
 مجموعه ای که پیش روی شما است تحلیل برخی رویداد های مهم است 
که محور های آن در نشست های هم اندیشی سیاسی با حضور نخبگان و 
صاحب نظران این عرصه تعیین و توسط کارشناسان مسائل روز تدوین و 

نگارش می گردد.
تالش  نویسندگان و تحلیل گران بر این است که مطالب ارائه شده نزدیک 
ترین تحلیل به دیدگاه های مقام معظم رهبری مدظله العالی باشد و مورد 

توجه و استفاده سخنرانان برای طرح در منابر قرار گیرد.
خوشحال خواهیم شد نظرات و پیشنهادات اصالحی را برای تکمیل این 

مجموعه ارسال نمائید.
معاونت فرهنگی هیأت رزمندگان اسالم

تلفن : 88960430
نمابر : 89780313

info@eheyat.com : پست الکترونیک
شماره پیامک : 6600099755



با آثار و مقاالتی از :

دکتر ید اهلل جوانی
دکتر عبداهلل گنجی
دکتر رسول سنایی راد

عباس حاجی نجاری 
رضا داوری 
دکتر علیرضا معاف



چیستی، چرایی و چگونگی مقاومت فعال

4 تا     13محرم، گام دوم و جهاد امید آفرینی

مبانی محاسبات نظام جمهوری اسالمی در جنگ 
اراده ها

14  تا    25

26  تا   35

36 تا  53تبیین ادله نقلی و عقلی گفتمان مقاومت

دستاوردهای مقاومت فعال  در تحکیم وحدت 
54  تا  67واقتدار ملی

تفاوت انقالب اسالمی با انقالب های دیگر 
مبتنی بر شاخص های مندرج در گام دوم انقالب 

افول موریانه وار آمریکا
از نگاه اندیشمندان ، اندیشکده ها و آمار

68 تا  79

80 تا   109

 دکرت ید الله جوانی

دکرت عبدالله گنجی

 دکرت رسول سنایی راد

دکرت علیرضا معاف

 عباس حاجی نجاری

دکرت عبدالله گنجی

رضا داوری



دکرت یدالله جوانی

ینی فر آ مید  ا د  جها و  م  و د م  گا  ، م محر
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           "شما جوانان باید پیشگام در شکستن این محاصره تبلیغاتی باشید. در خود 
و دیگران نهال امید به آینده را پرورش دهید. ترس و نومیدی را از خود و دیگران 

برانید. این نخستین و ریشه ای ترین جهاد شماست."
جمات باال فرازی از بیانیه گام دوم انقاب اســامی، خطــاب به جوانان عزیز و 
متعهد ایران اسامی است. با اطمینان می توان گفت، "جهاد امید آفرینی"  از با 
اهمیت ترین و اولویت دار ترین مطالبات رهبر حکیم انقاب اســامی در بیانیه 
گام دوم اســت. به اســتناد بیانیه گام دوم می توان تصریح داشت که "شکستن 
محاصره تبلیغاتی دشمن، نخستین و ریشــه ای ترین تکلیف و جهاد امروز اهل 

منبر و خطابه است."
محرم، ماه زنده نگه داشتن اسام ناب محمدی )ص( اســت. امروز ملت ایران که 
پرچمدار اصلی احیای اسام ناب در عصر حاضر به شمار می آیند، در یک محاصره 
تبلیغاتی از سوی نظام سلطه با محوریت آمریکا قرار گرفته، در این محاصره هدف 
راهبردی دشمن گرفتن روح امید از جامعه با القای یأس و ناامیدی از طریق دروغ 
پردازی و سیاه نمایی اســت. محرم بهترین فرصت برای جریان انقابی کشور، 
جهت مبارزه با دشــمن و شکســتن این محاصره تبلیغاتی، از طریق جهاد امید 
آفرینی می باشد. در این نوشــتار، تاش بر آن است تا ماهیت محاصره تبلیغاتی 
دشمن، ابزار و سیاست های او و راهبردها و راهکارهای شکستن این محاصره مورد 
بررسی قرار گیرد. اکنون حوزه اصلی درگیری میان جبهه انقاب اسامی و جبهه 
استکبار، جنگ اراده ها در بستر عملیات روانی است. در این جنگ روانی تمرکز 
دشمن بر جداسازی مردم از نظام از طریق بدبین سازی، بی اعتماد سازی و نا امید 
سازی نسبت به آینده است. الگوی عملیات روانی دشمن، "تصویر سازی غلط و 
منفی" از انقاب اسامی، جمهوری اسامی و شرایط کشور است. در جهاد امید 
آفرینی باید تمرکز بر تصویر سازی واقعی و درست از انقاب اسامی، جمهوری 

اسامی و شرایط کشور و روندهای آینده ساز ایران باشد.
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صدور بیانیه خود یک جهاد امید آفرین است
   اگر رهبر فرزانه انقاب اسامی در بیانیه گام دوم، با توجه به شرایط کشور در مقطع ورود به 
چله دوم انقاب اسامی، نخستین و اصلی ترین و ریشه ای ترین کار را، جهاد امید آفرینی 
معرفی می کنند، باید گفت معظم له خود با صدور این بیانیــه، عما بزرگترین جهاد امید 
آفرینی را انجام داده اند. بنابراین متن بیانیه، یک متن متقن و مستحکم برای پدیدآوردن 
یک نهضت روشنگری در راستای جهاد تبیین است. برای شکل گیری چنین نهضتی که اهل 
سخن و خطابه و صاحبان قلم و رسانه، باید پیشگامان در این عرصه باشند، توجه به منظورها 
از صدور بیانیه مشخص گردد. صاحب متن بیانیه گام دوم، خود در خارج از متن و با مخاطب 

قرار دادن جمعی از مخاطبان اصلی بیانیه این منظورها را مشخص می کنند.
مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از دانشجویان دانشگاه های کشور در ماه مبارک رمضان 
سال جاری، در خصوص این بیانیه اعام می دارند؛ هدف و منظور از صدور این بیانیه، ترسیم 

وضعیت کلی انقاب در گذشته، حال و آینده با بیان چهار نقطه اصلی و کلیدی است:

1. عظمت حادثه انقالب اسالمی
برجسته سازی عظمت اصل حادثه انقاب اســامی برای نسل جوان از سوی مقام معظم 
رهبری در بیانیه گام دوم، از آن جهت اهمیت باالیی دارد که ســعی دشــمن بر بی ارزش 
کردن حادثه انقاب و ایجاد خدشه در ضرورت آن در مقطع گذشته است. دشمن تاش می 
کند با تصویرسازی غلط و منفی از اصل انقاب در زمان پدید آیی از یک سو، و تطهیر رژیم 
پهلوی از سوی دیگر، اصل شکل گیری انقاب اسامی در ذهن جوانان را یک امر نادرست و 
کم ارزش جلوه دهد. بنابراین در جهاد تبیین و روشنگری، باید جوانان را نسبت به عظمت 
انقابی که حضرت امام خمینی )قدس اهلل نفســه الزکیه( از آن به عنوان "معجزه قرن" و 
"انفجار نور" یاد کردند، به صورت باور پذیر آگاه نمود و شناخت آنان نسبت به انقاب را یک 

شناخت واقعی کرد.

2. عظمت راه طی شده
   رهبر فرزانه انقاب اســامی خطاب به دانشــجویان در آن دیدار، دومین نکته و دومین 
منظور از صدور بیانیه را، بیان عظمت راه طی شده در چهل سال گذشته بعد از انقاب اعام             
می دارند. تاکید معظم له بر این نکته، از آن جهت است که دشمن با تاش گسترده، به دنبال 
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آن است که با ادراک سازی غلط برای جوانان، نگذارد آنان با عظمت و افتخارات 
این چهل سال آشنا شوند. تاکید رهبر انقاب اسامی بر این نکته مهم که انقاب 
اسامی، تنها انقابی است که یک چله پر افتخار را بدون خیانت به آرمان هایش 
پشت سر گذاشته، از همین باب است. بیان دستاوردهای بزرگ با وجود توطئه ها 
و دشمنی های فراوان با حفظ اصول و آرمان در این بیانیه، خود یک جهاد تبیین 
است. بنابراین در شرایطی که دشمن می خواهد کارآمدی نظام دینی را زیر سوال 
برده و جمهوری اسامی را در چهل سال گذشته فاقد دستاورد مهم جلوه دهد، 
کسانی که می خواهند به جهاد تبیین و امید آفرینی همت گمارند، باید بتوانند           

واقعیت های چهل سال گذشته را آن طور که بوده بیان دارند.

3. عظمت چشم اندازی که باید تحقق یابد
سومین نکته مورد نظر رهبر حکیم انقاب اســامی از صدور بیانیه امیدآفرین گام 
دوم، برجسته سازی عظمت آن آرمان و هدف واالی انقاب اسامی و چشم اندازی 
است که باید با تداوم بخشیدن به راه انقاب در نهایت تحقق یابد. ایشان تمدن سازی 
اسامی را، آن چشم انداز و هدف آرمانی انقاب اسامی معرفی کرده، آن را عبارت 
دیگری برای رسیدن به حیات طیبه می دانند. تمدن سازی اسامی در واقع، یعنی 
رسیدن به مرحله ای که اســام در همه عرصه ها ساری و جاری شود و زمینه های 
ظهور فراهم گردد. ایشان خطاب به جوانان در فرازی از بیانیه آورده اند: "دهه های 
آینده، دهه های شما است و شــمایید که باید کارآزموده و پرانگیزه از انقاب خود 
حراست کنید و آن را هرچه بیشتر به آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسامی و 

آمادگی برای طلوع خورشید والیت عظمی )ارواحنا فداه( است، نزدیک کنید."
باید دانست که اصلی ترین دغدغه غرب در عصر حاضر، پدیدآیی و شکل گیری 
تمدن نوین اســامی اســت. فلذا تاش می کند تا ملت ایران را از تداوم حرکت 
انقابی برای تحقق آرمان اصلی انقاب اسامی باز دارد. او به درستی دریافته است 
که با شکل گیری و تحقق تمدن نوین اسامی، تمدن منحط غربی به گورستان 
تاریخ رهسپار خواهد شد. غرب برای تداوم سلطه خود بر جهان، تاش می کند 
تمدن خود را به عنوان یک تمدن پیشرو در عصر حاضر حفظ نماید. اصلی ترین 
کار غرب برای حفظ این تمدن عاری از اخاق و معنویت، مقابله و مبارزه با ملت 
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تمدن ساز ایران و جریان انقاب اسامی است. بنابراین باید در جهاد تبیین و امید آفرینی، 
عظمت این چشم انداز به درستی تبیین شود.

