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کانادا که سیاستی خصمانه
در قب��ال جمه��وری اس�لامی
ایران دارد ،کش��وری به ش��دت
وابس��ته ب��ه آمری��کا و انگلیس
اس��ت و اساس��ا یک��ی از توابع
ملکه انگلیس محسوب می شود.
س��اختار حکومت در کان��ادا از
پادش��اه یا ملکه بریتانیا ،دولت
محوری فدرال ،دو مجلس سنا و
عوام ،دولتهای ایالتی و فرماندار
کل که ب��ه عنوان نماینده ملکه
الیزابت (یا به طور کلی پادشاه)
ایف��ای نقش میکند ،تش��کیل
شد ه است .مناس��بات سیاست
خارجی این کش��ور تا حد بسیار
زیادی وابسته به آمریکا و تابعی
از سیاست های واشنگتن است،
تا جایی که برخی شخصیت های
سیاسی و رسانه ای کانادایی هم
این سیاس��ت ها را م��ورد انتقاد
قرار داده اند.
«جاشوا بلیکنی» روزنامه نگار
کانادایی و فعال سیاسی معتقد
اس��ت که هیچ سیاس��تمداری
در کشور کانادا نمیتواند خالف
خواس��تههای آمریکا و اسرائیل
دست به عمل یا تصمیم گیری
بزند و در صورت تخطی بهسختی
مجازات میشود .همچنین «ایو
انگلر» که یک تحلیلگر کانادایی
در مس��ائل بین المللی است با
تاکید بر وابس��ته بودن مقامات
این کشور سیاست دولت اتاوا را
بر پایه سلطه آمریکا و پشتیبانی
از موقعی��ت و مواضع اس��رائیل
می داند.
در این بین مقامات وابسته
کانادا برای اثبات وفاداری خود به
صهیونیست ها دست به اقداماتی
در راستای سیاست های اسرائیل
و آمریکا م��ی زنند که برخی از
رویکردهای ایران هراسی آنها را
در ذیل شرح می دهیم؛

حکم دادگاه انتاریو در
توقیف اموال ملت ایران

* «جاشوا بلیکنی» روزنامه نگار کانادایی
و فعال سیاسی معتقد است که هیچ
سیاستمداری در کشور کانادا نمیتواند
خالف خواستههای آمریکا و اسرائیل
دست به عمل یا تصمیم گیری بزند.

ش��رایطی برای آنها پدید آورده
ان��د تا نتوانن��د در دانش��گاه ها
تحصی��ل کنن��د و از ابتدای��ی

نمیکن��د و از زیر این کار ش��انه
خالی میکنند آنها ابتدا گفتند
که خ��اوری در کانادا نیس��ت اما

تهدید علیه صلح جهانی است و از
تروریسم حمایت می کند.
وی در حالی که مورد تشویق
کمیته یهودیان آمریکا قرار گرفته
بود ،مدعی شد :یک ایران هسته
ای نه تنها تهدیدی برای آمریکا
است بلکه برای کانادا ،اسرائیل و
هم پیمانان ما تهدید محس��وب
می شود.
این وزیر جوان دولت وابسته
کان��ادا در اظهاراتی توهین آمیز

کانادا از کجا خط میگیرد؟
ارزش قانونی دانست.

امیر خدادادهمدانی

خوش خدمتی
به صهیونیست ها
با تعطیلی سفارتخانه

در  ۲۳ش��هريور ۱۳۹۱
"کامبیز ش��یخ حس��نی" کاردار
ایران در کانادا به همراه کارمندان
ای��ن س��فارتخانه بعد از بس��تن
س��فارت ایران در کانادا چمدان
به دس��ت وارد ف��رودگاه مهرآباد
ش��دند ،در حالی دیپلمات های
ایرانی خاک کانادا را ترک کردند
که دیپلمات های این کش��ور در
یک عملیات پنهانی خاک تهران
را ترک کرده بودند.
همان زمان ،پروفسور "ميشل
چوسوردوفس��کي" تحليلگر مسائل
سياس��ي در مصاحب��ه ب��ا ش��بکه
تلويزيوني راش��ا تودي در خصوص
بسته ش��دن سفارت ایران در کانادا
گفت :تصميم بس��ته شدن سفارت
کانادا در تهران ،در واشنگتن گرفته
ش��ده بود .پس از این اق��دام کانادا
ک��ه برخی رس��انه ه��ای غربی آن
را مضحک خواندند ،نخس��ت وزیر
رژیم صهیونیستی اولین کسی بود
ک��ه از این تصمیم اس��تقبال کرد و
طی بیانی��های اقدام نخس��ت وزیر
کانادا را «شجاعانه» دانست ! وچون
از برگ��زاری موفق اجالس س��ران
غیرمتعهد در ته��ران عصبانی بود،
مدعی شد« :این تصمیم مسئوالنه
یک هفته پس از نمایش یهودستیزی
در تهران گرفته شده است».

