلدندواز
بکشلندوطبلققاعلده تاکتیسلینواردشلدندوحاضلرشلدندبلردقتهلاینظلریخلطقرملز
بالرعلب”؛ملردمرادعلوتکننلدکلهبللهبلرایاینکلهرایبیاوریلم،بلرایاینکلهعملیلات “النصلر
اجرایلیانتخابلاتایلنجلوریدرسلتترسلامانپیلداکنلد؛بلهجلایاینکلهنلگاهآرمانگرایانله

داشلتهباشلید،بلایلکنلگاهمحافظهکارانلهوتاکتیکلیرایبدهیلد.
ایلن کلهالبتلهمعللومشلدهملانترسلیهلمکلهاصولگراهلاتلالشکردنلدبلااسلتفادهابلزاریاز
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آقایلان،بلهجلانملردمبیاندازنلدیلکتلرستوهملیودروغیلنبلود.

حلوزهسیاسلتپیلادهمیکنلد؛ حلوزهاقتصلادکلردراتاکتیکراسلی؛در کاریکلهتکنوکراسلیدر
املرسیاسلی.اینپروژهخطرناکیسلتکلهاصولگرایاندر یعنلیآرمانزدایلیومعرفتزدایلیاز
مسلیرسکوالریزاسلیوننظلامکلیلدزدهانلدونیروهلایحلزباللهلیبایدحواسشلانباشلدکه
ایلنمظلملهنشلوندوثانیلامقابللهبلاایلنچاللشخطرنلاکراوظیفله اوالخودشلانهیلزمبیلار

خودشلانبدانند.
دقیقلللا اینهلللا ملللدل هملللان تکنوکرات هایلللی هسلللتند کللله اقتصلللاد را بللله آن پرتلللگاه بردنلللد. فرهنلللگ 
اقتصلللادی ملللا را تکنوکرات هلللا منحلللرف کردنلللد، ایلللن تاکتیکرات هلللا هلللم بلللا ظواهلللر موجللله؛ دارنلللد 
فرهنلللگ سیاسلللی منبعلللث از انقلللاب اسلللامی را کللله صریحلللا رهبلللری دارد بلللا چللله الفلللاظ دقیقلللی، 

مبانلللی اش را در همیلللن بیانیللله گام دوم متذکلللر می شلللود، آللللوده و اسلللتحاله می کننلللد.
 و متاسلفانه حتلی بعضلی از فحلول موّجله ملا هلم منفعلل می شلوند، در برابلر این فضلا از مبانی 
معرفتی دسلت می کشلند، خودشلان را در مقام یک تاکتیسلین پایین می آورند و با این فسلاد 

در فرهنلگ سیاسلی، همدللی و همراهی نشلان می دهند.

املروز یلک علده بله جمع بنلدی رسلیده اند کله مبنلای املام و مبنلای رهبلری در یکلی از مهمتریلن 
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مسلایل نظام  یعنی مشلارکت؛ که اصا نظریه “نظام انقابی” بر آن بنا شلده؛ غلط اسلت. برخی 
، در موضع گیلری،  اصولگراهلا ایلن را تصریلح نمی کننلد، تقیله می کننلد، املا در عملل، در رفتلار
بلر ایلن مبنلا عملل می کننلد چلون جمع بنلدی شلان ایلن شلده کله رفتلار بنیان گلذار جمهلوری 
اسلامی در ماجرای انتخابات و مشلارکِت مردم غلط و باطل بوده و نباید گذاشلت آن فرهنگ 
سیاسلی کله املام در نظلرش بلود؛ حاکلم بشلود و بلرای کمرنلگ کلردن مبانلی امامیلن انقلاب در 

ماجلرای انتخابلات برنامه ریلزی می کننلد و طراحلی دارنلد.
انتخابات در نگاه امام؛ عرصه ای اسلت برای تشلکل و رشلد جمهور مردم، اما در رویکرد عمده 
اصولگراهلا؛ )مثلل اصاح طلب هلا( دارد تبدیلل می شلود بله عرصله ای بلرای تشلکل و حاکمیلت 

ِاشلرافیت و خواص.
و این هلا البتله ادبیات هلای پشلتیبان خلاص خودشلان را دارنلد. دائلم بیلن جمهوریلت و والیت 
ح می کنند کاّنه با والیت  تضلاد ایجلاد می کننلد و در دوره هلای مختلف، جلوری جمهوریت را مطر

فقیه در تضاد اسلت و من باب اکل میته پذیرفته شلده اسلت. 
جالب اسلت که در این زمینه اصولگرا و اصاح طلب با یکدیگر متحد و هم نظر هسلتند. حاال 
ح می کند و دیگری در دفاع از اسلامیت ولی  یکی در موضع دفاع از جمهوریت این ادعا را مطر
هلر دو در ایلن کله املام از روی اضطلرار یلا اشلتباه جمهوریلت و اسلامیت را تلفیلق کلرده؛ علنلا یا 

در خفا؛ هم رای هسلتند.
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برابر“سلطنتواشرافیت”هستند. حالیکه“جمهوریتووالیت”مویدهمودر در
انقالباسلالمیهمافزاییجمهوریتووالیتبرایبرانداختنسللطنتواشلرافیتبود.اگر
عللتمحدثلهانقلالب،همافزایلیجمهوریلتووالیتاسلت؛عللتمبقیههمهماناسلت.با
تضعیلفجمهوریلتیلاوالیلت؛آندیگلریتقویلتنمیشلودبلکلهاشلرافیتقلدرتمیگیردو

بلروالیتوانلزوایجمهوریتفراهممیشلود. زمینلهفشلار
زدنمبانیآرمانیومعرفتلیوازجملهحاکمیت اشلرافیتبلاهمینکنلار بلنلدملدت،اگلر ودر
هرشکلمدرن تاکتیکراسلی؛برگشلتوجمهوریتراتشلریفاتیکرد؛سللطنتراهم-حاالدر

یلاقدیملیای-برخواهلدگرداندوجایگزینوالیلتخواهدکرد.

