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*

مقدمه

هخگامی که از مدانع تحقق اهدان انقالب سخا میگدیی  ،باید تدجه انته بانی که
اوالً مقاد تخها برخی از اهدان انقالب است؛ و ثانیاً ر همان مودار ی کوه اهودان
انقالب به ردر کام برآور ا نشدا ،به تحقق نسبی آنها تدجه ند و نباید حک کلوی
ر مدر آنها صا ر کر .
یکی از انتباهات ر اوری نسبت به تحقق یک هدن یوا هور مدضود یگور ،ایوا
است که نگاا به آن ،به صدرت سیاا یا سفید ،و همه یا هیچ باند؛ یعخی اعتقا بر ایوا
ال
باند که آن مدضد یا هدن مذکدر ،یا به ردر کام بوه سورانجام رسویدا ،یوا اصو ً
تحقق نیافته است ،حتی اگر به بخش اعظ آن ست یافته بانی ؛ یا گاهی که اهودان
ارای مراحلی است و برخی از مراح تحقق یافته ،اما چدن به مرحلق آخور نرسویدا،
اوری ر مدر آن به گدنهای باند که گدیا هیچ تدفیقی ر آن حاص نشودا اسوت؛
ال عدالت اجتماعی و رفع تبعیضها و کدتاا ندن سوت خیانتکواران از بیتالموال
مث ً
مسلمانان یکی از اهدان انقالب اسالمی بد ا است و بیتر ید ایا هودن توا حود و
اندازۀ خاصی تحقق یافته است؛ اما افرا بسیاری بدون تدجه به ستاور های بسیاری
ر ایا زمیخه ،به آن به ردر کام پاسخ مخفی می هخد؛ یعخی گدیوا انقوالب ر تحقوق
چخیا هدفی هیچ تدفیقی ندانته یا به هیچ مرحلهای از ایا مراح نرسیدا است؛ زیرا
نگاا آنان به ایا مسأله نگاا حداکثری است و چدن ایوا چشو انداز (کامو و )%100
تحقق نیافته ،پس آن را به ردر کام انکار میکخخد .چخیا اوریی انتباا بزرگی اسوت.
* عضد هیئت علمی پژوهشگاا علدم و فرهخو اسالمی.
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با چخیا اوریای ربارۀ تحقق اهدان ،حتی حکدموت اموام علوی نیوز حکدموت
عا النه نخداهد بد  ،یا آن حضرت را ر تحقق حکدمت عا النه نباید مدفوق بودانی ؛
زیرا ر زمان حکدمت حضرت آن گدنه که امام میخداست ،به الی بسیار ،عودالت
و اهدان فرهخگی ،اقتاا ی و ...به ردر کام تحقق نیافت و مدیخق فاضلق مودر نظور
آن حضرت محقق نشد .برخی از فرمانداران حضرت به مور م ظلو و بوه بیتالموال
خیانت میکر ند و تخها زمانی که حضرت از ایوا امور آگواا مینودند ،آنهوا را عوزل
میکر ند؛ مانخد نکایتی که سد ۀ همدانی از فرماندار نهر نز امیرالمؤمخیا بور  1،یوا
فرماندارانی که خائا بد ند و پس از مدتی به معاویه پیدستخد 2،و نیز برخی از ظل هوا
و خیانتهایی که به آن حضرت گزارش نمینود .آن حضورت همچخویا ر ابتودای
حکدمت وعدا ا ا بد ند که تمام امدالی که به ناحق از بیتالمال مسلمانان به تواراج
3
ال به لی کارنوکخیها مدفوق بوه انجوام ایوا
رفته بد  ،به بیتالمال برگر اند ،اما عم ً
هدن نشدند؛ یوا آن حضورت توالش انوتخد برخوی از کجرویهوا و تحریفهوای
صدرتگرفته ر یا را اصالح کخخد ،اما به لی عدم پذیرش مر موان از انجوام آنهوا
مخارن ندند 4.همچخیا برخی از اهدافی که امام به لیو سسوتی یواران ،مدفوق بوه
انجام آنها نشدند 5.با ایا همه بیتر ید حکدمت آن حضرت حکدموت عا النوه و
الگدی مدفق ر تحقق اهدان اسالم بد ا اسوت؛ زیورا بوه رودر نسوبی و ر نورایب
خاص خد تدانست اهدان اسالم را محقق ساز .
رهبر معظ انقالب میفرماید:
پس از تشکی حکدمت حقّق نبی اکرم

