گفتمان انقالب اسالمی ومسایل وچالشهای فراروی آن
علی خالقی



تاریخ دریافت6931/33/93 :
تاریخ پذیرش6931/61/61 :

چکیده
در نوشته حاضر بدنبال بررسی مسایلی هستیم که می توانند گفتمان انقالب اسالمی ونظام برآمده ازآن را در محیط
داخل وبیرون از آن به چالش بکشاند .احتمال ظهورچالش های گفتمانی از سوی اسالم مدنی ،فرهنگیی وسیلفی بیا
وجود بسترهای تشدید کننده ای داخلی مانند مشکالت فرهنگی ،اجتماعی واقتصادی و جاه طلبی ودشمنی برخی از
دولت های منطقه از جمله عربستان ،ترکیه ودولت غاصب اسرائیل وخطر داعش وسیلطه جیویی غیرب بیه رهبیری
امریکا وتالش های ستیزه جویانه آنها با گفتمان انقالب اسالمی به مثابه برخی از این چالش ها در این نوشته میورد
بررسی قرار گرفته است.
کلیدواژگان :اسالم سلفی ،اسالم فرهنگی ،اسالم مدنی ،چالش های منطقه ای وسیلطه جیویی امریکیا ،گفتمیان
انقالب اسالمی.
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سال چهارم
شماره یازدهم
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مقدمه
گفتمان انقالب اسالمی باا آرماان ایجااد یا

نظاام سیاسای دینای (جمهاور

اسالمی) شکل گرفت وبرا مرکزیت بخشایدن باه دال مرکاز واود "جمهاور
اسالمی" در صدد تصاحب دال ها مشترک وهم ارز گفتمان هاا رییاب داولای
(لیبرالیسم ومارکسیسم) وگفتمان ها بیرونی (مدرنیته هژمونی طلب غربی واساالم
آمریکایی) برآمد .واز آنجا که همیشه حالتی از ریابات ودادیت وکشامکی میاان
گفتمان ها وجود دارد وگفتمان ها مدام توسط فرایند حاشیه رانی وبرجساته سااز
در صدد به حاشیه راندن وطرد گفتمان ومفصل بند رییب هستند ومی کوشاند تاا
عناصر گفتمانی وویی را برجسته کنند( )laclau,1990:34همواره گفتمان ها هم
ارز به حاشیه رانده شده در داول و گفتمان ها رییب در بیارون از مرزهاا ملای
در ی

فرایند آنتاگونیستی ،در صدد به چالی کشاندن گفتمان انقالب اسالمی بوده

اند .هرچند امروز نظام برآمده از گفتمان انقالب اسالمی (جمهور اسالمی)به بلوغ
همه جانبه وبه ثبات سیاسی ،ایتصاد در داول دست یافته وبه ی

بازیگر سیاسای

موثر در منطقه ونظام بین الملل تبدیل شده است ،ولی همچنان بروای زمیناه هاا
چالی زا در داول کشور وبیرون از مرزها ملی دربرابر گفتماان انقاالب اساالمی
وجود دارد .چرا که همواره تعداد بی شمار از عناصر اجتماعی وجاود دارناد کاه
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می توانند به مثابه دال ها شناور در معرض گفتمان ها رییاب انقاالب اساالمی
یرار بگیرند .در یاداشت حادر در پاسخ به این پرسی کاه چاه بساترهایی ممکان
است به بی یرار رودادها ولغزیدن دال ها شناور به سمت گفتمان هاا رییاب
انقالب اسالمی بیانجامد وباعث تضعیف آن شود پرداوته ودر این زمینه به بروی از
این زمینه ها تضعیف کننده و چالی زا در محیط داولی ،منطقه ا وباین المللای
اشاره می شود.
گفتمان انقالب اسالمی
هر انقالبی نه تنها سامان سیاسی جدید را به همراه دارد و باه تعبیار ساامولل
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هانتیگون«نظم جدید » را به ارمغان میآورد ،بلکه مجموعاه باه هام پیوساتها از

مفاهیم ،واژهها و ادبیات جدید را به هماراه واود مایآورد و گااهی شاعا ایان
گفتمان جدید مرزها جغرافیایی ی

کشور را درمیناوردد و دامناه تاثثیر آن تاا

فراسو مرزها دیگر کشورها نیز کشیده میشود .نگااهی گاررا باه انقاالبهاا
بزرگ جهان نشان میدهد که این انقالبها ،افزون بر تحوالت سیاسیا اجتماعی و
تغییر و دگرگونی ساوتارها ،گفتمان جدید را مطار نمودناد .باه عناوان نموناه
انقالب کبیر فرانسه ،نظامها سلطنتی و به ویژه پاتریمونیالی را ساخت باه چاالی
طلبید و با ایجاد گفتمان جدید کاه مایتاوان آن را گفتماان ماردمسااالر و یاا
جمهوریت نامید ،انقالبی بازرگ در ادبیاات سیاسای و اجتمااعی آفریاد و زباان و
ادبیات روشنفکر را سخت تحتتثثیر وود یرار داد .حقوق بشر ،چا

و راسات،

شهروند  ،برابر  ،برادر  ،آزاد  ،جامعهمدنی و ، ...مؤلفهها اساسی این گفتماان
جدید را شکل میدهند .انقالب اکتبر  9191شورو را باید انقالبی در گفتمانهاا
حاکم بر یرن بیستم دانست .ادبیات جدید و گفتمان انقالبیون بلشوی

به سرعت از

مرزها عبور کرد و زبان و ادبیات مشترک بسیار از روشنفکران و انقالبیون جهاان
در اروپا و آمریکا التین و بسیار از کشورها شریی گردید .مؤلفههاا اساسای
این گفتمان جدید را شکاف میان مالکیت اشاتراکی و لغاو حاکمیات وصوصای و
مانند آن تشکیل میدهد .انقالب  9191چین را باید انقالبی درون گفتمانی نسبت به
گفتمان انقالبیون بلشوی

دانست .نتیجه اینکه هار انقالبای ناه تنهاا ساازمانهاا و

ساوتارها جدید را ولق میکند و بسیار از عاادات و سانن گرشاته را وارق
مینماید ،بلکه گفتمان جدید را با وود متولد میکند که ابعاد آن میتواند مرزها

گفتمان انقالب اسالمی

جغرافیایی را به سرعت در نوردد .انقالب اسالمی ایران که به اعتراف جمله محققان

و مسایل وچالشهای

و پژوهشگران بیطرف ،بزرگترین حادثه نیمه دوم یرن بیستم میباشد ،نه تنها نظام

فراروی آن

پاتریموینالی را سست و لرزان نمود ،بلکه گفتماان جدیاد را ایجااد کارد کاه در

( 7تا )17

ادبیات سیاسی انقالبیون جهان مؤثر وایع شد و به ویژه مسلمانان جهاان را ساخت
تحتتثثیر یرار داد( .ایوبی حجت اله)9831 ،
"اسالم گرایی" به مثابه دال مرکز این گفتمان ،همچنانکنه امام ومینای تاکیاد
نموده اند (امام ومینای  22مهار )9831 ،یا

