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انقالبی گری به مثابۀ مثلث عدالت  ،آزادی و کارآمدی؛ زنجیره های پارادکسیکال و چالشهای
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تاریخ پذیرش1400/10/04 :

چکیده :انقالب اسالمی نتیجۀ انتخاب آگاهانه مردمانی از نسل اصالحات ساختاری بود .انقالالب سالازۀ ساله
ضلعی را برای ایران بر مبنای ظهور یک سیستم حکمرانی جدید در دهۀ هفتالاد هتالتاد مالیالدی باله ارماالان
آ رد .سه ضلع مثلث انقالب اسالمی تاکید بر عدالت آزادی به مثابۀ دال مرکزی نرم افزار آن  ،توحیالد باله
مثابۀ ابزار

کارآمدی شایسته ساالری به عنوان پوسته هستۀ سخت افالزاری انقالالب اسالالمی بودنالد .در

دهۀ چهارم انقالب اسالمی ،این مثلث دچار چالتها پارادکسهای ساختاری شده است .چالتهایی که بالد ن
تصمیم سازی _ برنامه ریزی صحیح به طور کلی بد ن تحوالت ساختاری  -نهادی ،امکالان اصالالآ آنهالا
پایین است .بیانه های مکرر رهبر انقالب از جمله مانیفست گام د م انقالب نیز مبتنی بالر شناسالایی اصالالآ
این چالتهای ساختاری نگاه به آینالده ای ر شالن بالر مبنالای تحالوالت اساسالی در زمینالۀ حالل چالتالها
بازگتت به اضالع مثلث مفهومی انقالب اسالمی است .بر ن رفت از چالتالهای گونالاگون انقالالب اسالالمی
بد ن به ر ز رسانی سیستم عامل هستۀ سخت نرم جمهوری اسالمی ممکالن نیسالت .ایالن نوشالتار بالر
مبنای یک بافت تحلیلی بر این مسئله تاکید می کند که نگاه راهبردی به انقالب اسالالمی تالدا م گسالتر
ظرفیتهای استراتژیک آن بد ن اصالآ ساختارهای نهادی چالتهای گوناگون بالر آمالده از آنهالا امکالان پال یر
نیست .در صورت فعال شدن اضالع مثلث مفهومی انقالب اسالالمی رفالع ایالرادات نالرم افالزاری سالخت
افزاری سیستم عامل انقالب  ،جمهوری اسالمی می تواند در آینده نمونالۀ یالک سیسالتم مالدل سالاز ،فعالال
کارآمد برای دنیا باشد.
واژگان اصلی :انقالب اسالمی ،سه ضلعی ،چالش ،عدالت ،ساختار ،آزادی ،کارآمدی
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مقدمه
مبنای اصلی انقالب اسالمی برگزیالالدن توحیالالد بالاله مثابالالۀ ر
حکمرانی

عالالدالت بالاله مثابالالۀ هالالدو راهبالالرد

زندگی اجتماعی سیاسی بوده اسالالت .در عصالالر ارتباطالالات شالالبکه ای جهالالانی غالالرب

گرایی مفرط ایدئولوژیک شبکه های اجتماعی در د ران جدیالالد ،اسالالالم انقالبالالی ،اهالالداو ،ر شالالها،
مطلوبیت ،کیفیت ساختارهای بنیانی خود را فرامو

کرده دچار کژ ر ی ها کارکردهالالای اشالالتباه

شده است متعاقب ًا جهت گیری آن به مثابۀ یک چتم انداز جامع از زندگی سیاسی اجتماعی دچالالار
چالش ،ناهمانندی

پارادکس یأجوج مأجوج شده است .عدالت به مثابۀ دال مرکزی اکثالالر جنبتالالها

گفتمان های سیاسی جهان اسالم خا ر میانه بنیان اصلی گفتمان انقالالالب اسالالالمی بالالوده اسالالت .در
د ران مدرن عدم توجه به عدالت به مثابۀ هدو توحید به مثابۀ ر

 ،انقالب اسالمی ایران مالالاهیتی

ایدئولوژیک گونه ناهموار پیدا کرده است .رهبالالران اندیتالالۀ اسالالالم انقالبالالی از جملالاله امالالام خمینالالی،
عدالت را خصلتی فطری گرایتی از جنود عقل می دانستند که کاربرد آن به صورت کالالار آمالالد  ،مالالی
تواند مدل  ،ساختار

یژگیهای اسالم انقالبی از جمله عینیت کارآمدی مدل سیستمی نظالالام برآمالالده

از انقالب اسالمی را جهانی کند .اگر در گ شته ،ابتدا مسئلۀ فلسطین سالال س عالالدالت انصالالاو بالاله
خصوص عدالت اجتماعی اقتصادی برای شهر ندان به مثابۀ هدو ،مبنای اصالاللی حالالدت گفتمالالانی
اکثر گر هها جریانهای معتقد به اسالم انقالبی بود ،امر ز مسئله عدالت انصاو در مانیفسالالت اکثالالر
جریانهای منتسب به انقالب اسالمی فرامو