آقاسالهاپیشنسبتبهبازگشتاشرافیتهشدارهایاکیددادند:
“تلاش می کننلد تلا بلا تکیله بر ارتباطات، انتسلابها، زرنگیها و مشلرف بودن بر مراکلز ثروت، یک 
طبقله ممتلاز بلی درد جدیلد را از درون جمهلوری اسلامی بله وجلود آورنلد، املا بله فضلل پلروردگار 
نخواهیم گذاشلت طبقه بهره مندان از پولهای حرام در جمهوری اسلامی ایران شلکل بگیرد، 
و مخلصیلن اسلام و انقلاب اجلازه نخواهنلد داد کله چنیلن انحلراف بزرگلی بله وجلود آیلد و یلک 
طبقله مرفله بلی درد جدیلد از درون نظلام سلر بلرآورد.” )دیلدار فرماندهلان و مسلئوالن نیلروی 

انتظاملی بلا فرمانلده کل قلوا – 1376/04/25(



 نظام انقالبی و خطر تاکتیکراسی

14گــفـتـــــاری از وحــــیــــد جــلــــیــــلـــــی                      پیرامون انتخابات شوراهای شهر

تاملی در طراحی اصولگرایان و اصالح طلبان برای سکوالریزاسیون جمهوری اسالمی

” ملن و شلما هملان طلبله یلا معللم پیلش از انقابیلم. یکلی از شلماها معللم بود، یکی دانشلجو 
بلود، یکلی طلبله بلود، یکلی منبلری بلود، همه ملان این طور بودیلم؛ اما حاال مثل عروسلی اشلراف 
عروسلی بگیریلم، مثلل خانله ی اشلراف خانله درسلت کنیلم، مثلل حرکلت اشلراف در خیابانهلا 
حرکلت کنیلم! اشلراف مگلر چگونله بودنلد؟ چلون آنهلا فقلط ریششلان تراشلیده بلود، وللی ملا 

ریشلمان را گذاشلته ایم، همیلن کافلی اسلت!؟ نله، ملا هلم مترفیلن میشلویم. 
واهلل در جامعه ی اسلامی هم ممکن اسلت مترف به وجود بیاید. از آیه ی شلریفه ی »واذا اردنا 
ان نهللک قریلة امرنلا مترفیهلا ففسلقوا فیهلا« )۱۷( بترسلیم. ُتلرف، فسلق هلم دنبلال خلودش 

ملی آورد.” )بیانلات در دیلدار کارگلزاران نظلام – 1370/05/23(
بعلد خیللی جاللب اسلت کله آقلا بلرای این که زمینه بازگشلت اشلرافیت بله مدیریت کشلور و در 

خللق و خلوی مسلئوالن  کلور شلود پیشلنهادش چیسلت؟ چه راهلی را بهترین راه ملی داند؟
” بهتریللن چیللزی کلله ممکللن اسللت مللا بتوانیللم بللرای تصحیللح اخللاق و رفتللار و منللش خودمان – 
یعنللی مسللؤوالن کشللور – مللاک قللرار دهیللم، مردم سللاالری دینللی اسللت؛ همیللن چیللزی کلله بارهللا 
گفته ایللم و تکللرار شللده اسللت. نبایللد اشللتباه شللود؛ ایللن مردم سللاالری بلله ریشلله های دمکراسللِی 

 ارتبللاط نللدارد. ایللن یللک چیللز دیگر اسللت.
ً
غربللی مطلقللا

 اّواًل مردم ساالری- دینی دو چیز نیست؛ این طور نیست که ما دموکراسی را از غرب بگیریم و به 
 دین سنجاق کنیم تا بتوانیم یک مجموعه کامل داشته باشیم؛ نه. خوِد این مردم ساالری هم 
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ق به دین است.”
ّ
متعل

و باز تاکید می کنند:
“مردم سلاالری فقلط ایلن نیسلت کله انسلان تبلیغلات و جنجلال کنلد و باألخلره علّده ای را بله پای 
صندوق ها بکشاند و رأیی را از مردم بگیرد، بعد هم خداحافظ؛ هیچ کاری به کار مردم نداشته 
باشلد! بعلد از آن کله ایلن نیمله اّول تحّقلق پیلدا کرد، نوبت نیمه دوم اسلت؛ نوبت پاسلخگویی 

اسلت.” )بیانلات در دیدار کارگزاران نظلام – 1379/09/12(

پاسخگوییبهچهکسانی؟بهفالنحزبوبهمانائتالف؟
آقا تبیین می کنند:

“دنبلال ایلن نبلاش کله رضایلت گروه هلای خلاص – یعنلی صاحبلان ثلروت و قلدرت – را بله دسلت 
آوری. من و شلما مخاطب این خطابیم. االن شلما اگر وزیرید، اگر نماینده اید، اگر از مسلؤوالن 
قلّوه قضاّییله  بله  اگلر مربلوط  بله رهبلری هسلتید،  اگلر مربلوط  حید، 

ّ
نیروهلای مسلل بله  مربلوط 

هسلتید، هرجلا هسلتید، بایلد توّجله داشلته باشلید کاری کله انجلام می دهیلد، در جهلت میلل 
صاحبلان ثلروت و قلدرت نباشلد.” )بیانلات در دیلدار کارگلزاران نظلام – 1379/09/12(
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میکند؟ اینکهشکلگرفتمگرچهکار اشرافیتبعداز
سلعی می کنلد ملردم را تلا می توانلد از حضلور فعلال در صحنله دور کنلد. کیفیلت و کمیلت حضلور 