4. عظمت نسل جوان امروز برای تمدن سازی
چهارمین نکته و منظور از صدور بیانیه را، مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجویان یعنی 
مخاطبان اصلی این بیانیه، برجســته ســازی عظمت ها، ظرفیت ها و قابلیت ها در کشور 
برای تمدن سازی، خصوصا عظمت جوانان متعهد و مسئولیت پذیری که در کشور هستند 
و قابلیت و تمدن سازی اسامی را در شــرایط کنونی و مبتنی بر دستاوردهای چهل ساله 
انقاب اســامی دارند، اعام می کنند. اهمیت این نکته از آن جهت است که، دشمن در 
عملیات روانی و جنگ اراده ها، تاش می کند ملت ایران را در بن بست و با آینده ای مبهم 
معرفی نماید. تاش دشمن آن است که تنها راه پیش روی ملت ایران را، دست کشیدن از 
مقاومت، دست برداشتن از انقابی گری و ســازش با غرب معرفی نماید. در چنین فضایی 
رهبر معظم انقاب اسامی، با صراحت اعام می دارند؛ هیچ بن بستی وجود ندارد و کلید راه 
حل تمامی مشکات در کشور است. بنابراین در جهاد تبیین و حرکت جهادی امید آفرینی، 

باید این ظرفیت ها و توانایی ها را تبیین و برجسته نمود.
عناصر چهارگانه برای یک حرکت عمومی تمدن ساز

در بیانیه گام دوم به عنوان یک نقشه راه، چگونگی حرکت برای طی کردن راه باقی مانده تا 
تحقق آرمان انقاب اسامی با توصیه های هفت گانه )1. علم و پژوهش 2. معنویت و اخاق 
3. اقتصاد 4. عدالت و مبارزه با فساد 5. اســتقال و آزادی 6 . عزت ملی، روابط خارجی و 
مرزبندی با دشمن 7. سبک زندگی(، به طور دقیق ترسیم شده است. در واقع مقام معظم 
رهبری با صدور این بیانیه در پایان چله اول انقاب اســامی، آن هم با مخاطب قرار دادن 
جوانان، خواهان شــکل گیری یک حرکت گسترده و پر شــتاب در امتداد چله اول برای 
پیمودن راه باقی مانده هستند. ایشان در دیدار ذکر شده با جوانان در ماه مبارک رمضان، 

برای پدیدآیی این حرکت عمومی، چهار عنصر را الزم می دانند:
1.عنصر شناختی و نیاز به بصیرت نسبت به صحنه

2.عنصر و عامل جهت گیری و توجه داشتن به چشــم انداز که همانا تمدن سازی انقاب 
اسامی است.

3.عنصر و عامل امید بخشی برای تقویت انگیزه های حرکت ساز
4.راه کارهای عملی داشتن برای هر امری و در هر برهه ای از زمان 
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   نکته ای که معظم له در این دیدار بر روی آن تاکید دارند، آن است که این عناصر 
چهارگانه نیاز به تبیین دارد و تبیین این ها هــم، نیازمند به یک "ذهن فعال" و 
"زبان گویا" است. بنابراین با شکل گیری "جهاد امید آفرین" بر مبنای "بیانیه گام 
دوم" باید سخنوران و اصحاب منبر و رسانه و صاحبان تریبون که دارای ذهن فعال 
و زبان گویا هستند؛ به صورت جدی احساس مسئولیت کرده و وارد عرصه جهاد 

تبیین، روشنگری و این جهاد مقدس شوند.

شرط الزم برای جهاد امید آفرینی
   اگر کسانی بخواهند در عرصه و میدان جهاد امید آفرینی موفق باشند، باید خود 
امیدوار باشند. بر همین اســاس و قاعده، رهبر معظم انقاب اسامی خطاب به 
دانشجویان در ماه مبارک رمضان، یعنی همان مخاطبان اصلی بیانیه گام دوم که 
از آنان جهاد امید آفرینی را مطالبه نموده اند، یک توصیه راهبردی می کنند. این 
توصیه راهبردی برای تمامی کسانی است که می خواهند در جامعه امید آفرین 
باشند. معظم له می فرمایند:"ممکن است شماها یک چیزهایی را مشاهده کنید 
که برای شما ناپسند باشد، فرض کنید گرایش سیاسی فان شخصیت یا اشکال 
در کار فان مسئول یا در فان قوه برای شما ناپســند باشد. اگر صد مورد هم از 
این حوادث را مشاهده کنید ناامید نشــوید. همه چیز امید بخش است برای ما، 
همه چیز نوید دهنده است، این آن توصیه قطعی و اصلی من است. نا امید نشوید. 
همانطور که اشاره کردم، ما یک ملتی هستیم که عوامل مژده دهنده در پیرامون 
ما و در درون ما به مراتب بیشتر از عوامل مأیوس کننده است. این عوامل را پیدا 

کنید و دلگرم شوید."
بر مبنای این توصیه قطعی و اصلی امام خامنه ای )مد ظله العالی( می توان گفت، کسی 
که می خواهد امید آفرین در شرایط کنونی باشد، باید با تحقیق و مطالعه، عوامل 
امید آفرین را به صورت باورپذیر پیداکرده، خود به یک امیدوار واقعی تبدیل شود. 
رهبر حکیم انقاب اسامی، خود مصداق یک امیدوار واقعی در تداوم بخشی به 
حرکت انقاب اسامی در گام دوم و رسیدن به قله های عزت و افتخار و ساخت 
تمدن نوین اسامی هستند. ایشان در پرتو چنین نگاه امیدوارانه ای که بر مبنای 
واقعیات دارند، خطاب به دانشجویان می فرمایند: "شماها زوال دشمنان بشریت 
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یعنی همین تمدن آمریکایی منحط و زوال اسرائیل را به لطف خدا خواهید دید."
امید آفرینی باور پذیر مبتنی بر نشانه ها

برای امید آفرینی موفق، باید از بحث های صرفا ذهنی، تخیلی و به دور از واقعیات پرهیز کرد 
و بر مبنای واقعیات عینی سخن گفت و مطلب نوشت. رهبر معظم انقاب اسامی در بیانیه 
گام دوم، ضمن تاکید بر توصیه قطعی و اصلی و امید داشتن و امید آفرین بودن، این مهم را 
نیز مورد توجه قرار داده و می نویسند: "پیش از همه چیز، نخستین توصیه من امید و نگاه 
خوش بینانه به آینده است. بدون این کلید اساسی همه قفلها، هیچ گامی نمی توان برداشت. 
آنچه می گویم یک امید صادق و متکی به واقعیت های عینی است. اینجانب همواره از امید 
کاذب و فریبنده دوری جسته ام، اما خود و همه را از نومیدی بیجا و ترس کاذب نیز برحذر 
داشته ام و برحذر می دارم. در طول این چهل سال " و اکنون مانند همیشه " سیاست تبلیغی 
و رسانه ای دشمن و فعال ترین برنامه های آن مأیوس سازی مردم و حتی مسئوالن و مدیران 
ما از آینده است. خبرهای دروغ، تحلیل های مغرضانه، وارونه نشان دادن واقعیت ها، پنهان 
کردن جلوه های امیــد بخش، بزرگ کردن عیوب کوچک و کوچک نشــان دادن و یا انکار 
محسنات بزرگ، برنامه همیشگی هزاران رســانه ی صوتی و تصویری و اینترنتی دشمنان 
ملت ایران است و البته دنباله های آنان در داخل کشور نیز قابل مشاهده اند که با استفاده از 

آزادی ها در خدمت دشمن حرکت می کنند."
بنابراین کسانی که می خواهند امید آفرینی نمایند، اول باید خود امید وار باشند، دوم اینکه 
مبتنی بر واقعیت های عینی امید آفرینی نمایند. باید عوامل و نشانه های داشتن امید صادق 
را شناخت و در جهاد تبیین و روشــنگری با هدف تقویت امیدها، به آنها اشاره کرد. مهم 
ترین نشانه های امید آفرینی را برای حرکت امید وارانه در راستای ساخت تمدن اسامی از 

دیدگاه مقام معظم رهبری می توان در محورهای زیر مورد بررسی قرار داد:
1. دســتاوردهای بزرگ و شــگفت انگیزی که در چهل سال گذشــته با وجود فشارها،        
توطئه ها و محدودیت هــای فراوان، با تکیه بر ارزش های انقاب اســامی و رویکرد 
جهادی به دست آمده است. دستاورد هایی چون: پیشرفت های علمی در حوزه های 
مختلف، دستیابی به فناوری های نوین، پیشرفت های بزرگ در صنایع دفاعی و نظامی، 
ورود به باشگاه هسته ای و فضایی، دستاوردها در حوزه پزشکی، صنعتی و کشاورزی، 
اصاح زیرساخت های پیشرفت همانند سازی، راه سازی، شبکه های ریلی، مخابرات، 

دستیابی به نفوذ راهبردی در منطقه و ...
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2. ظرفیت های عظیم موجود در کشور برای پیمودن راه باقی مانده از انقاب تا 
تحقق آرمان ها از قبیل: ظرفیت عظیم منابع انسانی و خصوصا برخوردار بودن 
کشور از جوانان با ضریب هوشی و توانمندی علمی باال، ظرفیت باالی منابع 
و ذخایر کشور، موقعیت جغرافیایی بســیار ارزشمند. مقام معظم رهبری در 

خصوص بخشی از این ظرفیت ها در بیانیه گام دوم می نویسند:
 "مهم ترین ظرفیت امید بخش کشــور، نیروی انســانی متعهد و کارآمد با 
زیربنای عمیق و اصیل ایمانی و دینی اســت. جمعیت جوان زیر چهل سال 
که بخش مهمی از آن نتیجه موج جمعیتی ایجاد شده در دهه شصت است، 
فرصت ارزشمندی برای کشور است. 36 میلیون نفر در سنین میانه 15 و 40 
سالگی، نزدیک به 14 میلیون نفر دارای تحصیات عالی، رتبه دوم جهانی در 
دانش آموختگان علوم و مهندســی، انبوه جوانانی که با روحیه انقابی رشد 
کرده و آماده تاش جهادی برای کشــورند و جمع چشمگیر جوانان محقق و 
اندیشــمندی که به آفرینش های علمی و فرهنگی و صنعتی و غیره اشتغال 
دارند، اینها ثروت عظیمی برای کشور اســت که هیچ اندوخته ی مادی با آن 

مقایسه نمی تواند شد."
3. وضعیت دشمن که بیانگر رسیدن به نقطه پایان ابرقدرتی و سلطه گری آنان 
است. اکنون آمریکا به عنوان دشمن اصلی انقاب اسامی که طی چهل سال 
گذشته بیشــترین فشارها بر ملت ایران وارد ســاخته و علیه انقاب اسامی 
توطئه نموده، افول قدرت پیدا کرده و در مسیر فروپاشی حرکت می کند. مقام 
معظم رهبری در بیانیه گام دوم، سرنوشتی مشابه بلوک شرق و شوروی سابق 
را برای بلوک غرب و آمریکا پیش بینی می کنند. برای جهاد امید آفرینی، باید 
نشانه های ضعف و ناتوانی جبهه دشمن را مورد توجه قرار داد. این نشانه ها در 
حوزه های اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگی و اجتماعی به وفور مشاهده 

می شود. فهرست مواردی از این نشانه ها به شرح زیر است:
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الف. وضعیت اقتصادی
1.  هزار میلیارد دالر کسری بودجه

2.  22 هزار میلیارد دالر بدهی خارجی که ساالنه هزار میلیارد دالر بر آن افزوده می شود و بر 
اساس برآورد کاخ سفید در سال 2030 به ورشکستگی کامل اقتصاد آمریکا می انجامد.

3.  45 میلیون گرسنه در آمریکا
4.  میلیون ها کارتن خواب در آمریکا

5.  تبدیل شدن آمریکا به عنوان صنعتی ترین کشور جهان به بزرگترین خام فروش و صادر 
کننده ذغال سنگ طی 4 سال گذشته

6.  مجبور شــدن آمریکا به خروج از معاهدات بین المللی و زیرپا گذاشــتن اصول اقتصاد 
لیبرال و سرمایه داری

ب. وضعیت اجتماعی
1. فروپاشی بنیاد خانواده

2. افزایش آمار طاق و رشد منفی ازدواج
3. بحران مهاجرین

 4. تبعیض نژادی شدید
5. افزایش نا امنی های اجتماعی

ج. وضعیت سیاسی
1. شکست تمامی طرح های سیاسی آمریکا به ویژه در غرب آسیا در دهه های اخیر

2. شکست های گسترده در آمریکای التین که آخرین آن شکست سنگین سیاسی در 
ونزوئا است.

