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آنچه ش��اكله چالش��های اخير نظام سلطه با كش��ورهای آزاد را بوجود آورده است ، در 
حيطه نرم افزاری قابل پيگيری اس��ت. در همين راس��تا رويارويی قدرت نرم جمهوری 
اسالمی با اهداف استكباری دنيای غرب در طول سی سال حاكميت قابل تأمل است و 
تأمل برانگيزتر تعارضهای بعد از فروپاشی بلوك شرق و آمريكا مداری جريان استكبار در 
طول دو دهه اخير اس��ت. بويژه ناكامی های آمريكايی ها در گستره ارض بعد از نظريه 
پردازيهايی كه در تعقيب حاكميت ايستارهای غربی نظم نوين جهانی قابل توجه است.

از س��ويی نظام سلطه از نقش خزنده سكوالريسم در ابعاد فكری ،  مديريتی  و اجرايی 
در ايران و در همين برهه زمانی ابراز خوشنودی می كرد. بی اغراق چه جريان جمهوری 
خواه و چه دموكرات ، چه  نومحافظه كار ان و چه غير آن خود را در مقابل ارزش��های 
اسالمی و بومی در اقصی نقاط جهان و بطور خاص ايران ديده و می بيند. جهان درست 
در متن جوالن مدرنيزاسيون آمرانه آمريكايی چه بابت رفتارهای سياسی خود  در سطح 
دنيا ، بويژه خاورميانه اسالمی كه عمدتاً با خشونت و قتل عام توأم بود و چه بدليل حضو 

ر جريان اصالح طلب در عرصه حاكميت در ايران سرمست از قدرت بودند.
بی ش��ك احيای گفتمان اس��المی بعد از گذشت س��ه دهه از حدوث انقالب اسالمی و 
رويكرد اتخاذی از سوی دولت نهم، خواب خوش را از تئوريسين های نظم آرمانی جديد 
گرفت و به همين علت بكارگيری تمام ظرفيتها و شيوه های قدرت نرم برای مقابله با اين 
پديده  جدی در دستوركار قرار گرفت. مراكز قدرت همچنان ابزار رسانه و از سويی عوامل 
و اميدهای خود از اپوزسيون های خارجی در طيف ها و جريانهای مختلف و همچنين 
مقربين سياسی و فكری داخلی را جهت يك برخورد همه جانبه و تمام عيار فر ا خواندند. 
الگوهای تجربه شده و نوبنياد را در دستور كار قرار دادند تا بتوانند از نهادينه سازی اين 

گفتمان و تحقق آن در ابعاد معرفتی و اجرايی جلوگيری نمايند.
بنظ��ر می رس��د آنچه ك��ه در دوره پس از انتخابات  اخير ص��ورت پذيرفت متضمن 
وارسی جدی است. اتفاقات پس از انتخابات چه از حيث دشمن شناسی و چه از حيث 

مقابله با تهديدات آتی در نظام اس��المی نيازمند به ارزيابی استراتژيك می باشد. مع 
الوصف آنچه كه مورد نظر اين نوشته می باشد ارائه اين مطلب است كه دهمين دوره 
انتخابات رياست جمهوری ايران ، ساير كانديداهای اين دوره انتخابات را نيز متقاعد 
كرده بود كه ش��عارها و رويكردی فارغ از گفتمان انقالب اس��المی در بين توده های 
مردم از مش��روعيت برخوردار نيس��ت و اگرچه حوادث اخير حكايت از آن داشت كه 
برخی داوطلبان، رياكارانه از اعتقاد به اصل واليت فقيه و ارزش��های برآمده از انقالب 
اسالمی دم می زدند و تعداد زيادی از آرای حاصله برای آنها در صندوق رأی متعلق 
و مرب��وط ب��ه همين امر بود، با اين وصف گفتمان انقالب اس��المی از چنان قدرت و 
صالبتی برخوردار است كه اجازه طرح گفتمان معارض )التقاط و غربزدگی( را از آنان 
سلب نموده است. از سويی ديگر نتيجه اين انتخابات حكايتگر آن بود كه مردم ما در 
اين آزمون تاريخی بين دو گفتمان متمايز عدالت و پيش��رفت و گفتمان فوق الذكر 
به بس��ط گفتمان س��وم تير همچنان وفادارند. گفتمانی با مؤلفه های مردم ساالری 
دين��ی، خودباوری و اعتماد به نفس، اعتماد كامل به كارآمدی دين در اداره جامعه و 
نظم امت و امامت، ايستادگی و شجاعت در برابر فزون خواهی دشمن، مردم داری و 
س��اده زيستی مسئولين، عشق و مهرورزی به مردم، نگاه توأمان به پيشرفت مادی و 
معنوی جامعه كه آنرا در تقابل با گفتمان التقاط و غربزدگی می شناس��اند. گفتمانی 
ب��ا مؤلفه های نگاه حداقلی به دي��ن، ، پذيرش غلبه تمدنی و معرفتی غرب، پذيرش 

سلطه بيگانه با سوءاستفاده از عناوين تنش زدايی و تعامل مثبت.
بديهی است كه اين پيروزی قاطع و آنهم با اقبال بی نظير، چيزی جز عنايت خداوند 
بزرگ و كرامت ائمه معصومين)ص( به رهبری معظم و مردم نيست وگرچه دشمنان 
نظام ما در فردای انتخابات كوش��يدند عظمت اين پديده را از مقابل ديدگان دنيا و 
حتی مردم ايران محو نمايند ولی دفاع قاطع و همه جانبه از آن گفتمان و استمرار 

و تعميق آن نيازمند هوشياری و جديت است.
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