جمهلور ملردم را در صحنله تضعیلف کند.
“یک سلِر مردم سلاالری عبارت اسلت از این که تشلّکل نظام به وسلیله اراده و رأی مردم صورت 
گیلرد؛ یعنلی ملردم نظلام را انتخلاب می کننلد، دوللت را انتخلاب می کننلد، نماینلدگان را انتخلاب 
می کننلد، مسلؤوالن اساسلی را به واسلطه یلا بی واسلطه انتخلاب می کننلد؛ …… ملردم بایسلتی 
بخواهند، بشناسلند، تصمیم بگیرند و انتخاب کنند تا تکلیف شلرعی درباره آنها منجز شلود. 
بدون شلناختن و دانسلتن و خواسلتن، تکلیفی نخواهند داشلت.” )بیانات در دیدار کارگزاران 

نظلام – 1379/09/12(
“ملردم بایلد بشناسلند و تصمیلم بگیرنلد”! ایلن را مقایسله کنید بلا سلازوکارهای اصولگرایان در 
انتخابات هلای اخیلر مجللس و شلوراها کله می گویند هر سلازوکاری که بخواهد امکان مقایسله 
بیلن لیسلت پیشلنهادی اصولگرایلان بلا دیگلر نیروهلای انقلاب را فراهلم کنلد وحدت شلکن و 
اختاف افکلن اسلت و توده هلای طرفلدار انقلاب، حلق ندارنلد بیلرون از حلقله بسلته البی هلای 

سیاسلت بازان؛ شلناختی از ظرفیت هلای انقلاب پیلدا کننلد.
حتلی در170 شلهر کله فقلط یلک نماینلده باید انتخاب بشلود، اجازه مقایسله و بررسلی نمی دهند 
و می گوینلد ملردم حتلی  اگلر بخواهنلد در دایلره آرمان هلای انقلاب و کسلانی کله توسلط شلورای 
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نگهبلان تاییلد صاحیلت شلده اند؛ حرف هلای مختللف را بشلنوند؛ نتیجله مطلوب ما از دسلت 
ملی رود و نفلع ملا در دعلوت بله رای کورکورانله و پرهیلز از تحلیلل و بررسلی و شلناخت توده هلا از 

کاندیداهلای تاییلد صاحیت شلده اسلت.   
امام می گوید:

” انتخابلات در انحصلار هیلچ کلس نیسلت نله در انحصار روحانیین اسلت، نله در انحصار احزاب 
اسلت، نله در انحصلار گروه هلا اسلت. انتخابلات ملال هملۀ مردم اسلت. ” )صحیفله امام خمینی 

– جللد 18 -صفحله 367(
ایلللنمبانلللیمعرفتلللیانقلللالب االنرسلللماچنلللددورهاسلللتکلللهاسلللتراتژیاصولگراهلللا؛علللدولاز
اسلللت.اصولگراهلللادارنلللدتلللالشمیکننلللدکلللهانتخابلللاترابلللهانحصلللارگروههلللاواحلللزابدر
بیاورنلللدوحتلللیاالملللکان؛احتملللالحضلللوررویشهلللایمسلللتقلمردملللیانقلللالباسلللالمی؛بیلللرون
ایلللناسلللتکللله دایلللرهطراحلللیمافیاهلللایقلللدرترابلللهصفلللربرسلللانند.ایلللنجمنلللابازیهلللاغیلللر از

ملللیآورد؟ انحصلللارگروههلللادر داردانتخابلللاترادر
بلللرایمجللللسفقلللط کللله 170حلللوزهانتخابیللله تهلللرانبلکلللهدر نلللهفقلللطدر کللله میبینیلللد
ورود  از نمایشلللی؛ ائتالفهلللای بلللا کللله میکننلللد تلللالش میشلللود انتخلللاب نماینلللده یلللک
حاللللتحیلللدری-نعمتلللیو آدمهلللایتلللازه؛بلللهگردونلللهرقابلللتجلوگیلللریکننلللدتلللاانتخابلللاتاز

استقاللی–پرسپولیسیخارجنشود.
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مصلحلت قبایلل سیاسلی در ایلن اسلت کله انتخابلات نله عرصله ورود رویش هلای حقیقلی و 
آدم هلای مسلتقل؛ کله میلدان حاکمیلِت آدم هلای اعتبلاری –کله حقیقتلی جلز ارتبلاط بلا احلزاب و 

پشلت پلرده سیاسلت ندارنلد_ باشلد.
امام می فرماید:  

“از قلراری کله ملن شلنیده ام در دانشلگاه بعضلی از اشلخاص رفته انلد و گفته انلد کله دخاللت 
می گفتنلد  حلاال  تلا  اسلت.  مجتهدیلن  حلق  ایلن  و  اسلت  سیاسلت  در  دخاللت  انتخابلات،  در 
کله مجتهدیلن در سیاسلت نبایلد دخاللت بکنند،ایلن منافلی بلا حلق مجتهدیلن اسلت،آنجا 