3. تبدیل شدن آمریکا به منفورترین کشور جهان در میان ملت ها

د. وضعیت نظامی
1. شکست 20 ساله نظامی ارتش آمریکا در نقاط مختلف جهان و به ویژه در منطقه غرب آسیا

2. فرسودگی تجهیزات نظامی در ارتش آمریکا و ناتوانی شدید در بازسازی و نوسازی این 
تجهیزات
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3. کاهش روحیه سربازان آمریکایی به خاطر شکســت های سنگین در عراق و 
افغانستان

4. شکست های سنگین متحدین آمریکا مانند رژیم صهیونیستی در برابر حزب 
اهلل لبنان و غزه و رژیم آل سعود در یمن

5. وعده های الهی و آشکار شدن صدق این وعده ها مبنی بر نصرت و یاری کردن 
کســانی که در راه او جهاد می کنند، از مهم ترین عوامل امید بخش اســت. 
بنابراین در جهاد تبیین و روشــنگری با هدف امید آفرینی، باید از یک طرف 
مباحث نظری وعده های الهی مبنی بر پیروزی حق بر باطل تبیین گردد و از 
طرف دیگر، مصادیق نصرت های الهی و امدادهای غیبی در چهل سال گذشته 
مورد توجه قرار گیرد. از دیدگاه حضرت امام خمینی )ره( اصل پیروزی انقاب 
اسامی یک معجزه الهی است و آن عزیز سفر کرده از انقاب اسامی، با عنوان 
انفجار نور یاد می کنند. در چهل سال گذشته، مصادیق فراوانی از عنایات الهی 
وجود دارد که بدون تردید، بدون این عنایات و امدادها، کشــور و نظام قادر 
نبود به چنین وضعیتی دست یابد. در دفاع مقدس، در پیشرفت های علمی و 
صنعتی و ناکامی دشمن در جنگ اقتصادی، در شکست دشمن در جنگ های 

نیابتی، نمونه های فراوانی از این نصرت ها وجود دارد.
بنابرآنچه گذشت ، می توان با یک حرکت نهضت گونه در عرصه روشنگری و جهاد 
مقدس امید آفرینی، توطئه دشــمن در ایجاد یاس و ناامیدی را با شکست کامل 

مواجه ساخت . 



 دکرت عبدالله گنجی

ه اه د را ا جنگ  رد  می  سال ا ری  جمهو م  نظا ت  سبا محا نی  مبا
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          جنگ موجود بین ایران و غرب خصوصاً امریکا جنگ عینی و واقعی نیست که 
نبرد روایت  ها برای اختال در محاسبات طرف مقابل است. در این جنگ دو طرف از 
روش های عقایی، تجربه تاریخی و علم و رسانه بهره می برند، اما در نظام جمهوری 
اسامی عنصر منحصر به فردی وجود دارد که فراتر از محسوسات و قدرت مادی در 
محاسبات لحاظ می شود و تجربه 40 سال گذشته نشان می دهد که این عنصر بسیار 
مؤثر بوده است و در بزنگاه های حیاتی به کمک آمده است. عنصر توکل و یقین به 
نصرت الهی و ایمان به وعده های الهی یکی از ارکان مهم در محاسبات نظام جمهوری 
اسامی است که توانسته است توان و انگیزه  ها را در جنگ اراده  ها تقویت نماید و در 

اکثر جبهه ها، دشمن از رسیدن به اهداف اساسی خود ناکام بماند. 
واژگان کلید: جنگ روایت ها، جنگ  اراده ها، دستگاه محاسباتی 

          دشمنان انقاب اســامی پس از ناتوانی در میدان های جنگ واقعی در صدد 
برآمدند تا با اختال در دستگاه محاسباتی مسئولین نظام جمهوری اسامی، شیرازه 
تصمیمات آنان را به هم بریزد و آنان را به سمت تصمیمات اشتباه سوق دهند. برای 
این کار از جنگ روانی - رسانه  ای تا حصر اقتصادی، نفوذ و جنگ اطاعاتی و امنیتی 
را جایگزین مواجهه نظامی  کردند. ادراک سازی از ایران به صورتی که فاصله مردم 
و حاکمیت را رقم بزنند و از سوی دیگر ادراک ســازی با هدف دست کشیدن نظام 
از مقاومت،  اساس حرکت های تاکتیکی برای به هم ریختن دستگاه محاسباتی در 
جنگ اراده   هاست. در این یادداشت تاش می نماییم این نکته را روشن نماییم که 
آیا تصمیمات 40 ساله نظام جمهوری اسامی در مقابل دشمنی های غرب مبتنی بر 
اخال در دستگاه محاسباتی بوده است یا منجر به نتیجه گیری مثبت و عقب راندن 
دشمن شده است و اصوالً مؤلفه  های اساسی مسئولین عالی نظام در محاسبات چیست 

و چقدر توانسته اند نقشه دشمن را ناکام و خود با ابتکار عمل طرحی نو در اندازند؟
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مبانی محاسبات 
نظام جمهوری 
اسالمی در جنگ 
اراده ها
دکتر عبداهلل گنجی

منظور از اختالل در دستگاه محاسباتی چیست؟
   وقتی دشمن یا رقیب بتواند برآوردها، طراحی و تصویرسازی  ها از خود و رقیب را به صورتی 
سامان دهد که طرف مقابل دچار تردید، انفعال، عقب نشــینی و یا تسلیم شود، اختال در 
دستگاه محاسباتی رخ داده است و محاسبات غلط جایگزین محاسبات صحیح گردیده است. 
معموالً تهدیدات زودهنگام و فوری زودتر دستگاه محاسباتی را به هم می ریزد و »احساس 
بحران « یا »تهدیدات حیاتی« ممکن است مسیری نامطمئن را رهنمون شود. وقتی دستگاه 
محاسباتی »اصل رهاشدگی« از بحران را به آسان   ترین شکل توصیه کرد، ممکن است عوارض 
بلندمدت یک تصمیم مستتر بماند و بعداً در تحوالت تاریخی یا تصمیمات بعدی خود را نشان 
دهد. به طور مثال کش دار شدن مذاکرات ایران و 1+5 از سال 1382 تا 1392 به صورتی شده 
بود که برخی در ایران صرفاً منتظر اعام »کلمه توافق« بودند تا از فشار روانی موجود ر  هایی 

یابند، اما به محتوا و چیستی توافق توجهی نمی کردند. 
   حضرت آیت اهلل خامنه ای در این باره معتقدند: »دســتگاه محاسباتی وقتی دچار اختال 
شد از داده های درست، خروجی های غلط به دست خواهد آورد، یعنی تجربه  ها هم دیگر به 
درد او نخواهد خورد. وقتی دستگاه محاســباتی خوب کار نکرد، درست کار نکرد و محاسبه 
درست انجام نگرفت، تجربه  ها هم دیگر به کار نمی آید« )1393/5/1( البته در جنگ اراده ها 
محاسبه غلط حتی می تواند با داشتن توان مناسب نیز اتفاق بیفتد، اما ممکن است در اهم و 
مهم دانستن موضوع، زمان شناسی و برآورد از طرف مقابل دچار اشتباه شویم: »محاسبه غلط 
یکی از بزرگ ترین خطر  هاست. گاهی حیات انسان را تهدید می کنند، گاهی سرنوشت انسان 
را تهدید می کنند، چون توان انسان، نیروی انسان، توانایی های انسان، تحت سرپنجه اراده 
اوست و اراده انسان تحت تأثیر دستگاه محاسباتی اوست: اگر دستگاه محاسباتی بد کار کرد، 
اراده انسان تصمیمی می گیرد و در جهتی می رود که خطاست، آن وقت نیروهای انسان، همه 

توانایی های انسان در این جهت خطا به کار می افتد .« )همان 1393/3/14(
علل و عوامل اختالل در دستگاه محاسباتی نظام چه می تواند باشد

در برخی مواقع مسئولین کشور و خصوصاً دولتی  ها به تصمیماتی روی آورده اند که اگر در ساز 
و کار نظام کنترل نمی شد، موجب فاجعه ملی بود. مهم  ترین عامل در چنین مواقعی مرعوب 
شدن در مقابل هیمنه و تصمیمات دشمن است. به طور مثال وقتی دشمن با تحریم، فروش 
 B52 نفت را به صفر می رساند، ممکن است مسئولین بلرزند یا وقتی ناو جنگی و هواپیماهای
عازم خلیج فارس می شــوند به تردید در نتیجه بخش بودن ایستادگی بیفتند. وقتی سقف 
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درآمد عمومی کشور را ببینند هیچ راهی جز مذاکره )بخوانید تسلیم( نبینند. علت 
چیست؟ مقام معظم رهبری برای چنین مواقعی علل چندگانه ای را بر شمرده اند. 

1-درک صرفاً مادی از پدیده ها
ممکن است مسئولین با درک محسوس و صرفاً مادی و حساب اقتصادی دو دو تا 
چهار تا بخواهند به تصمیم برسند و ابعاد دیگر نظیر عزت ملی، امیدواری دوستان در 
جهان، فرهنگ شهادت و شهیدان و...  درک نکنند. به همین دلیل معتقدیم منافع 

ملی در جمهوری اسامی صرفاً مادی نیست بلکه ابعاد معنوی و هویتی نیز دارد. 
»یکی از خطاهای محاسباتی این است که انسان در چارچوب محسوس و صرفاً مادی 
مسدود بماند. یعنی عوامل معنوی را، سنت های الهی را، سنت  هایی که خدا از آن 
خبر داده است، آن چیز  هایی را که با چشم نمی شود دید را ندیده بگیرد. این یکی 
از خطاهای بزرگ محاسباتی است. خداوند فرموده است: آن تنصروا اهلل ینصرکم و 
یثبت اقدامکم. دیگر از این واضح تر؟ اگر شما در راه حرکت کنید، دین خدا را نصرت 
کنید، خدا شما را نصرت خواهد داد. این سنت الهی است. این غیرقابل تغییر است: 
ولن تحد لسنه اهلل تبدیًا، اگر در راه احیای دین الهی حرکت کردید و این جهت را 
رعایت کردید، خدا شما را نصرت خواهد داد. این را قرآن گفته است. با این صراحت 

که وعده ای الهی است، ما هم در عمل آن را تجربه کردیم )همان 1393/4/16(. 
درک شهودی از تحوالت و یقین به نصرت الهی و لحاظ نمودن دست قدرت الهی در 
کنار اخاص می تواند محاسبات را توأم با عقانیت و شهود کند. مقام معظم رهبری 
درباره حضرت امام می فرمایند: »امام ذره ای به خدا سوءظن نداشت، توکل می کرد 

و حرکت می کرد و همیشه هم پیروز بود.«
همچنین در دیدار ماه رمضان 1398 با کارگزاران نظام، جنگ اراده ها را طرح کردند 
و در انتهای صحبت فرمودند در این جنگ ما یــک مزیت برتر داریم و آن ایمان به 

نصرت الهی است. 
2- تهدید و تطمیع

تطمیع و تهدید هر دو می تواند محاسبات را به هم بریزد و حتی اختافات داخلی 
و جناحی را پررنگ نماید. ممکن است برخی مسئوالن با تهدید مرعوب شوند و با 
تطمیع مشکوف گردند. تجربه نشان داده است که مطالبات ملی باید فراسوی این 
دوگانه مستقل تعیین شود وگرنه محاسبات به نتیجه غلط منتهی خواهد شد؛ به 
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طور مثال اکنون که امریکا از برجام خارج شده، ممکن است با بازگرداندن یک مورد از دهها 
مورد تحریم، ما را وسوسه نماید و از سیاســت »نه جنگ و نه مذاکره « عدول نماییم، اما اگر 
براساس منافع ملی، قدرت و توان داخلی اتخاذ مواضع نماییم و همه شرایط را برای ایستادگی 
مهیا ببینیم، با یک عقب نشینی کوچک دشمن دچار وسوسه نخواهیم شد. امریکایی ها بعد از 
خروج از برجام چنان محاسبه کردند که با فشار روانی- اقتصادی طی شش ماه یا ایران و نظام 
سیاسی آن فرو می پاشد، یا برای پیشگیری از فروپاشی به سراغ ما خواهند آمد. ابتدا 12 شرط 
را طرح و تحریم را شروع کردند. ایران از اول شرط هر گونه مذاکره را بازگشت امریکا به برجام 