و حتی سالها بعود از آن بزرگودار ،هخودز

ر جامعه افرا ضعیف و فقیر یدا میندند؛ امیرالمؤمخیا

را مشاهدا میکخی کوه

به خانق ایتام و فقرا میرفتخد؛ کسانی که بچههانان نب نام ندانوتخد و موا ر بوا آب
گرمی که روی چراا گذانته بد  ،آنها را سرگرم میکر ! ایا حدا و مربدط بوه چوه
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سالهایی است چقدر از انقالب پیامبر گذنته بد نز یک به چه سال از هجورت
پیامبر گذنته بد و ایا حدا و اتفاق افتا ا بد .
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ایشان همچخیا ر مدر تحقق نسبی اهدان انقالب فرمد ااند:
علیرغ آنچه نمخان ما میخداستخد و امروز تبلیغ میکخخود ،موا پیشورفت کور اای .
معخای ایا پیشرفتها ایا نیست که موا بوه هودنهای خود رسویداای  .موا بارهوا
ِ
انقالبی معتقد به اسوالم و انقوالب،
گفتهام ،اان ه میگدی  ،بخدا به عخدان یک رلبق
ِ
اهدان خد هخدز ر نیمق راا هستی  .موا عودالت
اعتقا م ایا است که ر بسیاری از
اجتماعی و بخیان ِ
کخی فقر و آبا سازی همهجانبق کشدر را میخداستی ؛ اما هخدز بوه آن

ایشان با بیان ایا سخا ،ر عویا حوال تأکیود ار کوه برخوی از مسویرهای سوخت
انقالب و اهدان آن را پشت سر گذانته و از آنها عبدر کر اای  3و به اهودان میوانی
4
انقالب ست یافتهای ؛ اگرچه به هدن یا اهدان نهایی انقالب نرسیداای .
با تدجه به ایا نکته ،مقاد از بررسی مدانع تحقق اهدان انقالب ،آن است کوه چوه
مدانعی مدجب ندا اهدان انقالب به نتیجق مطلدب نرسد و بوه رودر کامو تحقوق
نیابد؛ ایا مدانع ر و بخش مدانع رونی و مدانع بیرونی تخظی ندا است.
1ـ موانع درونی
الف) زمانبر بودن تحقق اهداف انقالب

برخی از اهدان انقالب که اهدان بخیا یا ،ریشوهای و عمیوق هسوتخد ،بورای تحقوق
خد به زمان ردالنی نیاز ارند؛ زیرا انقالب به معخای تاییر ریشهای و عمیق سواختار
گذنته و کانتا نهال جدید و تازا است و باید مدتی بگذر تا ایا نهال رند کخود و
به ثمر رسد .تفاوت انقالب با اصالحات یگر ر ساختار یک نظوام ،ایوا اسوت کوه
اصالحات یگر با ظاهر و روبخا سروکار ارند؛ اما انقالب تاییور سواختار و زیربخوا را
هدن قرار می هد؛ همانگدنه که رهبر انقالب فرمد ند:
انقالب فقب ندرش کر ن ،به خیابان ریختا و جخجال کر ن نیسوت .انقوالب یعخوی
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مقاصد نرسیداای .
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یا همق نها های اصلی زندگی جامعه؛ تاییر بخیوا ِ
تاییر بخیا ِ
یا آنچوه غلوب و کوج و
نابجاست ،به آنچه صحی و مستقی و بجاست...؛ ایا امری است کوه بهتودریج و ر
ردل زمان با تالش و مجاهودت ائموی انجوام میگیور ؛ مشوروط بور ایخکوه روح و
خداست و ضرورت انقالب ر مر م باقی بماند.