می گوینلد دارنلد  را  عکسلش  حلاال  خورده انلد،  شکسلت 
. ایللن هللم روی همیللن زمینلله اسللت، اینکلله می  گوینللد انتخابللات از امللور سیاسللی اسللت و 
امللور سیاسللی هللم حللق مجتهدیللن اسللت هللر دویللش غلللط اسللت. انتخابللات سرنوشللت 
یللك ملللت را دارد تعییللن می کنللد. انتخابللات بللر فللرض اینکلله سیاسللی باشللد و هسللت هللم، 
ایللن دارد سرنوشللت هملله ملللت را تعییللن می کنللد، یعنللی آحللاد ملللت سرنوشللت زندگیشللان 
در دنیللا و آخللرت منللوط بلله ایللن انتخابللات اسللت. اینطللور نیسللت کلله انتخابللات را بایللد چنللد 
تللا مجتهللد عمللل کننللد. ایللن معنللی دارد کلله مثللا یللك دویسللت تللا مجتهللد در قللم داشللتیم 
 و یللك صدتللا مجتهللد در جاهللای دیگللر داشللتیم، اینهللا هملله بیاینللد انتخللاب کننللد، دیگللر 

مردم بروند کنار!؟
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…. دانشلگاهی ها بداننلد ایلن را کله هملان طلوری کله یلك مجتهلد در سرنوشلت خلودش بایلد 
دخاللت کنلد، یلك دانشلجوی جلوان هلم بایلد در سرنوشلت خلودش دخاللت کنلد. فلرق مابین 
دانشلگاهی و دانشلجو و مثلا مدرسله ای و اینهلا نیسلت، همه شلان بلا هلم هسلتند. اینکله 
در دانشلگاه رفتنلد و یلك همچلو مطلبلی را گفتنلد، ایلن یلك توطئله ای اسلت بلرای اینکله شلما 

جوان هلا را مایلوس کننلد.
….یعنلی در املور سیاسلی در ایلران پانصلد نفلر دخاللت کننلد، باقیشلان برونلد سلراغ کارشلان. 
یعنلی ملردم برونلد سلراغ کارشلان، هیلچ کار بله مسلائل اجتماعلی نداشلته باشلند، و چنلد نفلر 
پیرملرد ملا بیاینلد دخاللت بکننلد. ایلن از آن توطئله سلابق بدتر اسلت، بلرای ایران. بلرای اینکه، 
آن یك عده از علما را کنار می گذاشلت، منتها به واسلطه آنها هم یك قشلر زیادی کنار گذاشلته 
– جللد 18 - املام خمینلی  ” )صحیفله  کنلار بگلذارد.  را می خواهلد  ایلن تملام مللت   می شلوند، 

صفحه 367(
امام با این که انتخابات، و معرفی کاندیدا حتی به انحصار مجتهدین در بیاید شدیدا مخالف 

بود تا چه رسلد به سیاسلت بازانیکه نه معرفت مجتهدان را دارند نه تقوایشلان را.
اماممیگوید:

احزاب انحصار روحانیوناسلت،نلهدر انحصار هیلچکسنیسلتنهدر انحصلار ”انتخابلاتدر
گروههااسلت.انتخابلاتمالهمۀمردماسلت.“ انحصلار اسلت،نلهدر
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افلراد مللت یلک جلور هسلتند در  بلر دیگلری مقلدم نیسلت، هملۀ  انتخابلات  ل هیلچ کلس در 
رأس  در  کله  کسلی  آن  بلا  می دهلد  انجلام  کوچکلی  کار  یلک  کله  آدملی  هملان  یعنلی  انتخابلات؛ 
هلم  آن  دارد،  رأی  یلک  ایلن  ندارنلد،  فرقلی  هلم  بلا  هیلچ  انتخابلات  بلاب  در  اسلت  املور   همله 

یک رأی دارد.
ایلن یلک جلور بایلد بلا او عملل بشلود، بلا آن هلم بایلد یلک جلور عملل بشلود. بنابرایلن توجله بله 
ایلن کله انتخابلات جلوری باشلد کله مردم پسلند باشلد نله جوری باشلد که فرض کن خان پسلند 

باشلد . )14 / 12 / 62(
بعضلی  کنیلد  ارزیابلی  اسلت؟  خبلر  چله  شهرسلتان ها  در  ببینیلد  برویلد  مبانلی؛  ایلن  بلا  حلاال 
تاکتیک هلا و سلازوکارهای انتخاباتلی آقایلان را در انتخابلات شلوراها، در انتخابلات مجللس و … 
ح می شلود کله آقلا ملردم چله کاره  . ایلن جنلس رفتارهایلی کله دارد در انتخابات هلای اخیلر مطلر
هسلتند بخواهنلد فکلر کننلد، بخواهنلد رای از روی آگاهلی و شلناخت و مقایسله بدهنلد؟ هلر 
چله رأی کورتلر بهتلر! قبلل انتخابلات بایلد تکلیلف انتخابلات تملام شلده باشلد! ملا بایلد قبلل از 

انتخابلات؛ گزینه هلا را منحصلرا مشلخص کنیلم و ملردم فقلط بیعلت کننلد!
 االن کاری کله دارد در عرصله انتخابلات صلورت می گیلرد ایلن اسلت دیگلر. می گوینلد انتخابلات را 

بایلد تبدیللش کنیم بله بیعت.
انتخابلات بایلد مثلل امتحلان تشلریحی باشلد؛ اینهلا حتلی بله امتحلان تسلتی چنلد گزینله ای هم 
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قائل نیسلتند و می گویند باید به صورت رفراندوِم بله یا خیر برگزار شلود! یا بدون این که از ما 
سلوال کنلی اینهایلی کله مثلا برای شلوراها یا مجلس  معرفلی کرده ایم، چه ارجحیتلی بر دیگران 
دارنلد؛ بله ملا بلله می گویلی و با این قبیله سیاسلی بیعت می کنی یا بی بصیرت هسلتی! یا بدون 

بصیلرت و فکلر و تحلیلل و مقایسله رای می دهی یا بی بصیرت هسلتی!
شلما یا لیسلِت اصولگرایان را که در البی های متهم به فسلاد سیاسلی تهیه شلده قبول داری 
و بله آن بلله می گویلی؛ یلا داری آب بله آسلیاب دشلمن می ریزی و شلق عصای مسللمین می کنی 
و بله جهنلم خواهلی رفلت! در همیلن مشلهد؛ عیلن ایلن جملات بله زبلان آورده شلد! بلا همیلن 
ادبیات سلعی کردند برای تثبیت الگوهای کمونیسلتی و کاپیتالیسلتی؛ مبنای دینی بتراشلند! 