شده است .گستر

شالالبکه جهالالانی اینترنالالت سالالطحی

شدن مسائل اجتماعی سیاسی ،مسئله عدالت اجتماعی اقتصادی را در گفتمان گر ههالالای سیاسالالی
معتقد به انقالب اسالمی به عاملی ثانویه تبدیل کرده است .منویات عدالت به مثابۀ یالالک پر سالالۀ ملالالی
س س بین المللی از همان ا ایل انقالب هدو تدریجی بنیادی انقالب اسالمی بالالوده اسالالت .بالالرای
عدالت برای گستر
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توحید ،تجویز ر شهای مختلف حکمرانی بهره بردن از عقالنیالالت ابالالزاری از

جمله مسائل اصلی است .به نظر می رسد ،انقالب اسالمی جریانالالات سیاسالالی فرهنگالالی آن بالاله

مربوط به اقتضائات سطحی شدن جامعه سیاست در دنیای عصر ارتباطات شالالده اسالالت .جریانهالالای
منتسب به اسالم انقالبی با فراموشی ریته های بنیالالادین خالالود از جملالاله در زمینالالۀ مسالالائل مربالالوط بالاله
عدالت اجتماعی فرهنگی حمایت از آزادی های فردی جمعی شهر ندان ،دچار کالالژ کالالاردی هالالا
بحرانهای متوالی شده است .تاکید بر فرعیات زندگی اجتمالالاعی سیاسالالی ،ضالالدیت بالالا آزادی هالالای
اجتماعی  ،سیاسی فرهنگی شهر ندان ،حاکم شالالدن اقتصالالاد سیاسالالی فسالالاد فرعالالی شالالدن مسالالئلۀ
عدالت اجتماعی اقتصادی ،باعث کژ کارکردهای انقالب اسالمی شده است .این مسالالئله در ایالالران بالاله
قوع پیوسته است انقالب اسالمی را در دنیای جدید دچار چالش کالالرده اسالالت .در ایالالن نوشالالتار
چالتهای ساختاری انقالب اسالمی بر مبنای د ری از سالالازهای مثلالالث مفهالالومی سالاله ضالاللعی انقالالالب
اسالمی که نقش هستۀ سخت را دارد ،مورد تحلیل قرار می گیرند .راه حل اساسالالی انقالالالب اسالالالمی
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طور کلی محتوای انقالب اسالمی امر ز بیش از حد گرفتار ثانویه هالالای کالالژ ر یانالاله از جملالاله مسالالائل

اصالآ ساختاری چالتهای آن به ر ز رسانی سیستم عامل آن در هماهنگی کامل بالالا مثلالالث مفهالالومی
انقالب اندیتۀ سیاسی آن است.
الف -سازه های مفهومی مثلث بنیادین و نظری انقالب اسالمی:
بنیانگ ار انقالب اسالمی سه زنجیرۀ اساسی را برای انقالب به عنوان بنیانهای پی بنالالدی سالالازه هالالای
آن پیتنهاد کرد .در دیدگاه امام خمینی(س) مسئولیت های نظام جمهوری اسالمی را افالالرادی بایالالد بالالر
عهده گیرند که از مال های شایسته نظام اسالمی برخوردار باشالالند .ایتالالان در ایالالن بالالاره بالالا قاطعیالالت
سخن می گویند ،چرا که نظام جمهوری اسالمی در زمانی که با انالالواع تهدیالالدات مواجالاله اسالالت ،بایالالد
مسئوالن آن ،لیاقت ،توانمندی تال

مضاعفی داشته باشند (.موسالالوی شالالربیانی )65:1398،از طالالرو

دیگر در دیدگاه امام(س) ،اصالآ حال مردم جامعه منوط به جود مسالالئوالن صالالالح اسالالت .یکالالی از
مال هایی که حضرت امام در باب صالحیت رئیس جمهالالور بالالر آن تأکیالالد دارنالالد ،اصالالل کارآمالالدی
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است .مفهوم کارآمدی از جمله مفاهیمی است که تعریف آن در ظاهر ساده است ،اما تعریف عملیالالاتی
آن با تکثر آرا مواجه است .در مجموع ،کارآمدی در معنای عملیاتی بالاله معنالالی اثربختالالی ،نزدیکالالی بالاله
هدو ،میزان موفقیت در تحقق اهداو ،انجام مأموریت هدایت منابع به سوی اهالالداو اسالالت .پالالیش
فرض کارآمدی ،کارایی است؛ یعنی آگاهی از چگونگی انجام کار تعیین ا لویت اهداو برای تحقالالق
کارآمدی .رهبر انقالب ،قانون گرایی ،مردم گرایی ،شایسته ساالری ،مصالاللحت