و عمل به آن دانست و ذره ای کوتاه نیامد. 
امریکا تحریم را شــروع کرد، اما اتفاقی نیفتاد، تهدید نظام را مکمل تحریم کردند، باز اتفاقی 
نیفتاد. 12 شرط را حذف نمودند، ایران تسلیم نشد. دالل و واسطه     ها آمد و رفت کردند، باز اتفاقی 
نیفتاد. برآیند رفتار ایران آن است که محاسبات دشمن را بر هم ریخته و دشمن نیز متوجه شده 
است که امتیاز گیری به این سادگی نخواهد بود. اشتباه محاسباتی امریکا در مقابل ایران تا آنجا 
بود که نخست وزیر ژاپن از قول ترامپ به روحانی می گوید اشتباه کردم از برجام خارج شدم. جان 
بولتون گفت: اگه خارج شوی حکومت ایران شش ماهه فرو می پاشد، اما این نشد. این نمونه ای از 
محاسبات اشتباه دشمن است که سپس به تطمیع روی آورند و پیشنهاداتی مانند فریز در مقابل 
فریز یا خط اعتباری ژاپن برای خرید سویا و ذرت از امریکا طرح شد، اما باز فایده ای نداشت و 
جمهوری اسامی ضمن پیدا کردن خود در تاطم جنگ روانی، توانست امریکا را از هرگونه اقدام 

نظامی )تهدید( و هرگونه امتیاز آبنباتی برحذر دارد و بر شروط اولیه خود اصرار نماید. 
»کار شیطان اغوا کردن است، اغوا یعنی چه؟ یعنی ایجاد اختال در دستگاه محاسبه ای شما. 
شیطان این است دیگر نقطه مقابل کارکرد تقوا است. سعی شیطان این است که شما را اغوا 
کند؛ یعنی دستگاه عقل را، دستگاه فطرت را، دستگاه سنجش صحیح را که در وجود انسان 
گذاشته شده است، از کار بیندازد، یعنی انسان را دچار خطا در محاسبه کند. تأثیر شیطان 
در دستگاه محاسبه      ما، از راه تهدید و تطمیع است. از یک طرف ما را می ترساند. قرآن در آیه 
شریفه 175 سوره آل عمران می فرماید: »انما ذلکم الشیطن یخوف اولیاء ه و فا تخافوهم و 
خافون ان کنتم مؤمنین.  از سوی دیگر شیطان وعده می دهد؛ وعده های فریبنده اینجا هم 
قرآن در آیه شریفه 120 سوره نساء   می فرماید: »یعدهم و یمنیهم و ما یعدهم الشیطن اال غرورا. 
وعده می دهد، آرزو    ها را در دل آنها بیدار می کند، زنده می کند، یک آینده رنگی و دروغین و 
خیالی مثل سراب در مقابل چشم مؤمنین به خود می گذارد، و ما یعدهم الشیطن اال غرورا، اما 
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فریب است از یک طرف تهدید، از یک طرف تطمیع، مثل رفتاری که امروز امریکا 
دارد و قدرت های استکباری همیشه دارند)همان 1393/4/16(

ممکن است انسجام تصمیمات مسئولین بر اثر مشــکات مردم یا مشکات دور 
زدن تحریم     ها یا ضعف نفس مسؤالن با اولین تطمیع دشمن به هم بریزد، اما باور به 
مقاومت ملی، تکیه بر ظرفیت های نهفته درونی، شناخت قدرت ملی محاسبات را 

طور دیگری رقم خواهد زد. 
3- عدم شناخت جبهه خود و جبهه دشمن

الزمه محاسبه درست و دقیق، شناخت عمیق از ظرفیت های خود و دشمن است . 
اگر شناخت مذکور حاصل شود می توان آینده را روشن دید. به طور مثال وقتی وزیر 
خارجه به این باور می رسد که سیستم نظامی ما با یک بمب دشمن متاشی می شود 
نشانگر عدم شناخت خودی و بزرگ شمردن دشمن است. طبیعی است که چنین 
شناختی موجب عقب نشینی خواهد شد و کوتاه آمدن را به مثابه مصلحت تجویز 
می کند. ممکن است محاسبات خودی و دشــمن متقارن باشد، مثًا فرض کنید 
دشمن هزار هواپیما دارد ما 200 هواپیما، اما ظرفیت های نامتقارن محاسبه نشود. 
 ممکن است جمعیت کشور طرف مقابل به عنوان یک عامل قدرت لحاظ شود که 
چند برابر جمعیت ایران است، اما ایمان ملت و روحیه شهادت طلبی و در صحنه بودن 
ملت ایران لحاظ نشود، بنابراین شناخت جامع االطراف از نقاط قوت و ضعف خودی 
و دشمن ضرروی است. »خطای محاسباتی در هر قضیه ای ناشی از این است که ما 
عوامل گوناگون این قضیه را درست نبینیم، آنجایی که بحث بر سر یک مقابله است، 
بر سر برخورد دو جبهه با یکدیگر است، خطای محاسباتی از اینجا ناشی می شود 
که ما جبهه خودمان را هم درست نشناختیم، جبهه مقابل را هم درست نشناسیم، 
وقتی نشناختیم، در محاسبه اشتباه می کنیم، اگر درست شناختیم، محاسبه ما جور 

دیگری خواهد بود. )همان 1398/3/14(
4- عدم برآورد درست از هزینه رسیدن به آرمان   ها 

انقاب اسامی آرمان های بزرگی دارد که رسیدن به آنها واجد تحمل سلسله نسل   ها 
و هزینه های فراوان است. پرداخت هزینه برای وصول به آرمان   ها الزم است لذا نباید 
این پرداخت به مثابه عدم محاسبه درست برداشت شود. کار بزرگ هزینه بزرگ دارد 

و با محاسبات نیز این گونه خواهد شد. 
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عدم رعایت نســبت واقعیت   ها و آرمان   ها و عدم درک فاصله آنها نیز ممکن است به خطای 
محاسباتی منجر شود. برخی مواقع پرداخت هزینه الزمه عقب نشینی دشمن است )مانند 
شهید دادن در جنگ تحمیلی( بنابر این نباید آن را به حساب عدم محاسبه صحیح دانست. 
البته نباید فراموش کرد که واقعیت ســازی نیز یکی از روش های دشمن برای ایجاد خطای 

محاسباتی در جبهه خودی است. 
»یک لغزش گاه واقعیت پنداری است. چیز  هایی را که واقعیت ندارد، انسان واقعیت تصور کند. 
دشمنانی که جبهه ای را در مقابل کشور ما، ملت ما و انقاب ما تشکیل دادند، سعی می کنند 
واقعیت ســازی کنند، واقعیت نمایی  کنند، یک چیز  هایی را به عنوان واقعیت های مسلم در 
نظر ما جلوه گر کنند، در حالی که واقعیت   ها آنها نیســت. باید مواظب باشیم درگیر و دچار 
واقعیت سازی های خاف واقع نشویم. فرض بفرمایید اگر چنانچه ما توان خودمان را بیشتر 
از واقع بدانیم یا کمتر از آنچه که واقعیت است بدانیم، دچار خطا خواهیم شد. توان دشمن را 
هم اگر بیشتر از آنچه هست یا کمتر از آنچه که هست ببینیم، دچار اشتباه محاسبه خواهیم 

شد...«  )همان 1391/5/3(
الزمه پرداخت هزینه به رغم محاسبات نیز مورد تأکید مقام معظم رهبری است. نمی شود علت 
هرکاری که هزینه داشته باشد را عدم محاسبه بدانیم بلکه به حداقل رساندن هزینه مبنای 
محاسبات است. نمی شود ما حمله بزرگی را به سمت خطوط دشمن طراحی کنیم، اما بدون 
تلفات انسانی آن را پایان دهیم یا اگر شهید داده شد، مسئوالن را به عدم محاسبه متهم کنیم. 
»یکی از لغزش   ها این است که انسان تصور کند دست یافتن به آرمان   ها بدون هزینه امکانپذیر 
است. ما در دوران مبارزه هم می دیدیم بعضی   ها بودند که اهداف مبارزات را قبول داشتند اما 
حاضر نبودند در راه این مبارزات هزینه ای را بدهند و قدمی بردارند. امروز چنین کسانی هم 
هستند، تصور می کنند که باید به هدف   ها رسید، بدون دادن هزینه. لذا آنجایی که پای هزینه 
دادن در میان است، عقب می کشند. این عقب  کشیدن   ها در بسیاری از موارد موجب می شود 
که انسان در محاسبه اشتباه کند. خطی را که باید در مقابل دشمن دنبال کند، دنبال نکند. یک 
لغزش دیگر این است که ما بخشی از واقعیت   ها را ببینیم، بخش دیگری از واقعیت   ها را نبینیم، 

این هم موجب خطاست، خطای در محاسبه را به دنبال خواهد داشت« )همان 1391/5/3(
روش دشمن در ایجاد اختالل محاسباتی

نفوذ در دستگاه محاسباتی هدف اصلی دشمن در جنگ اراده   ها است برای این مهم ابزار  ها 
و روش های مختلفی را مد نظر دارد تا بتواند با بن بســت نمایی مسیر کشور، مسئوالن را به 
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تسلیم و عقب نشینی وا دارد. تبلیغات گمراه کننده، ادراک سازی، تحقیر توان ملی، 
تاریک جلوه دادن وضعیت آینده کشور برای از بین بردن عنصر امید در بین مردم، 
منزوی نشان دادن کشور، ناکارآمدی، القای فاصله مردم و مسئولین، مقایسه ایران 
امروز با کشورهای دیگر یا دوران قبل از انقاب از جمله محور  هایی است که با هدف 
کوتاه آمدن نظام از آرمان های خود به کار گرفته می شــود. وادار کردن مسئولین 
کشور به هزینه-فایده کردن مسائل و به این نتیجه رسیدن که مقاومت به ناکجاآباد 
ختم خواهد شد از دیگر طراحی های رسانه ای دشمن در جنگ روانی است. امروز 
نفوذ انسانی در بین مسئولین نیز با هدف نفوذ در تصمیم گیری   ها و اراده هاست تا 
با احساس کمتری نسبت به دشمن، تسلیم طلبی را تنها راه بدانند. »برنامه نفوذ در 
کشور یک برنامه جدی استکبار است، برنامه جدی امریکایی هاست...  مسئوالن آماج 
این نفوذند. هدف چیست؟ هدف این است که محاسبات مسئوالن را عوض کنند و 
تغییر دهند، یعنی مسئول جمهوری اسامی به این نتیجه برسد که با ماحظه هزینه 
و فایده احساس کند که باید این اقدام را بکند. این اقدام را نکند، نفوذ برای این است 
به این نتیجه برسد که فان رابطه را قطع کند، فان رابطه را ایجاد کند، نفوذ برای این 
است که این محاسبات در ذهن مسئولین عوض شود. آن وقت، وقتی نتیجه این بشود 
که فکر مسئولین و اراده مسئولین در مشت قرار بگیرد دیگر الزم نیست دشمن بیاید 
دخالت مستقیم بکند، نه مسئول کشور همان تصمیمی را بگیرد که او می خواهد. 
وقتی محاسبه این حقیر عوض شد، تصمیمی را می گیرم که او می خواهد، من همان 
کاری را که او می خواهد مفت و مجانی انجام می دهم . گاهی بدون اینکه خودم بدانم 
" یعنی اغلب بدون اینکه خودم بدانم " این را انجام می دهم.« )همان 1394/12/20(

هرقدر مسئولین کشــور از روحیه انقابی برخوردار باشند از قرار گرفتن در مشت 
دشمن دور می شوند و هر قدر از خاستگاه رفاه و ثروت و لزوم آرامش )به هر قیمت( 
به صحنه نگاه کنند در راستای خواسته دشمن حرکت می کنند. دشمن نیز متوجه 
شده است که محاسبه بر اساس روحیه انقابی خارج از خواسته دشمن انجام می شود 
به همین دلیل وزیر خارجه امریکا هدف تحریم های حداکثری را تبدیل ایران از یک 