ایلن قرائلِت آقایلان از اسلام در ایلن مقوله  اسلت. 
قرائتلی کله صریحلا بلا اسلام انقلاب و اسلام املام خمینلی نله در تبایلن کله در تضلاد اسلت و ملا 
در صلورت سلکوت در برابلر ایلن فسلادهای سیاسلی کله ریشله در خطاهلای فکلری و بله ابتلذال 

کشلیدن دیلن دارد؛ مسلئول خواهیلم بلود.
 ایلن روش هلا نله تنهلا جمهلوری اسلامی را بله سلمت حکوملت املام زمانلی نخواهلد بلرد بلکله 
زمینله روی کارآملدن امویلان و عباسلیان را فراهلم خواهلد کلرد. تفکلر املوی و عباسلی مخاللف 
تکلیلف جمهلور ملردم  بلرای انتخلاِب آگاهانله و مسلوالنه اسلت؛ مشلّوق تلداول قلدرت بیلن 
االغنیلاء بلا ترویلج تفکلر قبیلله ای بیلن تلوده هاسلت. ایلن نلوع رویکردهلا؛ اصول گرایی نیسلت؛ 
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ایلن اسلتحاله انقلاب بله سلود  اشلرافیت و سللطنت اسلت.
دلجریلان از تاکتیکراسلیدارد  املروز دلجریلانچلپدرآملد، از کلهتکنوکراسلی  هملانجلور
طلبلیکمونیسلمو مبنلایانحصلار اصولگلرادرمیآیلدکلهسلازماندهیاجتماعلیسیاسلیرابلر
اینحوزهرسلماوداع پلولمحلوریکاپیتالیسلمانجلاممیدهلد،وبلابعضیمبانیدینینظلامدر

کلردهاسلت.
هملانتاکتیلکهلمضعیفهسلتندوفقطیلکتاکتیکمیشناسلندوآنهم متاسلفانهدر

باالرعب”اسلت. ”النصر
وقتلی کله شلما بتوانلی فضلا را بحرانلی نشلان بدهلی؛ در شلرایط بحرانلی، حکوملت نظاملی حاکلم 
می شلود. در شلرایط بحرانلی، منلع عبلور و ملرور اتفلاق می افتلد. منلع تجملع بیلش از چنلد نفلر 

اتفلاق می افتلد.
در انتخابات باید پررونق ترین بازار سیاسی در مسیر آرمان های انقاب شکل بگیرد، آدم های 
مختللف، نخبلگان گوناگلون بیاینلد در چارچلوب قانلون اساسلی و جمهلوری اسلامی، حلرف 
بزننلد، مللت گلوش کننلد، مقایسله کننلد، و تصمیلم بگیرند و پلای هزینه و فایده تصمیمشلان 

هلم بایسلتند و رشلد کننلد. می گوینلد نه!
منلع عبلور و ملرور! حکوملت نظاملی اسلت!  بی خلود کرده کسلی بخواهد بیایلد حکومت نظامی 
را بشلکند. ملا در بحلران هسلتیم! بنابرایلن اگلر مثلا در انتخابلات شلوراها یلا مجللس؛ چهلار تلا 
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بچله حزب اللهلی بیلرون از مناسلبات حزب الابی هلا، کاندیلدا بشلوند بلا حداقل امکانلات با یک 
دهلم یلا بعضلا یلک صلدم امکاناتلی کله اشلراف و اصحلاب قلدرت و ثروت در اختیارشلان هسلت 

بخواهنلد در عرصله انتخابلات ورود کننلد حتلی همین هلا را برنمی تابنلد. 
امام می گوید:

همللان طللور کلله بارهللا گفتلله ام مللردم در انتخابللات آزادنللد و احتیللاج بلله قّیللم ندارنللد و هیللچ فللرد یللا 
گللروه و دسللته ای حللق تحمیللل فللرد و یللا افللرادی را بلله مللردم ندارنللد … 

البته مشللورت در کارها از دسللتورات اسللامی اسللت و مردم با متعهدین و معتمدین خویش 
مشللورت می نماینللد و افللراد و گروه هللا و روحانیللون در حّد تذکرات قبلللی در حوزۀ خود می توانند 
 کاندیللدا معرفللی نماینللد، ولللی هیللچ کللس نبایللد توقع داشللته باشللد که دیگللران اظهارنظللر و اظهار 

وجود نکنند. )11 / 1 / 67(
االن استراتژی آقایان این شده که هیچ کس اظهار وجود نکند تا ما انتخابات داری کنیم.