حالالدت را از جملالاله

یژگیهای اساسی کارآمدی نظام برآمده از انقالب اسالمی می دانستند .شایسته ساالری عالالدم تملالالق
چاپلوسی از جمله یژگیهای مهم مسئول کار آمد فرد به اصالالطالآ انقالبالالی در مانیفسالالت انقالبالالی
اسالمی بنیانگ ار آن است .در کنار کار آمدی سیستمی شایسته ساالری تخصص گالالرا ،عالالدالت
انصاو به مثابۀ دال مرکزی جنبش انقالب اسالمی نظام سیاسالالی برآمالالده از آن ،سالالازه هالالای بنیالالادین
مقوم رمز اساسی ماندگاری بین المللی شدن انقالب اسالمی اسالالت .ایالالن د ضالاللع را ضالاللع سالالوم
یعنی توحید به مثابۀ ر

ابزار بنیادین سیستم سیاستی بر آمده از انقالب اسالمی تکمیالالل مالالی کنالالد.

شکل زیر این سه ضلع مثلث انقالب اسالمی را نتان می دهد.

عدالت و
آزادی

سازه های انقالب اسالمی و
ادامه دار بودن آن
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کار آمدی و شایسته
ساالری

توحید

عملی در زندگی سیاسی

اجتماعی مسلمانان پیاده شده است .هدو اصلی اندیتۀ سیاسالالی اسالالالم

فلسفۀ سیاسی اسالمی ،پیوند عملی نظری بین بندگان خدا ند متعال است .در نظریه پالالردازی اکثالالر
اندیتمندان اندیتۀ سیاسالالی اسالالالم ،هالالدو حکومالالت حکمرانالالی اسالالالمی ،رسالالیدن بالاله توحیالالد
گستراندن آن در زمالالین بتالالری بالالرای دسترسالالی بالاله سالالعادت معالالاد اسالالت(.کاظمی شالالیش شالالبانی
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توحید مبنای عملی نظری مکتب انقالب اسالمی بالالر اسالالاس یالالک دسالالتورالعمل کالالالن معنالالوی

