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در دنیا انتخابات عرصه قدرت طلبی و سیاسی کاری و سیاسی بازی است و صاحبان 
ثروت و قدرت می کوشند تا به هر نحو ممکن به مناصب حکومتی دست یافته و در 

پرتو آن به منافع و مقاصد شخصی شان برسند.
اما در جمهوری اسالمی ایران باید عکس این حالت صادق باشد و مطابق آموزه های 
مکتب انقالب و امام و رهبری تمامی شئون انتخابات باید خدایی و الهی باشد و انتخابات 
باید به عرصه عمل به وظیفه و تکلیف و ســربلند و جلب رضایت باری تعالی و بیرون 

آمدن از امتحان الهی تبدیل گردد.
رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت آیت اهلل خامنه ای بارها شرکت در انتخابات را 

تکلیف و واجب شرعی اعالم نموده اند.
انتخابات رکن مردم ساالری دینی

رهبر انقالب بارها انتخابات در کشــور ما را یکی از ارکان مردم ســاالری دینی 
دانسته اند از جمله: 

»انتخابات در کشور ما بسیار مهم است، نه فقط انتخاب ریاست جمهوری؛ انتخابات 
مجلس هم همین جور اســت، انتخابات شوراها هم همین جور است. انتخابات یکی از 
دو رکن مردم ســاالری دینی است. مردم ساالری دینی روی دو ستون ایستاده است؛ 
یکی از این دو ســتون رأی مردم اســت، انتخابات است. ما به برکت انتخابات به دنیا 
فخر می فروشــیم. دشمنان برای کوبیدن ملت ایران و جمهوری اسالمی انتخابات ما 
را ندیده می گیرند و متهم می کنند. این نشان می دهد انتخابات خیلی مهم است. ... 
در مقابل مکاتب گوناگون مثل لیبرالیســم و کمونیسم و فاشیسم و امثال اینها، امام 
بزرگوار مردم ســاالری دینی را که همان جمهوری اسالمی است، وارد میدان کرد و 
ملتها را و خواص را در همه امکنه عالم، در همه کشــورهای دنیا مجذوب خود کرد. 
این مردم ســاالری دینی متکی است به انتخابات و باید در انتخابات واقعا ملت ایران 

بدرخشد.« 1396/1/1
رهبری تاکید دارند که مردم با نیت خدایی و برای جلب رضایت الهی رأی بدهند 
و البته توصیه هایی را هم در هر انتخابات به همگان می فرمایند تا ان شاءاهلل با رعایت 

این توصیه ها در این امتحان روسفید گردند.
ده وظیفه مهم جوان مومن انقالبی در انتخابات

ده وظیفه مهم جوان مومن انقالبی در انتخابات که رهبر انقالب بارها بر آن تاکید 
فرموده اند عبارتند از:

1- انتخابات را پرشور کنید.2- مشارکت در انتخابات را حداکثری کنید.3- تقوای 
سیاسی داشته باشــید.4- اصلح را پیدا کنید.5- به خاطر نامزدها در مقابل یکدیگر 
قرار نگیرید.6- آدم های خوب را به مردم معرفی کنید.7- مراقب باشید عالقه مندیها 
به اصطکاک نینجامــد.8- آگاهی تان باید در انتخابات اثر کند.9- دیگران را تخریب 

نکنید.10- تبلیغ صحیح کنید به دور از فریب و دروغ.
همچنین رهبر انقالب توصیه دیگری نیز برای سربلندی در درگاه الهی در عرصه 

انتخابات دارند:
»مردم سرسری به مسئله انتخابات نگاه نکنند؛ رأی را از روی فکر و از روی تأمل 
بدهند؛ فکر کنند. وقتی ما بر اســاس یک منطقی فکر کردیم، یک انتخابی کردیم و 
رأی مان را براساس آن انتخاب تنظیم کردیم، پیش خدای متعال معذوریم؛ ممکن هم 
هست اشتباه کنیم،   [ولی] باز پیش خدای متعال معذوریم. اگر بی مالحظه، بی دقت، 
بی تفکر عمل کردیم، پیش خدا که مسئولیم هیچ، پیش خودمان هم مسئولیم؛  بعد 
خواهیم گفت که عجب، دیدید ما روی این مسئله درست فکر نکردیم! یعنی خودمان 
هم خودمان را محکوم می کنیم؛ اما وقتی شــما فکر کردید، مطالعه کردید، مشورت 
کردید و براساس یک فکری یک انتخابی کردید، خدای متعال از شما راضی است برای 

شاخص های نامزد اصلح
 کامران پور عباس

ویژگی ها
1. عداوت: »ان الشیطان لکم عدو فتخذوه عدوا« البته شیطان دشمن 

شماست پس او را دشمن بدانید )فاطر6(
قرآن کریم شــیطان را به دشمن قســم خورده انسان معرفی 
می کند: »فبعزتک الغوینهم اجمعین)82. ص(. عداوت شــیطان تا جایی 
اســت که انســان را به حمله تمام عیار از چهار طرف تهدید می کند: »ثم 
التینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم« سپس 
از پیش رو و پشــت ســر و از طرف راست و از طرف چپ آنها به سراغشان 

می روم )اعراف 17(
باید گفت که عداوت و دشمنی آمریکا نسبت به مردم و انقالب اسالمی 
همانند عداوت شــیطان بر کسی پوشیده نیست. اقدامات خصمانه آمریکا 
در طول 37 سال پیروزی انقالب اسالمی، نهایت دشمنی و عداوت آنان را 
نشــان می دهد. از اقداماتی چون جاسوسی، حمایت و کمک به منافقین و 
تروریسم در ترور استوانه های انقالب و مردم، تحریک و حمایت تسلیحاتی 
و اطالعاتی از صدام در حمله به ایران اســالمی و تحریم های اقتصادی که 
تنها گوشه ای از جنایات آمریکاست. امام خامنه ای)ره( درباره عداوت آمریکا 
می فرماینــد: »اولین حکومتی و دولتی که بــا این حرکت [انقالبی] مردم 