براس��اس تصمیم ناعادالنه
نظ��ام حاکم برکان��ادا بیش از ۷
میلیون دالر از دارایی های ملت
ایران در کانادا  -شامل حسابهای
بانک��ی و س��اختمان  -توقیف
شده است.
بهانه واهی حمایت از حقوق
بشر ،دلیل قاضی دادگاه اونتاریو
کانادا برای توقی��ف اموال ایران
ذکر ش��ده اس��ت و سخنگوی
وزارت خارجه کشورمان با اعالم
اینکه روند متعارف و کامل قضایی
در مورد این پرونده طی نش��ده
اس��ت ،رای صادر ش��ده را فاقد

جالب اس��ت کانادا که خود
کارنامه جنايتکارانه ای در موضوع
نقض حقوق بش��ردارد ،با شعار
حمایت از حقوق بش��ر همایشی
را برگزار می کند که س��خنرانان

با نگاهی به مرزهای سیاسی
کشور متوجه این نکته میشویم
ک��ه تا قبل از س��ال  81فضای
سیاس��ی کش��ور تح��ت تأثیر
تقس��یمبندی جری��ان چپ و
راس��ت بود؛ اما بعد از شکستی
که جریان راس��ت در انتخابات
دوم خرداد از سوی اصالحطلبان
متحمل ش��د ،نیروه��ای جوان
و تازهنف��س ک��ه از یکس��و
سیاس��تهای جناح راس��ت را
نمیپسندیدند و از سوی دیگر
منتقد جری��ان حاک��م ،یعنی
اصالحات بودند ،تصمیم به یک
خانهتکانی اساسی گرفتند.
از همی��ن روی ،اصطالح
«اصو لگرای��ان» در مقاب��ل
اصالحطلب��ان ،پس از انتخابات
دوم ش��وراهای ش��هر (س��ال
 )81بر س��ر زبانها افتاد و این
جبه��ه که متش��کل از همهی
گروههای رقی��ب دومخردادی
بود ،با عن��وان «آبادگران» وارد
رقابت انتخاباتی شد و توانستند
موفقیت چشمگیری نیز کسب
کند.
پی��روزی اصولگرایان در
انتخابات ش��ورای ش��هر باعث
شد تا بتوانند کرسی شهرداری
ته��ران را از آن خود کنند .این
موفقیت پلهای شد برای شروع
موفقیتهای دیگر؛ بهطوریکه
اصو لگرای��ان توانس��تند در
تمام��ی دورهه��ای انتخاب��ات
ریاس��تجمهوری و مجل��س
ش��ورای اس�لامی تا س��ال 92
پیروز انتخابات باشند.
البت��ه از دالی��ل دیگری
ک��ه باعث ش��د تا ای��ن جریان
سیاس��ی در کشور شکل گیرد،
برمیگ��ردد ب��ه دغدغهه��ا و
هشدارهایی که رهبر انقالب از
سال  1376به بعد ،خصوصاً در
دوران اوج جریان��ات اصالحات
گوش��زد میکردن��د؛ زمانی که
جری��ان رادی��کال اصالحات به
ن��ام اصالحطلبی و ش��عارهای
جامعهی مدنی ،همهی ارزشها
و مبانی فکری و فرهنگی را زیر
سؤال برده بودند.
به همین دلیل ،در س��ال
 ،1378پ��س از جدی ش��دن
تالش عناصر افراطی برای تغییر