دال بای بادیل باوده واز ایان رو در

غیریت با گفتمان لیبرال دموکراسی غرب وگفتمان ها سانتی کشاورها اساالمی
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بوده است .ایشان در این باره می فرمایند " :آنچه را که ما به نام جمهور اساالمی
وواستار آن هستیم فعالً در هیچ جا جهان نظیرش را نمیبینایم( " .اماام ومینای،
( .)31/91/28براین اساس ایشان هادف اصالی انقاالب اساالمی را تشاکیل نظاام
اسالمی مبتنی بر جمهور اسالمی دانسته ودر توصیف آن می فرمایند" :آنچه مهام
است دوابطی است که در این حکومت باید حاکم باشد که مهمترین آنهاا عباارت
است از اینکه اوالً متکی به آرا ملت باشد ،به گونها کاه تماامی آحااد ملات در
انتخاب فرد و یا افراد که باید مسئولیت و زمام امور را در دست بگیرناد شارکت
داشته باشند؛ و دیگر اینکه در مورد این افراد نیز وط مشای سیاسای و ایتصااد و
سایر شئون اجتماعی و کلیۀ یواعد و موازین اسالمی مراعات شود .....وطوط اصلی
در یانون اساسی این حکومت را اصول مسلّم اسالم که در یرآن و سنت بیاان شاده
تشکیل میدهد(" .امام ومینی ،همان) بناابراین پاا از پیاروز انقاالب اساالمی،
فضا استعار گفتمان انقالب اسالمی حول دال مرکاز "اساالم" مفصال بناد
شده ودال ها شناور مانند :پیوستگی دین وسیاست ،ماردم گرایای دینای ،امات
اسالمی ،والیت فقیه ،عدالت ،آزاد  ،برابر ومساوات ،اواالق ومعنویات ،یاانون،
استقالل ،ظلم ستیز  ،استکبارستیز  ،حمایت از محرومین ومستضعفان ،فقرزدایای،
ودمات رسانی ،توسعه ایتصاد وسیاسی ،و ...حول ایان دال اصالی شاکل گرفتاه
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وی

نظام معنایی تثبیت شده ایجاد نموده است (شکل .)9
در حقیقت گفتمان انقالب اسالمی با مرکزیات بخشایدن باه اساالم یا

نظاام

معنایی ازامرسیاسی را مفصل بند نمود که در این نظام معناایی برعادالت ،اجارا
یوانین الهی ،آزاد توام با مسئولیت ،اوالق ومعنویت ،مباارزه باا ظلام واساتکبار،
حمایت از مستضعفان ،بیدار اسالمی ،روحیه شهامت ووود بااور مسالمانان در
برابر دیکتاتور واستکبار تاکید می شود .همچنان کاه معلاوم اسات در ایان نظاام
معنااایی جمهااور اسااالمی در یا

مواجهااه آنتاگونیسااتی بااا هاار گونااه غیریاات:

سکوالریستی ،دیکتاتور و استکبار یرار مای گیارد .از ایان روعناصار ساکوالر
داولی به منظور دستیابی به جامعه سکوالریساتی ماورد نظار واود ،تاالش نماوده
است ،ماهیت نظام سیاسی جمهور اسالمی را استحاله ،و نگرش سکوالریساتی را
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جایگزین نگرش دینی کنند .در این راستا آنها تالش کردند تاا از انقاالب اساالمی،

تفسیر سکوالر  -دموکراتی

عرده کرده و غایت انقالب اسالمی را که اساالم و

اجرا احکام اسالمی بود« ،دموکراسی سکوالر» معرفی کنند .از سو دیگر یادرت
ها استکبار نیز همواره سعی دارند مانع رشدوگسترش گفتمان انقاالب اساالمی
شوند چه اینکه به تعبیر مقام معظم رهبر  ":انقالب اسالمی با این جوهر وطبیعت
وود وماهیت اسالمی وود ،وصومت ودشمنی را از طرف استکبار ایتضاء مینماید.
(روزنامه جمهور اسالمی .) 83/3/99 ،براین اساس در نوشته حادر سعی ما برآن
است تا به بروی از مسایل ومشکالتی کاه از ساو گفتماان هاا رییاب انقاالب
اسالمی در غیریت با آن در سه سطح داولی ،بین المللی ومنطقه ا ایجاد شاده یاا
ممکن است ایجاد شود ،بپردازیم.
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شکل  .1مفصلبندی نظام معنایی امر سیاسی با محوریت اسالم

الف) چالش های داخلی

گفتمان انقالب اسالمی بر این نکته تاکید دارد که می بایست درجامعه ،شریعت
یا یانون وداوند حکم فرما باشد و از این روگفتمانی مبتنی بر حضاور ارزش هاا

00

دینی در ساحات مختلف اجتما بشر بوده و انتظاام دنیاو و اصاال و آباادانی
اجتما بشر را پیرامون دال مرکز اسالم واعتقاد وایماان اوارو مفصال بناد
کرده است .به عبارتی گفتمان انقالب اسالمی برپایاه مالزماه باین سیاسات ودیان
وساایادت معنویاات اسااتوار بااوده اساات .از ایاان رو همااواره گفتمااان هااا
سکوالریستی(لیبرال ها ومارکسیست ها) تالش نموده اند این دال مرکاز گفتماان
انقالب اسالمی را به چالی بکشانند .چه اینکه مطاابق دیادگاه ایان گفتماان هاا
سکوالریستی ،ایتصاد و سیاست و اماور اجتمااعی حاوزه ا واا
انسانی و اجتماعی است که هری

علم وا

از رفتارهاا

وود را دارند .بنا بر این در این گونه

امور نباید به دوالت دین و اصول دینی اندیشید .این گفتمان هاا درشارایط بوجاود
آمده پا از انقالب مثل جنگ ایران وعراق به مرور به حاشیه رانده شدند ولای باه
هیچ وجه دست از تالش برنداشته وسعی نموده اند تا دعاو انقالب اسالمی را باه
چالی کشانده و در صدد به حاشایه رانادن آن باشاند .ایان گفتماان هاا باروالف
گفتمانها پیی از انقالب ،به مرور ماهیتی متفاوت پیدا کرده و داللت ها ریابات
آمیز دیگر نسبت به مدعیات انقالب اسالمی مطر می نمایند.
 .1اسالم مدنی :یکی از این گفتمان ها رییب ،گفتمان اسالم مدنی /اجتمااعی
است .این گفتمان توجه اش بالرات به سیاست نیست ،بلکاه توجاه اش اصاالتاً باه
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گروهها مدنی -اجتماعی وسازمانها مردم نهاد است .به عبارتی بر نظریه «جامعه
مرهبی و دولت مدنی» تاکید مای کناد( .داوود فیرحای2 ،شاهریور  )9818گفتماان
اسالم مدنی درکنار گفتمان اسالم انقالبای یاا سیاسای ،از هماان دوران پسااانقالبی
کوشی کرده:بر سازگار اسالم با دموکراسی ،حکومت یانون ،حقوق شاهروند و
حقوق بشر تاکید نماید .حامیان این گفتماان در دوره اصاالحات ()9839-9818باا
شعار توسعه سیاسی و در بخی میانی جامعه با شعار جامعه مادنی از اساالم مادنی
دفا نموده است.
علیرغم اینکه روشنفکرانی مانند شبستر وساروش ازمادافعان گفتماان اساالم
مدنی بوده و معتقدند:که ایمان اسالمی بدون آزاد و اوتیاار فارد ایماان نیسات
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بلکه عادت است ،در اسالم فقط مسلمانان مکلف باه انجاام «وظیفاه» و «تکاالیف»
نیستند ،بلکه بندگان وادا صااحب «حقاوق» نیاز هساتند ،در سانت اماماان شایعه

حکومت بر مردم تحمیل نمی شود ،امامان شایعه مادافع تارور و شاکنجه نیساتند،
میتوان مسلمان بود و از حکومت دموکراتی

دفا کرد (و.)..