1

ایشان همچخیا ر مدر فرایخد تدریجی و گستر ا بد ن اهدان انقالب فرمد ا است:
عزیزان ما! انقالب یک امر فعی نیست؛ یک امر تدریجی است .یک مرحلق انقوالب
که تاییر نظام سیاسی است ،فعی است؛ اما ر ردل زمان ،انقوالب بایود تحقّوق پیودا
کخد .ایا تحقّق چگدنه است ایا تحقّق به آن اسوت کوه آن بخشهوایی کوه عقوب
تحودل پیودا کخود؛ و روز بوه روز رااهوای جدیود،
تحدل پیدا نکور ا اسوت،
ّ
ماندا و ّ

کارهای جدید ،فکرهوای جدیود و روشهوای جدیود ،ر چوارچدب و بور پایوق آن
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ارزشها ر جامعه به وجد بیاید و پیش برو  ،تا آن ملت بتداند با نشاط و با قودرت
ِ
هدن خد ش حرکت کخد .آیخدۀ بسیار رونخی پویش روی ماسوت کوه بوه
به سمت
سمت آن ر حرکتی ؛ آیخداای که ملت ایران خداهد تدانست به برکت اسالم و نظوام
اسالمی ،ه عدالت اجتماعی و رفاا ما ّ ی انته باند ،و ه به استقالل کام
2
یابد .از روز اول پیروزی انقالب ،ما به سمت ایا آیخدا حرکت کر اای .

سوت

ر واقع اهدان انقالب ارای گستراای است که از اهدان ابتدایی ،آغاز و به اهودان
متدسب و سپس نهایی ،خت میند ؛ و چخانچه از زمانبر بد ن تحقق اهودان سوخا
میگدیی  ،مقاد رسیدن به اهدان نهایی انقالب است .رهبور انقوالب بوا انوارا بوه
زمانبر بد ن تحقق اهدان نهایی میفرماید:
فرایخد تحقّق هدنهای اسالمی ،یک فرایخد ردالنی و البتوه نودار اسوت .بوه رودر
نسبی انسان به آن اهدان نز یک میند ؛ اما تحقّق آنها ،بسیار ردالنی اسوت .قودم
ّاول که پُرهیجانتر و پُرسروصداتر از همه است ،ایجا انقوالب اسوالمی اسوت .کوار
آسانی نبد ؛ لیکا ایا آسانتریا است .قدم بعدی ،ترتّب نظوام اسوالمی بور انقوالب

اسالمی است ،یعخی هخدسق عمدمی جامعه ،اسالمی بشود ؛ کوه ایوا هو نود .قودم
بعدی و که از ایاها ندارتر است و ایجا ولت اسالمی است .ولت نه بوه معخوای
هیئت وزیران؛ یعخی مجمدعق کارگزاران حکدمت؛ یعخی ما و نما .ما باید به معخوای