کشور انقابی به یک کشور عادی می داند. 
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مبانی و روش های محاسبه صحیح در جنگ  اراده ها
   معموالً در ابناء بشر عقل، تجربه و علم را مبانی محاسبات می دانند. این سه عنصر در همه 
اعصار و همه فرهنگ   ها کاربرد دارد. مقصد هر هدف و راه های وصول به آن معموالً با این سه 
عنصر سنجیده می شود. فرض نمایید فردی می خواهد از تهران عازم رشت شود. دشواری های 
مسیر، طول راه، مدت سفر را با عقل خود و تجربه خود یا دیگران می سنجد. عقل می گوید شما 
باید از رشته کوه البرز عبور نمایید و تجربه صد  ها سال می گوید از فان نقطه بهتر می توان عبور 

کرد و علم به شما می گوید تونل و پل نیز در سرعت رسیدن به مقصد مؤثر است. 
در نظام جمهوری اسامی هر سه عنصر ذکر شده به رسمیت شناخته می شود. همه محاسبات 
عقانی و تجربه 1400ساله یا 200 ساله یا 400 ساله به مدد می آید اما یک عنصر دیگر نیز 
وجود دارد که دشمن از داشتن آن محروم اســت. اعتقاد به قدرت برتر و مطلق جهان باعث 
کوچک دیده شدن هیمنه قدرت های مادی می شود و تکیه بر قدرت الیزال الهی انرژی و توانی 
مضاعف را در بندگان مخلص و خداباور تولید می کند. کمک های الهی وعده داده شده است 
فقط کافی است بدون سوءظن به خدا و با خلوص نیت و برای او قیام کنید و نصرت الهی را همراه 
ببینید. البته این بدان معنا نیست که محاسبات عرفی و عقلی را تعطیل نماییم. سرنوشتی 
که توابین کربا در »عین الورده « پیدا کردند ناشی از عدم محاسبه عقانی و گرفتار آمدن در 
احساسات و عذاب وجدان بود اما توکل در کنار همه بررسی   ها کمک کننده است. مهم  ترین 
عوامل مؤثر در محاسبه حق را خداوند وعده داده است وقتی می فرماید »و اتقواهلل و یعلمکم اهلل « 

یعنی تقوا باعث می شود درهای دانش و دانستن به روی انسان خدامحور باز شود. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای شش عنصر اساسی را در محاسبات فرامادی مؤثر می دانند و خود 

نیز لحاظ می کنند:
1- اعتماد به خدا و سنن آفرینش؛ 2- بی اعتمادی به دشمن و شناخت او؛ 3- اعتماد به صدق مردم؛ 
4- اعتقاد به خودباوری و عنصر »ما می توانیم«؛ 5- توجه به عوامل معنوی در تحلیل؛ 6- تقوای الهی. 
»محاسبات جمهوری اسامی از روز اول بر اساس منطق عقایی بوده است، بر اساس یک قوه 
عاقله ای بوده است. عناصری که این محاسبات را تشکل می داده اینهاست: اول اعتماد به خدا 
و سنن آفرینش، دوم بی اعتمادی به دشمن و شناخت او از جمله موارد اعتماد به خدا و سنن 
آفرینش، اعتماد به مردم است، اعتماد به ایمان   ها است، اعتماد به محبت   ها است، اعتماد به 
انگیزه های صادقانه است، اعتماد به صدق مردم است - که امام بزرگوار ما مظهر این اعتماد 
بود- اعتقاد به خودباوری و اینکه »ما می توانیم « تکیه به عمل و پرهیز از بیکارگی، اعتماد به 
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نصرت الهی، تکیه به تکلیف و مجاهدت در راه تکلیف، اینها آن چیز  هایی است که از 
روز اول تا امروز مجموعه عناصر عقانی نظام اسامی را -که پایه و زیربنای حرکت 

او بود- شکل داده است.« )همان 1393/4/16(
از نظر مقام معظم رهبری معنویت عنصر حیات بخش در جنگ اراده   ها است و در 
قضایای مربوط به جنگ سوریه و جنگ 33روزه حزب اهلل با صهیونیست  ها توصیه 
ایشان به معنویت، توکل و دعا و تضرع بود که عامل نجات بخش و عزت آفرین گردید 
بنابر نصرت  الهی از مسیر معنویت و خدایی بودن بندگان نازل می شود. »الم ترکیف 
ضرب اهلل مثاً کلمه طیبه کشجرهٍ طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل 
حین باذن ربها. کلمه طیب، اقدام درست، اقدام پاکیزه، اقدام برای خدا این جوری 
است که این می ماند، در زمین ریشه می دواند، مستحکم می شود، ثمربخش خواهد 
بود. نظام جمهوری اسامی آن کلمه طیب است مثل شجره طیبه باقی مانده است...  
این عوامل را باید دید، در محاســبات ما این عوامل باید به حساب بیاید. همسوی 
عوامل سعادت و شقاوت و پیشرفت و پسرفت و موفقیت   ها دست یافتن و نیافتن، 
در چارچوب عوامل مادی متعارفی که اهل ماده، اهل محسوسات، به آنها دل خوش 
می کنند، محدود نمی ماند، این عوامل در کنارش وجود دارد.« )همان 1393/4/16(

   دقت در سیره و رفتار سیاســی حضرت آیت اهلل خامنه ای نشان می دهد که این 
رویکرد جواب داده  اســت. ارزش محاسبات ایشــان زمانی برجسته می شود که 
بدانیم  ما در  40 سال تجزیه طلبی، جنگ، تحریم و ترور از یک قدرت وابسته به یک 
قدرت منطقه ای تبدیل شده ایم. در بســیاری از عرصه   ها به استقال و خودکفایی 
رسیده ایم، برای دیگران الهام بخش بوده ایم و هنگامه قرار گرفتن بر سر دوراهی ها، 
درست تصمیم  گرفته ایم و وقتی پیشنهاد جنگ با طالبان داده  شد نظام نپذیرفت. 
برخی گروه های سیاسی اصرار داشتند که باید بعد از شهادت دیپلمات های ایران 
در مزارشریف با طالبان بجنگیم اما وارد چنین جنگی نشدیم. پس از حمله عراق به 
کویت عده ای پیشنهاد قرار گرفتن در کنار صدام و جنگ با امریکا را دادند که نظام 
نپذیرفت و پس از سال   ها که صدام از صحنه سیاسی عراق حذف گردید مشخص 
شد بهترین تصمیم همان بود که نظام اخذ نمود. در ســال 1382 و پس از پلمب 
هسته ای برای اعتمادسازی مشاهده کردیم که طرف مقابل به دنبال  نابودی مطلق 
هسته ای ایران است. بنابراین از الک دفاعی خارج و فک پلمب کردیم و بر اساس آن 
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به غنی سازی 20درصد دست یافتیم و اصل انرژی هسته ای را تثبیت کردیم. 
در جنگ تروریست   ها با دولت سوریه همه برآورد  ها پایان نظام سیاسی سوریه را نوید می داد اما 

با محاسبات الهی و عقایی صحنه جنگ وارونه شد و تروریست   ها نابود گردیدند. 
در تحریم های اخیر نیز هدف زانو زدن نظام و شورش اجتماعی بود که با درایت و ایستادگی، 
دشــمن را از جنگ با نظام دور کردیم و توانستیم بر مشــکات فایق آییم و حداقل   ها را به 
فرصت های ماندگار تبدیل نماییم. ایستادگی و رشد نظام جمهوری اسامی نشان می دهد 
که مبانی الهی محاســبات نجات بخش و معنویت و توکل از عوامل مؤثر در ماندگاری نظام 
جمهوری اسامی و اعتماد مردم به آن بوده است. با همین محاسبات می توان گام دوم انقاب 
اسامی را پیمود و از تجربه ذی قیمت سال های بعد از امام بهره برد و با مقایسه ایران با دوران 
قبل از آن - خصوصاً دوران آشنایی با غرب جدید- عناصر حفظ و گسترش و رشد و تعالی نظام 
جمهوری اسامی را شناسایی و تقویت نمود. البته اگر ابزارهای مناسب را در اختیار داشتیم 

می توانستیم در »جنگ روایت ها« بهتر و قدرتمندتر عمل نماییم. 

نتیجه گیری
آنچه در جنگ اراده  ها جمهوری اســامی را متمایز می کند و تاکنون نتیجه بخش بوده 
است توجه به نصرت و ایمان به وعده های الهی است. این عنصر عاوه بر محاسبات مادی و 
عقایی کمک کننده است. تنها با این عنصر است که می توان در مقابل بزرگ ترین قدرت 
اقتصادی - نظامی جهان ایستاد و او را وادار به عقب نشــینی کرد. جنگ اراده  ها و نحوه 
مواجهه با آن توسط نظام جمهوری اسامی محاسبات دشمن از جنگ نظامی را دور کرده 
است. تجربه 40ساله نشان می دهد که اخاص، توکل،  اعتماد به مردم، لحاظ کردن عنصر 
معنویت در تحلیل مسائل در کنار محاسبات عقانی می تواند همانند جنگ نامتقارن به 

کمک نظام جمهوری اسامی بیاید. 





 دکرت رسول سنایی راد

ل فعا مت  و مقا نگی  چگو و  یی  چرا  ، چیستی
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   در شرایطی که دشمن با بکارگیری فشار حداکثری و شبح جنگ به دنبال تحمیل 
اراده خود به قیمت گروگان گرفتن عزت و شرافت ملی است، مقاومت طبیعی ترین 

واکنش ما، مشابه هر ملت آزاده دیگر به دشمن می باشد.
اما وقتی این مقاومت همراه با ابتکار و هوشمندی بوده و راه ادامه فشار و تهدید را بر 
دشمن بسته و آن را برای او پر هزینه یا بی فایده سازد، مقاومت فعال شکل گرفته 
که منطبق بر خصال دینی و ملی ما بوده و پیاده سازی آن هم با توجه به ظرفیت ها 

و فرصت ها در اختیار و افول قدرت دشمن است.
بدیهی است مقاومت دارای هزینه و زحمت است اما هزینه های آن از سازش در برابر 
دشمن کمتر و فواید آن بیشتر بوده که البته اجرای آن هم مستلزم اقداماتی است که 
در رأس آن، دنباله روی وحدت بر روی تدابیر والیت، تقویت ایمان و باورهای دینی 
و باورمندی به ضرورت و مقدور بــدون آن به عنوان راهبردی ضروری برای خنثی 

سازی نقشه دشمن می باشد.
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چیستی، 
چرایی و چگونگی 
مقاومت فعال

دکتر رسول سنایی راد 

مقاومت فعال؛ راهبرد عبور از موانع و چالش های ناشی از "فشار حداکثری" دشمن است که 
در سالیان اخیر به ویژه پس از دوره روی کار آمدن دولت ترامپ با استفاده از همه ابزار مادون 

جنگ و حتی استفاده از شبح و سایه جنگ علیه کشورمان دنبال می شود.
گرچه راهبرد مقاومت فعال در شرایط نقض برجام و استفاده از شیوه های زورگرایانه توسط 
آمریکا و متحدان آن به ویژه بدقولی های مکرر کشــور های اروپایی برای انجام تعهداتشان 
امروز از زمینه مناسبی برای اجرا و پیگیری برخوردار است، اما دلدادگی برخی عناصر غربگرا 
در داخل و بهره گیری دشمن از "فریب راهبردی" و همچنین فراموشی در بدنه عمومی جامعه 

از جمله خطراتی است که می تواند آن را تهدید نماید.
از این رو ایام حماســی ماه محرم فرصتی بــرای بازخوانی و تبیین ایــن راهبرد منطقی و 
هوشمندانه است که هم برای عبور از شرایط چالشی فعلی الزم و هم با تکیه بر زمینه ها، تجارب 

و ظرفیت های در اختیار مقدور می باشد.
الف. چیستی مقاومت فعال:

مقاومت فعال از دیدگاه نظریه پرداز اصلی آن یعنی مقام معظم رهبری به شفاف ترین و چه ممکن 
قابل تبیین است. ایشــان در رجوع به نظریه مقاومت امام راحل و عظیم الشأن )ره( می فرمایند:                     
" آن چیزی که امام را برای زمان خود و در تاریخ، در هیأت مکتب، یک اندیشه و یک تفکر را مطرح             

می کند، خصوصیت ایستادگی، مقاومت، عدم تسلیم در مقابل مشکات و موانع بود."
انتخاب مقاومت از سوی امام راحل )ره( از نگاه خلف صالح او، یک انتخاب سنجیده و عقائی است. از 
این نگاه " امام مسیر مقاومت را انتخاب کرده است. مطلب مهم این است که امام مقاومت را از روی 
هیجان زدگی انتخاب نکرد، از روی احساسات زود گذر انتخاب نکرد، پشتوانه انتخاب مقاومت از 
سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است، پشتوانه عقانی است، پشتوانه علمی است و البته 

پشتوانه دینی است. منطق، پشت سر ایستادگی امام و مقاومت امام وجود دارد."
در ادامه معظم له این پشتوانه ها را شرح داده اند که عبارتند از:

یک جزء این منطق، این اســت که مقاومت واکنش طبیعی هر ملت آزاده و با شرف در مقابل 
تحمیل و زورگویی است. دلیل دیگری الزم ندارد.