[ایران در سال57 ] بجد شروع کرد مخالفت کرد، آمریکا بود...«
2. ضعف نیرنگ: »ان کیدالشیطان کان ضعیفا« زیرا که نقشه شیطان 

همانند قدرتش ضعیف است. نساء 76
ویژگی دیگری که قرآن درباره شیطان بیان می کند؛ ضعف در نیرنگ و 
فریب اســت. گرچه شیطان از هر حربه ای برای فریب و نابودی انسان بهره 
می برد اما باید دانست که مکر شیطان تنها برای کسانی کارساز است که رابطه 
آنها با قادر متعال و قدرت بی انتها یعنی حضرت حق گسسته شده ولی کید 
شیطان برای بندگان خالص خدا کارساز نخواهد بود. باید گفت که آمریکا 
در جهت دستیابی به مقاصد شوم خود و سرنگونی انقالب اسالمی از هیچ 
حربه و نقشــه ای فروگذار نکرده است؛ اما با وجود نقشه های شوم آمریکا و 
تالش در نابودی انقالب اسالمی، به مدد الهی و تبعیت از والیت همان گونه 

که امام خمینی)ره( فرمودند: آمریکا هم هیچ غلطی نمی تواند بکند«.
3. تکبر و فخرفروشی: قال ما منعک اال تسجد اذ امرتک قال انا خیر 
منه خلقتنی من نار و خلقته من طین. خداوند فرمود چون تو را به سجده 
امر کردم چه چیز تو را بازداشت از اینکه سجده کنی گفت من از او بهترم 

مرا از آتش آفریدی و او را از گل آفریدی )12، اعراف(.
ویژگی دیگر شیطان تکبر و خودبرتربینی اوست. و همین خصلت باعث 
نافرمانی او در برابر خداوند و رانده شدنش از جوار رحمت الهی گردید. مطلبی 
که امیر بیان علی)ع( نیز بر آن در نهج البالغه اشاره می فرمایند: »اعترضته 
الحمیهًْ فافتخر علی آدم بخلقه و تعصب علیه الصله. شیطان بر آدم علیه السالم 
به جهت خلقت او از خاک، فخر فروخت، و با تکیه به اصل خود که از آتش 

است دچار تعصب و غرور شد«. )خطبه 192(
مطالعه تاریخ شکل گیری آمریکا چهره متکبر و خودبرتربین آنان را نمایان 
می کند. براساس آمار دقیق، در هر 28 ساعت یک سیاه پوست توسط پلیس 
آمریکا کشــته می شود و این، باالترین رقم کشتار سیاهان در جهان است. 
کشتار بیش از 10 میلیون سرخ پوست توسط سفیدپوستان آمریکا در طول 
دو قرن گذشــته و تبعیض نژادی گوشه ای از این خصلت آنان را به تصویر 
کشیده است. امام خامنه ای)ره(: »تاریخ اروپا و آمریکا از برده داری شرمسار 

است، از دوره استعمار سرافکنده است.«
4. غیرقابل اعتماد: »و قال الشــیطان لمــا قضی االمر ان اهلل وعدکم 
وعدالحــق و وعدتکــم فاخلقتکم و ما کان لی علیکم من ســلطان اال ان 
دعوتکم فاســتجبتم لی فال تلومونی ولوموا انفســکم ما انا بمصرخکم و ما 
انتم بمصرخی انی کفرت بما اشــرکتمون من قبل ان الظالمین لهم عذاب 
الیم.« و چون کار از کار گذشت [و داوری صورت گرفت] شیطان می گوید 
در حقیقت خدا به شما وعده داد وعده راست و من به شما وعده دادم و با 
شــما خالف کردم و مرا بر شما هیچ تسلطی نبود جز اینکه شما را دعوت 
کــردم و اجابتم نمودید پس مرا مالمت نکنید و خود را مالمت کنید من 
فریادرس شــما نیستم و شما هم فریادرس من نیستید من به آنچه پیش 
از این مرا [در کار خدا] شــریک می دانستید کافرم آری ستمکاران عذابی 

پردرد خواهند داشت )22 ابراهیم(.
غیرقابل اعتماد بودن از جمله ویژگی های بارز شیطان است. شیطان طبق 

آیات قرآن کریم نه تنها برای دشمنان خود بلکه برای دوستان و پیروانش 
نیز تکیه گاه و دوســتی غیرقابل اعتماد اســت. امام علی)ع( در نهج البالغه 
این خصوصیت شــیطان را این گونه بیان می فرمایند: »ان الشــیطان الیوم 
قد استفلهم و هو غداً متبری منهم و متخل. امروز شیطان آنها را به تفرقه 
دعوت کرد، و فردا از آنها بیزاری می جوید، و از آنها کنار خواهد کشــید«. 

)خطبه 181(
از همین رو باید همیشــه هوشیار بود که وعده های شیطان همیشه بر 
اساس دروغ و نیرنگ بوده اعتماد کردن به او نتیجه ای جز خسران و زیان به 
همراه نخواهد داشت: »و حذرکم عدوا نفذ فی الصدور خفیفاً و نفث فی االذان 
نجیاً فاضل و اردی و وعد فمنی. و شما را پرهیز داد از دشمنی شیطانی که 
پنهان در سینه ها راه می یابد، و آهسته در گوش ها راز می گوید، گمراه و پست 
است، وعده های دروغین داده، در آرزوی آنها به انتظار می گذارد. )خطبه 83(
تاریخ نشان داده که در هیچ زمینه ای و هیچگاه اعتماد به شیطان بزرگ 
آمریکا سودآور نبوده و آمریکا برای هیچ کشوری حتی دوستان و پیروانش 
قابل اعتماد نبوده اســت؛ چه رسد برای کشــور اسالمی ما که در مبانی و 

اصول در نقطه مقابل آمریکا قرار دارد.