وعلیرغم این که این گفتمان از حمایت تعداد کمی از روحانیان  :مانند وااتمی،
شبستر  ،کدیور ،اشکور  ،فادل میبد  ،ایاز  ،یابل ،درایتای و ....نیاز برواوردار
بوده است .تاکنون نتوانسته مانند اسالم انقالبی در جامعه ایران نفاو کناد( .جاللای
پور؛ .)891-889ولی این گفتمان که امروز به عنوان دو الگاو عملای در ترکیاه و
مالز واندونز ادامه حیات می دهد( ،داوود فیرحی2 ،شهریور  )9818و در بروی
از کشورها اسالمی مثل تونا نیاز در حاالی پای گیار اسات ،پاا از رواداد
انقالبها عربی در حال پوست انداز است و پاا از بهاار عربای ،باه صاورتی
ایجابی به بهار اسالم مدنی تغییر شاکل داده و واود را در دنیاا جدیاد بازتولیاد
میکند ،در صورت اتحاد با دیگر گروهها اجتماعی عرب ،به سمت تعریف جدید
از اسالم سیاسی دست مییابد ،ومی تواند گقتماان انقاالب اساالمی را باه چاالی
بکشاند( .نبی اهلل ابراهیمی 21 ،آ ر .) 9811
 .2اسالم فرهنگی :ی

برداشت دیگر از اسالم گرایی در جهان اسالم هسات

که به شدت فرهنگی است حتی اجتماعی هم نیست .یعنی بیشتر تکیه مای کناد بار
مفهوم دعوت ووود ساز فرد ومساللی اینچنین .حتی به ساوت ها ،شبکه هاا و
روابط اجتماعی /مدنی نیز توجه نمی کند .برا مثال در ادبیات ما جریانهایی داریام
مثل :انجمن حجتیه یا انجمن مهدویت که اینها بیشتر بر فرد تکیه می کنندو بحثشان
بیشتر بر تغییرات فرد حرکت می کند .یا مثال جماعت تبلیغ در شارق کشاورمان،

گفتمان انقالب اسالمی

همچنین در پاکستان ،که به وودساز ها فرد مؤمنان بیشتر توجاه دارناد و باه

و مسایل وچالشهای

دنبال شبکه ها به هم بافته مدنی ،ایتصاد  ،آموزشی و سر انجام تشکیالت حزبی

فراروی آن

نیستند .یعنی مثل ترکیه دنبال ایجاد ی

نظام مدنی که ایتصاد وبازار و حزب جدید

( 7تا )17

واین جور چیزها داشته باشند نیستند وبلکه به دنبال این هستند که مثالً باه واانواده
ها فقیر کم

کنند و در یالب ویریه ها و غیره عمل نمایند .اغلب گارایی هاا

اسالم گرایی فرهنگی ،وصلت فرد و فرومادنی دارناد وبیشاتر در ساطح فارد و
وانواده ها عمل می کنند( .فیرحی ،همان)
 .3اسالم سلفی :که مهم ترین رییب انقالب اسالمی در جهان اسالم است .ایان
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گفتمان نه تنها در سپهر نظر حتی در عرصه عمل نیز باه یا

رویاارویی واونین

رسیده است .اگر چه تاکید بر تمایزات گفتمان انقالب اسالمی مبتنی براسالم شیعی
با این گفتمان مبتنی بر اسالم سلفی می تواند جنبه ها زیباشناوتی گفتمان انقالب
اسالمی را برجسته نماید .ولی این امر از یدرت هم آورد وواهی آن نمی کاهد.
در سالها اویربدنبال فعالیت گروه ها سلفی از طریق توزیاع اناوا وساایل
تبلیغاتی ،گسترش شبکهها ارتباطی ،شبکههاا اجتمااعی افازایی چشام گیار
داشته واین امر به میزان اثرگرار آنها در حوزه فرهنگی افزوده و ایان موداو در
میان آن بخی از گروه ها مرهبی ایران که گرایشاات افراطای دارناد ،مای تواناد
تهدید جد تلقی گردد .به لحاظ سیاسی نیز اگر بگوییم مهمترین منزلت گفتمان
انقالب اسالمی در تضعیف شکافها شیعه و سنی ،عرب و عجم ،و تقویت تضاد
اسالم و غرب و اسالم صهیونیسم بوده است ،این مودوعات نیز از ساو سالفیان
مورد تهدید یرا گرفته است.
از سو دیگر با توجه به تثکید جریانات سالفی بار ایجااد حکومات جهاانی و
مبارزه با دولتها محلی ،احتمال شکلگیر و باه وجاود آمادن گاروههاایی کاه
بخواهند علیه نظام جمهور اسالمی ایاران ایادامات یاا تحریکااتی انجاام دهناد،
نیزمتصور است که گروه جنداهلل به رهبر عبادالمل
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ریگای مؤیاد ایان موداو

میباشد ( .حیدر کشاورز ،تاثیر سلفیگر منطقها بر امنیت ملی جمهور اسالمی
ایران ،سایت بصیرت 23 ،مهر .)9818
در چنین شرایطی گفتمان سیاسی انقالب اسالمی در فضا درون گفتمانی نیز با
چالی هایی مانند:ریابت ها ناسالم جنا ها سیاسی ،انحصار طلبی جناحی ،بای
تقوایی سیاسی روبرو می باشد.
شرایط تشدید کننده چالش های داخلی
 .0شرایط فرهنگی

سرعت جریان تبادل ارتباطات و فناور رو باه رشاد جریاان اطالعاات وطار
بزرگی را پیی رو کشاورهایی همچاون جمهاور اساالمی مای نهاد .تبلیغاات
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01

ماهواره ا و شبکه ها اینترنتی که امروزه از آنها به یدرت نرم نیز یااد مای شاود

یکی از مصادیق بارز این آسیب فرهنگی است .در چنین شرایطی عملکرد فرهنگای
نظام جمهور اسالمی چندان ردایت بخی نبوده و نیسات از ایان رو رهبار از
ودعیت فرهنگی کشور ابراز نگرانی کرده ومی فرمایناد« :مان از مساالل فرهنگای
نگرانم ...دولت محترم باید به ایان موداو (نگرانای هاا موجاود دربااره حاوزه
فرهنگ) توجه کند و مسئوالن فرهنگی نیز باید توجه داشته باشند که چه می کنناد،
زیرا در مسالل فرهنگی نمی تاوان بای مالحظاه گای کارد" (آیات الاه وامناه ا ،
 .)12/92/93اکثر صاحب نظران به وجود مشکالتی فرهنگی متعدد مانناد :بحاران
هویت ،دوگانگی درنظام آموزش ،کاهی معیارها اوالیی و رواج ارزشاها داد
اوالیی (دروغ ،نفااق ودورویای ،تجمال واشارافی گار  ،روحیاه منفعات طلبای
شخصی ،نظم گریز  ،کم کار ) روحیه ت