دوم، مقاومت موجب عقب نشینی دشمن می شــود، برخاف تسلیم که دشمن به شما 
زورمی گوید. اگر شما یک قدم عقب برداشتید، او جلو می آید. بدون تردید راه اینکه او جلو 

نیاید این است که شما بایستید.
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بخش سوم از منطق مقاومت این است که مقاومت البته هزینه دارد، بدون هزینه 
نیست. اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.

بخش چهارم و عنصر چهارم از منطق مقاومتی که امام بزرگوار پایه گذاری کرد، در 
نظام جمهوری اسامی، این بخش قرآنی وعده الهی است. خداوند متعال در آیات 
مکرر قرآن این وعده را داده است که اهل حق، طرفداران حق، پیروز نهایی اند. آیات 

فراوان قرآن به این معنی داللت می کند.
نکته پنجم این است که مقاومت یک امر ممکن است، درست نقطه مقابل فکر غلط 
کســانی که می گویند و تبلیغ می کنند که آقا فایده ای ندارد، چطور می خواهید 
مقاومت کنید؟ طرف گردن کلفت است، طرف قوی است. خطای بزرگ اینجاست. 
خطای بزرگ این است که کســی تصور کند که در مقابل گردن کلفت های عالم        

نمی شود مقاومت کرد، نمی شود ایستاد.
مقاومت فعال به معنای درگیر شدن با دشمن و تحمل ضربات او از روی انفعال نیست 
بلکه کنشی فعال و هوشمندانه برای تاب آوری در برابر فشار حداکثری و همه جانبه 
دشمن و حفظ شرافت و عزت ملی است که به طور طبیعی هر ملت آزاده و با شرافتی 
در برابر تهاجم ظالمانه دشمن بکار می گیرد تا مانع دستیابی دشمن به هدفش که 

واداشتن ما به تسلیم و سازش است، می شود.
با همین نگاه رهبر معظم انقاب آن را از جنس بازدارندگی دانسته و می فرمایند: 
"هدف مقاومت، عبارت است از رسیدن به نقطه بازدارندگی. هم در اقتصاد، هم در 
مسائل سیاسی کشور، هم در مسائل اجتماعی ، هم در مسائل نظامی باید به نقطه ای 
برسیم که این نقطه بازدارنده باشد، یعنی بتواند جوری خود را نشان دهد که دشمن 
را از تعرض به ملت ایران در همه زمینه ها منصرف کند. دشمن ببیند فایده ای ندارد 
و با ملت ایران نمی تواند کاری بکند. ما امروز در بخــش نظامی تا حدودی به این 
بازدارندگی رسیده ایم. این هم که می بینید روی مسأله موشک و مانند این حرف ها 
اصرار می کنند، به خاطر همین است که به باز دارندگی رسیده ایم. به نقطه تثبیت 
رسیده ایم. می خواهند کشور را از این محروم کنند و البته هرگز نخواهند توانست."



30

30

شهریور ماه 1398
هيأت رزمندگان اسالم

چیستی، 
چرایی و چگونگی 
مقاومت فعال

دکتر رسول سنایی راد 

ب. چرایی این مقاومت:
همان گونه که قبل از این هم اشــاره شد، راهبرد دشــمن با جمهوری اسامی ایران، فشار 
حداکثری با استفاده از همه ابزار های مادون جنگ و حتی استفاده از شبح و سایه جنگ برای 
ترکیب آن با هراس است که به تعبیر ریچارد نفیو )از طراحان تحریم علیه ایران در آمریکا( 
مقاومت مردم و مسئوالن نظام جمهوری اسامی ایران را در مقابل آمریکا تضعیف کرده و با 
فرسایش مؤلفه های قدرت ایران، آن را وادار به دادن امتیازات بیشتر در قالب برجام موشکی و 
منطقه ای کرده و به زعم خود ایران را به مانند سال های بعد از کودتای 28 مرداد 1332 تحت 

سلطه درآورده و به یک کشور وابسته و بلکه تابع و پیرو درآوردند.
استفاده دشــمن از عباراتی همچون تبدیل ایران به کشوری نرمال یا عادی در واقع اشاره به 
همین تغییر هویتــی دارد که در واقع تغییر ماهیت انقابی و مســتقل ایران و تبدیل آن به 
کشوری عادی از جنس عربستان و امارات اســت که برای توصیف آنها، ترامپ بارها از لفظ 

گاوهای شیری استفاده کرده است.
دلیل اتخاذ این رویکرد هم چند مفروض غلط است که با مقاومت فعال باید تصحیح و روند 
فشارهای حداکثری برای دشمن بی فایده تلقی و کنار گذاشــته شود. این مفروضات غلط 

عبارتند از:
1. شکننده بودن وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران و امکان تبدیل آن به شرایط اعتراض

2. ناچار بودن مسئوالن جمهوری اسامی ایران به حفظ برجام و سازش برای تکرار و توسعه 
آن به مسائل موشکی و منطقه ای

3. ناتوانی جمهوری اسامی ایران به هرگونه واکنش و اقدام در برابر دشمن
از نگاه دشمن فشارهای حداکثری و استفاده از شــبح جنگ که با قرار دادن سپاه در لیست 
گروه های تروریستی و تقویت یگان های نظامی آمریکا در منطقه و افزایش تنش ها وارد 
مرحله جدید شده، جمهوری اسامی را بر لبه جنگ و فروپاشی قرار داده و آنان را در دوگانه 
فروپاشی یا تسلیم قرار می دهد که چون با موجودیت نظام سروکار دارند، به ناچار باید به 
مذاکرات مجدد و واگذاری مؤلفه های قدرت یعنی توان موشکی و منطقه ای روی آورده 
و آنگاه با تهی شــدن از قدرت مجبور به اطاعت و وابستگی بوده و گرنه با مداخله نظامی 
مواجه خواهند شد که در واقع تکرار همان مدل برخورد غرب با لیبی در دوران قذافی است.

طبیعی است متوقف کردن این روند اقدامات ناجوانمردانه و زورگویانه دشمن، مستلزم مقاومت 
و ایستادگی است که قطعا با هزینه هم همراه خواهد بود، اما هزینه آن قطعا از سازش و تسلیم 
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کمتر خواهد بود. چراکه کشور های غربی و برخی متحدان آن با تکیه بر تئوری های 
رئالیستی یا واقع گرا که کنه آن قدرت و زور است، رفتار خود را تنظیم کرده و هرکجا 
عقب نشینی و دادن امتیاز را ببینند، تنها به تهاجم و فشار خود برای گرفتن امتیاز 
بیشتر سرعت و شدت می دهند و هرگاه با مقاومت و سرسختی مواجه شوند، دست 
به توقف یا عقب نشــینی می زنند که نمونه های تاریخی آن رفتار آمریکایی ها در 

ویتنام و سومالی است.
بنابراین سد مسیر تهاجم و گستاخی دشمن تنها با مقاومتی ممکن خواهد بود که 
با استفاده از تمامی ظرفیت ها و فرصت ها به صورت هوشمندانه بتواند دشمن را به 
بی فایده بودن ارائه راهبرد فشار حداکثری متقاعد ساخته و هزینه آن را برای خود 

سنگین و کمرشکن بداند.
رهبر معظم انقاب اسامی با نگاه به همین واقعیت ها است که در تعریف مقاومت، 
می فرمایند: "معنای مقاومت این است که انسان یک راهی را انتخاب کند که آن را 
راه حق می داند، راه درست می داند. در این راه شروع به حرکت کند و موانع نتواند 
او را از حرکت در این راه منصرف کند و او را متوقف کند، این معنای مقاومت است."

ج. مقدور و ممکن بودن:
به موازات اقدامات دشمن برای ایجاد فشار و هراس و القاء اجتناب ناپذیری کوتاه 
آمدن در برابر او و تن دادن به ســازش، متأسفانه برخی جریانات نفوذی یا مرعوب 
و ضعیف النفس هم با بزرگ نمایی قدرت و توانمندی دشمن مقاومت را بی فایده و 
پذیرش مذاکره و کوتاه آمدن را نوعی عقانیت برای حفظ موجودیت کشور و کاهش 

فشارها بر مردم معرفی می کنند.
حال آنکه نه تنها مقاومت در برابر فشار و تحمیل دشمن برای حفظ عزت و شرافت 
الزم بلکه مقدور نیز می باشد، عواملی که ممکن بودن و مقدور بودن مقاومت را فراهم 

می سازد عبارتند از:
1.وجود ظرفیت ها و فرصت های الزم برای مقاومت فعال که در رأس آن نیروهای 
جوان، با انگیزه و تحصیل کرده ای هستند که در هر عرصه ای که وارد شده اند اعجاب 
آفرین بوده اند. کشور ایران 7 درصد منابع جهان را در اختیار دارد که بسیاری از منابع 
مثل نفت و گاز راهبردی بوده و با داشتن همســایگان متعدد مبادالت با آنها هیچ 

کمبودی باقی نمی گذارد.
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2. برخورداری از سوابق و تجارب طوالنی در تحمل فشارها و استفاده از ابتکار و خاقیت برای 
تاب آوری و مقاومت که از همان ابتدای پیروزی انقاب اسامی با تحریم های ظالمانه آغاز و 
در عرصه های راهبردی و مهمی چون نظامی و هسته ای که با بیشترین فشار تحریمی همراه 

بوده با توفیقات و درخشش های بیشتر همراه بوده است.
3. برخورداری از پشــتوانه فرهنگی و معنوی برای ایســتادگی در برابر فشارهای ظالمانه و 
تهدیدات دشمن که ریشــه در تاریخ مذهبی و ملی ایرانیان داشته و در رأس آن الهام گیری 
از قیام عاشــورا می باشــد. با این تفاوت که تجاربی مثل جنگ 33 روزه و سایر جنگ های 
صهیونیست ها و همچنین جنگ نیابتی در سوریه نشان داده که الزاما یزیدی های زمان پیروز 
ظاهری میدان هم نخواهند بود و این مقاومت است که می تواند متجاوزین و جنایتکاران را 

شکست داده و پشیمان سازد.
4. افول قدرت دشمن اصلی و فقدان قدرت متحدان آنها که انفعال آمریکا و انگلیس در ماجرای 
سقوط هواپیمای جاسوسی و توقیف نفت کش آنها و تغییر مواضع عربستان و امارات پس از 
این حوادث از نشانه های این وضعیت است. در این اوضاع تداوم روند فشار و تهدید برای دشمن 