وجلود واظهلار املاممیفرمایلد:”هیلچکلسنبایلدتوقلعداشلتهباشلدکلهدیگلراناظهارنظلر
مکانیسلمهایبعضلافاسلدو از کلسدیگلریکلهفراتلر اصولگرایلانهلر نکننلد“ویلکعلدهاز

وجلودکنلدراحواللهبلهجهنلممیکننلد! مفسلدآنهلابخواهلداظهلار
اسلالمشناسلیاینهلارادرایلنفقلرهمقایسلهکنیلدبلااسلالمشناسلیاملام.باالخلرهملایلاباید
یلکتاکتیلکاشلتباهوبلیمبنلا بگوییلماملامخمینلیاشلتباهکلردیلااحتملاالشلماداریلدبلر
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پافشلاریمیکنیلدومیخواهیلدبرایلشتوجیلهشلبهدینلیبتراشلید.
بلا انلواع و اقسلام تهمت هلا تلاش می کننلد کله هر کسلی را کله با انحصلار )که اسلمش را ائتاف 
ملی گذارنلد( مخالفلت کنلد؛ بیلرون از دایلره انقلاب نشلان بدهنلد، در حاللی کله جریلان “تاخیلر 

االفاضلل” خلودش یلک جریلان برانلداز اسلت.
 جریانلی کله دارد تاخیلر االفاضلل را تئوریلزه می کنلد بله نلص صریلح بیلان معصلوم علیله السلام 

یلک جریلان برانلداز اسلت: “یسلتدل عللی ادبلار اللدول باربلع…”
املروز چلپ و راسلت؛ اصولگلرا و اصاح طللب؛ هلر دوتایشلان بله یلک شلکل دارنلد از تاکتیلک 
“النصلر بالرعلب” اسلتفاده می کننلد. ملردم را بترسلانیم و رای بیاوریلم! آی مللت اگلر شلما بله ملا 
؛ که دیگر  رای ندهیلد پیاده روهلا را دیلوار می کشلند، النصلر بالرعلب، ایلن طلرف  هلم همین جلور
بله یلک وضعیلت مسلخره آمیزی می رسلد کله تلا شلش بعدازظهلر جمعله دوم اسلفند98 هنلوز 

تلوی مشلهد می گوینلد لیسلت اصاح طلبلان در راه اسلت! 

می گوینلد شلما بله تاکتیلک معتقلد نیسلتید؟ همیلن طوری فقلط می خواهید شلعار بدهیلد، در 
توهملات غرق بشلوید؟

 نه! اما مدل های تاکتیکی باید در خدمت راهبرد و تئوری و آرمان باشد، نه در مقابلش! 
تاکتیلک درسلازمان دهی سیاسلی و در انتخابلات بایلد ذیلل تئلوری و در خدملت حضلور فعال تلر 
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و گسلترده تر و کیفی ترِملردم باشلد نله ایلن که بله تاکتیک هایی فکر کنیم برای حذف مشلارکت 
فعلاِل ملردم، بلرای نفلی تکلیلِف انتخلاب آگاهانله و مسلئوالنه؛  بلرای وادار کلردن ملردم بله رای 
دادن از سلر اضطرار و هی اختیار آنها را و امکان مقایسله را محدودتر کردن و قرمز و آبی کردن 

عرصه.

چرا این شکاف بین اصولگرایان و امامین انقاب به وجود آمده است؟
 چلون املام تئلوری داشلت، املام مبنا داشلت. املام به”دفع اهلل النلاس بعضهم ببعض” معتقد 
بلود، می دانسلت کله اگلر رقابلت ضعیلف بشلود و شلما بله اسلم جمنلا و خمنلا و دمنلا و …  اجلازه 
رقابت ندهید این فسلادآور اسلت. هی پنج به اضافه شلش درسلت کنید، ده به اضافه هفت؛ 

چهلارده به اضافله دوازده …. .
بیایللد  بللرای مجلللس؛ می گوینللد هللر تشللکلی  بللرای شللوراها  ببینیللد در شللهرهای مختلللف 
کللدام  کلله  ایللن  شللده  انتخابللات،  بحث هللای  کل  کنللد،  ارایلله  ائتللاف  بللرای  را  خللودش  مللدل 
نمی شللوند  نفللر  پانصللد  مجموعه شللان  کلله  را  نخبللگان  از  بیشللتری  تعللداد  می توانللد   مللدل 

راضی کند!
این هشدار امام است:”این یك توطئه ای است برای اینکه شما جوان ها را مایوس کنند.

…یعنلی در املور سیاسلی در ایلران پانصلد نفلر دخاللت کننلد، باقیشلان برونلد سلراغ کارشلان. 
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یعنلی ملردم برونلد سلراغ کارشلان، هیلچ کار بله مسلائل اجتماعلی نداشلته باشلند”
می پرسلیم “ملردم چله کاره هسلتند؟ مشلارکت سیاسلی حداکثلری یعنلی چله؟ ارتقلاء بینلش 

سیاسلی در انتخابلات یعنلی چله؟”؛ می گوینلد: ایلن شلوخی ها را بگذاریلد کنلار.

تلاموقعلیکلهآقا ملامسلتدامکنلدوللیاگلر املامزملانبلرسلر خلداسلایهآقلاراانشلاهللتلاظهلور
تاموقعلیکهبنیانگلذاران بعلدایلنماجلرا.اگلر هسلت،جمهوریلتنهادینلهنشلودبترسلیداز
نشلود  ریشلهدار و نشلود نهادینله دارنلدجمهوریلت  نظلامحضلور تئوریلک رهبلران و نظلام
سلالبلدونکوچکتریلنمشلارکتملردم چنلدهلزار حاکمیلتاشلراف.ایلنکشلور بترسلیداز
آنهایلیکلهمنافعشلانبلا اشلراف؟غیلر راکلرده،غیلر سلال!!کلیایلنکار ادارهشلده،چنلدهلزار
کردیلدکسلانیانگیلزهندارنلدکله تضلادبلوده؟شلمافکلر ملردمدر منافلعتلودهملردم،جمهلور