در مسائل دیگر کشورها معرفی می کند. کشتار وحشیانه مردم افغانستان با 
پهپادهای خود را دفاع از حقوق بشریت و مبارزه با تروریسم می خواند ولی 
مخالفت با همجنس بازی را نقض حقوق بشــر می داند. اینها تنها بخشی از 

عملکرد دولت آمریکا در زیبا جلوه دادن زشتی ها در دنیاست.
2. گام به گام جلو آمدن: یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی الســلم کافه و 
ال تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. ای کسانی که ایمان آورده اید 
همگی به اطاعت [خدا] درآیید و گام های شــیطان را دنبال مکنید که او 

برای شما دشمنی آشکار است. )بقره 208(
از جمله ویژگی های شیطان در فریب و گمراه نمودن انسان گام به گام 
جلو آمدن اوست. شیطان با این حربه گام به گام انسان را از هدایت و صراط 

اســتفاده از بوق های تبلیغی و قدرت رسانه ای خود سعی در ترویج و القای 
روحیه مصرف گرایی و اسراف در جوامع دیگر و به خصوص کشورهای انقالبی، 
دارند. آمارها بیانگر آن است که کشور ما در مصرف دارو، مواد غذایی، آرایشی 
و مصرف ســوخت و انرژی جزء باالترین کشورهای مصرف کننده به شمار 
می رود. در تجربه برجام نیز شــاهد بودیم که آنان به دنبال منافع خود، از 
تبادل فناوری و علم به کشــور ما خودداری نمودند و در عوض نســبت به 
قراردادهای خرید هواپیما و یا قرارداد مجدد پژو از خود رغبت نشان دادند. 
امام خامنه ای)دام ظله( با توجه به این مطلب می فرمایند: »مصرف گرایی به 

صورت اسراف، یکی از بیماری های خطرناک هر ملتی است.« 
6. تفرقه افکنی: »انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه و البغضاء« 

شیطان می خواهد در میان شما عداوت و کینه ایجاد کند. )مائده، 91(
راهکار دیگر شــیطان در مواجهه با انسان، ایجاد تفرقه و دشمنی بین 
آنان اســت. فضای تفرقه و دشمنی به شیطان در تسلط بر انسان و انحراف 

آنان از مسیر صحیح کمک شایانی می کند.
شیطان بزرگ آمریکا در مواجهه با کشورهایی که در مقابل او ایستاده اند، 
از همین اســتراتژی استفاده می نماید. آمریکا به خوبی می داند که وحدت 
امت اســالمی،  می تواند سد محکمی در برابر اســتکبار جهانی و در رأس 
آن آمریکا ایجاد کند و منافع آمریکا را در این کشــورها به خطر اندازد. از 
همین رو تمام تالش خود را در ایجاد تفرقه بین امت اســالم به کار گرفته 
است. امام خامنه ای)دام ظله( می فرمایند: »استکبار تالش می کند تک تک 
دولت ها و حکومت های اســالمی را با چیزهای جزیی و با وعده ای واهی از 
بدنه دنیای اســالم جدا کند و وضع همین چیزی می شود که هم اینک در 

جهان اسالم وجود دارد.«
روش های مقابله

1. اســتعانت از خداوند متعال: »و اما ینزغنک من الشــیطان نزغ 
فاســتعذ باهلل«. هرگاه وسوسه هایی از شیطان متوجه تو گردد به خدا پناه 

ببر. )فصلت، 36(
پناه بردن به خداوند به عنوان بهترین تکیه گاه و یاری کننده عامل محفوظ 
ماندن از شــر شــیطان است. در مواجهه با شیطان بزرگ و لشکریان او نیز 
ایمان راســخ و اعتقادات محکم و روحیه انقالبی است که می تواند انقالب 
اسالمی را در برابر این دشمن قسم خورده محفوظ بدارد: »اال ان اولیاء اهلل 
ال خوف علیهم و ال هم یحزنون.« آگاه باشید، که بر دوستان خدا نه بیمی 

است و نه آنان اندوهگین می شوند. )62، یونس(
امام خامنه ای)دام ظله(: معنای جنگ نامتقارن این است که... ما امکاناتی 
داریم که او ندارد؛ آن امکان چیست؟ توکل، اعتماد به خدا، اعتماد به پیروزی 
نهایی، اعتماد به قدرت انسان، به قدرت اراده انسان مؤمن؛ این را ما داریم.«
2. پذیرش نصایح رهبری: انسان در مقابل حربه های شیطان نیازمند 
به ارشاد و هدایت و راهنمایی کسانی دارد که دلسوز و آگاه به مسائل زمان 
و نقشه های شیطان هستند، حقیقتی که امام علی)ع( در نهج البالغه بدان 
اشــاره می فرمایند: ان الشیطان یســنی لکم طرقه ... فاصدفوا عن نزغاته و 
نفثاته و اقبلوا النصیحه ممن اهداها الیکم و اعقلوها علی انفســکم.« بدون 
شک شیطان راه های خود را برای شما هموار می کند... از وساوس و افساد او 
روی بگردانید و از آنان که پند و خیرخواهی به شما هدیه می دهند پذیرش 

داشته باشید، و آن را محکم بر خود ببندید. )خطبه 121(
همچنان در برابر شــیطان بزرگ آمریکا نیز ما نیازمند به ارشاد فردی 
آگاه و دلسوز برای هدایتگری و تبیین راه صحیح از نادرست و دل سپردن 
به نصایح و فرامین او هســتیم. مصداق چنین شخصی در زمان غیبت امام 
عصر)عج(، ولی فقیه جامع الشــرایط است. لذاست که امام خمینی؛ والیت 
فقیه را رمز محفوظ ماندن انقالب از خطرات معرفی می کنند: »پشــتیبان 

والیت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد«.
3. بصیرت: از دیدگاه امیرمؤمنان علی)ع(، بصیرت ســالح انسان در 
مواجهه با حمالت و خطرات شیطان است: »اال و ان الشیطان قد جمع حزبه 
و استجلب خیله و رجله و ان معی لبصیرتی ما لبست علی نفسی و ال لبس 
علی. آگاه باشید که شیطان حزب خود را جمع کرده، و سواره و پیاده های 
لشــکر خود را فراخوانده است اما من آگاهی الزم به امور را دارم، نه حق را 