پر هزینه و خطر آفرین بوده و آنها را مجبور به تغییر رویکرد می نماید.
5. مستهلک شدن روند فشار و تخلیه بار واقعی و روانی آن که تمسک به تحریم های فرمایشی 
مثل تحریم فرماندهان سپاه و انزوای آمریکا برای تشکیل ائتاف امنیتی در خلیج فارس از 

نشانه های این واقعیت به حساب می آیند.
6. وجود انگیزه ی کشورهای مستقل و قدرت های رقیب آمریکا برای همکاری با جمهوری 
اسامی ایران و ادامه مبادالت اقتصادی که با وجود تیم افراطی حاکم بر کاخ سفید و سیاست 
های یک جانبه گرای ترامپ از شرق آسیا تا آمریکای التین و حتی برخی کشورهای اروپایی را 
شامل می شود. استفاده از سیاست چرخش به شرق می تواند انگیزه ی عدم همراهی اروپا یا 
آمریکا علیه ایران را نیز تشدید ساخته و سیاست عدم اجرای تعهدات برجامی ایران به صورت 
تدریجی و گام به گام، ابعاد دیگری به واگرایی اروپایی ها خواهد داد که ادامه روند همکاری با 
ترامپ را برای خود پر هزینه و همچنین موجب بی اعتباری بیشتر ببینند هرچند باتوجه به 
وابستگی این کشورها با آمریکا نباید به وعده های آنان دلخوش کرد و حتما سایر ظرفیت ها را 
باید حتما فعال کرد و با تقویت روابط با قدرت های مستقل تری چون روسیه، چین و هند از 

چرخش به شرق سود جست.
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د. چه باید کرد؟
پیاده سازی مقاومت فعال و پیشبرد آن، در گرو اتخاذ رویکرد ها و اقداماتی است که 

مهمترین آنها عبارتند از:
1. محوریت فرامین و تدابیر والیت فقیه و تنظیم تمامی سیاست ها و اقدامات اساسی 
بر اساس هدف گذاری و فرامین صادره و همچنین پژواک دادن این تدابیر و ایجاد یک 
صدایی که هم وحدت و پیام واحد را به دشمن بدهد و هم مانع هرگونه تردید و باتکلیفی 

در داخل شود.
2. معتبر سازی مقاومت فعال و پیروزی آن برای ایجاد همراهی و مشارکت عمومی مردم 
که در گرو ترسیم میدان واقعی نبرد، ضعف ها و آسیب پذیری دشمن، توجه به ظرفیت ها 
و قوت های کشور و پشتوانه ها و زمینه های پیاده سازی آن و همچنین ضرورت و اجتناب 

ناپذیری آن برای حفظ عزت و شرافت ملی است.
3. تقویت روحیه جهادی و معنویت گرایی در جامعه که در عین افزایش انگیزه تاب آوری به 
جلب عنایات الهی و نصرت خداوندی انجامیده و به استحکام و قوت دل ها برای مشارکت 

و همکاری در این مسیر کمک می کند.
4. مقابله با محاصره تبلیغاتی و رسانه ای و جنگ روانی دشمن که برای شکست اراده ی 
ملی در برابر راهبرد فشار حداکثری و تهدید نظامی باید به صورت عالمانه، سنجیده و 

منطقی دنبال و به حفظ و تقویت روحیه ملی منتهی شود.
5. افزایش رضایتمندی و امید مردم به نظام و مســئولین با تــاش جهادی برای حل 
مشکات مردم، پاسخگویی به انتظارات واقعی و منطقی جامعه و مبارزه با مفسدان و 
فاسدان و ارائه خدمت بی منت و صادقانه به مردم و اصاح رویه ی ناکارآمد اداری که هم 
به تحمل مردم می انجامد و هم حس تعهد به مشارکت و همراهی آنان را تقویت می کند.

6. عبرت آموزی از سرنوشت تسلیم شدگان و درس آموزی از سرنوشت مقاومت کنندگان 
که نمونه های تاریخی آن رویه یلتسین و رویه پوتین، لیبی و سوریه و مصر و ایران و ... 

می باشد.
7. تقویت فعالیت های دیپلماسی به ویژه دیپلماسی اقتصادی برای گشایش های اقتصادی 
به نفع حل مشکات مردم و شکست اقدامات دشمن برای فشار اقتصادی و هم چنین 
یافتن کانال های جایگزین برای افزایش درآمد ملی و بازاریابی برای رونق صادرات و حفظ 

تولید و اشتغال در داخل.
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8. تکیه بر منابع و ظرفیت های داخلی بجای چشم دوختن به سمت دشمن که ضمن حفظ 
اشتغال و تولید داخلی به برآوردن نیازها در داخل و جلوگیری از کمبود کاال منجر می شود.

9. حفظ و ارتقاء توانمندی های دفاعی و امنیتی که نه تنها بازدارندگی در عرصه نظامی و توان 
انجام ضربت متقابل را فراهم می سازد، بلکه روند نا امن سازی تجارت را متوقف و انجام این 
گونه مزاحمت ها را برای دشمن پر خطر و پر هزینه کرده و مجال انسداد مسیرهای تجاری را 

از آنان سلب می کند.
10. ارتقاء اتحاد و انسجام در داخل که خود مولد قدرت و امید برای تاب آوری و مقاومت بوده 

و دشمن را از ادامه خط فشار برای آشوب و فروپاشی از داخل مأیوس می نماید.





دکرت علیرضا معاف

عقلی و  نقلی  هل  د ا  نییبت 
مت و مقا ن  گفتما
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            حدود یک دهه است که دوقطبی سازش- مقاومت و یا دوگانه جنگ - مذاکره 
توسط برخی خواص غربگرا در سپهر معرفتی و فضای سیاسی فرهنگی کشور، به 
شکل پربسامد، بازتکرار و بازتوزیع می شود و بسیاری از اتفاقات اجتماعی و کنشهای 
سیاســی را تحت تأثیر قرار داده است. مقاومت، اســتقامت، پایداری و ایستادگی 
کلیدواژه های راهبردی و محوری ادبیات حضرت امام خمینی و امام خامنه ای در 
چهل سال اخیر بوده است که الزم است اوال مفهوم شناسی و ترمینولوژی دقیقی در 
توضیح این مفاهیم مترقی و متعالی ارائه شود و ثانیا با ادبیات استداللی، استنتاجی 
و اســتقرائی، ادله عقلی و نقلی گفتمان مقاومت ارائه گــردد. در این مقال ابتدا به 
بازشناسی اوصاف و سپس به بیان استدالل های راهبرد مترقی »مقاومت«، هم به 
لحاظ نقلی و هم به لحاظ عقلی پرداخته شده است. از تجربه کشورهای پیشرفته که 
تنها از مسیر مقاومت به پیشرفت رسیده اند سخن به میان آمده است و هزینه های 

جبران ناپذیر سازش، ذلت و تسلیم گزارش شده است.
مقاومت به معنــی »ایســتادن در برابر موانع راه حّق« اســت؛ موانــع راه حّق، یا 
 »برطرف شدنی« هستند، یا »عبور کردنی«؛ امام خمینی، »پایه گذار فکر مقاومت« 
در ایران اســامی بود؛ مقاومت، برخاسته از »دشمن تراشــی« نیست؛ مقاومت، 
»پشتوانۀ عقانی و دینی« دارد؛ هدف مقاومت، رســیدن به »نقطۀ بازدارندگی« 
است؛ ایجاد »اختال در دستگاه محاســباتی«، موجب برنتابیدن مقاومت توسط 
برخی خواص می شــود. از گزاره های قرآنی و روایی در مورد ضرورت و اهمیت و 
درستی گفتمان مقاومت می توان بهره برد و راهبردهایی نیز برای تبیین گفتمان 
مقاومت در میان جامعه و گفتمان سازی از مفهوم مقاومت در میان مردم پیشنهاد 
داد. راهبردهایی مانند: واسازی تفاسیر غلط از مقاومت)رفع شبهات(؛ برجسته سازی 
خسارت های تلخ روند مذاکره؛ بازگو کردن تجربه های کامیاب مقاومت؛ تبدیل کردن 

اندیشۀ مقاومت به یک نظریۀ علمی متقن و تثبیت شده.
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          امام خامنه ای در طول دهه های گذشته و در مقام مواجهه با جبهۀ متکثر و متضلع دشمن، 
همواره توصیه به مقاومت کرده و دربارۀ اضاع، ابعاد و الیه های مختلف آن، اظهارنظر نموده، 
اّما در سخنرانی متأخر خود در 14 خرداد 98 در حرم امام خمینی به صورت مستقل و مفّصل، 
دربارۀ مقاومت سخن گفتند و کوشش کردند آن را به نظریه ای شفاف و منسجم تبدیل کند. 
براین اساس، باید گفتار یاد شده را اصلی ترین، یا دست کم یکی از عمده ترین منابع استخراج 
مواضع ایشان در زمینۀ نظریۀ مقاومت دانست، به خصوص ازاین جهت که این گفتار، تازه و 
متناظر به رویدادهای کنونی است و از تجربه های تاریخی انباشته حکایت می کند. دراین راستا، 
باید فقرات و مضامین این نظریه را بازشناسی و تبیین کرد و هرچه بیشتر، آن را به عنوان نسخۀ 

عاج و درمان دردهای جامعه ارائه نمود.
مقاومت همانطور که رهبر انقــاب فرمودند، دارای یک »منطق« قوی به عنوان پشــتوانه 
عقانی و تجربی اســت. منطقی که هم نقل آن را تایید و تبیین و تشریح نموده و هم عقل و 
تجربه؛ منطقی که تقید و تعهد به آن توسط هر کشور و ملتی در طول تاریخ، موجب پیشرفت و 
موفقیت آن ملت و کشور شده است.  در نقطه مقابل منطق مقاومت، منطق وادادگی، وابستگی 
و تسلیم است که باز هم تجربه نشان داده، تعهد به منطق ووادادگی و وابستگی، جز خسارت 

برای کشورها به دنبال نداشته است.
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الف( ادله نقلی ضرورت اتخاذ گفتمان مقاومت
گزاره های قرآنی- روایی در اثبات اولویت گفتمان »مقاومت«

1- مشکل دشمنان با ما ریشه ای است نه مصداقی؛ آنان با دین و ایدئولوژی ما مشکل 
دارند، موضوع هسته ای و موشکی و حقوق بشر و امثال آن بهانه است:

یِن َو أَْخَرُجوُکْم ِمْن ِدیارُِکْم َو ظاَهُروا  َِّذیَن قاتَُلوُکْم ِفی الدِّ ُ َعِن ال َّما یَْنهاُکُم اهللَّ »إِن
الُِموَن؛ خداوند شما را از  َُّهْم َفُأولِئَک ُهُم الظَّ َّْوُهْم َو َمْن یََتَول َعلی  إِْخراِجُکْم أَْن تََول
دوستی و رابطه با کسانی نهی می کند که در امر دین با شما پیکار کردند و شما را 
از خانه هایتان بیرون راندند یا به بیرون راندن شما کمک کردند و هر کس با آنان 

رابطه دوستی داشته باشد ظالم و ستمگر است!« )ممتحنه: 8-9(
2- آنان تا زمانیکه ما از دین مان دست نکشیم، از آزار ما دست نمی کشند:

»َو لَْن تَْرضی  َعْنَک الَْیُهوُد َو ال النَّصاری  َحتَّی تَتَِّبَع ِملََّتُهْم؛ هرگز دشمنان یهود و 
نصاری از تو راضی نخواهند شد، )تا به طور کامل، تسلیم خواسته های آنها شوی، 

و( از آیین آنان پیروی کنی.«)بقره: 120(
3- طبق فرمایش امیرالمؤمنین)ع(، هر ملّتی »مقاومت در برابر دشمن« را ترک کند:

الف. خوار و ذلیل خواهند شد.
ب. انواع باها به آنان هجوم می آورد.