واقعی کلمه ،ر رون ایا نظامِ اسالمی ،اسالمی ندی  .ایا مشک تر از مراح قبلوی
است.
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یکی از الی زمانبری تحقق اهدان ،عقبماندگی زیا ایران از کشودرهای پیشورفته
ر گذنته بد ا است .وضعیت سیاسوی ،اجتمواعی ،فرهخگوی و اقتاوا ی جامعوه ر
زمان راغدت ،با اهدان مدر نظر انقالب اسالمی فاصله بسویار زیوا انوت .رژیو
گذنته نهتخها ر سیاست ،بلکه ر اقتاا  ،فرهخو ،آمودزش ،علو و تکخدلودژی و...
وابسته بد  .ایا مسأله مدجب ندا بد تا ایا رژی و ایا کشدر ر هموق عرصوهها از
کشدرهای پیشرفته بسیار عقب بماند؛ و پر ندن ایا فاصله ،به ردر ربیعی بوه زموان
بسیار نیاز ار  .ر حدزۀ علمی و آمدزنی ،علیرغ تالشهای بسیار پس از انقالب
برای بهبد ایا وضعیت و مدفقیتهای بسیار ر عرصوق علو و فخواوری ،کشودر موا
همچخان از برخی از کشدرهای پیشرفته ر مدار ی عقب ماندا است .اگرچوه اموروز
ر آمارهای رسمی جهانی ،ناخاههای رند علموی و فخواوری ایوران از بسویاری از
کشدرهای جهان ،حتی کشدرهای پیشرفته و صخعتی نیز بیشتر است؛ 2اما ایوا رنود
هخدز نتدانسته است کاستیها و فاصلق زیا ر گذنته را به ردر کام جبران کخد.
از نظر روابب اجتماعی و سیاسی و تعام ولت و ملت ،با یک تاریخ  2500سواله از
بدبیخی و فاصله میان ولت و ملت روبوهرو هسوتی کوه پور نودن ایوا خون ،زموان
ردالنیای را رلب میکخد .ر عرصق فرهخگی میراو ار نظام آمدزنیای هسوتی کوه
خالقیت و پیشرفت ر آن کمتر مبخا قرار انت و مدرمگرایی از ناخاههای اصلی
بد ا است که متأسفانه همچخان سایق آن بر سر نظام اسالمی باقی ماندا است .از نظور
اقتاا ی نیز نظام گذنته ر مسألق تدسعه ،بر اساس ساخت فیزیکی جامعوه و تدجوه
به سط و ظداهر استدار بد ا است .تاییور بخیوا یا چخویا سواختاری ،بوا تدجوه بوه
مشکالت بسیاری که پس از انقالب و ر ردل جخو تحمیلی به وجود آمود ،بسویار
مشک و زمانبر خداهد بد  .رسیدن به آزا یهای مدنی و اجتماعی و عقیدتی و ...بوا
تدجه به متایرهای بسیاری که ر آن وجد ار  ،زمان ردالنیای را میرلبد.
بخابرایا آنچه ر ایاجا حائز اهمیت است ،ایوا اسوت کوه نظوام اسوالمی ر مسویر
رسیدن به اهدان انقالب حرکت میکخد و اگرچه ر مقارعی حرکت نظام بوه سودی
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آن اهدان ،کخد بد ا ،اما ایا حرکت هیچگاا متدقف نشدا است و برخوی از اهودان
ابتدایی و متدسب را نیز پشت سر گذانته است .ضما آنکوه بایود ایوا نکتوه را نیوز
مؤکداً یا آور ندی که هدن نهایی اسوالم و رسویدن بوه جامعوق فاضوله و کامو ر
آیخداای نز یک یا ور با ظهدر ولی عار تحقق خداهد یافت و نباید کسی اعیوق
تحقق آن نظام عا النق جهانی ،یا حتی ر سط کشدر ایران را انته باند و تخها بایود
خد را ر مسیر رسیدن به آن هدن نهایی و هر چه نز یوکتر نودن بوه آن بودانی ؛
همانگدنه که امام بارها فرمد ند که باید نهایت تالش ما ایا باند تا انقوالب را بوه
ست صاحب اصلی آن برسانی  1و ایا انقالب را به جایی برسانی که مقدموق ظهودر
2
فراه ند .
ب) فقدان الگو و نرمافزار
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بیتر ید هر نظام و کشدری برای ستیابی به اهدان و تدسعه ر ابعوا مختلوف ،بوه
الگد و نرمافزارهایی نیاز ار و نظوام اسوالمی ایوران نیوز از آن بینیواز نیسوت .ایوا
نرمافزار و الگد و جز آنچه ر صدر اسالم و به نک سا ا و بسیب نک گرفته بد و
وجد ندانت ،به صدرت اجرایوی ر جهوان اموروز ،ارای سوابقه نبود و پویش از
انقالب نیز چارچدبهای آن ترسی نشدا بد  3.اگرچه امام به عخدان معمار انقوالب و
با ررح نظریق والیت فقیه و نیز رهبری با تدویا و ابالا اصدل نظام اسوالمی ،کلیوات
آن را بیان فرمد ااند ،اموا پیا اسوازی آنهوا بوه ررحهوا و الگودی عملوی و جزئوی و
مشخ نیاز ار ؛ بخابرایا الزم است ایا مدضد تدسب اندیشومخدان و متخااوان
اندیشیدا ،ساخته و کام ند تا بر اساس آن انقالب اسوالمی ر مسویر رسوت بوه
سدی ستیابی به اهدان خد حرکت کخد .ایا الگود و نرمافزارهوای آن ر رودل 40
سال انقالب بهتدریج و گاهی به صدرت مقطعی رراحی و اجرا ندا است و توا حود
و اندازاای نیز مدفق بد ا است؛ اما فراه آمدن الگدی کام و جامع تدسعق اقتاا ی
و فرهخگی و پیا اسازی آنها به سالیان بسیار نیاز ار  .ایا عامو نیوز از عدامو کخود
ندن ستیابی به برخی از اهدان انقالب بد ا است.
 .1روح ّال خمیخی؛ صحیفق امام؛ ج ،15ص385؛ ج ،16ص183؛ ج ،19ص.209
 .2همان؛ ج ،8ص.384
 .3مرتضی مطهری؛ نهضتهای اسالمی ر صد سالق اخیر؛ ص96و.98