پوشیده داشتم، و نه حق بر من پوشیده ماند.« )خطبه 10(
در مقابله با شیطان بزرگ آمریکا نیز بصیرت، )به معنای شناخت دشمن 
و شــناخت راهکارها و نحوه عملکرد دشمن و شناخت مسیر حق از باطل( 
نقش اساســی در دفع حمالت و آسیب ها ایفا می کند به همین دلیل مقام 
معظم رهبری)دام ظله( یکی از شاخصه های انقالبی بودن را شناخت دشمن 
و حساسیت در برابر او می دانند: »دشمن را بشناسیم؛ دشمنان جهانی که 
خودشــان را به وسیله انواع و اقسام اقالم آرایشی رسانه ای و تبلیغاتی بزک 

می کنند و در مقابل چشم قرار می دهند، بشناسیم؛ آمریکا را بشناسیم.«
4. قطع ارتباط و مبارزه: قطع ارتباط با شیطان و در گام بعد مبارزه با 
او عامل محفوظ ماندن از آسیب های اوست. دوری کردن از هر آنچه که رنگ 
شیطانی و بوی شیطانی دارد، باعث نجات انسان از شر شیطان خواهد شد. 
بنابراین نمی شود با شیطان رقابت کرد ولی از آسیب های آن در امان ماند. 
»فاجعلوا علیه حدکم و له جدکم. مردم آتش خشم خود را بر ضد شیطان 

به کار گیرید، و ارتباط خود را با او قطع کنید.« )خطبه 192(
در مواجهه با شیطان بزرگ آمریکا نیز باید همین سیاست را در پیش 
گرفت. علت آن هم مشخص است؛ چرا که اوالً تاریخ نشان داده هرکس با 
آمریکا رفاقت کرد سیلی خورده است. نمونه آن دکتر مصدق بود که با وجود 
اعتماد به آمریکا،  دولتش با کودتایی که آمریکایی ها به راه انداختند سرنگون 
شــد. ثانیاً مبانی، اصول، اهداف و ارزش های ما با آمریکا در تضاد اســت و 
هرگز قابل جمع نخواهد بود. به همین دلیل است که امام خامنه ای)دام ظله( 
می فرمایند: »ما یکی از سیاست های اساسی مان قطع رابطه با آمریکاست.«

از جمله ضروریت های یک ملت انقالبی، دشمن شناسی است. دشمن شناسی به معنای شناخت ویژگی ها، روش ها، عناصر قدرت 
و نقاط ضعف دشمن، موجب می گردد تا ما در مقابله با دشمن نه تنها منفعل نشویم بلکه بر دشمنان غالب گردیم.

از همین رو شناخت دشمنان انقالب اسالمی ضرورتی انکارناپذیر است؛ که می بایست مورد توجه قرار گیرد. اهمیت دشمن شناسی 
در انقالب، زمانی روشن تر می گردد که بدانیم عده ای خواسته یا ناخواسته به تعبیر مقام معظم رهبری)ره( به دنبال بزک کردن چهره 
پلید و زشــت دشمنان انقالب اسالمی و در رأس آنان آمریکا هستند. این در حالی است که آمریکا در عمل اثبات نموده است که 

دشمن درجه یک ملت و انقالب اسالمی است.
برای شناخت بهتر آمریکا ضروری است به تعبیر رهبر کبیر انقالب رجوع کنیم که فرمودند: »آمریکا شیطان بزرگ است«. این 
تعبیر حضرت امام)ره( دارای ظرافت های جالبی است که می بایست بدان ها پرداخته شود. سؤال اصلی این است که وجه شبه آمریکا 

و شیطان چیست؟ در پاسخ باید گفت آمریکا و شیطان شباهتهایی از نظر ویژگی و روش دارند که بدانها می پردازیم.

آمریکا، زمانی صدام را حمایت مالی، تســلیحاتی و اطالعاتی می نمود، 
و حتی تســلیحات شیمیایی و کشتار جمعی را در اختیار او می گذاشت و 
زمانی دیگر به جرم داشتن همین تسلیحات به عراق حمله کرد. همچنین 
جاسوسی سرویس های جاسوسی آمریکا از کشورهای هم پیمان با او نظیر 
آلمان و فرانسه از دیگر نشانه های غیرقابل اعتماد بودن اوست. وعده های پوچ 
و توخالی آمریکا در برجام و مذاکرات هسته ای نمونه ای مشهود از غیرقابل 

اعتماد بودن شیطان بزرگ آمریکاست.
روش ها

1. زینت دادن اعمال زشت: »و زین لهم الشیطان اعمالهم« شیطان 
اعمالشان را برای آنان آراسته بود. )عنکبوت، 38(

ویژگی دیگر شیطان زینت دادن اعمال زشت، در جهت ترویج و انتشار 
معاصی و منکرات در عالم اســت. توجیهات شیطانی گاه منجر به ارتکاب 
زشــت ترین منکرات از سوی انسان می شود. سیاست آمریکا در قبال دیگر 
کشورها و وقایع دنیا نیز همین گونه است. آمریکا در دفاع از ظالم و عادی 
جلوه دادن اعمال ضد انسانی و ضد بشری کشورهای غاصب و ظالم منطقه 
نظیر رژیم کودک کش صهیونیســتی و مزدوران خودفروخته منطقه مانند 
عربســتان و آل خلیفه در بحرین، تمام تالش خود را به کار برده است؛ که 
نمونه آن اســتفاده از حق ظالمانه وتو در جلوگیری از محکومیت کشــتار 