رو  ،مسئولیت ناپریر  ،پایین باودن

نرخ مطالعه وکتاب ووانی در جامعاه ایاران اشااره کارده اناد( .غالمحساین الهاام،
91اردیبهشت9832وحمید داوود آباد 23 ،فروردین( 31به نظر می رساد مادیریت
باثبات فرهنگی ،تقویت زیرساوت هاا فرهنگای جامعاه و تاالش بارا احیاا
فرهنگ ها بومی و ملی از طرق مختلف (به ویاژه رساانه هاا در داوال و ایجااد
شبکه ها توانمند ماهواره ا ) در جهت تبلیغ و نشان دادن چهره وایعای و اصایل
فرهنگ اسالمی – ایرانی ،می تواند در آینده فرهنگی انقالب اسالمی اثرگرار باشاد.
به تعبیر رهبر ":دو کار اساسی و اصلی است که باید انجام بگیارد؛ یکای تولیادات
فرهنگای ساالم در زمینااههاا مختلاف ،و یکاای جلاوگیر از تولیادها مضاار و
به اصطال متا و کاال مضرّ فرهنگی؛ ...رهاسااز فرهناگ اصاالً جاایز نیسات.
مدیریّت فرهنگ ی

کار بسیار الزم است؛ و مدیریّت هم باید بر مبناا شاعارها

انقالب و مبانی انقالب باشد( " .آیت اله وامنه ا .)19/8/9 ، ،

گفتمان انقالب اسالمی
و مسایل وچالشهای
فراروی آن
( 7تا )17

 .1شرایط اجتماعی

یکی از مهمترین کاتالیزورها

چالیها

پیی رو

نظام اسالمی ،وجود

آسیبها اجتماعی است .چنانچه این معضالت اجتماعی در مراحل ابتدایی کنترل
و حل نشوند ،برا

مقابله با آن میبایست هزینهها

شناسایی و حل بسترها

گزافی را پرداوت کنیم.

این نو از چالی از مقدمات مقابله با آن است .عللی

چون :بیکار  ،اعتیاد ،فقر ،طالق ،دزد  ،بیعدالتیها

اجتماعی ،فاصله طبقاتی،

01

و ...میتواند از جمله مصداقها این نو چالی باشد .بدون اینکه بخواهیم سیاه
نمایی کنیم باید یبول کنیم که آسیبها اجتماعی متفاوتی در جامعه ما وجود دارد
که الزم است دمن شناوت دییق آن به حل ورفع آنها پرداوته شود .مرکز
پژوهیها مجلا شورا اسالمی با انتشار گزارشی اعالم کرد که بیکار  ،اعتیاد،
فقر و طالق به عنوان مهمترین مشکالت اجتماعی کنونی ایران هستند( .همشهر
آنالین  9آبان  ،9838کد مطلب.)89893 :
 .1شرایط اقتصادی

بروی از مشکالت ایتصااد مانندحضاور پررناگ دولات در ایتصااد واجارا
نایص اصل  ،99فقدان رشد ایتصاد وبهره ور  ،کمبود منابع مالی ،سیاست زدگی
ایتصاد ،فساد وبی انظباطی ماالی دولات ،عادم اساتقالل بانا

مرکاز در تادوین

واجرا سیاست ها پولی ،ناتوانی در کنترل نقدینگی وجرب سرمایه ،تورم مزمن،
نرخ رشد بیکار جوانان تحصیل کرده ونامناسب بودن فضا کسب وکار بی ش
یکی دیگر از کاتالیزورها چالی ها موجود در برابر نظام اسالمی است( .حسین
راغفر28 ،مهر19وعلی طیب نیا21 ، ،تیر .)12یکای از مشاکالت سااوتار ایتصااد
ایران وابستگی به نفت و باال رفتن وابستگی بودجه به درآمدها نفتی اسات .چارا
که ایتصاد ت
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محصولی در تحوالت بازار و نوسانات تاورمی ایتصااد باین المللای

بسیار شکننده است .از ابتدا انقالب تا کنون تالش ها بسیار در جهت کااهی
وابستگی به نفت صورت گرفته ،اما بی گمان کافی نیسات .توانمناد در تولیادات
کشاورز و صنعتی و همچنین همااهنگی در صاادرات و واردات و باه ویاژه بااال
بردن درآمد ملی در توسعه بخی جهانگرد  ،در تحکایم زیربناا ایتصااد ماوثر
وواهد بود.
ب) چالش های بیرونی

علیرغم وجود چالی هاا درون گفتماانی وشارایط تشادید کنناده فرهنگای،
اجتماعی وایتصاد در داول کشور ،به نظر می رساد گفتماان انقاالب اساالمی در
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شرایط کنونی در منطقه واورمیانه ونظام بین الملل نیز با مشاکالت وچاالی هاایی
مواجه است که به بررسی بروی از این مشکالت وچالی ها اشاره می گردد.

چا لش های منطقه ای

پا از پیروز انقالب اسالمی ایران و تکوین گفتمان انقاالب اساالمی ،اساالم
سیاسی به عنوان ی

نیرو سیاسی تعیینکننده ،ایدلولوژ ها سیاسای حااکم بار

منطقه مانند ملیگرایی و پان عربیسام را تضاعیف نماود .و ارزشهاا و هنجارهاا
جدید بر مبنا آموزهها اسالمی را وارد مناسبات منطقها ساوت کاه پایی از
این چندان تاثیرگرار نبودند .شهادت طلبی ،استکبارساتیز  ،مباارزه باا صهیونیسام،
برادر و اووت اسالمی ،اتحاد اسالمی ،ظلمستیز دال هایی باود کاه در گفتماان
انقالب اسالمی شکل گرفت ودر میان ملل اسالمی تجلی و نمود پیدا کرد .بیادار
اسالمی و احیا هویت اسالمی مسلمانان و تالش آنان برا بازگشت باه اصاول و
آموزهها اصیل اسالمی و اساتقرار نظام سیاسای اساالمی از تجلیاات عینای ایان
تاثیرگرار بوده است .این مودو بویژه نقی افکار عمومی در منطقاه را ارتقااء و
افزایی داده است .بنابراین کشورها عربی منطقه که ظهور گفتمان انقالب اسالمی
را وطر برا وود میدانستند ،درصدد مقابله با تاثیرات انقاالب اساالمی ایاران
برآمدند .حمله نظامی رژیم عراق به ایران و ایدام کشاورها عربای منطقاه ،بارا
ایجاد التالفی منطقها با عنوان شورا همکار ولایج فاارس در مااه ماه 9139
نمود عینی این ایدامات آنها بود .اگرچه به موازات فاصله گرفتن از شارایط واا
انقالب اسالمی ،روابط این کشورها دچار تغییر و تحوالت گردید ،اما هنوزبروی از
کشورها منطقه ریابت را بر همکار ترجیح داده اند .به نظر می رساد در شارایط
کنونی منطقه واورمیانه وظهور بروی زمینه ها چالی زا این مقابلاه ودشامنی باا
گفتمان انقالب اسالمی افازایی یافتاه اسات .اظهاارات هامزماان مقاماات ترکیاه،
عربستان و رژیم صهیونیستی علیه جمهور اسالمی ایران در نشست امنیتی ماونیخ
که تقریباً با ادبیاتی نزدی