ج) ناامنی و درگیریهای داخلی

د) سیاستزدگی

بزرگ ندن نقش سیاست ر اندیشه و عم و افکار مسؤوالن ،یکی از مدانوع تحقوق
اهدان انقالب ر ابعا یگور خود بود ا اسوت .ایوا عامو مدجوب نودا عدامو
اقتاا ی ،فرهخگی و ...پیشرفت جامعه و تحقق اهودان آن کمتور مودر تدجوه قورار
گیر یا مافدل واقع ند  .پررنوو نودن نقوش سیاسوت مدجوب مینود افکوار و
اندیشههای متخااان که باید ر خدمت پیشرفت اقتاا ی و فرهخگی و ،...بوه کوار
گرفته ند  ،ر خدمت اهدان سیاسی و یا حتی استحکام مدقعیت سیاسی یک گروا
و حزب رآید .همچخیا مدجب میند ررحها و راهکارهای اقتاوا ی ،اجتمواعی،
فرهخگی و ...برای تحقق اهدان انقوالب کوه افورا یگور گرواهوای سیاسوی رورح
میکخخد ،نا یدا گرفته ند .
ر جامعق ما پس از انقالب ،متأسفانه سیاست بویش از حود فربوه نودا و بوه نودعی
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پس از وقد انقالب ،ر حالی که برای پیشبر اهدان انقالب به حضدر هموق اقشوار
جامعه و امخیت و نرو سازندگی نیاز بد  ،ایا کشدر با تدرئوههای بسویاری مداجوه
ند؛ از جمله مخالفت گروهکهای بسیاری با نظوام و انقوالب کوه از پویش وجود
انتخد یا پس از انقالب به وجد آمدند و بعضاً بوه جخوو و رگیوری مسولحانه بوا
انقالب نیز اقدام کر ند که برخی از آنها مانخد سازمان مجاهدیا خلق (مخافقیا) هخودز
وجد ارند و به ایا کشدر و اهدان انقالب ضربه میزنخد؛ ایجا غائله و نودرش و
ناامخی ر بسویاری از نوهرها و اسوتانهای مورزی کشودر ،مانخود غائلوق بلدچسوتان،
آذربایجان ،ترکما صحرا ،کر ستان که مدر اخیور توا سوالیان رازی ا اموه یافوت و
خسارات بسیاری بر ایا کشدر تحمی کر ند؛ و با ترور نخایتهای بزرگ نظوام و
متخااان و کارنخاسان ،انقالب و ملوت موا را از سورمایههای ارزنومخدی محوروم
کر ند که برای تحقق اهدان انقوالب از اهمیوت بسوزایی برخودر ار بد نود و نقوش
بسیاری انتخد.
ایا مدار و مدار مشابه یگر ،مدجب نابد ی سرمایههای ما ی ،معخودی ،اقتاوا ی
و ...بسیاری ندا است کوه میتدانسوت ر جهوت تدسوعق کشودر و تحقوق اهودان
انقالب به خدمت گرفته ند .
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زیربخای تمام امدر یگر (اقتاا  ،فرهخو و )...قرار گرفتوه اسوت و عودۀ بسویاری از
ریچق سیاست به همه چیز نگاا میکخخد؛ ر حالی که انقوالب پیوامبر ،یوک انقوالب
فرهخگی و بعثت ایشان برای تکمی اخالق انسانها 1و گسترش عدالت ر تمام ابعوا
آن 2بد ا است ،اما پر اخت بیش از حد به سیاست ،مدجب غفلت ،یا ک تودجهی بوه
اهدان یگر انقالب ندا است.
هـ) رفاهزدگی و اشرافیگری مسؤوالن
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مسؤوالن نظام اسالمی به اندازۀ عدام رژی گذنته به ایا آفت آلود ا نشودااند؛ اموا
متأسفانه رگههایی از ایا آفت ،ک وبویش و بوا نودت و ضوعف ر میوان برخوی از
مدیران نظام راا یافته و بارها ر کالم امام و رهبری نسبت به آن هشودار ا ا نودا
است.
رهبر معظ انقالب میفرماید:
از جمله چیزهایی که روند حرکت به سمت عدالت را ر جامعه کُخد میکخود ،نمود
انرافیگری ر مسوؤوالن بواالی کشودر اسوت .انورافیگری و عیوب ار ؛ عیوب
ومش از عیب اولش بزرگتر است .عیب اول انرافیگری ،اسوران و ...اسوت؛ اموا
عیب وم بدتر است و آن ایا است که فرهخوسازی میکخد؛