قانون مطبوعات و ایس��تادگی
رهب��ر انق�لاب در براب��ر آن،
حادثهی  18تیر دانشگاه تهران
توسط گروههای افراطی و برانداز
نظام برای تغییر و تحول اساسی
در نظام ،طراحی و اجرا گردید.
به دنب��ال ای��ن اقدامات
افراط��ی ،رهبر معظ��م انقالب
راهبرد ایجاد انسجام نیروهای
دلس��وز و وف��ادار ب��ه انق�لاب
اسالمی را تحت عنوان گفتمان
اصولگرایی مطرح کردند.
ا ز همی��ن ر و ی د ر
ی��ک تعریف س��اده و روش��ن،
اصولگرای��ی عبارت اس��ت از
باور به اص��ول و مبانی دینی و
التزام عملی و وف��اداری به آن
در عرص��هی حاکمیت و قلمرو
ف��ردی ،مکتب اس�لام و نظام
دینیک��ه دربرگیرندهی اصول
و مبان��ی و دارای جهانبینی و
ایدئولوژی است.
اصولگرای��ی در حقیقت،
تحقق هم��هی مبانی و اصولی
است که از سوی ذات باریتعالی
برای انسان تعیین شده است و
همهی عرصههای رفتار فردی،
اجتماع��ی و حکومتی را جهت
ش��کلگیری جامعهی اسالمی
پوشش میدهد .به بیان دیگر،
اصولگرای��ی تفک��ری معادل
انقالب اسالمی است.
اما در این میان ،نباید از این
نکته غفلت کرد که چگونه جریان
اصولگرایی توانس��ت در میان
خفق��ان اردوگاه اصالحطلبان
رش��د کند و در ادامه بتواند در
نزد افکار عمومی با اقبال مواجه
ش��ود .ش��اید ضرورت بررسی
جای��گاه مردم��ی اصولگرایان
قبل از بازخوانی ش��اخصهای
اصولگرایی منطقی باشد.
ناگفت��ه پیداس��ت ک��ه
ایس��تادگی بر ایم��ان و هویت
اس�لامی و پایبن��دی به مبانی
انق�لاب اس�لامی ،اصلیترین
شاخص در شناس��ایی جریان
اصولگرای��ی اس��ت .داش��تن
روحیهی پایبندی بر آموزههای
اس�لام ن��اب و مبان��ی انقالب
اس�لامی در تمام طول حیات
جمهوری اس�لامی ،نس��خهای
شفابخش برای گذر از گردنههای

حمایت از گروهک
تروریستی منافقین

آن خود از بزرگترین تروریست
ه��ا هس��تند تا آنجا ک��ه حضور
مری��م رجوی همس��ر س��رکرده
گروهک منافقین در مراسم هفته
حقوق بشر در پارلمان کانادا مورد
انتقاد حاضران در این مراسم قرار
میگیرد.
ش��رح اقدامات ض��د حقوق
بش��ری دولت اتاوا مجالی دیگر و
گزارش��ی مفصل می طلبد اما به
صورت نمونه س��ازمان عفو بين
الملل در زمستان  1391با انتشار
گزارشي اعالم کرد ،دولت کانادا با
طيف وسيعي از چالشهاي جاري
و جدي در زمينه حقوق بش��ر به
ويژه در قبال بوميان روبهروست.
اين گزارش افزود « :دولت کانادا
در ه��ر زمينهاي چه در خصوص
رعايت حقوق زمين و معاهدات،
س��طوح فقر ،متوسط طول عمر،
خش��ونت عليه زن��ان و دختران،
بازداش��تهاي گسترده و حبس
يا دسترس��ي ب��ه خدمات دولتي
همچ��ون مس��کن ،مراقبت هاي
بهداشتي ،آموزش ،آب و حفاظت
از کودکان و بوميان در سراسر اين
کشور ،با يک بحران بشري نگران
کننده روبهروست».
در همي��ن زمين��ه« ،ت��ری
نلس��ون» رهبر بومیان کانادا در
دی��دار با محمد ج��واد الریجانی
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه
ضم��ن قدردان��ی از مواضع ایران
در حمای��ت از بومی��ان کانادا به
گوش��های از م��وارد نقض حقوق
مردم کانادا توس��ط دولت حاکم
بر این کش��ور که او آنها را دولت
مهاج��ر میخوان��د اش��اره کرد.
به گفت��ه این فعال حقوق بش��ر
جوان��ان بوم��ی کان��ادا در فقر و
بیس��وادی نگه داش��ته شدهاند،

تر ی��ن حق��و ق ش��هروند ی
آنه��ا را مح��روم نگه داش��تهاند.
نلس��ون خطاب ب��ه محمد جواد
الریجانی گفت :آمریکا و ش��بکه
صهیون��ی دس��ت به دس��ت هم
دادهان��د و مل��ت م��ا را از هم��ه
حقوق اولیه انس��انی خود محروم
ساخته اند .با اینکه بومیان کانادا
مالکان اصلی این کش��ور هستند
از هی��چ ی��ک از  ۶۰ن��وع م��واد
معدن��ی موج��ود در این کش��ور
بهرهای ندارند و س��همی از نفت
سرش��اری که به آمریکا فروخته
میش��ود ندارند .وي در ادامه به
تبعیضی که نسبت به زنان بومی
کانادا روا داش��ته میشود ،اشاره
کرد و گفت  :تجاوز به زنان بومی
در باالترین س��طح ق��رار دارد .ما
لیستی از  ۶۰۰زن بومی کانادایی
داریم که در سالهای اخیر ناپدید
ش��دهاند و ما حتی نمیدانیم که
آیا آنها کش��ته ش��دهاند یا اینکه
به بردگی جنس��ی وادار شدهاند.
حال مقامات س��ر س��پرده دولت
کانادا علیرغم ادعای دموکراسی
و حقوق بشر باید پاسخگوی نقض
حقوق جامعه بومیان خود باشند
و به جای دخالت در امور داخلی
دیگر کشورها ،بومیان کشور خود
را به عنوان شهروندان درجه دوم
به حساب نیاوردند.