فتحعلی )1399،اکثر حکمرانان اسالمی رژیمهای سیاسی منتسب به اسالالالم ،هالالدو اساسالالی خالالود را
ارتباط مناسب پیوند بین بندگان به عنوان شهر ندان حکومت اسالمی خالق یکتا به عنالالوان هالالدو
توحید می دانند .توحید در مدلهای مختلف اسالم سیاسی شیعی سنی ،مرکالالز آمالالال پیونالالد دهنالالدۀ
بندگان امت اسالمی فارغ از گرایتهای مختلف سیاسی ،مالال هبی ،قالالومی  ...اسالالت .توحیالالد یالالک ات
حقیقت محور است که می تواند مبنای نظام سازی اجتمالالاعی تمالالدن سالالازی جدیالالد اسالالالمی قالالرار
بگیرد (.الفقاری )1392،توحید در نظام سازه ای فکر سیاسی اسالالالمی ،بالاله زنالالدگی معنالالا مالالی دهالالد
ر ابط اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی فرهنگی را سازماندهی سازه بندی می کنالالد .توحیالالد مالالی توانالالد
نظام های سیاسی را به سمت انسجام اجتماعی هدایت کند این انسجام می تواند مبنالالای ثبالالات ،نظالالم
سازماندهی امور ر زمرۀ شهر ندان یا بندگان امت اسالمی باشد.
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هدو انقالب اسالمی به مثابۀ سازۀ سازماندهنده سالالاختار سالالاز اندیتالالۀ اسالالالمی  ،پیونالالد توحیالالد بالالا
عدالت شایسته ساالری بوده است .انقالب اسالمی بالالا خلالالق سالاله ضالاللعی بنیالالادین اندیتالالۀ سیاسالالی
کالسیک اسالم شیعی به دنبال احیای ارزشهای معنوی  -توحیدی فارغ از هر گرایش دینالالی سیاسالالی
بود .انقالب اسالمی باعث پیوند گستردۀ عدالت اجتماعی با توحید شد .حرکت ر شالالنگرانۀ حضالالرت
امام دیگر جریانات اسالمی در د ران منتهی به انقالب ،بر مبنای با ر همگانی به توحید به مثابۀ بنیالالاد
هستۀ سخت انقالب اسالمی بوده است .توحید با ری مبنای اساسی کار آمالالدی اسالالاس عالالدالت
آزادی به عنوان اهداو دالهای اصلی گفتمان انقالب اسالمی محسوب می شوند.
با نگاهی به شرایط امر ز کتور جهت گیر انقالب اسالمی تجزیه تحلیل مثلث نظام بالالر آمالالده از
انقالب اسالمی به این نتیجه میرسیم که مسئلۀ کار آمدی شایسته ساالری همچنین عدالت به مثابالالۀ
بنیانهای مقوم د ضلع اساسی انقالب اسالمی دچار کژ کارکردی نامقتضیات ثانویه فرعالالی شالالده
اند بر همین اساس مسئله عدالت انصاو اجتماعی کار آمدی بسیار کمرنگ شالالده اسالالت ایالالن
مسئله به اصل توحید به عنوان هستۀ سخت نظام سیاسی بر آمده از انقالب نیز ضربه زده است .همالالین
مسئله  ،نارضایتی از انقالب اسالمی سالالاختار سیسالالتمک آن را افالالزایش داده اسالالت .عالالدم توجالاله بالاله
شایسته ساالری توسط د لتهای مختلف جمهوری اسالالالمی ر ی کارآمالالدن افالالرادی کالاله بالالر خالالالو
ظاهر در باطن هیچ کدام به اضالع مثلث انقالب اسالالالمی اعتقالالاد ندارنالالد ،باعالالث افالالزایش ناکارآمالالدی
ساختاری سیستمی در جمهوری اسالمی شده است .عدم توجالاله بالاله مسالالئله فقالالر بهبالالود معیتالالت،
افزایش تناقضات مسائل سطحی در سالالاختار نظالالام سیاسالالی ضالالدیت بالالا آزادی هالالای اجتمالالاعی
سیاسی متر ع خالالدادای از طالالرو گر ههالالایی بالاله اصالالطالآ انقالبالالی ،باعالالث کالال ر ی بختالالی از
جریانهای انقالبی شده است.
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رفت از آ
-1انقالبی گری به مثابۀ به روز رسانی سیستمی :
انقالب اسالمی به مثابۀ یک سیستم عامل نرم افالالزاری ،بایالالد بتوانالالد خالالود را بالالا مقتضالالیات ر ز دنیالالا
مسائل منطقه ای جهانی به ر ز رسانی گرداند .این مسئله به خصوص در حوزۀ بین المللالالی خالالود
را بیتتر از همه نتان می دهد .انقالب اسالمی ایران در خالء شکل نگرفته است مسائل ژئالالوپلیتیکی
 ،امنیتی محیطی منطقه ای بین المللی در ظهالالور سالالر بالالرآ ردن آن نقالالش داشالالته انالالد .بالالا تثبیالالت
سیستمی جمهوری اسالمی در ایران ،در نظر گالالرفتن شالالرایط ماهیالالت سالالرزمینی  ،محالالیط زیسالالتی ،
اقتصادی

ژئوپلیتیکی ایران از جمله مسائل مهمی است که سیستم بر آمده از انقالب اسالمی باید بالاله

آن توجه کند .عدم توجه به مسئله کار آمدی شایسته ساالری همالالانطوری کالاله حضالالرت امالالام اشالالاره
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ب -چالشهای پارادکسیکال انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالالالمی و خالالاخی هالالای بالالرو

کرده بودند ،باعث ر ی کارآمدن اشخاصی در سیستم جمهوری اسالمی شد که بد ن در نظالالر گالالرفتن
شرایط سرزمینی ایران منافع ملی آن به تصمیم سالالازی ر ی آ رده انالالد مثلالالث انقالالالب اسالالالمی را
دچار فراموشی خطای راهبردی کرده اند .انقالب اسالمی باید بتواند خود

را با ماهیالالت سالالرزمینی

همچنین منافع ملی بین المللی سرزمینی به نام ایران همگالالرا هماهنالالگ کنالالد ،در غیالالر اینصالالورت
بقای آن با تردید متکل مواجه می شود .گستر
افراد بوجود آ رندۀ ساختار ناکارآمد گستر

ماهیت ایدئولوژیکی تنش آمیز انقالالالب توسالالط

نارضایتی های مردمی در دهۀ چهارم انقالب اسالالالمی،

همه تحت تاثیر عدم به ر ز رسانی محیطی بین المللی انقالب اسالمی با مقتضیات کتالالوری بالاله نالالام
ایران

ظایف ژئوپلیتیکی کارکرد ساختاری آن برای نظام بین المللی است .استفادۀ ابالالزاری از مالالردم

ایران در دهۀ چهارم انقالب عدم توجه به اصل مردم انصاو عالالدالت اجتمالالاعی در مالالورد آنهالالا ،
ماندگاری به ر ز رسانی سیستم را مورد خطر جالالدی قالالرار داده اسالالت .در بعالالد سیاسالالت خالالارجی،
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گستر

چالتهای ساختاری ایدئولوژیک با کتورهای منطقه همسالالایگان ،کتالالورهای غربالالی ...