3

و هخگامی که چخیا چیزی فرهخوسازی ند  ،نهتخها مسؤوالن ،بلکه تموام مور م بوه
سدی آن کشیدا میندند .عالوا بور تضوعیف عودالتخداهی ،مدجوب راحوترلبی
میند و مسؤوالنی که به ایا آفت آلد ا میندند ،ربعاً سختیها را تحم نخداهخود
کر ؛ ر حالی که الزمق تحقق اهدان انقالب ،تحم و بر باری ر برابور سوختیها و
مشکالت است.
ر ایاجا باید رخخق فرصترلبان و افرا فاقد صالحیت به ساختار نظوام اسوالمی را
نیز یا آور ندی ؛ کسانی همچدن بخیصدر .اگرچه ایا رخخهها گسوتر ا نبود ؛ اموا ر
حد و اندازۀ خد مدجب مشکالتی برای کشدر و عقبماندگی انقوالب ر سوتیابی
ْ ُ
َْ َْ
ُ « .1ب اع ُ اإْل َت ِّم َم َإم َك اار َمإاْلخال ا إق»؛ محمدباقر مجلسی؛ بحار االندار؛ ج ،16ص210؛ ج ،67ص.372

 .2ما پیامبران خد را با الی رونا فرستا ی و به آنها کتاب و میزان نازل کر ی تا مر م بوه عودالت
قیام کخخد (حدید.)25 :