مسلمانان در فلسطین توسط اسرائیل است.
در قضیه تروریســم، آمریکا نیروهای مقاومت را تروریسم معرفی کرده 
ولی تروریست های وحشی در سوریه را معترضان میانه رو می خواند؛ کشتار 
وحشیانه مردم یمن را حق عربستان می داند ولی دفاع مردم سوریه از خود 
را ناحق جلوه می دهد. حمله به عراق، افغانســتان، پاکستان و سوریه، و به 
راه انداختن کودتاهای رنگین و آشوب در دیگر کشورها به جهت سرنگونی 
حکومت ها را حق خود می داند ولی کمک به مقاومت از سوی ایران را مداخله 

مستقیم دور کرده و نهایتاً به ورطه ضاللت و گمراهی می کشاند. از همین رو 
امام علی)ع( در فرازی از بیانات خود به این سیاست شیطان اشاره می فرمایند: 
»و شــما را پرهیز داد از دشمنی شــیطانی که... آرام آرام دوستان خود را 
فریب داده، راه رستگاری را بر روی دربند شدگانش می بندد.« )خطبه 83(
سیاست های آمریکا بر همین اصل استوار است. سیاست گام به گام جلو 
آمدن و تحت فشــار گذاشتن حریف تا جایی که دیگر چیزی برایش باقی 
نماند تا عرض اندام کند. در مواجهه آمریکا با انقالب اسالمی ایران شاهد این 
سیاست شیطانی هستیم. برخی تصور می کردند که مذاکره با آمریکا در رابطه 
با انرژی هســته ای می تواند گره های مشکالت کشور را حل نماید، درحالی 
که به خوبی روشــن است که مسائل هسته ای بهانه ای بیش نیست. تجربه 
برجام گویای همین مطلب است. گرچه آمریکا بر روی کاغذ و نه در عمل 
تحریم های مربوط به هسته ای را برداشت اما بعد از برجام شاهد تحریم های 
ظالمانه به بهانه صنعت دفاعی و موشک ها بوده ایم و بعد از موشک ها نوبت 
به حمایت از مقاومت و حزب اهلل و دفاع از مردم فلسطین و بعد از آن حقوق 

بشر است؛ و این زنجیره کماکان ادامه خواهد داشت.
3. ایجاد ترس: »انما ذلکم الشیطان یخوف اولیائه«. در واقع این شیطان 
است که دوســتانش را می ترساند.
 )آل عمــران، 175( ایجاد رعب و 
وحشت از دیگر حربه ها و روش های 
شــیطان در مواجهه با انسان است. 
اما باید به این نکته توجه نمود که 
طبــق آیات قرآن، تنها کســانی از 
شــیطان ترس دارند که شیطان را 
ولی خود قرار داده اند؛ در حالی که 
قرآن مؤمنین را از ترس شیطان بر 
حذر داشته و آنان را تنها به ترس از 
خداوند ترغیب می کند: »انما ذلکم 
الشیطان یخوف اولیاءهًْ فال تخافوهم 
و خافون ان کنتم مؤمنین«. در واقع، 
این شــیطان است که دوستانش را 
می ترساند؛ پس اگر مؤمنید از آنان 

مترسید و از من بترسید. )همان(
یکی از روش های شیطان بزرگ 
آمریکا، نیز تهدید و ایجاد رعب در میان دشمنانش است. جمله معروف آنان 
یعنی: »گزینه نظامی روی میز است« سالهاست که توسط مسئوالن آنها بارها 
تکرار شــده است. تهدیدات نظامی آمریکا، و ترس از قدرت نظامی آمریکا، 
باعث انفعال بسیاری از کشورهای به اصطالح جهان سوم و حتی کشورهای 
اســالمی شده است؛ که ناشی از همان عدم ایمان راسخ و محکم است. در 
حالی که انقالب اســالمی ایران که از ابتدا براساس ایمان و اعتقاد به هدف 
مقدس خود شکل گرفته اســت، هرگز در برابر تهدیدات شیطان بزرگ از 
ادامه راه خود باز نایستاده و با قدرت به سوی اهداف خود پیش می رود و به 

فرموده امام خمینی)ره(: »ما آمریکا را زیرپا می گذاریم«.
4. وعده فقر: »الشیطان یعدکم الفقر«. شیطان شما را به هنگام انفاق 

وعده فقر و تهیدستی می دهد. )بقره، 268(
ویژگی دیگر شیطان دادن وعده فقر به کسانی است که به دنبال کسب 
خیر و فضائل و انفاق در راه خداوند هســتند. در حالی که یاری رساندن به 
دیگران از توصیه های قرآن کریم و بزرگان دین اســت: »کونا لظالم خصماً 

و للمظلوم عونا. دشمن ظالم و یاور مظلوم باشید.« )نامه 47، نهج البالغه(
از جمله راهکارهای شــیطان بزرگ برای جلوگیری از یاری رساندن به 
مظلومان تهدید به تحریم های ظالمانه است. سالهاست که انقالب اسالمی به 
دلیل دفاع از مظلومان و مستضعفان عالم، مورد هجمه های بی امان استکبار 

و آمریکا و تحریم های ظالمانه آنها قرار گرفته است.
5. مصرف گرا کردن: »ان المبذرین کانوا اخوان الشــیاطین«. چرا که 

تبذیرکنندگان برادران شیطانند. )اسراء، 27(
ترویج روحیه اسراف و تبذیر از جمله روش های شیطان در سوق دادن 
انسان به سوی تباهی و خسران است. انسان هایی که به درد اسراف و تبذیر 
مبتال گشــته اند، از قناعت بی بهره اند و با کمترین احساس کمبود و بحران 
و فشــارهای اقتصادی در ایمانشان خلل وارد خواهد شد. شیطان بزرگ با 

بررسی شباهت های آمریکا و شیطان و چگونگی روش های مقابله با آن از منظر قرآن

چرا به آمریکا می گوییم شیطان بزرگ؟چرا به آمریکا می گوییم شیطان بزرگ؟

اینکه کار خودت را انجام داده ای؛  وجدانت هم از تو راضی است؛ می گوید »خب، من 
کار خودم را انجام دادم؛ به فرض به خطا هم رفته باشم و اشتباه هم کرده باشم، خب 