به هم بوده از وجود تالش مشترکی بارا تشاکیل یا

گفتمان انقالب اسالمی
و مسایل وچالشهای
فراروی آن
( 7تا )17

جبهه عبر  ،عربی ،ترکی علیه نظاام جمهاور اساالمی حکایات دارد« .چااووش
اوغلو» و «عادل الجبیر» وزیران وارجه ترکیه و عربستان و نیاز «آویگادور لیبارمن»
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در حاشیه کنفرانا امنیتای ماونیخ در اظهااراتی داد
ایرانی ،جمهور اسالمی را به دوالت در مسالل داولی کشورها عرب و حمایت
از تروریسم متهم کردند .از این رو به نظر مای رساد گفتماان انقاالب اساالمی در
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منطقه با این مثلث مرکور به مثابه چالی منطقه ا روبرو می باشد .در ادامه نوشاته
حادر به بروی از این چالی ها اشاره می شود.
 .0اسرائیل به مثابه کانون اصلی بحران ساز در منطقه

اسرالی ل به عنوان ی

دولت اشغال گر در متن کشورها اسالمی که به کشاتار،

راندن وآواره کردن فلسطینیان مسلمان از سرزمین اجداد آنها مباادرت مای ورزد،
در گفتمان انقالب اسالمی ،از مشروعیت برووردار نبوه اسات .از ایان رو رهباران
نظام جمهور اسالمی در راس آنها امام ومینی(ره) هیچ ویت موجودیت آن را باه
رسمیت نشناوته وسعی در بیدار ملل مسلمان در جهت آگاهی از ماهیت غاصبانه
دولت صهیونیستی ومبارزه با سلطه جو آن داشته اند .امام ومینی در این باره مای
نویسند :ما از سالها بسیار یبال ،همیشاه راجاع باه اسارالیل و غاصاب باودن آن
صحبت کرده ایم .همیشه بنا ما این اسات کاه در کناار بارادران فلساطینی واود
بایستیم و هر ویت هم یدرت پیدا کنیم ،همان طور که آنها از حقشاان دفاا مای
کنند ،ما هم مثل برادر با آنها همدوش و همرزم وواهیم بود .بیت المقدس بایاد باه
مسلمین برگردد .اسرالیلیها غاصبند( " .علی داستانی بیرکای9832 ، ،

 )18از ایان

رو اسرالیل نیز همواره با حمایت یدرت ها سلطه جو باویژه امریکاا باه دشامنی
ومقابله با گفتمان انقالب اسالمی پرداوته است.
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اکنون دولت اسرالیل مدعی است که در صورت دست یابی جمهور اسالمی به
ساوت سال ها اتمی ،موجودیت کشور یهود در وطر جد یرار وواهد گرفات
و این کشور اولین هدف حمله احتمالی اتمی ایران وواهاد باود .بنیاامین نتانیااهو،
نخست وزیر کنونی اسرالیل که از و به عنوان یکی از موافقان «حمله پیی گیراناه»
اسرالیل به تثسیسات هسته ا ایران یاد می شود ،بارها در سخنرانی ها رسمی تثکید
کرده است که «همه وطرها در مقایسه با وطر ناشی از هسته ا شدن ایران کوچ
و بیاهمیت است».)https://fa. wikipedia. or) ..
ترور دانشمندان مرتبط با برنامه هستها ایران ،تهاجم بدافزارها و ویروسها
رایانها
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به تثسیسات هستها

ایران و تهدیدها

مکرر مقامات نظامی و سیاسی

اسرالیل در «حمله پییگیرانه» به تثسیسات هستها

ایران از جمله چالی ها

اسرالیل برعلیه ایران در سالها اویر بودهاند .اسرالیل همچنین جد ترین مخالف
برنامه جامع ایدام مشترک بین ایران و گروه پنج بعالوه ی

می باشد که به بسته

شدن پرونده هسته ا ایران در شورا امنیت انجامید.
اویرا در نشست امنیتی مونیخ ویگدور لیبرمن وزیردفا اسرالیل در ی

موداع

گیر تند بر علیه ایران اظهار داشت :هدف ایاران "تضاعیف ثباات در کشاورها
واورمیانه و در نهایت عربستان سعود است " .و وواستار گفتگو با کشاورها
عربی برا مقابله با ایران شد .وزیر دفاا اسارالیل گفات مشاکالت واورمیاناه را
میشود در سه کلمه ایران ،ایران و ایران والصه کرد .او گفت چشمانداز مطلاوبی
همکار منطقها در مقابل ایران است.
 .1بحران داعش

با آغاز جنگ داولی سوریه بازمانده ها
ابومصعب الزریاو

گروه جماعت توحید وجهاد

(رهبر کشته شده القاعده عراق) وارد سوریه شدند و در 3

آوریل  2198نام «دولت اسالمی عراق و شام» را بر وود نهادند و از آن پا با نام
مخفف داعی معروف شدند .آنها به سرعت بخیهایی از شمال شریی سوریه را
تصرف کرده و شهر ریه را به عنوان پایتخت وود انتخاب کردند .سپا همزمان با
ایدام نظامی در سوریه به عراق حمله کرده و موفق شدند رماد و فلوجه مهمترین
شهرها استان انبار در عراق را به یلمرو وود ادافه کند .در ژولن  2199مهمترین
موفقیت داعی با تصرف موصل ا دومین شهر بزرگ عراق ا به دست آمد .آنها تا
ورداد  9819حدود نیمی از واک سوریه و بخیها

شمال غربی عراق را در

تصرف وود درآوردند.
این گروه

تروریستی  -تکفیر بارها وطاب به تمامی شیعیان اعالم کرده:

"رافضی"ها بدانند که هدف ما تخریب نماد شرک آلود در نجف ،کربالء و سامرا

گفتمان انقالب اسالمی
و مسایل وچالشهای
فراروی آن
( 7تا )17

است .بدانید که بعد از تخریب این نمادها در عراق به ایران وواهیم آمد و مشهد
ایران را با واک یکسان وواهیم کرد .همچنین آنها از تمامی مسلمانان دروواست
کرده اند که برا تطهیر زمین از "رافضی"ها بسیج شوند ،تا هر چه سریعتر اسالم
اصیل در جهان جریان یابد.
09

بنابر این ایران به عنوان بزرگترین کشور شیعه جهان و حامی نخست شیعیان
منطقه در لیست هدف ها اصلی داعی یرار دارد واز این جهت برا ایران ی
وطر جد است .اینکه آنها تا چه اندازه موفق شوند به تهدیدات وود عمل کنند
مودو دیگر است .ولی برا مثال گروه هایی که با جمهور اسالمی مبارزه می
کنند ،می توانند از طریق داعی مجهز شوند و علیه مردم جنایت کنند .از سو
دیگر بروی ازکشورها