کانادا خانه امن مفسدان
اقتصادی

پس از آنکه یکی از متهمان
پرون��ده فس��اد  3000میلی��ارد
تومانی به کانادا گریخت ،س��ردار
اسماعیل احمدی مقدم فرمانده
نیروی انتظامی کشورمان گفت:
در موض��وع «خ��اوری» ما قانون
استرداد مجرمین با کانادا را داریم
اما دولت این کشور با ما همکاری

* منتقدان این
سیاست های خصمانه
بر این باورند که
انگیز ه کانادا به هیچ
وجه انساندوستانه و
از سر اهمیت دادن به
سرنوشت ایرانیان یا
حقوق بشر و حقوق
اقلیتها در ایران
نیست.

ما با س��ند به آنها ثابت کردیم
که خاوری در کانادا است .سپس
گفتند ما از او آدرسی نداریم که ما
آدرس خاوری را در اختیار آنها
قرار دادیم .همچنین سردار رادان
جانشین وقت فرمانده ناجا اعالم
کرد :کانادا به بهانههای مختلف،
مبنی بر اینکه خاوری ش��هروند
کانادا محسوب ش��ده از تحویل
وی ممانعت می کند.

توهین وزیرخارجه جوان
کانادا به وزیر کشور

«جان برد» وزیر خارجه کانادا
اخیرا در جمع یهودیان آمریکا ادعا
ک��رد ایران همچن��ان بزرگترین

گفت :وزیر کش��ور ای��ران «وزیر
قتل» است.
مرضی��ه افخ��م س��خنگوی
وزارت امور خارجه کش��ورمان در
واکنش به مواضع ضد ایرانی وزیر
امور خارج��ه کانادا ،این اظهارات
را کام� ً
لا مردود دانس��ت و اظهار
داشت :دولت فعلی کانادا بهعنوان
یک دولت افراطی شناخته شده که
مواضعش فاقد منطق سیاسی بوده
و بی ارزش است و این اظهارات در
چارچوب رویکرد افراط گرایانه و
بهعنوان تالشی شناخته شده در
راستای پروژه صهیونیستی ایران
هراسی ارزیابی میشود.
منتقدان این سیاس��ت های
خصمانه ب��ر این باورند که انگیزه
کانادا به هیچ وجه انساندوس��تانه
و از سر اهمیت دادن به سرنوشت
ایرانی��ان یا حقوق بش��ر و حقوق
اقلیتها در ایران نیست .وگرنه از
لحاظ حقوق زنان ،آزادی بیان ،و
حقوق اقلیتها ،کارنامه متحدین
دولت اتاوا در خاور میانه بس��یار
غیرقابل قبول اس��ت ام��ا منافع
دولت وابسته کانادا ایجاب میکند
با پی��روی از آمریکا در برابر ملت
ایران ستیزه جویی کند.