اشتباه برای همه پیش می آید؛ اما من کار خودم را کرده ام.« 1396/2/10
رعایت اخالق، حدود اسالمی و قانون توصیه دیگر است:

»یک کلمه [هم] راجع به انتخابات عرض بکنم. انتخابات، یکی از آن زمینه هایی 
است که در کشور که [هم] می تواند مایه اعتالء و آبرو بشود، هم می تواند مایه ضعف 
و سستی و ایجاد مشکالت بشود؛ انتخابات این جوری است. اگر مردم شرکت کنند، 
با نظم شرکت کنند، با اخالق حرکت بکنند، حدود اسالمی را رعایت بکنند، قانون را 
همه رعایت بکنند، این مایه آبرو و عزت نظام جمهوری اسالمی است؛ و اگر قانون شکنی 
کنند، اگر بداخالقی کنند، اگر با حرف های خود، دشمن را به خودشان امیدوار کنند، 

انتخابات به ضرر ما تمام خواهد شد.«1396/2/20
ویژگی ها و شاخص های نامزد اصلح

در مورد ویژگی  ها و شاخص های نامزد اصلح نیز باز تأکید رهبری در درجه اول 
بر روی خصوصیات اسالمی، انقالبی، ارزشی، اخالقی و معنوی است.

به عنوان نمونه برخی ویژگی ها و شــاخص های نامزد اصلح ریاست جمهوری که 
معظم له در طول سال های مختلف بر آن تاکید فرموده اند عبارتند از:

- امانت دار، پاکدامن و به دور از فساد باشد 1376/2/13
- ساده زیست باشد و از اشرافیگری اجتناب کند و متصل به مراکز ثروت و قدرت 

نباشد 1380/2/11
- اهل اجرای عدالت و مبارزه با بی عدالتی باشد 1393/11/10

- خستگی ناپذیر و دارای همت جهادی باشد 1391/10/19
- مؤمن، باتقوا و متوکل به خدا باشد 1392/1/1

- مهذب به اخالق باشد، به حاشیه ها نپردازد و وعده بی مبنا ندهد 1392/2/7
- تدین، تعهد، آمادگی و توانائی انجام کار بزرگ مدیریت عالی اجرائی کشور را 

داشته باشد 1392/2/16
- کاری، مردمی، مقاوم، ارزشــی، باتدبیر و قانون مدار باشــد و درد مردم را حس 

کند 1392/2/16
- به مبانی و ارزش های اسالم، انقالب و اهداف ملت پایبند باشد 1392/2/25

- پیش برنده کشور در عرصه های مادی و معنوی باشد 1392/2/25
- انسانی شایسته، وارسته، باعزم، مؤمن، انقالبی و باهمت جهادی باشد 1392/2/25
- همتــش بــر حفظ عزت و حرکت کشــور در جهت هدف های انقالب باشــد 

 1392/2/25
توصیه به نامزدها

توصیه هایــی هم که معظم له به نامزدها می فرمایند باز در درجه اول توصیه های 
الهی و انقالبی است.

یکی از توصیه های معظم له به نامزدهای انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری 
امسال عبارت است از: 

»یک عرض هم به نامزدهای محترم داریم؛ حاال شش نفر از آقایان محترم، نامزدها 
هستند. اوال من به نامزدهای محترم عرض می کنم نیت هایتان را خدایی کنید؛ برای 
قدرت نباشد، برای خدمت باشد. اگر کسی برای خدمت به مردم، به خصوص خدمت 
به طبقات ضعیف، وارد میدان مبارزه بشــود، هر حرکت او، هر کلمه او، هر حرف او 
حسنه است، پیش خدای متعال اجر دارد. با این نیت وارد بشوید؛ با نیت خدمت. این 

حرف اول.« 1396/2/10
توصیه دیگر عبارت است از:

»این را هم همه بدانند، خود نامزدهای محترم هم بدانند که ما جز با کار جهادی و 
کار انقالبی نخواهیم توانست این کشور را به سامان برسانیم. در همه بخشها، کمربسته 
بودن مثل یک جهادگر الزم است؛ این اگر بود، کارها راه می افتد؛ این اگر بود، بن بست ها 
باز می شــود، شکافته می شــود؛ [یعنی] کار فراوان، برحجم و باکیفیت و مجاهدانه و 
انقالبی. انقالبی یعنی چه؟ بعضی خیال می کنند وقتی می گوییم انقالبی، یعنی بی نظم؛ 
نخیر، اتفاقا یکی از خطوط اصلی انقالبی گری، نظم است؛ منتها انقالبی، یعنی اینکه 
 خودمان را ســرگرم کارهای حاشیه ای و تشریفاتی و زرق و برق و مانند اینها نکنیم
 کار انقالبــی یعنی برای یک مجــوز [راهها را کوتاه کنند.] عده ای از این کارآفرینان 
بااخــالص و متدین، چندی پیش آمدند با ما مالقات کردند و گفتند که برای مجوز 
یک چیز کوچک - که حاال اسم آوردند و بنده نمی خواهم جزئیات را بیان کنم- باید 
انسان از مثال 20 یا 25 جا مجوز بگیرد، اینها کار غیرانقالبی است. کار انقالبی یعنی 
آن کســانی که ضوابط را تعیین می کنند، بیایند راه ها را کوتاه کنند؛ راه های میان بر 
بگذارنــد جلوی پای مردم، جلوی پای کارآفرینان، جلوی پای کســی که می خواهد 
خدمت بکند؛ کارهای الزم اینها اســت، [مسئولین] دامن همت به کمر بزنند و واقعا 

کار کنند.«1396/2/10
به امید حماسه ای دیگر

به امید آنکه انتخابات امســال نیز مثل هر سال ملت مؤمن و انقالبی ما عمل به 
تکلیف نموده و با حضور پرشور و حماسی شان در انتخابات حماسه ای دیگر بیافرینند 
و یک بار دیگر از این امتحان الهی روســفید بیرون آمده و دشــمنان اسالم و انقالب 
اسالمی را ناامید و ناکام گذارند و امید است رئیس جمهور آینده نیز قدردان حماسه 
مردم باشد و با حرکت در جهت رضای الهی موجبات خشنودی پروردگار و آسایش 

و رفاه روز افزون مردم را فراهم آورد.