منطقه به واطر دشمنی با ایران ممکن است به کم

داعی متوسل شوند( ».مهرداد ووانسار « ،همراه با یورونیوز» روز سهشنبه 91
آ رماه .)9819
 .1جاه طلبی عربستان وهم پیمانانش

پا از پیروز انقالب اسالمی زمیناه هاا گونااگونی باه چاالی باین ایاران
وعربستان دامن زده است که از آن جمله می توان به این ایادامات چاالی برانگیاز
عربستان بر علیه ایران اشاره کرد:حمایت از عراق در جنگ باا ایاران ،همکاار باا
امریکالی ها در عملیات طبا ،کشتار حاجیاان ایرانای در ساال  ،9888حمایات از
مخالفان اسد در جنگ داولی سوریه ومقابله با نفو ایران ،کم

به سرکوب شیعان

بحرین ،مخالفت با انقالب مصر وحمایت از کودتا ،کارشکنی ومخالفات باا دولات
شیعه در عراق ،دروواست حمله نظامی آمریکا باه ایاران و متویاف کاردن برناماه
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره یازدهم
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هسته ا ایران ،اعدام  93ایرانی در زندان دمام به جرم مواد مخدر ،اظهار نارداایتی
وسنگ انداز در مسیر حصول توافاق هساته ا ایاران و غارب ،تاالش در جهات
کاهی ییمت نفت و دربه به ایران ،حمله به یمن وسرکوب شیعیان ،تجاوز جنسی
پلیا فرودگاه جده به  2نوجوان ایرانی ،اعدام شیخ نمر بایر النمر ،روحانی مخالف
دولت عربستان ،یطع رابطه با ایران بدلیل حمله معتردان اعدام شیخ نمربه سافارت
وکنسولگر عربستان در تهران ومشهد.
آنچنانکه از این ایدامات عربستان پیداست این کشور همواره نگران گسترش
گفتمان انقالب اسالمی در منطقه ودر صدد مقابله با این نفو بوده است ولی در
دوره جدید تالشها دد ایرانی آن با توجه به تحوالت منطقه افزایی یافته است.
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به تعبیر بروی از کارشناسان بین الملل پادشاه جدید عربستان با تمام یوا رویکرد

دد ایرانی بودن را در عراق ،سوریه و لیبی در پیی گرفته ،وبه همین دلیل
همکار

نظامی سیاسی وود را با ترکیه ،پاکستان ،یطر و مصر گسترش میدهد.

(پتر لووف)19/2/29 ،
فضا سیاسی تازه جهان حاال امکان همکار اسرالیل و کشاورها عارب باه
رهبر عربستان را در مقابل ایران افزایی داده است .عاادل الجبیار ،وزیار وارجاه
عربستان در نشست امنیتی مونیخ در مودع گیر تند برعلیه ایران همسو با اسرالیل
از ایران "به عنوان بزرگترین کشور حامی تروریسم در جهان" نام برد.
 .1داعیه های امپراطوری گرایانه ترکیه

یکی دیگر از چالی ها

منطقه ا

نظام جمهور

اسالمی ایران را دولت

کنونی ترکیه با سودا بازگشت امپراطور عثمانی بوجود آورده است .رجب طیب
اردوغان در اول آگوست  2198در دفتر یادبود آرامگاه آتاتورک نوشت که ترکیه با
عزمی جزم در حال تبدیل شدن به یدرتی منطقها

و جهانی است .و

در

اظهارنظر دیگر در جریان درگیر ها سوریه عنوان کرد که بدون اجازه ما در
واورمیانه حتی پرندها نمیتواند پر بزند .بنابراین اگر چه احمد داوداوغلو معمار
سیاست وارجی ترکیه مدعی بود که ترکیه درصدد است نامالیمات موجود میان
وود و یونان ،ارمنستان ،عراق ،سوریه و ایران را به صفر برساند اما با تغییر شرایط
منطقها و بروز تنی در عرصه داولی سوریه ،سیاستها ترکیه هم به موازات آن
تغییر کرد .در رابطه با سیاست ها جدید ترکیه که بنوعی گفتمان انقالب اسالمی
را به چالی می کشاند می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 .9از زمانی که رویه مصالحه جویانه معتردان سیاسی سوریه به وشونت وجنگ
داولی منجرشد رویکرد ترکیه نسبت به دولتمردان سور تغییر پیادا کارد وترکیاه

گفتمان انقالب اسالمی
و مسایل وچالشهای
فراروی آن
( 7تا )17

مخالفان بشار اسد را میزبانی کرده و حتی شرایطی فراهم کرد تا مخالفان برا عبور
نیرو و انتقال سال از واک ترکیه استفاده کنناد .هرچناد ایان تاالش ترکیاه بارا
سرنگونی بشار اسد تاکنون ناکام مانده است .ولی ایان سیاساتها دولات اردوغاان
باعث سرد روابط این کشور با ایران شده است.
 .2بعد از استقرار ی

حکومت شیعی در عراق ،اردوغان بارها از سیاسات هاا
10

دولت مالکی انتقاد کرد و حمایت از سنی هاا را مطار سااوت .وجاود دو کشاور
شیعی ایران و عراق به عنوان همسایه ترکیه سنی مرهب ،ی

نگرانی بازرگ تلقای

شد ،بویژه آن که از دوران عثمانی تاکنون همواره بین ایران و ترکیاه ریابات نهاان و
آشکار برا تاثیرپریر بیشتر بر منطقه وجود داشت .از سو دیگر دغدغه هاایی
هم از سو بروی دولتمردان عرب منطقه مبنی بر گسترش نفو هالل شیعی مطر
شد .ترکیه برا مقابله با ایان وداع و جلاوگیر از نفاو بیشاتر شایعیان منطقاه،
حمایت از گروهها سنی عراق را در دستور کار وود یرار داد.
حمایت پنهان از گروه ها تکفیر مثل داعای و عادم موداعگیر یااطع در
برابر ایدامات وشونت بار این گروه ستیزه جو و تبلیغ تقسایم یادرت میاان ایاوام و
گروه ها مرهبی سنی در مقابل دولت شیعی محاور عاراق از جملاه سیاسات هاا
ترکیه در سال ها اویر بود .ترکیه در این رویکرد جدید ،تاالش فراوانای دارد کاه
دمن ایجاد ی

همسویی با عربستان به عناوان یکای از حامیاان مهام اهال سانت

منطقه و مخالف یدرت گیر شیعیان ،زمینه ها تضعیف جایگاه ایاران در عاراق را
فراهم آورد.
 .8ترکیه همچنان به رغم ناکامی هاایی کاه در بروای از سیاسات هاا واارجی
نصیبی شده در پی بسط و گسترش نفو در کشورها منطقها اسات ،منتهاا ایان
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دیپلماسی که در ابتدا ،فقط درصدد بهره گیر از یدرت نرم بود باه واساطه تشادید
بحران ها نقی ترکیه را از حالت میانجی گر به صورت یکی از کشاورها درگیار
درآورد و باعث شد که این نو واسطهگر تا حدود زیاد به حاشیه بارود( .فتاا
غالمی ،سایت جام جم9آ ر.)18
ازآنجاییکه دولت رجب طیاب اردوغاان کاه در طاول  8ساال بحاران ساوریه
نتوانست از رهگرر همراهی با عربستان ،رژیم صهیونیستی و یطر دولت بشاار اساد
را سرنگون کند لرا کنی تهاجمی جدید را در منطقه تعریف کرده است .بررسای
شرایط داولی اجتماعی ،سیاسی و ایتصاد دولت رجب طیب اردوغان نشاانگر آن
است که ترکیه برا دریافت کم