به اهدان خد ندا است .لسدزان و متفکوران نظوام اسوالمی از ابتودا خطور چخویا
عاملی را گدنز کر ااند .استا مطهری با یا آوری انقالب مشروره و قدرت گورفتا
فرصترلبان ،ایا خطر را از همان ابتدای انقوالب و حتوی پویش از آن یوا آور نودا
1
بد .
و) سوء مدیریت مدیران
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سدء مدیریت ابعا مختلفی ار  .یکی از آنها تدجه ندانتا برخی از مسوؤوالن نظوام
به مدضدعات و اهدان اه و مه انقوالب بود ا اسوت .برخوی از مسوؤوالن نظوام،
ال یکووی از
مدضوود های مه توور را واگذانووته و بووه مسووائ فرعیتوور پر اختخوود .مووث ً
مدضدعات مهمی که از اهدان اصلی انقالب نیز بد ا ،تدجه و گسوترش عودالت ر
جامعه بد ا است؛ اما امدری یگر و مانخد آنچه ر سیاستز گی بیان ند یا پور اختا
به مدضدعات یگر یا سختی تالش برای گسترش عدالت ر جامعه و مدجب ند از
ایا امر مه تر سر باز زنخد یا نسبت به آن ،اهمال و سستی بدرزنود .رهبور انقوالب بوا
انارا به همیا مدضد میفرماید:
عدالت از چیزهایی است که نباید آن را فرامدش کر  .نما نهوج البالغوه را کوه نگواا
جودی بخودا ایوا
میکخید ،میبیخید ر سرتاپای نهج البالغه عدالت وجد ار  .اعتقا
ّ
است که بسیاری از ناکامیهای امروز ما ر عرصق رسویدن بوه هودنهای انقوالب و
ا ارۀ مطلدب کشدر ،به لی ک اعتخایی به عدالت است.

2

2ـ عوامل خارجی

تر یدی نیست که یکی از مه تریا مدانع تحقق اهدان انقوالب ،عدامو خوارجی و
نمخان ایا نظام و انقالب بد ند و هستخد که ر ابعا مختلف ر رسیدن انقالب بوه
اهدان انقالب ،کارنکخی و تدرئه کر ااند؛ به بیان رهبر انقالب «اگور نوما تدرئوه
نمیکر  ،اگر نما به رهبری استکبار جهانی و ر رأسش امریکای پلیود و خبیوث،
3
علیه ایا مملکت ف ّعالیت نمیکر  ،خیلی از ایا کارها انجام ندا بد ».
نمخان خارجی انقوالب بورای جلودگیری از اهودان آن و تدسوعق کشودر ر ابعوا
 .1مرتضی مطهری؛ نهضتهای اسالمی ر صد سالق اخیر؛ ص93و.96
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مختلف تدرئه کر ااند که مه توریا نمود آنهوا را ر تهواج فرهخگوی ،اقتاوا ی و
جخو تحمیلی میتدان ید.
الف) تهاجم فرهنگی
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اصالح فرهخو راغدتی به فرهخو اسالم ناب و انقالب ،یکی از اهدان نظام اسالمی
است که به نک های مختلف و با بهراگیری از ابزارهای مختلف رسانهای و تبلیاوی،
مدر تهاج نمخان نظام اسالمی قرار گرفتوه اسوت .نومخان بوا تدجوه بوه حجو
رسانهای گستر اای که ارند و با استفا ا از کارنخاسوان ر امودر مختلوف و برپوایی
کخفرانسها و تشکی اتاقهای فکر و برنامهریزی ،به نخاسایی آسیبها و ضوعفهای
مدجد ر نظام اسالمی پر اختخد و از آنها برای ضربه ز ن به انقوالب و کخود کور ن
قطار انقالب ر رسیدن به اهدان خد بهرا گرفتهاند.
ب) تحریم اقتصادی

استفا ا از ایا ابزار نیز یکی یگر از ابعا تهاج و تدرئق نمخان برای ایجا موانع ر
تحقق اهدان انقالب بد ا است .ارتباط با ملتها و ولتها و سورمایههای جهوانی،
یکی از ابزارهای مه پیشرفت و سوتیابی بوه اهودان اقتاوا ی اسوت .تحری هوای
اقتاا ی مانع ایا ارتباطها و ا وستد ایران با یگور کشودرها و ملتهوای جهوان و
کاهش سرمایهگذاری خارجی ندا و باعث تحمی نرایب سخت بور نظوام اسوالمی
ندا است .ایا مسأله مانع ورو بسیاری از ابزارها و مودا مودر نیواز بورای تدسوعق
اقتاووا ی کشوودر اسووت .تحووری اقتاووا ی حتووی بوورای بهراگیووری از سوورمایهها و
پیشرفتهای علمی کشدرهای یگر ،مانع ایجا کر ا است؛ و بوه بیوان مقوام معظو
رهبری« :محاصرۀ اقتاا ی میکخخد ،برای ایخکه ناید بتدانخد وضع اقتاا ی کشودر را
1
خراب و بحرانی کخخد و مر م را لسر و از انقالب جدا کخخد».
ج) جنگ تحمیلی