سابقه  طرح مفهوم مدیریت جهادی و یا انقالبی در ادبیات رهبر انقالب، 
سابقه ای حداکثر چهار ساله دارد. اگرچه زمینه های صورت بندی و طرح 
این مفهوم را می توان با نیاز انقالب اسالمی و بسط ید تکنوکراتیسم مرتبط 
دانســت1 اما مصداق آن باز می گردد به تجربه ای که انقالب اسالمی در 
صدر انقالب اســالمی، در سیاستگذاری و مدیریت مسئله های اجتماعی 
داشته است. مدیریت جهادی/ انقالبی که این روزها بر آن تأکید می شود، 
یــک مفهوم فاقد مابه ازاء تاریخی نیســت. تجربه مدیریتی صدر انقالب 
اســالمی در نهادهای بی بدیلی که تحت عنوان نهادهای انقالب اسالمی 
ایجاد شــد، کمک شایانی به درک زوایای این مفهوم خواهد کرد. اگرچه 
امروزه بیشتر نهادهای انقالب منحل و یا در نهادهای بوروکراتیِک موجود 
مضمحل و بعضا به ضد خود تبدیل شده اند2 اما تجربه  پیدایش، عملکرد 
و کارآمــدی آنها در صدر انقالب تجربه ای پردامنه و قابل توجه اســت. 
بی شک اگر در این ســال ها فراتر از کلی گویی ها در زمینه  علوم انسانی، 
»تجربه های متراکم انقالب« به عنوان یک کار علمی نگریســته و تدوین 
شده بود3، امروز برای تشریح این مفهوم چارچوب های کارآمدتری وجود 
داشــت. به هر روی اگرچه برای به دست دادن یک درک ژرف از مفهوم 
مدیریت انقالبی/ جهادی و خارج ساختن آن از دایره روزمرگی نیاز است 
دستکم تجربه اجتماعی انقالب اسالمی، به دقت ثبت و واکاوی شود؛ اما 
در تحلیل اجتماعی چالش های »مدیریت انقالبی/ جهادی«، می توان چند 

بستر و ویژگی کلی را به گفت وگو گذاشت.
از یک نظر تاریخ پیشــرفت جمهوری اســالمی را می  توان در مصاِف 
عقالنیت انقالب اسالمی با عقالنیت تکنوکرات صورت  بندی کرد. مدیریت 
انقالبی/ جهادی، »دیگر« ِی تکنوکراتیسم است و مصاف این دو، در سه 
ســاحت و میدان عمده در جریان بوده و هســت: در ساحت فکری و در 

ساحت اجتماعِی کالن )نهادی( و ُخرد )انسانی.(
مصاف در میدان اول، در این ســال ها خود در سه سطح جاری بوده 
است: در سطح معرفتی4، در سطح سیاستی5 و در سطح برنامه ای.6 مصاف 
تکنوکراتیسم و مدیریت انقالبی در میدان نهادی نیز مصافی چشمگیر است: 
گاه این مدیریت انقالبی بوده که توانسته خالق نهادهایی بدیع باشد؛ گاه 
تکنوکراتیسم توانسته خود را در درون نظام نوین پس از انقالب اسالمی 
بازتولید کند. گاه نهادهای انقالبی منحل و مضمحل شده اند و گاه نهادهای 
مؤثر تکنوکراتیســم در عرصه برنامه ریزی، ُمهر پایان خورده اند. عالوه بر 
ســطح نهادی، سطح و ســوی دیگر این نبرد فراتر از اندیشه ها و نهادها، 
در میدان انســان ها برقرار است. کوشش های فراگیر تکنوکراتیسم برای 
یارگیری، بســیاری مدیران انقالبی را به دامن خود کشیده و کم نیستند 
مدیرانی که انقالبی شروع کردند، اما به تعبیر خودشان با واقعیت ها مواجه 

شدند و تکنوکرات شدند.
در تحلیل تکنوکراتیسم از منظر گفتمان انقالب اسالمی، مهم ترین 
مســئله پیرامون نســبت عدالت و پیشــرفت شــکل می گیرد. پاسخ 
تکنوکراتیســم به این پرسش عبارت اســت از تفوق توسعه بر عدالت. 
تکنوکرات کسی است که تولید ثروت و توسعه را بر عدالت و توزیع ثروت 
اولویت دهد. از منظر یک تکنوکرات با انباشــت و تکاثر ثروت است که 

توسعه ممکن می شود و توزیع ثروت، از آنجا که در این روند اختالل ایجاد 
می کند، به توزیع فقر کمک کرده است. کم نبوده و نیستند مدیرانی که 
تفکری انقالبی کار خود را آغاز کردند و پس از مدتی به این باوِر محوری 
تکنوکراتیسم رسیدند. مردان انقالب اسالمی یک شبه تکنوکرات نشدند 
اما آرام و گام به گام، میل نظام مند به »تکاثر« را از اولویت »توسعه« بر 

»عدالت« شروع کردند.
کوشــش های نظری رهبر انقالب برای نقد این اندیشه از نقد »تفوق 
توسعه بر عدالت« آغاز شد. آنجا که به صراحت ایده  تقدم توسعه یا تولید 
ثــروت بر عدالــت را نقد می کردند.7 این تالش ها در ادامه به بازســازی 
مفهوم »الگوی ایرانی-اســالمی پیشرفت« رسید که بر اساس پیشرفت و 
عدالت توأمان و تفوق عدالت صورت یافته بود. اگرچه مفهوم پیشرفت نیز 
در تفســیرهایی بر اساس تمایالت تکنوکراتیک، مفهومی فوق و مقدم بر 
عدالت تبدیل و تصویر می شد و استدالل های سابق تکنوکرات ها )توزیع 