ایرانهراسی و شیعههراسی؛ نسخه غرب
برای انزوای ایران!
سیده مهدیه قرشی

رویارویی اس�لام و غرب پدیده جدیدی نبوده و ریش��ههای
تاریخی دارد .اما واکنش و هراس غرب همواره از رشد و گسترش
اسالم با پیروزی انقالب اسالمی در ایران و احیای مجدد ارزشهای
اس�لامی و بازیابی دوباره هویت اس�لامی ،چهره تازهای به خود
گرفت ،به طوری که موجی از احیاگری در کش��ورهای اس�لامی
را بنیان نهاد .از این رو کش��ورهای غربی با مش��اهده تحرکاتی
در منطقه که در نهایت منجر به از دس��ت رفتن منافع آنان در
منطقه میش��د ،به استفاده از ابزارها و مکانیزمهای سخت و نرم
قدرت روی آوردند و از این طریق درصدد مقابله با اسالم سیاسی
ک��ه اینک کانون اصلی آن ایران بود ،برآمدند .در همین جهت و
به منظور تقویت اثربخش��ی عوامل و محرکههای شیعه هراسی،
نهادهای غرب از ابزار تبلیغاتی ایران هراس��ی و شیعه هراسی به
صورت توأمان استفاده میکنند تا عمق استراتژیک روابط خارجی
جمهوری اسالمی ایران را با چالش مواجه کنند.
مسئله ایرانهراسی که امروزه غرب در تبلیغات جهانی خود
تعقیب میکند و جهانیان خصوصاً کش��ورهای عرب منطقه را از
آن میترساند از جمله موضوعاتی است که با رویکردی هدفدار
انجام شده و در این میان حجم گستردهای از تبلیغات رسانههای
غرب به ویژه آمریکایی علیه ایران را که بازگو کننده واهمه آنها
از س��نت جاری انقالب اسالمی در ایران است به خود اختصاص
داده اس��ت .از آنجا که پروژه ایران هراس��ی به وس��یله تبلیغات
سنگین رسانهای و ایجاد عملیات روانی از سوی آمریکا و بعضی
از کش��ورهای غربی ع�لاوه بر حوزه کش��ورهای غربی در حوزه
کشورهای عربی و کشورهای منطقه نیز گسترش یافته و با مانور
سیاسی بسیار باالیی در رسانهها و شبکههای عربی نیز در حال
ش��کلگیری و راهبری است ،نظام سلطه همواره قصد داشته تا
با ارائه طرحهایی برای به انزوا کش��یدن جمهوری اسالمی ایران،
آن را از متن مناس��بات با همس��ایگانش به حاشیه برده و قدرت
تاثیرگ��ذاری ایران را در منطقه به حداقل برس��اند .در این میان
مهمترین کارکرد ایرانهراسی غرب ،متوجه کردن افکار عمومی
ب��ه فعالیتهای ایران در عرصه بینالمللی و تکنولوژیکی به ویژه
در عرصه فناوری هس��تهای و مخاطرهآمی��ز معرفی کردن آن و
اقناع افکار عمومی در این جهت بوده اس��ت .این در حالی است
که کشورهای غربی از ابتدای انقالب اسالمی تاکنون با استفاده
از روشها و شیوههای مختلف ،درصدد براندازی و تغییر حاکمیت
نظام اسالمی بودهاند.
بر همین اساس پروژه ایرانهراسی از جمله اقداماتی است که
در چند سال گذشته در دستور کار دولتهای خارجی قرار گرفته
و توسط رسانههای صهیونیستی و با استفاده از عملیات روانی و
نبرد رس��انه ای صورت میگیرد .در واقع این طرح محصول یک
سیاست مشترک میان آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده و بخشی
از پازل راهبردی آمریکا در جنگ نرم علیه جمهوری اسالمی ایران
را تشکیل میدهد .در این میان هدف اصلی از اجرای این طرح،
امنیت��ی کردن فضای ایران و تالش برای معرفی ایران به عنوان
تهدیدی علیه کشورهای منطقه و صلح و امنیت بینالملل است.
پروژه ایرانهراس��ی و بیان این ط��رز تلقی که ایران برهم زننده
نظم عمومی بینالمللی و همچنین مداخلهگر در امور کشورهای
منطقه بوده و به سبب ماهیت ایدئولوژیک آن است که بحرانهای
منطقه ،دامنهدار میشود تا از قبل آن منافع این کشور را تامین
نماید در همین جهت از طرف کشورهای غربی دنبال میشود.
همچنی��ن تالش برای تهدیدآمیز نش��ان دادن فعالیتهای
هس��تهای ایران ،جهتده��ی به افکار عمومی جهان در س��طح

اصولگرایی؛ راه رفته و پیش رو
مهدی تیماجی

* راز ماندگاری گفتمان اصولگرایی در نزد مردم به این مسئله وابسته است که
اصولگرایی نباید خود را در قالب تشکیالت حزبی محدود کند و در صورتی که
اصولگرایی خود را فراتر از جریانات رایج سیاسی کشور معرفی کند و به دنبال
آن باشد تا هرچه بیشتر خود را بهعنوان یک فرهنگ در فضای عمومی کشور
شناسایی کند ،به همان اندازه ،پایگاه اجتماعی محکمتری را در نزد اقشار مختلف
مردم میتواند کسب کند.

