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چالش  سازی غرب گرایان و دولت جوان انقالبي

دولـت جـوان انقالبی با اشـارت مقـام معظم رهبری بـه عنـوان راه کار برون 
رفت کشـور از مشـکالت و بحران ها معرفی شـد بی شـک تحقق این دولت 
نیازمنـد لوازمـی اسـت کـه غفلـت از آن ها، شـکل گیری چنیـن دولتـی را با 
چالش هایـی روبـه رو می سـازد. دولـت جـوان انقالبـی همزاد انقالب اسـت و 
انقـالب اسـالمی در آغـاز گام اول از آن تجربـه ای موفق دارد امـا امروز بیان 
»کارآمـدی« و »تاثیرگـذاری بر افـکار عمومی« را برخی به عنـوان دو عامل 
مهـم در تحقـق دولت جـوان انقالبی عنـوان می کنند این نوشـتار به صورت 

اختصـار در پـی تبیین این دو عامل اسـت.

رفتار تشکیالتی
بـرای بررسـی چالش هـای تحقـق دولـت جـوان انقالبـی، ابتدا بایـد فضای 
حاکـم بـر شـرایط سیاسـی و اجتماعـی جامعـه را در نظـر گرفت. متأسـفانه 
علی رغـم تجربـه ی دوره هـای گذشـته، همچنـان در صحنـه ی رقابت هـای 

سیاسـی احـزاب و گروه هـا کـم و بیش دچـار بی انضباطـی در رفتار سیاسـی 
هسـتند؛ کـه بـا وجـود ایـن معضل تحقـق دولـت جـوان انقالبی بـا موانعی 
روبـه رو می شـود کـه باید از سـد آن ها گذشـت؛ چراکـه از طرفی یـک دولت 
جـوان انقالبـی، نیـاز به برنامه ای دقیـق دارد که مورد تفاهم همـه قرار بگیرد 
تـا بـر اسـاس آن بتوانـد بـه کمک سـایر قوا، کشـور را بـه نحو احسـن اداره 
کنـد. بـا نبـود ایـن برنامـه، یکـی از بزرگ تریـن چالش هـا در مقابـل دولـت 
جـوان انقالبـی اتفـاق خواهـد؛ چرا کـه عدم هماهنگـی درونی چنیـن دولتی 
و همچنیـن عدم هماهنگـی آن بـا نهادهـای حاکمیتی دیگر نظـام، نمی تواند 

کارنامـه ی درخشـانی بـرای دولـت جوان انقالبـی به ارمغـان آورد.

مقبولیت اجتماعی
چالش بعدی دولت جوان انقالبی، مقبولیت اجتماعی است. از آن جایی که ما 
در نظام مردم ساالر زندگی می کنیم، چنین دولتی باید برای انتخابات پیش 

هادی قطبی
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رو، مقبولیت اجتماعی کسب کرده و بتواند اعتماد جامعه را در توانایی انجام 
کارهای تحول آفرین به دست آورده باشد. بدیهی است که این امر یک شبه و 
به صرف شعار اتفاق نمی افتد و امروز چنین دولت جوانی که توانسته باشد خود 

را به افکار عمومی ثابت کرده باشد، وجود ندارد.

چه باید کرد؟
برای رسیدن به دولت جوان انقالبی کارآمد، نیازمند به رعایت انضباط در رفتار 
سیاسی هستیم. این امر پیش از هر چیز دیگر، نیازمند به فعالیت تشکیالتی 
است. چرا که تحقق دولت جوان و موفقیت در اداره ی کشور مستلزم یک رفتار 
جمعی است و الزمه ی آن انضباط در رفتارهای سیاسی است که در چارچوبی 
مشخص و بر اساس اهدافی خاص شکل می گیرد، تا بتوان به وسیله ی آن، 
اهداف ملی را تحقق بخشید، امنیت ملی را حفظ کرد، قدرت ملی را افزایش 
داد و از منافع ملی دفاع کرد. با بی انضباطی در رفتار سیاسی اوال تحقق دولت 
اسالمی دچار مشکل می شود و ثانیا در صورت تشکیل دولت نمی توان به 
اهداف فوق دست یافت. حتی ممکن است اهداف چهارگانه ی فوق دچار 
مخاطره شوند. از این رو برای رسیدن به انضباط سیاسی مطلوب، قدم اول، 

اقدم تشکیالتی است که دارای چند ویژگی  باشد:

1. تربیت نیرو، در حوزه های مختلف 
تغییر  به خوبی می دانند که  دارند،  از کشورداری  آنان که معرفتی صحیح 
وضعیت موجود به وضعیت مطلوب، با اقدامات صحیح، جهادگونه، نیت خالص 
و... امکان پذیر است و نیازمند به رفتار جمعی قاعده مند است و رفتار جمعی 
قاعده مند نیز نیازمند رفتار تشکیالتی است. وظیفه ی این تشکیالت عبارت 

است از:
الف: تربیت اعتقادی: مفهوم تربیت اعتقادی در تشکیالت سیاسی با مفهوم 
تربیت اعتقادی که نظام آموزشی کشور انجام می دهد، متفاوت است. تربیت 
اعتقادی در تشکیالت، به این معنا است که اعتقادات با نظارت های خاص، 
به باور در افراد تبدیل می شود و با توجه به میزانی که اعتقادات در فرد تبدیل 
به باور شده و هویت او را ساخته باشد، به فرد مسئولیت داده می شود. زمانی 
که یک جریان و یا تشکیالت، فردی را به عنوان یک نامزد برای پذیرش 
یک مسئولیت به جامعه معرفی می کند؛ یعنی به جامعه تضمین می دهدکه او 
صالحیت اعتقادی برای پذیرش این مسئولیت را داراست. متأسفانه یکی از 
مهم ترین ضعف های تشکیالتی ما، اعتماد به شعارهای انقالبی افراد است. 
درحالی که سردادن شعارهای انقالبی، دلیلی بر اعتقادات قوی و نهادینه شدن 