تهاج نظامی و تحمی جخو  8ساله بر ملت ایران ،بسیاری از سرمایههای انسوانی و
اقتاا ی را که میتدانست برای پیشبر اهدان انقالب مدر بهرابر اری قورار گیور ،
از بیا بر یا به ندت به آن آسیب ز ؛ همانگدنه که رهبر انقالب فرمد ند:

اگر جخو هشتساله را بر ما تحمی کر ند ،بوه خوارر ایوا بود کوه موا یرتور بوه
بازسازی کشدر و زندا کر ن زمیخههای عمران بپر ازی  .استعمار و اسوتکبار می انخود
که اگر ملت ما به کمک مسؤوالن و گر انخدگان و مدیران لسدز کشدر بتداند ایرانوی
ال مرفوه و برخودر ار از عودالت اجتمواعی و
آبا و آزا بساز و آحا جامعه را کوام ً
سایر ارزشهای اسالمی کخد و ر زیر چتر نریعت مقدسوق اسوالم نگهودار  ،ر آن
صدرت ،انقالب بزرگ و نکدهمخد ما به خد ی خد و بودون آنکوه کسوی توالش
کخد ،به همق کشدرهای اسالمی صا ر خداهود نود و الگودی یگوران قورار خداهود
گرفت.

1

نتیجهگیری

انقالب اسالمی ایران ،ر حقیقت انقالب ارزشها بد و بورای تحقوق اهودان واالی
انقالب تالشهای فراوانی صدرت گرفته و بسیاری از آنها نیز محقق ندا اسوت ،اموا
برخی از اهدان انقالب ،به لی مدانع پویشرو ،تحقوق نیافتوه اسوت .زموانبر بود ن
تحقووق اهوودان ،فقوودان الگوود و نرمافووزار مخاسووب ،نوواامخی و رگیریهووای اخلووی،
سیاستز گی ،رفااز گی و انرافیگری مسؤوالن و سودء مودیریت مودیران ،مدانوع
اخلی تحقق کام اهدان انقالب بوه نومار مویرونود و مشوکالتی مانخود :تهواج
فرهخگی ،تحری اقتاا ی و جخو تحمیلی ،مدانوع خوارجی تحقوق اهودان انقوالب
محسدب میندند.
 .2جعفری ولدانی؛ کاندن بحران ر خلیج فارس؛ ص25و.28
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ایا جخو هشتساله ،نهتخها بسیاری از سرمایههای اقتاا ی و انسوانی کشودر را بوه
خد اختااص ا  ،بلکه آسیبهای روانی ،اقتاا ی و انسانی آن بعد از  30سال نیوز
ال التیام نیافته است.
کام ً
خسارات ایا جخو ابعا گسوتر اای انوت کوه تخهوا خسوارت اقتاوا ی آن 1100
ملیار الر برآور ندا است 2.ایا مقدار خسارت ر حالی است که بد جق یک سال
کشدر برای همق بخشها تخها ر حدو  120ملیار الر است که تخها  %20آن صرن
عمران میند  .اگر آن سرمایق عظی ر راا عمران و آبا انی و تدسعق کشودر بوه کوار
میرفت ،نز یک به  35سال عمران و آبا انی کشدر را پیش میبور و تحقوق اهودان
انقالب تا حد بسیار وسیع و گستر ا تحقق مییافت.
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