سخت نظام اسالمی بوده است
ک��ه در این می��ان ،باید اعتراف
کرد که در مقاطعی اعتقاد به این
مسئله در بین برخی از نخبگان
جامعه کمرنگ ش��د که دوران
هشتسالهی اصالحات بهترین
نمونه برای این مسئله است.
در دوران دولت اصالحات،
پررنگتری��ن جنب��هی فعالیت
ی فرهنگ بود .این
دولت ،حوز ه 
ح��وزه با وزارت س��ید عطاءاهلل
مهاجران��ی آغ��از ش��د؛ فردی
که امروز لندننش��ین ش��ده و
علیه جمهوری اسالمی هر روز

مصاحبهای انجام میدهد .وی
که پیگیر سیاس��ت تس��اهل و
تسامح بود ،بارها اعالم کرد باید
کلمهی ارشاد اسالمی از آخر نام
این وزارتخانه حذف شود.
از همی��ن روی ،ب��ه مدد
حمایتهای مهاجرانی بهعنوان
وزی��ر فرهن��گ ،روزنامهه��ای
زنجی��رهای با بودج��هی دولت
راهاندازی شد که این روزنامهها
به ن��ام آزادی بیان ،به عناوین
مختل��ف و بهطور مس��تقیم و
غیرمس��تقیم ،نظام سیاسی و
باوره��ای مذهبی و اس�لامی

مردم را م��ورد حمله و توهین
قرار میداد .این جنبش افراطی
و سکوالر ،با حضور پرچمدارانی
همچ��ون س��عید حجاری��ان،
عط��اءاهلل مهاجرانی ،یوس��فی
اشکوری ،عبدالکریم سروش و...
بهطور واضح پروژهی دینزدایی
را کلید زده بودند.
از همی��ن روی ،بهعنوان
نمونه ،در روزنامهی «جامعهی
س��الم» عنوان ش��د که مظاهر
دین��ی همچون حی��ای زنان و
عفاف آنه��ا نماد عقبماندگی
است و یا روزنامهی «صبحامروز»

در یادداش��تی مدعی ش��د که
پیامبر رفت و هیچ فردی را به
جانشینی خود انتخاب نکرد و
یا یوسفی اشکوری در روزنامهی
«عص��ر آزادگان» ب��ا صراحت
اعالم کرد که به دنبال ریشهکن
کردن نظام والیت فقیه است .به
این ترتیب ،عم ً
ال سیاستهای
مغرضانه در برابر اسالم در دولت
هفتم پا گرفت.
متأس��فانه ب��ه دلی��ل
حاکمی��ت و نف��وذ تفک��رات
لیبرالی و سکوالر و غیرارزشی
در عرصهی فرهنگ کشور ،عم ً
ال
ش��اهد از هم گس��یخته شدن
فرهن��گ دین��ی و ارزشهای
اس�لامی و انقالب��ی و حرکت
در مسیر اهداف دشمنان نظام
در تهاج��م فرهنگ��ی بودیم و
در این میان ،دلس��وزان انقالب
ب��ا چش��مانی نگ��ران از ای��ن
ش��رایط رنج میبردن��د که در

این میان ،شکلگیری گفتمان
اصولگرای��ی بهمانن��د س��دی
در براب��ر هجمهه��ای بیامان
تفکرات التقاطی و لیبرالی غرب
محکم ایستاد و آنها را وادار به
عقبنشینی کرد.
هرچند که دولت اصالحات
در حوزهی فرهنگ با چالشهای
زیادی درگیر ب��ود ،اما حوزهی
اقتص��اد را نیز باید به آن اضافه
ک��رد .از همی��ن روی ،دول��ت
هفتم در آغاز کار ،با مشکالتی
همچون تکبع��دی بودن روند
توسعه ،عدم هماهنگی توسعهی
سیاسی با توسعهی اقتصادی و
بیتوجهی به عدالت اجتماعی
مواجه ب��ود که همگی از دولت
کارگزاران به جا مانده بود .اما در
ادامه ،هرچند دولت اصالحات
توانس��ت ش��رایط اقتصادی را
برای مردم قابلقبولتر کند ،اما
در حوزهی مبارزه با اشرافیگری

و نیز ایجاد توازن بین توسعهی
اقتص��ادی و گس��ترش عدالت
اجتماعی نتوانست کار خاصی
انجام دهد.
  ای��ن در حال��ی اس��ت
که رهب��ر انق�لاب در معرفی