آن ها، در فرد نیست.
اگر تشکل های سیاسی به این امر تشکیالتی توجه نداشته باشند تحقق دولت 
جوان را با مشکل روبرو خواهند کرد و دچار فقدان تئوریک می شوند؛ به 
این معنا که از سویی می خواهند دولت جوان تشکیل دهند و از طرفی دیگر 
جوانانی را که می بایست به صورت قاعده مند در تراز این مسئولیت های مهم، 
تربیت اعتقادی شده باشند، تربیت نکرده اند. اگر تشکل های سیاسی بر اساس 
منافع جناحی و شعارزدگی، دولت جوانی را بدون پشتوانه ی اعتقادی تشکیل 
دهند در دام تعارض بین منافع و اصول می افتند، در حالی که باید اصول را بر 
منافع حزبی و جناحی ترجیح داده و رفتار سیاسی مناسب با آن را اتخاذ کنند. 
رفتارهای سیاسی اهل بیت نیز نشان می دهد در مواردی که بین منافع و 
اصول تعارض پیش می آمد، برای حفظ اصول، از منافع مقطعی چشم پوشی 

می کردند. به همین دلیل جریان انقالبی برای تحقق یک دولت جوان انقالبی 
در کشورمی بایست به این امر تشکیالتی اهتمام الزم و کافی را داشته و 

شرایط را برای تحقق دولت جوان انقالبی فراهم آورند. 
ب: تربیت اخالقی: به موازات تربیت اعتقادی، تشکیالت نسبت به تربیت 
اخالقی نیروی خود باید متعهد و دارای برنامه باشد؛ یعنی به هر میزان که 
فرد، فضایل اخالقی را در خود رشد می دهد و به ملکه تبدیل می کند، به 
او مسئولیت داده شود. از سوی دیگر این بدان معناست که اگر تشکیالت، 
فردی را به عنوان نامزدی برای تصاحب منصبی به جامعه معرفی کرد، در 
واقع سالمت و شایستگی اخالقی آن فرد را برای کسب آن منصب تضمین 
می کند. اگر تشکل های سیاسی می خواهند دولت جوان انقالبی تشکیل دهند 
باید متوجه این نکته نیز باشند. واال با همان مشکالت مذکور در بخش قبلی، 
مواجه خواهند شد و تحقق دولت جوان با موانعی روبرو خواهد شد. کما این که 
امروزه به دلیل عدم توجه جریان سیاسی به این مهم گاهی شاهد بروز مفاسد 

اخالقی و اقتصادی هر چند اندک در میان برخی صاحب منصبان هستیم.
ج: تربیت مهارتی: هم چنین تشکیالت باید عالوه بر تربیت و تضمین اخالقی 
و اعتقادی فردی که می خواهد مدیریت بخشی از نظام اسالمی را برعهده ی او 
بگذارد، جنبه ی مهارت و تخصص وی را نیز تضمین نماید. از همین رو وظیفه ی 
سوم تشکیالت اسالمی، تربیت مهارتی و تخصصی اعضای خود برای پذیرش 

مسئولیت ها است. بدیهی است که دولت جوان مستثنی از این قضیه نیست.

2. ارائه ی برنامه برای اداره ی کشور
همچنان که اشاره شد، وظیفه ی مهم دیگر تشکیالت، تدوین یک برنامه ی 
جامع برای اداره ی کشور است. نداشتن برنامه، عاملی برای بی انضباطی و 
اتخاذ تصمیمات اجرایی مقطعی، عجوالنه و حتی گاهی غیرعملی است. از 
همین رو ارائه ی برنامه ای کارشناسی شده که همه ی اعضای تشکیالت بر 
روی آن به تفاهم رسیده باشند، از وظایف مهم تشکیالت است؛ چراکه اداره ی 

کشور بدون یک برنامه ی منسجم هرگز امکان پذیر نیست.

3. ایجاد مقبولیت اجتماعی
پس از دو مرحله تربیت نیرو و تدوین برنامه ی جامع، باید به »همراهی افکار 
عمومی« اشاره کرد. در واقع تشکیالت باید بتواند افکار عمومی را با خود همراه 
نموده تا منجر به اعتمادسازی گردد. حتی اجرای یک برنامه ی جزیی، نیاز به 
همراهی مردم دارد؛ لذا تشکیالت موظف است بر افکار عمومی اثر گذاشته 
و اجرای یک برنامه را به اراده ی عمومی تبدیل نماید. بدون تحقق این امر، 
اجرای برنامه با دشواری های زیادی روبه رو می گردد. لذا یکی از لوازم تحقق 
دولت جوان آن است که مردم به آن اعتماد کرده و به این باور رسیده باشند 
که با روی کار آمدن و تحقق برنامه های آن ها می توانند به اهداف خود دست 
یابند. بدون پشتوانه ی اعتماد مردمی، تحقق دولت جوان انقالبی با مشکل 

روبرو می شود. 

نتیجه گیری
اگر کار تشکیالتی دارای ویژگی های فوق باشد، خروجی آن رشد قاعده مند 
افراد، اداره ی صحیح جامعه و انضباط در حوزه ی رفتارهای سیاسی می شود و 
شاهد شکل گیری یک دولت جوان مقتدر خواهیم بود. لذا تحقق دولت جوان 
و انقالبی کارآمد نیازمند انضباط در رفتار سیاسی و کار تشکیالتی جدی است.