مالی و وروج از بحران ایتصاد تالش می کند

تا زیر چتر عربستان و کشورها عضو شورا همکار ولیجفارس یرار گیرد تا از
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سفره رنگین این کشورها بهرهبردار کند .یکی از شرایط عربستان برا کم

مالی

به ترکیه ،جدایی سیاسی این کشور از جمهور اسالمی و موداعگیار تناد علیاه
سیاستها ایران و پیوستن رسمی ترکیه به جبهه عبر  -عربی اسات .از ایان رو
رجب طیب اردوغان در سافر باه عربساتان ،بحارین و یطار ،مواداع تناد علیاه
جمهور اسالمی ایران ابرازداشت تا ردایت عربستان را بدست آورد.
چالش های بین المللی

انقالب اسالمی ایران گرچه در حوزه جغرافیایی و محدوده جغرافیاایی ایاران و
در زیرسیستم منطقها واورمیانه رخ داد ،ولی بازتااب و تااثیراتی فراتار از منطقاه
داشته است .با شکل گیر گفتمان انقالب اسالمی و نظام برآمده از آن (جمهاور
اسالمی ) ،از ی

سوآمریکا وغرب مهمترین متحد استراتژی

وود در واورمیانه را

از دست داند .از سو دیگرجمهور اسالمی به مبارزه و مقابلاه باا سیاساتهاا
آمریکا وغرب در سطح منطقها و حتی جهانی پرداوت .اما مهمترین تاثیر انقاالب
اسالمی در سطح بین المللی ،احیا اسالم سیاسی به عنوان ی

نیرو تاثیرگرار در

سطو منطقها و بینالمللی بوده است .گفتمان انقالب اسالمی متضامن ارزشهاا،
هنجارها ،ایدههاا و انگاارههاایی متفااوت ومتماایز از گفتماان هاا لیبرالیساتی و
سوسیالیستی بوده است ،گفتمان انقالب اسالمی با تاکید بر تلفیاق دیان و دولات و
شریعت و سیاست موجب احیا نقی دین و مرهب در عرصاه باینالمللای باوده
است .بازگشت دین و هویتها دینی به روابط بینالملل که در یالب دولاتهاا
دینی ،بازیگران مرهبی فراملی و نهادها و سازمانها مرهبی صورت گرفته اسات،
بنیاد سکوالر روابط بینالملل در عمل و تئور را به چالی کشایده اسات .از ایان

گفتمان انقالب اسالمی

روغربی ها از جمله آمریکا از ابتدا شکل گیر گفتمان انقالب اسالمی به عناوان

و مسایل وچالشهای

ی

یطب یدرت به مواجهه و مقابله با انقالب اسالمی به منظور مهار و سد نفو آن

فراروی آن
( 7تا )17

پرداوته اند.
هژمونی طلبی امریکا

ایران بدنبال دکترین نیکسون بعد از کودتا 23مرداد9882به ژاندارم آمریکا در
منطقه مبدل شده بود .شکل گیر گفتمان انقالب اسالمی نه تنها ایران را از حلقه
دولت ها حامی منافع آن کشوروارج ساوت بلکه با ایجاد نظام سیاسی جدید با
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دال مرکز

دینی وبازتاب معنی دارآن در منطقه و برهم زدن معادالت سیاسی

وامنیتی وایجاد والء امنیتی بزرگ برا غرب و امریکا ،نگرانی آنها را برانگیخت و
وامریکا ومتحدانی ،گفتمان انقالب اسالمی ونظام برآمده ازآن را مهم ترین چالی
بردد نظام لیبرال دموکراسی ودر نتیجه هژمونی فرهنگی امریکا در جهان
وبخصو

واورمیانه تلقی کردند .برهمین اساس برژنسکى نظریه پرداز مشهور

آمریکایى تصریح نمود براینکه« :تجدید حیات اسالم بنیادگرا در سراسر منطقه با
سقوط شاه و تشنجات ناشى از ایران (امام) ومینى (ره) ی

مخاطره مستمر براى

منافع ما در منطقه اى که حیات جهان غرب کامالً به آن وابسته است ایجاد کرده
است .بنیادگرایى اس المى پدیده اى است که امروزه آشکار نظم و ثبات موجود را
تهدید مى کند( » .داودى ،محسن )31 :9883 ،ریچارد نیکسون رلیا جمهور اسبق
آمریکانیز در ا عان به مسئله گفت« :جهان اسالم در یرن بیست و یکم یکى از
مهمترین میدان هاى زور آزمایى سیاست وارجى آمریکاست( » .نیکسون ،ریچارد،
فرصت را از دست ندهید ،ترجمه ،حسین وفسى نژاد ،تهران:
امریکا و سایر دول غربی از همان ابتدا
کنترل آن به انوا راهبردها

پیروز

 )238ازاین رو

انقالب اسالمی ،برا

سخت از جمله محاصره ایتصاد

شورش ها محلی ،ترور ،حمله نظامی طبا ،کودتا نوژه و تحری
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حمله به ایران و کم

مهار و

وحمایت از
عراق برا

مالی و نظامی به مخالفان نظام و برانداز نرم از جمله ایران

هراسی ،شیعه هراسی متوسل گردیده اند.
از آنجا که برا از بین بردن هژمونی وسلطه ی

گفتمان باید ثبات معنایی آن را

از بین برد ،بدنبال شکسات ایادامات ساخت افزارناه امریکاا ومتحادان اودر برابار
گفتمان انقالب اسالمی ،به نظر می رسد تئورسین ها وسیاست مداران غربی به ایان
نتیجه رسیدند تا با تاکتی

ها نرم وایجاد فضا ملتهب مدلوالت واا

واود را

به دال مرکز گفتمان انقالب اسالمی الصاق ونظام معنایی وویی را تثبیت نمایند.
براین اساس آنها با بهره گیر ازتاکتیکها مختلفی ،درصدد :بی تفااوت کاردن
جوانان به اعتقادات دینی ورسوخ تفکارات الحااد در فکار آنهاا ،ایجااد شاکاف
واوتالف بین مردم ومسئولین ومسئولین باا نخبگاان وحاکمیات دوگاناه ،وایعیات
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11

نمایی وهدایت مسئوالن به سو مساله یابی غلط ،تضعیف اعتماد به نفا ایرانیاان

وبزرگ نمایی دست آوردها غرب ،ایجادشایبه ناکارآمد نظام (آیات الاه وامناه
ا  ،هشتم ورداد ،11سوم مرداد)1بوده اند .وبا توجه باه دسترسای آنهاا باه صانایع
فرهنگی مختلف ،رسانه ها ،وبرگزار ها وآژانا ها وبر  ،همچنین فان آور
ها نوین ارتباطی مانند شبکه ها اجتماعی(فیا بوک –تویتر) وبالگ ها وغیاره.
در جهت تضعیف گفتمان انقالب اسالمی کوشیده اند .کم
سب