تضعیلفکننلد؟ ایلنکشلور جمهوریلترادر
در فتنله 88 دیدیلم کله چطلور مدعی ترین لیبرال ها بسلیج شلدند که ریشله جمهوریت را بزنند 

و رای ملردم را وتلو کنند.
هیچ بعید ندانید که این ها مترصدند با همکاری اربابان آمریکایی و انگلیسی شان یک جمهوری 
رضاخانی را حاکم کنند که در آن بشود مسلمان ها را مثل آب خوردن به خاطر حجاب و هویت 

دینی به گلوله بست و مجلس فرمایشی راه انداخت و از مدرنیته و مقابله با ارتجاع دم زد.
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اراجیلللف اخیلللر اینهلللا در نفلللی اسلللامیت؛ نشلللان دهنلللده ارادتشلللان بللله جمهوریلللت نیسلللت 
چلللون در فتنللله 88 معللللوم شلللد در ذات قدرت پرسلللت دیکتاتلللور لیبرال هلللا چیسلللت؛ اتفاقلللا 
اینهلللا فهمیده انلللد کللله در جامعللله دینلللی ایلللران هیلللج تضمینلللی محکم تلللر از اسلللامیت بلللرای 
 حفلللظ مردم سلللاالری نیسلللت و حلللذف اسلللامیت، بلللرای غرب زده هلللا  مقدمللله حلللذف ملللردم 

ساالری است.
اما اشرافیت همه اشرافیت است. چه قیافه اصاح طلب به خودش بگیرد چه اصولگرا.

از آن طلرف هلم طیفلی از اصولگراهلا بله اسلامیتی فکلر می کننلد کله جمهوریلت را در آن کمرنگ 
کلرده باشلند در حاللی کله نمی داننلد ایلن چنین اسلامیتی خدا کلی آفرید؟

مشلارکت  و  رشلد  بلرای  ملردم  آحلاد  تکلیلف  و  حلق  منهلای  جمهوریلت؛  منهلای  اسلامیت 
اسلت. اشلرافیت  نیسلت؛  اسلامیت  اصلا  آگاهانله؛  و  مسلئوالنه 

 در نلگاه املام و آقلا، جمهوریلت نظام  به اندازه اسلامیت نظام، مبنای معرفتلِی دینی دارد. اصا 
دو تلا نیسلت اینهلا و ملا ایلن فرصلت طایلی را در ده سلال آینلده داریلم که باید بلرای جمهوریت 

کار کنیم.
مقابلهمنیسلتند بلرخلالفآنچلهبعضیاصولگراهاتبلیغمیکنند؛جمهوریتووالیتدر
کلهاشلرافیتوسللطنتهلمبلایکدیگلرهمافزایلی بلکلههمافزایلیبلاهلمدارنلدهملانطلور

دارند.
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بللله ملللردم- مسلللئوالنه و گاهانللله آ و حداکثلللری مشلللارکت -یعنلللی جمهوریلللت تضعیلللف
اشلللرافیتسیاسلللی و اشلللرافیتمنجلللرخواهلللدشلللد گرفتلللن قلللدرت و تضعیلللفوالیلللت
، کلللرده خودنمایلللی هلللم اصولگرایلللی  در تاکتیکلللی شلللکننده ائتالفهلللای قاللللب  در کللله
والیلللتراجایگزیلللنتعاریلللف قلللدرتبگیلللردتلللالشخواهلللدکلللردتعاریلللفسللللطنتیاز اگلللر

انقالبیکند.
آقلا در بیانیله گام دوم می گوینلد چنلد نفلر نگلران دارد؟  “چلرا بمانیلم و چگونله  آن چیلزی کله 
بمانیلم” یلک بزنلگاه اساسلی اسلت کله اگلر بی اعتنایی کنیلم و خطلر را درسلت در نیابیم معلوم 

نیسلت سرنوشلت انقلاب و نظلام بله کجلا برسلد.

تاریلخ معاصلر نهضت هلای اسلامی در جهلان اسلام گلواه ایلن اسلت کله مهم تریلن مسلئله 
جهلان اسلام رسلیدن بله ملدل مردم سلاالری دینلی اسلت.

نهضلت متمهدیلن در سلودان قیلام کردنلد بلا شلعار مهدویلت چنلد هلزار انگلیسلی را در یلک 
روز کشلتند حکوملت دینلی برقلرار کردنلد بله رهبلری مهلدی سلودانی، صلد و پنجاه سلال پیش! 
حلدود 1880 اسلت؛ در علرض سلیزده سلال حکوملت سلرنگون شلد و انگلیسلی ها، دو مرتبله 

برگشلتند. در لیبلی نهضلت سنوسلی ها همیلن طلور. 
آن هلم بلاز یلک نهضلت دینلی بلود یلک نهضلت سیاسلی مبتنلی بلر متصوفله ای کله آنجلا حضلور 
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داشلتند و رهبلری دینلی آنجلا را بعهلده داشلتند؛ تلا برسلد بله قیلام ژنلرال نجیلب و عبدالناصلر تلا 
برسلد بله همیلن ملورد اخیلرش، آقلای محملد مرسلی.