شهروندان و مسئوالن آنان برای ایجاد یک جبهه واحد علیه ایران،
معرفی بهعنوان یک کش��ور منزوی ،ایجاد وحشت در کشورهای
همسایه ایران نسبت به فعالیتهای هستهای جمهوری اسالمی،
ایجاد حساسیت نسبت به عملکردهای ایران بر ضد محیط زیست،
ادع��ای اینکه ای��ران به علت نفت و گاز ف��راوان نیازی به انرژي
هستهای ندارد را میتوان در مجموعه اقدامات غرب در راستای
برنامه ایران هراسی قرار داد.
نتیجه نرسیدن مذاکرات هستهای با طرفین غربی نیز شاهدی
بر این مدعاست که چون این کشورها نتوانستهاند تاکنون به اهداف
از پیش تعیینشدهش��ان در جهت محروم کردن ایران از حقوق
حقهاش در زمینه انرژی هس��تهای دست یابند همچنان به رویه
تخریب چهره ایران میپردازند.
این روند در شرایطی ادامه دارد که رصد جنگ تبلیغاتی غرب
در مختصات امنیتی خاورمیانه بیانگر ایجاد دور جدیدی از عملیات
روانی با ابزار شیعههراسی بوده که پیشزمینه آن توسط پادشاه
اردن با عنوان جغرافیای سیاسی هالل شیعه از قبل شکل گرفته
بود .به طوری که ایرانهراسی در سطوح منطقهای ،شیعههراسی
در س��طوح فرامنطقهای و اسالم هراسی در بعد جهانی از سوی
غرب پیگیری میشود .بزرگنمایی خطر ایران ،طرح مسائل و دامن
زدن به اختالفات و مشکالت موجود میان روابط ایران و کشورهای
عربی ،عنوان کردن خطر هالل ش��یعی و غلبه شیعیان و مسئله
هستهای ایران ،همگی پیرو طرحهای فوق به اجرا درآمدهاند.
ح��ال با توج��ه به تالشهای ایاالت متح��ده و نیز همراهی
اتحادیه اروپا و برخی کشورهای عرب منطقه برای تنگتر کردن
عرصه بر ایران ،در ش��رایط کنونی مناسبترین گزینه برای دفع
تهدی��دات منبعث از کش��ورهای غربی و همپیمانان آنان ،اعمال
سیاست خارجی است که بر مبنای چارچوب آرمانگرایی واقعبینانه
به تدوین و تعیین روند مناسبات و روابط ایران با کشورهای منطقه
بهطور اخص پرداخته و به ضرورت به همکاری متقابل با کشورهای
منطقه روی آورد .البته آنچه در این میان مفروض تدوین سیاست
خارجی مصلحتگرایانه دانس��ته میشود لزوم پیریزی ،حفظ و
ادامه این روابط با کش��ورهای منطقه بهگونهای اس��ت که ایران
ضمن در نظر گرفتن عنصر استعمارستیزی بر طبق اصول انقالب
اس�لامی ،به تشخیص اولویتها با توجه به فرصتها و مقدورات
و محدودیت های خود دس��ت زده و با مد نظر قرار دادن مصالح
جامعه ملی و نیز جامعه جهانی ،تهدیدات فرامنطقهای غرب در
منطقه در قالب ایران هراسی و شیعه هراسی را به مثابه فرصت
تلقی نموده و به بازسازی روابط خود با کشورهای منطقه بپردازد
ت��ا به این ترتیب تهدیدات منطقهای را نس��بت به خود کاهش
داده و در مق��ام مهار و کنترل تهدیدات فرامنطقهای برآید .این
مهم با توس��ل ایران به تعامل با دولته��ای منطقه و جایگزین
کردن تصویر حقیقی از خود در اذهان ملتهای منطقه به جای
تصویر ایرانهراس��ی غرب میسر خواهد شد .به این ترتیب ایران
میتواند از یک طرف محیط امنی برای خود در منطقه و در برابر
تهدیدات کش��ورهای منطقه فراه��م آورد و از طرف دیگر با این
روش ،تهدیدات فرامنطقهای غرب را در منطقه به فرصت تبدیل
کند .طرح غرب در انجام پروژههای ایرانهراسی و شیعههراسی
این مجال را برای ایران ایجاد میکند که ایران با رویکردی تعاملی
با کش��ورهای منطقه به حفظ و تداوم رابطه روی آورده و نقش
اساسی را در کاهش تنشهای منطقهای ایفا کند و از انزوایی که
غرب به مناسبت قرار دادن ایران در تحریمهای اقتصادی و فشار
سیاسی و نیز هجمههای فرهنگی به وجود آورده خارج شود.
به فکر عدالت بیفتیم ،منطقی
نیس��ت .رش��د اقتص��ادی باید
همپ��ای عدال��ت پی��ش برود؛
برنامهری��زی کنن��د و راهش را
پیدا کنند».
از موارد دیگری که باعث
ش��د تا م��ردم در دوران دولت
اصالحات و اواخر دههی هشتاد
به این نتیجه برسند که جریان
اصالحات غیرقابل اعتماد است،
اتفاقاتی همچ��ون حوادث 18
تی��ر  ،78تحص��ن نمایندگان
مجلس شورای اسالمی و قبول
تعلی��ق فعالیتهای هس��تهای
از کش��ورهای غربی را باید نام
ب��رد که به بی��ان دیگر ،همگی
اس��تقالل ملی را هدف گرفته
بودند .با این اوصاف ،مردم که
با چش��مان بین��ا در حال رصد
عملک��رد هشتس��الهی دولت
خاتم��ی و گفتم��ان اصالحات
بودند ،به این نتیجه رسیدند که
در فضای سیاسی کشور احتیاج
به یک رنسانس همهجانبه است
و گفتمان اصولگرایی با داشتن
مؤلفههایی همچون پایبندی به
ارزشها و مبانی انقالب اسالمی،
عدالتخواهی ،حفظ اس��تقالل
مل��ی و التزام به والیت فقیه ،با
اقبال مردم مواجه شد.
ب��دون ش��ک جری��ان
اصولگرای��ی مبان��ی فک��ری
خویش را براس��اس آموزههای
اس�لام ناب و نی��ز آرمانهای
انقالب اس�لامی کس��ب کرده
است و از س��ویی در طول 35
سالی که از عمر انقالب اسالمی