باه رشاد و گساترش

زندگی غربی  ،شکل گیر تفکرات ساکوالردر میاان افاراد تحصایل کارده،

تضعیف والیت فقیه ،ایجاد شایبه ناکارآمد نظام اساالمی ،گساترش شاکاف یاا
تفاوت نسلی ،مسثلهیابی غلط ،فریه ساز  ،را می تاوان بخشای از ایان تاالش هاا
دانست ( .یربانعلی یربان زاده سوار.)9812 ،
نتیجه
علیرغم همه چالی ها که در داول ووارج از مرزها ملی در برابار گفتماان
انقالب اسالمی وجود داشته ،هر روز برثبات و مانایی این گفتمان افزوده می شود و
به تعبیر مقام معظم رهبر علیرغم اینکاه " :از ابتادا پیاروز انقاالب اساالمی،
یدرتها جهانی همواره تالش داشتند تا با مانع تراشی ها فراوان همچون تحمیال
جنگ هشت ساله ،انجام ایدامات تروریستی ،و تحریم هاا ،حرکات ملات ایاران را
متویف کنند و انقالب اسالمی را به زانو در آورند و ملت را پشایمان کنناد اماا ،باا
وجود همه این چالی ها ،نظام اسالمی راه وود را با یوت ادامه داده و بر آنها غلباه
کرده است )11/99/99(" .اما این بدان معنی نیست که ما از آسیب ها وچالی ها

گفتمان انقالب اسالمی

پیی رو آن غافل باشیم .چه اینکه می دانیم ریباا گفتماان انقاالب اساالمی در

و مسایل وچالشهای

داول ووارج همواره درصد این هستند تا با بوجود آوردن چاالی هاا گونااگون

فراروی آن

زمینه تضعیف این گفتمان را فراهم ساوته وبا مشروعیت زدایی از آن ،این گفتماان

( 7تا )17

را از مرکزیت بیاندازند ،به بروی از این چالشها :ظهور گفتمان هاا رییاب(اساالم
مدنی ،اسالم فرهنگی واسالم سلفی ) ،جااه طلبای ودشامنی بروای از کشاورها
منطقه وتالشها سلطه جویانه غرب بویژه امریکا ،در این نوشته اشاره شد.
11

منابع
– احمد متقی زاده ،مولفه ها یدرت نرم انقالب اسالمی ،مطالعاات یادرت نارم:
تابستان  , 9811دوره  ،9شماره .2
– امام ومینی ،صحیفه امام ،موسسه تنظیم ونشر آثار امام ،ج.3
– ایوبی حجت اله ،مولفه ها گفتمان انقالب اسالمی ،فصلنامه پژوهشی انقاالب
اسالمی ،پیی شماره بهار.9831
– پتر لووف ،کارشناس روس در مسالل بینالملل در گفتگو با وبرگزار تحلیلای
«اوکو پالنت» ،سایت وبرگزار فارس.19/12/29 ،
– جالیی پور ،حمیدردا ،جامعه شناسی جنبی ها اجتماعی تهاران ،طار ناو،
.9839
– حسین راغفر ،مشکل اصلی ایتصادایران چیست؟سایت فرارو28 ،مهر.19
– حمید داوود آباد  ،ریشه مشکالت فرهنگی ،سایت رجا نیوز23 ،فروردین.31
– وامنه ا (ره) ،دیدار با اعضا مجلا وبرگان ،سایت رهبر .12/92/93 ،
– وامنه ا (ره) ،دیدار رلیا جمهور و اعضاى هیثت دولات باه مناسابت هفتاه
دولت ،سایت رهبر .19/8/9 ،
– وامنه ا (ره) ،سایت رهبر .12/3/21 ،
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره یازدهم
بهار 6931

– وامنه ا (ره) ،سایت رهبر  ،بیانات هشتم ورداد ،11سوم مرداد.19
– داودى ،محسن ،ستیز غرب با آنچه بنیادگرایى اسالمى ماى ناماد ،تهاران ،دفتار
مطالعات سیاسى و بین المللى.9883 ،
– داوود فیرحی ، ،جریان شناسی اسالم سیاسی معاصار ،ساایت وبار وتحلیلای
صدا ایران2 ،شهریور .9818
– دکتر مهرداد ووانسار « ،همراه با یورونیوز» روز سهشنبه  91آ رماه .9819
– علی داستانی بیرکی ،جهان اسالم از دیدگاه امام ومینی ،تهران ،موسساه تنظایم
ونشر آثارامام ومینی9832 ،

.18

– علی ربانی ووارساگانی ومحماد میرزایای ،ایادلولوژ  ،ساوژه ،هژماونی وامار
سیاسای در بسااتر گفتمااان ،غاارب شناسای بنیااادین ،پژوهشااگاه علااوم انسااانی
11

11

ومطالعات فرهنگی ،سال پنجم ،شماره اول.9818 ،

– علی طیب نیا ،اصلی ترین مشکل ایتصاد ایران چیست؟ ساایت ایتصااد ایرانای،
21تیر.12
– غالمحسین الهام ،تولید فرهنگای راه حال بارون رفات از مشاکالت فرهنگای،
سایت باشگاه اندیشه91 ،اردیبهشت32
– فتا غالمی ،ترکیه و رویاهاا بیسارانجام امپراتاور ساودا واام بازگشات
امپراتور سایت جام جم9آ ر.18
– یربانعلی یربان زاده ساوار ،جناگ نارم غارب ومشاروعیت سیاسای جمهاور
اسالمی ایاران ،فصالنامه علمای-پژوهشای مطالعاات انقاالب اساالمی ،ش،82
بهار.9812
– محمد تقی مقدمی ،نظریه تحلیل گفتمان الکال وموف ونقد آن ،معرفت فرهنگی
اجتماعی ،سال دوم ،شماره دوم.9811 ،
– محمد ساالرکسرایی ،نظریه گفتمان الکال وموف ،سیاست ،دوره  ،81شماره .8
– مهد دلروشن ،نگاهی به دیپلماسی شی رلیا جمهور آمریکا در مواجهاه باا
انقالب اسالمی ایران ،در سایت:همشهر آنالین.
– مهد علیخانی ،بررسی ماداوالت جهاانی امریکاا و پیامادها آن ،در ساایت
باشگاه.
– نبی اهلل ابراهیمی ،پسا اسالم گرایی یا اسالم مدنی ،سایت تابناک 21 ،آ ر .9811
– نیکسون ،ریچارد ،فرصت را از دست ندهید ،ترجمه ،حسین وفسى نژاد ،تهران،
طر نو.9819 ،

گفتمان انقالب اسالمی
http://hamshahrionline. ir/details/34648.
http://mh. farhangoelm. ir/Articles
http://www. bashgah. net/fa/content/show/18476
http://www. hamshahrionline. ir/print/190064.
http://www. hawzah. net/fa/Article/View/90216
https://fa. wikipedia. org.

–
–
–
–
–
–

و مسایل وچالشهای
فراروی آن
( 7تا )17

17