باعث اتالو انرژی سیستم بر آمده از انقالب اسالمی شالالده هزینالاله هالالای زیالالادی را بالالر مالالردم ایالالران
تحمیل کرده است .هزینه هایی که مثلث سه ضلعی انقالب اسالمی را نیز متعاقبالال ًا بالاله رطالالۀ فراموشالالی
رهس ار کرده است .انقالالالب اسالالالمی در ابعالالاد مختلالالف سیسالالتمی از جملالاله در حالالوزۀ کالالار آمالالدی
بور کراتیک همچنین در حوزۀ سیاست خارجی

داخلی نیاز مبرم بالاله بالاله ر ز رسالالانی یالالا آپالالدیت

دارد ) Bennett,2020( .از جمله مبانی سیاست خارجی انقالالالب اسالالالمی شالالعار نالاله غربالالی نالاله
شرغی باید به ر ز رسانی شود .همگرا بودن با محیط سرزمینی ایران ژئوپلتیکی اقتصادی فرهنگالالی
آن عدم اخالل در معیتت رشد اقتصادی فرهنگی شهر ندان ایران

عدم تحقیالالر آنالالان در دنیالالا

از جمله اهداو جدی هستند که انقالب اسالمی باید ابزارهای مناسب بالالا آنهالالا را برگزینالالد دائمالال ًا در
این ابزارها به ر ز رسانی صورت گیرد.

-2انقالب اسالمی  ،مردم ساالری و به روز رسانی سیاست داخلی:
انقالبیون ادعا می کردند که انقالب اسالمی بر علیه حکومت سیستمی صورت پ یرفت کالاله مالالردم را
سرکوب می کرد به مخالفان اجازۀ ابراز بیان عقیده اعتراض نمی داد .ظهور انقالب اسالالالمی نویالالد
نظامی را می داد که به مخالفان غیر معتقدان به حکومت یا منتقدان آن اجازۀ ابراز بیان آزادنالاله را بالاله
د ر از تبعات پیامدهای سیاسی ،حقوقی امنیتی آن می داد .همالالین مسالالئله محبوبیالالت انقالالالب را در
بین جنبتهای اسالمی در نقاط مختلف جهان اسالالالم افالالزایش داد (اسالال وزیتو )1396 ،در دهالالۀ چهالالارم
انقالب ،با ظهور ناکارآمدن افزایش معضالت سیستمی در جمهوری اسالمی در ابعاد داخلالالی بالالین
المللی ،فتار بر مخالفان منتقدان سیستم نیز افزایش یافته است مسالالئله مالالردم سالالاالری دموکراتیالالک
دینی نیز به رطۀ فراموشی س رده شده است .رهبر انقالب اسالمی بارهالالا تاکیالالد کالالرده انالالد کالاله مالالردم
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به اصطالآ انقالبی که در سیستمهای امنیتی قضائی نظام انقالب اسالمی فعالیالالت مالالی کننالالد ،چهالالرۀ
انقالب اسالمی را به شدت منفی کرده اند برخورد سخت گیرانه ماراضانۀ آنها بالالا مخالفالالان باعالالث
عدم توجه به مسئله عدالت انصاو

جوه مثبت مردم ساالرانۀ انقالب اسالمی شده اسالالت .عالالال ه

بر این عدم توجه به ضعفا فقرا پابرهنگان که ر زگالالاری پایگالالاه اجتمالالاعی اصالاللی رهبالالران انقالالالب
بودند نقد کردار گفتار فقالالرا در گفتمالالان مسالالئوالن انقالبالالی جمهالالوری اسالالالمی در چهالالل سالالالگی
انقالب ،باعث کاهش توجه به جوه مثبت انقالب شده است .در کنار این مسالالئله ،جریانهالالای سیاسالالی
ریته دار نظام ،به دلیل نبود سیاست ها اصول سازماندهی مناسب رفتارهای فرا قالالانونی ،کتالالور را
به سمت شکافهای سیاسی گسترده قطبی شده سوق داده اند(.پالیزبان )84:1400،زیاده خواهی ،عالالدم
تکمین به قانون برای مد ن کردن فعالیتهای سیاسی ،نفو جناآ بازی در ارکالالان مختلالالف نظالالام گالالره

مقالۀ پژوهشی :انقالبی گری به مثابۀ مثلث عدالت  ،آزادی و  ، ...آرش بیداهلل خانی

ساالری دینی با آزادی بیان منتقد مخالف صلح جو گره خورده است .امالالا ناکارآمالالدی ناشایسالالتگان