جریانی نس��بت به اصل نظام
متعهدتر باش��د ،از سوی مردم
نیز مورد حمایت قرار میگیرد.
از همی��ن روی ،رم��ز
جاودانگی جریان اصولگرایی
در نزد افکار عمومی در همین
مس��ئله نهفته است .البته ذکر
این نکته الزم است که نامزدهای
جری��ان اصولگرا بهواس��طهی
اخذ راهبرده��ای ناصحیح ،در
انتخاب��ات ریاس��تجمهوری
اخی��ر موف��ق نبودن��د ،اما این
مسئله نمیتواند دلیلی بر این
مدعا باش��د که مردم از جریان
اصولگرایی دلزده شدهاند.
ای��ن در حالی اس��ت که
رسانههای رقیب پس از انتخابات
یازده��م ریاس��تجمهوری،
ب��ه دنب��ال انتق��ام از گفتمان
اصولگرایی هس��تند و با ایجاد
جنگ روانی و برچسب زدنهای
غیرمنصفان��ه ،ب��ه دنب��ال آن
هستند تا ضمن ناکارآمد نشان
دادن گفتم��ان اصولگرای��ی،
مردم را نس��بت به آن دلس��رد
کنند.
ه��رم جمعیت��ی جری��ان
اصولگرای��ی دربردارندهی افراد
و گروههایی هستند که میتوان
برای آنها عنوان دلسوزان اسالم
و انقالب اسالمی را به کار برد.
راز مان��دگاری گفتم��ان
اصولگرای��ی در نزد م��ردم ،به
این مس��ئله وابس��ته است که
اصولگرای��ی نباید خ��ود را در
قالب تش��کیالت حزبی محدود
کند و در صورتی که اصولگرایی

* مردم که با چشمان بینا در حال رصد عملکرد هشتسالهی دولت خاتمی و
گفتمان اصالحات بودند و به این نتیجه رسیدند که در فضای سیاسی کشور
احتیاج به یک رنسانس همهجانبه است و گفتمان اصولگرایی با داشتن
مؤلفههایی همچون پایبندی به ارزشها و مبانی انقالب اسالمی ،عدالتخواهی،
حفظ استقالل ملی و التزام به والیت فقیه ،با اقبال مردم مواجه شد.
ش��اخصهای اصولگرایی ،به
موض��وع عدالتخواه��ی نگاه
ویژهای دارد و در این خصوص
میفرمایند:
ی وج��ودی ما،
«فلس��ف ه 
ی
عدالت است .اینکه ما برنام ه 
رش��د اقتصادی درست کنیم و
بگذاری��م بعد از حاصل ش��دن
دو سه برنامهی رشد اقتصادی،

میگ��ذرد مردم م��ا در تمامی
مقاطع سخت ،از جنگ تحمیلی
گرفته ت��ا تحریمهای ظالمانه،
ثابت کردهاند که به هیچ عنوان
حاض��ر نیس��تند از ارزشهای
اس�لامی و آرمانهای انقالب
اسالمی دس��ت بردارند و فارغ
از خطکش��یهای سیاسی در
فضای رایج سیاسی کشور ،هر

خ��ود را فرات��ر از جریانات رایج
سیاسی کشور معرفی کند و به
دنبال آن باش��د تا هرچه بیشتر
خود را بهعنوان یک فرهنگ در
فضای عمومی کشور شناسایی
کن��د ،به هم��ان ان��دازه پایگاه
اجتماع��ی محکمتری را در نزد
اقش��ار مختلف م��ردم میتواند
کسب کند.