فقر( بازسازی مجدد و بلکه تکرار می گردید.
به هر حال مبتنی بر تجربه  نهادهای انقالب اسالمی و بر اساس مصاف 
مدیریت انقالب و تکنوکراتیسم، در مفهوم مدیریت انقالبی دستکم واجد 

سه امر برجسته است:
 1- امر مردمی: در مدیریت انقالبی طراحی پاســخ به مسئله های 
گوناگون براســاس نیروی مردمی انجام می شود. در اینجا امر مردمی در 
برابر خصوصی سازی و آزادسازی کاپیتالیستی - لیبرالیستی، دولتی سازی 
سوسیالیستی-کمونیستی و  همچنین ایده های متحجرانه ای قرار دارد که 
انحصار امر اجتماعی را به الیت های نخبگانی خواستار هستند. شاید ایضاح 
نظری مــراد از »امر مردمی«، به دلیل تراکم بی توجهی های تئوریک در 
این باره، دشــوار یا غیرممکن باشد اما تجربه  متفاوت وقوع امر مردمی در 
صدر انقالب و در چارچوب مدنیت انقالبی نهادهایی مانند جهادسازندگی 
و نهضت سوادآموزی می تواند تا حدود زیادی روشنگر این مفهوم باشد. در 

توضیحی بیشتر می توان امر مردمی را بر حسب استداللی از رهبر انقالب، 
یکی از توانایی های محوری در حل مســئله در نظام جمهوری اســالمی 
دانست؛ »توانایی تأمین حضور مردمی در عرصه«: »هر جایی که مسئولین 
کشور توانایی های مردم را شناختند و به کار گرفتند، ما موفق شدیم. هر 
جایی که ناکامی هست، به خاطر این است که ما نتوانستیم حضور مردم را 
در آن عرصه تأمین کنیم. ما مسائل حل نشده کم نداریم. در همه  مسائل 
گوناگون کشور، مسئولین باید بتوانند با مهارت، با دقت و ابتکار راه هایی 
را برای حضور مردم پیدا کنند... اینجاست که مسئولین باید زمینه ها را، 
مدل ها را، فرمول های عملی و قابل فهم عموم را، فرمول های اعتمادبخش را 
برای مشارکت مردم فراهم کنند.«8 مدیر و مدیریت انقالبی/ جهادی شخص 
و فرایندی است که این توانایی را به شکلی تکاملی در خود پرورانده باشد.
2- امــر انقالبی: مدیریت انقالبی در عین پایبنــدی به نظم9، در 
جســت وجوی مسیرهای فراســازمانی برای تحقق خواسته هایش است. 
امــام خمینی رحمة اهلل علیــه در پیام تشــکیل نهضت ســوادآموزی از 
محدودیت های بروکراتیک به عنوان »قرطاس بازی« و »تشریفات اداری« 
یاد می کنند.10 مدیریت انقالبی می کوشــد »امکان« کلی ای که انقالب 
اسالمی برای عبور از امر مدرن تدارک کرده را در عرصه  مدیریت محقق 
ســاخته و برای حل مســئله های اجتماعی از »قفس آهنین بوروکراسی 
مدرن« بیرون بیاید. خروج از این قفس به هر میزان که امکان یابد، میزان و 
سطح کّمی کنش گری مدیر انقالبی را به نحوی چشمگیر افزایش می دهد.

3- امر جهادی: جهــاد یکی از پردامنه تریــن مفاهیم در الهیات 
اجتماعی اسالم است. حسب آموزه های قرآنی، امر جهادی امری بی جهت 
نبوده و به شــکلی روشــن به دو ســوی »راه خدا« و »راه مستضعفین« 
جهت گیری شده است: »ما لَُکم ال تُقاتِلوَن فی َسبیلِ اهلَلّ َوالُمسَتضَعفیَن«.11 
بنابرایــن جهاد فقط ناظر به افزایش کّمِی حجم کارها نیســت بلکه امر 
جهادی بر پایه  توأمان معنویت و عدالت استوار است و در سطح اجتماعی 
جهت گیری ای تام به سمت وسوی مستضعفین دارد. البته جهت گیری به 
 سمت مستضعفین با کمک به مستضعفین تفاوت دارد. سرمایه ساالرانه ترین 
نظام های سیاســی- اجتماعی نیز سطحی از حمایت و تأمین اجتماعی 
از »اقشــار آســیب پذیر« را در برنامه دارند. آنچه مهم است جهت گیری 
سیاســت ها، برنامه و اقدامات اجرایی به نفع مستضعفین است. با مروری 
بر کلیه نهادهای انقالب اســالمی در وضعیت صدر پیدایش خود معنای 
جهتگیری به سمت وســوی مستضعفین را بهتر در می یابیم. همچنان که 
مرور تجربه  جهادسازندگی، بنیاد مستضعفین، نهضت سوادآموزی و دیگر 

نهادهای مربوطه بدون لحاظ این جهت گیری قابل تصور نیست.
بنابراین اگرچه مفهوم مدیریت انقالبی/ جهادی بیش از تأمل نظری و 
تدوین تجربی، به واژه ای پرکاربرد در ژورنالیسم تبدیل شده اما آنچنان که 
مروجان تکنوکراتیسم می گویند نه تنها یک »حرف بی محتوا« نیست، بلکه 
تجربه ای متراکم و کارآمد اســت که دست کم سه امر مردمی، انقالبی و 

جهادی را در درون خود تجلی داده و می پروراند.
* منبع: پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقالب

* پی نوشت ها در دفتر روزنامه موجود است.

سه شاخص مهم مدیریت انقالبی
* ما جز با کار جهادی و کار انقالبی نخواهیم توانست این کشور را به سامان برسانیم. در همه  بخش ها، 
باز  بود، بن بست ها  اگر  این  بود، کارها راه می افتد؛  اگر  این  بودِن مثل یک جهادگر الزم است ؛  کمربسته 

می شود، شکافته می شود؛ ]یعنی[ کار فراوان، پُرحجم و باکیفّیت و مجاهدانه و انقالبی.)13۹6/۰2/1۰(

  رضا خسروی