خوردن مباحث مربوط به منافع ملی بالالا تصالالمیمات جنالالاحی شخصالالی کالالیش شخصالالیت بالالاال در
گر ههای سیاسی ،باعث شده است که مسئله مردم ساالری انقالب اسالالالمی در سالالایه قالالرار بگیالالرد .از
جمله یژگیهای ا لیه انقالب اسالمی آزادی بوده مولفه های مفهومی مربوط به جمهوریالالت مالالردم
ساالری نقش مهمی در اندیتۀ رهبران انقالب بازی می کنند( .اسماعیلی دشتکوهی)3:1400 ،
-3انقالب اسالمی و چالش اقتصاد سیاسی فساد.
انقالب اسالمی به مثابۀ یک پوستۀ مفهومی امنیتالالی ایالالران را از چالتالالهای مختلالالف بوجالالود آمالالده در
سالهای ا لیه انقالب محافظ کرده است .دفاع مقدس تجلی بنیادهای اقعی انقالالالب اسالالالمی مثلالالث
تئوریک آن بود .تدا م مفهوم انقالب اسالمی کارکرد مناسب مثلث مفهومی آن بسالالته بالاله شالالرایط بالاله
ر ز رسالالانی مولفالاله هالالای مختلالالف انقالالالب اسالالالمی اسالالت(.فراتی )1388 ،از جملالاله مسالالائل اساسالالی
جمهوری اسالمی ،مسالالئله فسالالاد ناکارآمالالدی بور کراسالالی سیاسالالی ،اداری اقتصالالادی اسالالت .عالالدم
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پایبندی به ارزشهای بور کراتیک ر ز فساد حداکثری مقامات با نالالام انقالبالالی گالالری زنجیالالرۀ مفالالاهیم
انقالب را دچار چالش خطر اساسی کرده است .فساد سیاسی اقتصادی میتوانالالد نسالاللهای آینالالده را
نسبت به آرمانهای انقالب اسالمی مثلث مفهومی آن نا امید کند .مبارزه با فساد پاکدسالالتی از جملالاله
شعارهای ا لیه انقالب اسالمی رهبران آن بود .افزایش فساد های سیاسالالی اقتصالالادی در جمهالالوری
اسالمی باعث شده است که برخی در این رابطه مسئله فساد سیستمی را مطرآ کنند ایالالن بالالرای ات
انقالب اسالمی مثلث مفهومی آن به شدت خطرنا است .این مسئله باعث اتالو منالالابع کالالاهش
منابع قدرت نرم انقالب خواهد شد .انقالب اسالمی با عدالت رزی انصاو توحیالالد محالالور باعالالث
ج ابیت گسترده شده بود .اما این ج ابیت منابع قدرت نالالرم آن  ،امالالر ز مالالورد تهدیالالد قالالرار گرفتالاله
است .مقام معظم رهبری در بیانیۀ گام د م انقالب ،مبارزه با فساد را از جمله اهالالداو اصالاللی گالالام د م
انقالب برای ر د به ساختار نوین حکمرانی اسالمی دانسته اند( .دبیری جعفالالری )1399 ،گسالالتر
اقتصاد سیاسی فساد تحریم گره خوردن این د به یکدیگر بر آ ردن طبقۀ فاسدی که از فسالالاد
تحریمها هر د تا یه می کنند ،اهداو انقالب مثلث آن را دچار ک ر ی می کند .تالالر ی فرهنالالگ
غلط موجب مسابقۀ کسب ثر ت شده

جالالود قالالوانین دسالالت پالالاگیر بور کراسالالی غلالالط دسالالت

فعاالن سالم اقتصادی را بسته آنان را مجبور به د ر زدن قوانین شر ع به تخلف کرده است .منالالافع
متترکی را بین دالل ها بور کرات های اداری

ی نفعان اقتصادی بوجالالود آ رده بخالالش عمالالده

ای از اقتصاد را با حمایت صاحبان قدرت درگیر فساد ساخته بالالا قالالدرت نفالالو بالاله دسالالت آمالالده
ارتباط سیع برنامه ریزی شده با افراد صاحب قدرت یا حمایت مالی برای رشد آنها ،ثر ت قالالدرت
به هم پیوسته  ،امکان مبارزه را سخت کرده اسالالت حامیالالان مفسالالدان بالالا جالالود منالالافع کالالم لالالی بالالا
مصحلت اندیتی نادرست یا اعتمادهای ساده لوحانالاله بالاله نمایتالالهای مثبالالت خیرخواهانالالۀ مفسالالدان،
مبارزه را سخت ناکارآمد ساخته اند .فسالالاد سیاسالالی در جمهالالوری اسالالالمی بالالا بهبالالود راهبردهالالای
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محکم در دهۀ چهارم انقالب اسالمی است که عدم توجه به آن یا ر یکرده نرم به آن نادیالالده گالالرفتن
فساد افراد انقالبی  ،به خصوص انقالبیانی که در نهادهای نظامی امنیتالالی حضالالور دارنالالد ،مالالی توانالالد
آیندۀ انقالب اسالمی را با چالش ر بر کند.