اخوان المسللمین مگر تشلکیات کوچکی اسلت؟ آنها که از همه ما مدعی تر هسلتند. اخوان 
به آن عظمت؛ کل انقاب شلان به دو سلال نکشلید. چرا؟

یلک دلیلل اصللی اش؛ نخبه گرایلی اینهلا بلود. بله دلیل اینکه نتوانسلتند بفهمند جمهلور مردم 
را بله صحنله آوردن و در صحنله نگله داشلتن چگونله ممکلن اسلت. “چگونله بمانیلم ” را املام 
فهمید و اینها نفهمیدند. چون “چرا بمانیم“ اش را نفهمیدند. همه شلان هم آدم های مدعی 

بودند.
 اینهلا همه شلان جنلس همیلن هشلت بله اضافله سله و ده بله اضافله هجلده و اینهلا بودنلد؛ 
آدم هلای پختله سیاسلی باتجربله تشلکیاتی؛ و خبلره ائتاف سلازی بیلن سیاسلیون؛  اما بیگانه 

بلا لیقلوم “النلاس” بالقسلط؛ و  بله بلاد دادنلد، انقابشلان را.
 شلما فکر کنید اگر امروز یک جمهوری اسلامی در مصر بود!! واقعا می توانسلت در هم افزایی 

با جمهوری اسامی ایران به تغییر اساسی معادالت در کل جهان بیانجامد.

خاصللله ایلللن کللله بایلللد  بحث هلللای مربلللوط بللله جمهوریلللت و مردم سلللاالری دینلللی را جلللدی 
 گرفلللت چلللون یلللک علللده می خواهنلللد کشلللور را تکنیکلللی و تاکتیکلللی پیلللش ببرنلللد نللله معرفتلللی 
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و آرمانی.
انتخابلات اسلت؟ یلک بلازی راه می اندازیلم دو تلا ملدل  سیاسلت ورزی- بله قلول خودشلان- 
می اندازیلم تلوی میلدان و قضیله را جمعلش می کنیلم. ایلن کله تاکتیک هلای ملا چله نسلبتی بلا 
مبانی معرفتی-آرمانی انقاب اسلامی دارد، برایشلان کمترین اهمیتی ندارد؛ اینکه با این جور 

سیاسلت ورزی، فرهنلگ سیاسلی چله بایلی سلرش می آیلد.
 اینکله افلق آینلده انقلاب اسلامی بلر اسلاس چله هویتلی، چله تعاریفلی بایلد پیلش بلرود؛ اینهلا 

دغدغله ای برایلش ندارنلد. از نلوک بینی شلان جلوتلر را نمی تواننلد ببیننلد.
سلکوت در برابلر سلازوکارهای پشلتیبان اشلرافیت و مبانلی جمهوریلت دینلی؛ هیلچ خدمتلی به 
والیت یا جمهوریت  نیسلت. والیت و جمهوریت اگر از هم جدا بشلوند هردو آسلیب خواهند 
دیلد. آن هلا کله والیلت را تضعیلف می کننلد، در حقیقلت دارنلد از موسلس و پشلتیبان اصللی 
جمهوریلت در ایلران بعلد از یلک دوران طوالنلی چنلد هزارسلاله؛ انتقلام می گیرند که به حاکمیت 
اشلراف پایلان داد و بله جمهلور ملردم هویلت بخشلید و حلق و تکلیفشلان را بلرای مشلارکت 

سیاسلی تثبیلت کرد.
آنهلا هلم کله جمهوریلت و حضلور کیفلی و کملی ملردم در صحنله مشلارکت را تضعیلف می کننلد  
در حقیقلت دارنلد زمینله “حضورالحاضلر و قیلام الحجله بوجلود الناصلر” را کمرنلگ می کننلد تلا 
بله  بتواننلد  و  بشلود  نیازمنلد  سیاسلی  قبایلل  و  اشلراف  بله  ؛  جمهلور قلدرت  جلای  بله  والیلت 
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خیلال خودشلان در بزنگاه هلا او را تحلت فشلار قلرار بدهنلد و از او بلاج بخواهنلد و در نهایلت 
 هلم زمینله را بلرای پدیلد آملدن یلک قلدرت متمرکلز کله بله جلای جمهلور بلر اشلراف متکلی اسلت 

فراهم کنند.
ایلن دو جریلان سکوالریزاسلیون در دو قبیلله اصولگلرا و اصلاح طللب ؛اگلر چله در ظاهلر مثلل 
لبله هلای یلک قیچلی بلا هلم زد و خلورد دارنلد املا دارنلد بلرای اسلتحاله جمهلوری اسلامی از یلک 
نظلام انقابلی و مردملی بله یلک نظلام سلکوالر و اشلرافی؛هم افزایلی ملی کننلد و جوانلان انقابلی 
و نخبلگان حلزب اللهلی اوال نبایلد بله دام هیچکلدام بیفتنلد وثانیلا در مقابلله بلا هلر دو جریلان 
اسلتحاله طللِب ارتجاعلی؛ بلرای دفلاع جانانله از مبانلی معرفتی-آرمانلی انقلاب اسلامی و تثبیت 
جمهوریت اسلامی و مردمسلاالری دینی همه ظرفیت فکری و فرهنگی و اجتماعی شلان را به 

صحنله بیاورند.



 نظام انقالبی و خطر تاکتیکراسی

دو جریـان سکوالریزاسـیون در دو قبیلـه اصولگـرا و اصـاح طلـب ؛اگر چـه در ظاهر 
مثل لبه های یک قیچی با هم زد و خورد دارند اما دارند برای استحاله جمهوری 
اسـامی از یک نظام انقابی و مردمی به یک نظام سـکوالر و اشـرافی؛هم افزایی 
می کننـد و جوانـان انقابـی و نخبـگان حـزب اللهـی اوال نبایـد بـه دام هیچکـدام 
بیفتند وثانیا در مقابله با هر دو جریان استحاله طلِب ارتجاعی؛ برای دفاع جانانه از 
مبانی معرفتی-آرمانی انقاب اسامی و تثبیت جمهوریت اسامی و مردمساالری 
دینـی همـه ظرفیـت فکـری و فرهنگـی و اجتماعـی شـان را بـه صحنـه بیاورنـد.