-4پیوستار گسست نسلی و چالش ایدئولوژیک انقالب اسالمی برای نسل جوا :
از جمله دغدغه های مهم رهبر انقالب در مانیفست راهبردی گام د م انقالب توجه به نسالالل جالالوان
انتقال صحیح مفاهیم مثلث زنجیره ای انقالب به این نسل اسالالت .در

دریافالالت صالالحیح هویالالت

اصیل مولفه ها ارزشهای بنیادین انقالب اسالمی توسط نسل حاضالالر ،مقدمالالۀ الزمالالی اسالالت بالالرای
انتقال صحیح انقالب به نسل آینده ،یعنی نسلی که مسئولیت برداشالالتن گالالام د م انقالالالب اسالالالمی بالالر

مقالۀ پژوهشی :انقالبی گری به مثابۀ مثلث عدالت  ،آزادی و  ، ...آرش بیداهلل خانی

بور کراتیک مسائل سیاست خارجی گره خورده است .مبالالارزه بالالا فسالالاد از جملالاله مطالبالالان مردمالالی

عهدۀ ا سالالت(.کالنتری )1399،ارزشالالهای انقالبالالی ضالالمن بالاله ر ز رسالالانی بایالالد بالالا با رهالالای ارزشالالی
ایدئولوژیک نسل جوان امر زی هم گالالام هماهنالالگ باشالالد .برخالالورد حالال فی انقالبیالالون سالالنتی
رادیکال با ارزشهای امر زی نسل جوان تفا ت نسلی پیوند نسلی بین نسالالل قبلالالی انقالالالب نسالالل
جوانان جدید انقالبی را دچار ناهمگونگی خواهد کرد .گسست نسلی در بین نسل جوانالالان امالالر زی
انقالبیون سابق هر ر ز افزایش پیدا می کند نهادهای انقالبی باید ضمن کسب مفاهیم جدیالالد ،امکالالان
انتقال مثلث دالهای مفهومی گفتمان انقالب اسالمی را به نسل جوان پیالالدا کننالالد بتواننالالد شالالکافهای
نسلی را در جمهوری اسالمی کاهش دهند .ارتباط سازه های مفهومی انقالالالب بالاله مسالالئلۀ آزادی هالالای
اجتماعی فرهنگی نسل جوان از جمله در زمینۀ سبک پوشش ،موسیقی ،آزادی هالالای فالالردی  ...مالالی
تواند این متکل را حل کند .نخبگان ر شنفکران د ست دار انقالب اسالالالمی مثلالالث مفهالالومی آن،
باید تکلیف ارتباط آزادی های فردی اجتماعی جهانی را با انقالب اسالمی سازه های مفهالالومی آن
169

فصلنامه علمی پژوهشهای انقالب اسالمی ،دوره  ،10شماره  ،4شماره پیاپی ( ،)39زمستان 1400

متخص کنند ،در غیر اینصورت شکاو نسلی گسست بین ارزشهای انقالب اسالمی نسل جالالوان
افزایش پیدا می کند بیگانگی از ارزشهای مفهومی عدالت محورانۀ انقالب اسالالالمی بیتالالتر خواهالالد
شد  .این زنگ خطر هم اکنون به صدا در آمده است.

-5به روز رسانی و اصالح نهادهای امنیتی – اطالعاتی
امنیت محوری نگاههای امنیتی همیته با توسعه ،اصالالالآ ظرفیالالت سالالازی حقالالوقی شالالهر ندان در
تناقض بوده است( .حیدری )1399 ،نهادهای امنیتی

اطالعاتی قلب حفاظتی هسالالتۀ سالالخت نظالالام

جمهوری اسالمی هسالالتند .نفالالود اطالعالالاتی کالال ر ی ایالالن نهادهالالا باعالالث فراموشالالی اضالالمحالل
ارزشهای انقالب اسالمی خواهد شد .در دهۀ چهارم انقالب به نظالالر مالالی رسالالد اخالالتالو سالالازمانهای
اطالعاتی در جمهوری اسالمی نگاه متفا ت آنها به مسالالائل داخلالالی خالالارجی ،باعالالث کالالاهش بهالالره
ری کارآمدی جمهوری اسالمی شده است .عال ه بر این نفالالو افالالراد فاسالالد چالالاپلوس بالاله در ن
نهادهای امنیتی ،باعث ک ر ی این نهادها کاهش سرعت مبارزه آنها با ناکارآمالالدی فسالالاد سالالاختار
سیاسی اقتصادی در جمهوری اسالمی شده است .عدم به ر ز رسالالانی قالالانونی نهالالادی سالالازمانهای
اطالعاتی باعث تناقض گفتمان امنیت محور گفتمان شهر ندی در جمهوری اسالالالمی شالالده اسالالت ،
به طوری که امنیتی سازی مولفه های مختلف حقوق شهر ندی ،باعث نادیده گرفتن تضالالییع حقالالوق
شهر ندان مردمان بی پناه شده است ) Matei and Bruneau,2011 (.جنالالاحی شالالدن نهادهالالای
امنیتی اطالعاتی

ر د آنها به بازی های سیاسالالی داخلالالی بالالین المللالالی مسالالئلۀ عالالدالت ،انصالالاو،

توحید کارآمدی را در جمهوری اسالمی ضعیف کرده اسالالت .نهادهالالای اطالعالالاتی بالاله عنالالوان قلالالب
سیستم باید عهده دار ظایف اصالاللی حفاظالالت از مثلالالث مفهالالومی سیسالالتم باشالالند .اصالالالآ قالالانونی
هماهنگی تطابق حقوق شهر ندی با گفتمان امنیت محور هسته سالالخت نخبگالالان امنیتالالی از جملالاله
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شود تا انقالب اسالمی بتواند به خوبی از بحرانها عبور کند.

نتیجه گیری:
به زعم این نوشتار  ،انقالب اسالمی در جامعۀ ایران همراه با نظام سازی یک مثلث مفهومی بوجالالود
آ رده که کارآمدی شایسته ساالری ،عدالت آزادی توحیالالد اضالالالع ایالالن مثلالالث را تتالالکیل مالالی
دهند .این مثلث در دهۀ چهارم درگیر تهدیدها

چالتهای پارادکسیکالی شده که بنیانها ریته هالالای

اصولی این مثلث مفهومی را در خطر قرار می دهد .چالتهای مورد اشاره از جمله مسائلی بوده اسالالت
که در ابعاد پیدا پنهان در بیانیۀ گام د م انقالب نیالالز توسالالط رهبالالر انقالالالب بالاله طالالور مسالالتقیم غیالالر
مستقیم مورد تاکید قرار گرفته است  .بد ن اصالآ بنیادین نهادگرایانۀ این چالتالالها تفکالالر برنامالاله
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مسائل مهم انقالب اسالمی است که باید در آینده در رابطه با آن بالاله صالالورت ر شالالن تصالالمیم گیالالری

ریزی صحیح برای آنها ،انقالب اسالمی به مر ر دچار فرسایش پارادکس های ساختاری مالالی شالالود.
پارادکسهایی که در حال حاضر بخش اعظمی از مردم را نسبت به ماهیت انقالب نهادهای آن دچالالار
شک تردید کرده است .برای گ ر از ایالالن چالتالالها اصالالالآ نهادهالالای انقالبالالی تمرکالالز بالالر مثلالالث
مفهومی انقالب اسالمی که در اندیتۀ رهبران آن نیز به طور مرتب نمادین بر آن تاکید مالالی شالالود ،از
جمله مسائل اساسی است .انقالب اسالمی می توانالالد د بالالاره جریالالان سالالاز ،مالالدل سالالازی محبالالوب
مردمان مسلمان غیر مسلمان منطقه دنیالالا باشالالد .امالالا راه ایالالن محبوبیالالت مالالدل سالالازی از اصالالالآ
ساختاری – نهادی جمهوری اسالمی  ،توجه به منالالافع سالالرزمینی ملالالی جارافیالالایی بالاله نالالام ایالالران
رضایت بهبود زندگی شهر ندان کتوری به نام ایران گ ر می کند .بد ن توجالاله بالاله ایالالن مولفالاله هالالا،
نهادهای انقالبی اندیتۀ انقالبی ضمن د ری از مثلث مولفه های مفهومی انقالالالب اسالالالمی ،ایالالران
را از مدار توسعه خارج کرده آن را ار مدار کتورهای توسعه نیافتالاله عقالالب مانالالده خواهالالد کالالرد.
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فصلنامه علمی پژوهشهای انقالب اسالمی ،دوره  ،10شماره  ،4شماره پیاپی ( ،)39زمستان 1400

انقالب اسالمی با برنامه ریزی صحیح می تواند مدیریت توسعه بهبود زندگی شهر ندان ایالالران را بالالر
عهده بگیرد برای کتورهای منطقه دنیا ،مدلی از فرآیند توسعۀ صلح محور غیر غربی را به نمالالایش
بگ راد .اصالحات بور کراتیک  ،سیاسی -اقتصادی

نهادی ساختاری گام ا ل برای بهبالالود تصالالویر

برند شدن د بارۀ اضالع مثلث مفهومی انقالب اسالمی ایران خواهد بود.
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