ج. عقل و فهم شان تباه می گردد.
د. حق آنان پایمال شده و مورد ظلم واقع می شوند.

َغاِر َو  َِّث بِالصَّ ل َو َشِمَلُه الَْباَلُء َو ُدی ُ ثَْوَب الذُّ »َفَمْن تََرَکُه َرْغَبًۀ َعْنُه أَلَْبَسُه اللَّ
الَْقَماَءِة َو ُضِرَب َعَلی َقْلِبِه بِاْلِْسَهاِب َو أُِدیَل الَْحقُّ ِمْنُه بَِتْضِییِع الِْجَهاِد َو 
ِسیَم الَْخْسَف َو ُمِنَع النََّصَف؛ مردمی که از جهاد و مقاومت در برابر دشمن روی 
برگردانند خداوند لباس ذلت بر تن آنها می پوشاند و با به آنان هجوم می آورد؛ 
حقیر و ذلیل می شوند؛ عقل و فهم شان تباه می گردد؛ و به خاطر تضییع جهاد حق 
آنها پایمال می شود؛ و نشانه های ذلت در آنها آشکار می گردد؛ و از عدالت محروم 

می شوند.«)نهج الباغه؛ خطبه27(
4- »مقاومت« در برابر دشمن، »امنیت« ما را تضمین می کند:

َ بِما یَْعَمُلوَن ُمِحیٌط؛ و اگر  ُکْم َکْیُدُهْم َشْیئًا إِنَّ اهللَّ »َو إِْن تَْصِبُروا َو تَتَُّقوا الیَُضرُّ
)در برابر دشمنان( استقامت و پرهیزگاری پیشه کنید، نقشه های )خائنانه( آنان 
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به شما زیانی نمی رساند؛ خداوند به آنچه انجام می دهند، احاطه دارد.« )آل عمران: 120(  
ــاَمۀ لَِزَم اإلِســِتقاَمۀ؛ هرکس می خواهد ســالم  امام امیرالمؤمنین)ع(:  »َمن َطلََب السَّ

بماند)امنیت داشته باشد(، باید استقامت ورزد.« 1
5- »مقاومت« در برابر دشمن، موجب »شکوفایی اقتصادی« خواهد شد:

ِریَقِۀ َلَْسَقْیناُهْم ماًء َغَدقاً؛ و اینکه اگر آنها ]جّن و انس [ در راه  »َو أَْن لَِو اْسَتقاُموا َعلَی الطَّ
)خدا( استقامت ورزند، با آب فراوان سیرابشان می کنیم!« )جن: 16( 2

6- »مقاومت« در برابر دشمن، »امنیت روانی« جامعه را به دنبال خواهد داشت:
ُ ثُمَّ اْسَتقاُموا َفال َخْوٌف َعَلْیِهْم َو ال ُهْم یَْحَزنُوَن؛ کسانی که گفتند:  َُّنا اهللَّ َِّذیَن قالُوا َرب »إِنَّ ال
پروردگار ما اهللَّ است، سپس استقامت کردند، نه ترســی برای آنان است و نه اندوهگین 

می شوند.«)احقاف: 13(
7- سازش و وابستگی به دشمن، موجب پسرفت و عقبگرد است، نه پیشرفت:

وُکْم َعلی  أَْعقابُِکْم َفَتْنَقِلُبوا خاِسِرینَ؛  َِّذیَن َکَفُروا یَُردُّ َِّذیَن آَمُنوا إِْن تُِطیُعوا ال َُّها ال »یا أَی
ای کسانی که ایمان آورده اید اگر از کسانی که کافر شده اند اطاعت کنید شما را به عقب باز 

می گردانند و سرانجام زیانکار خواهید شد.« )آل عمران: 149(
   8- مقاومت در برابر دشمن، بی تردید به پیروزی و غلبه برآنان منجر خواهد شد:

َِّذیَن  »إِْن یَُکْن ِمْنُکْم ِعْشُروَن صابُِروَن یَْغلُِبوا ِمائََتْیِن َو إِْن یَُکْن ِمْنُکْم ِمائٌَۀ یَْغلُِبوا أَلْفاً ِمَن ال
َُّهْم َقْوٌم ال یَْفَقُهوَن؛ هرگاه بیســت نفر با استقامت از شما باشند بر دویست نفر از  َکَفُروا بَِأن
دشــمن غلبه می کنند و اگر صد نفر باشند، بر هزار نفر از کســانی که کافر شدند پیروز 

می گردند چرا که آنها گروهی هستند که نمی فهمند!« )انفال: 65(
9- نباید در برابر دشمنی که بدعهدی اش بارها و بارها ثابت شده، منفعل بود و به آنها اعتماد بیجا کرد:

»أاَل تُقاتُِلوَن َقْوماً نََکُثــوا أَیْمانَُهْم؛ چرا با گروهی که پیمانهای خود را شکســتند پیکار 
نمی کنید؟« )توبه: 13(

10- پیشنهاد صلح دشمن، چیزی جز فریب نیست:
؛  نِّ َل َفُخْذ بِالَْحْزِم َو اتَِّهْم فِی َذلَِک ُحْسَن الظَّ ََّما َقاَرَب لَِیَتَغفَّ امیرالمؤمنین)ع(: »َفإِنَّ الَْعُدوَّ ُرب
زیرا گاهی دشمن نزدیک می شود تا غافلگیر کند؛ پس دور اندیش باش و خوشبینی خود 

را )نسبت به او( مّتهم کن.« )نهج الباغه؛ نامه53( 
1 . آیت اهلل محمدی ری شهری، محمد؛ میزان الحکمه؛ ج9، ص591 

2  . مفسران گرانقدر منظور از »آب فراوان« در این آیه شریفه را کنایه از توسعه در رزق و فراوانی نعمت می دانند. )ر.ک: عامه طباطبایی، سید 
محمد حسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ ج20، ص46(
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11- نباید فریب منافقانی را خورد که صرفاً شعار مقاومت و جهاد می دهند؛ باید از 
آنان »عمل« را مطالبه نمود:

ِ َجْهَد أَیْمانِِهْم لَِئْن أََمْرتَُهْم لََیْخُرُجنَّ ُقْل ال تُْقِسُموا طاَعٌة َمْعُروَفٌة  »َو أَْقَسُموا بِاهللَّ
َ َخِبیٌر بِما تَْعَمُلوَن؛ به خدا ســوگند می خورند، قســمهایی مؤکد که اگر  إِنَّ اهللَّ
فرمانشان دهی به سوی جهاد بیرون می شوند. بگو هیچ حاجت به سوگند نیست؛ 
»اطاعت شایسته« داشته باشید )که آن، بهتر از سوگند خوردن است( که خداوند 

از اعمالی که می کنید آگاه است.« )نور: 53-54(
12- آرزوی دشمن این است که ما توان دفاعی مان را کاهش دهیم تا بتوانند بر ما 

مسلط شوند:
َِّذیَن َکَفُروا لَْو تَْغُفُلوَن َعْن أَْسلَِحِتُکْم َو أَْمِتَعِتُکْم َفَیِمیُلوَن َعلَْیُکْم َمْیلًَۀ واِحَدًۀ؛  »َودَّ ال
کافران دوست دارند که شما از ساح ها و متاع های خود غافل شوید و دفعتاً به 

شما حمله ور شوند.« )نساء: 101(
بنابراین، هرکس به دنبال کاهش توان دفاعی ایران باشــد، یا از سر غفلت و یا 
عامدانه، آرزوی دشمنان را محقق می کند. 12 نکته فوق، هرکدام به شکلی و به 

طریقی بر ضرورت و اولویت اتخاذ گفتمان مقاومت رهنمود می شوند.

ب( ادله عقلی، تجربی
بازشناسی اوصاف و استداللهای  راهبرد »مقاومت«

1- مقاومت به معنی »ایستادن در برابر موانع راه حّق« است/ مقاومت به 
معنای چالش احمقانه نیست بلکه چالش عاقالنه است

 مقاومت یعنی »تسلیم نشدن/ ناامیدنشدن/ عقب نشــینی نکردن/ خسته نشدن 
از حرکت/ مبارزه/ ایســتادن در برابر موانع راه حّق«، و »فریــب تهدید و تطمیع 
دشمن را نخوردن« )آیت اهلل خامنه ای؛ در سالگرد رحلت امام خمینی، 14 خرداد 
1398(. بنابراین، مقاومت عبارت است از روی پای خویش ایستادن، وابسته نبودن 
و چشم ندوختن به بیگانگان، بالفعل کردن ظرفّیت ها و قابلّیت های درونی و بومی. 
مقاومت، به معنی جنگ طلبی و ستیزه جویی نیســت، چون در هیچ نقطه ای از دو 
جبهه، اراده و خواستی برای جنگ وجود ندارد، و دوگانۀ »جنگ/ مذاکره«، دروغین 
و تبلیغاتی است که در روندهای انتخاباتی و برای فریب افکار عمومی، به کار گرفته 
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می شود. دوگانه ای که ما اکنون در برابر آن قرار گرفته ایم، دوگانۀ »مقاومت/ مذاکره« است، 
نه دوگانۀ »جنگ/ مذاکره«. و روشن است که مقاومت در جایی موّجه و منطقی می شود که از 
مسیر »مذاکره« و »گفتگو«، نفعی به دست نمی آید و دادوستدهای سیاسی، گره گشا نیستند. 
مسألۀ واقعی ما، انتخاب میان جنگ و مذاکره نیست، بلکه انتخاب میان مقاومت و مذاکره است، 
و ازآنجاکه بر مذاکره، اثری بار نمی شود و گفتگو با دشمنی که تعّهد نمی شناسد و جز زبان زور 

و تقابل نمی فهمد، ثمری ندارد، باید راه مقاومت را برگزید.  

2- موانع راه حّق، یا  »برطرف شدنی« هستند، یا »عبور کردنی«/ خوش خیالی راهزن است
روشن است که راه حّق، با »مانع/ مزاحم/ دشواری« روبرو است، اّما نباید از ادامۀ طریق، منصرف 
شد، بلکه باید یا مانع را دفع و برطرف کرد، یا باید آن را دور زد. ازاین رو، مواجهۀ ما با دشواری ها 
و فشــارها، باید »شــجاعانه«، »امیدوارانه«، »عاقانه« و »مبتکرانه« باشد، نه »مرعوبانه«، 
»مأیوســانه«، »هیجانی« و »انفعالی«)آیت اهلل خامنه ای؛ در ســالگرد رحلت امام خمینی، 
14 خرداد 1398(. این  طور نیست که انســان با »معجزه«، خودش را به آرمان برساند، بلکه 
مشکات و موانعی وجود دارد، اّما مسأله این است که البه الی این موانع، باید راه عبور و پیشرفت 
را یافت. به قطع و یقین، »راه« وجود دارد و فقط باید از طریق »بحث های اندیشه ورزانه«، آن 
راه را پیدا کرد)همو؛ در دیدار دانشــجویان؛ 17 خرداد 1396(. بدیهی است که هر راهی، با 
»دشواری ها« و »چالش ها«یی روبرو است و نمی توان به صرف استناد به این چنین سختی ها  
و ناهمواری هایی، راه را ادامه نداد و بازگشت، چون دراین صورت، هیچ راهی پیمودنی نیست. 
پس باید وجود مانع و آفت را جزو »طبیعت« و »سرشت« هر حرکت و تاش قلمداد کرد. آنچه 
که مسأله است، این است که آیا »آرمان ها« و »ارزش ها«ی ما، »تخّیلی« و »ذهنی« هستند و 
هیچ گاه نمی توان آنها را »محّقق« کرد و جز در ظرف اندیشه و اندیشه پردازی، دیدنی و یافتنی 
نیستند، یا این که می توان »واقعّیت« را با آنها مطابق کرد و »وضع موجود« را آنچنان تغییر 
داد که به رنگ آنها درآیند؟ پس مسأله، »امکان عملی و عینی فعلّیت یافتن آرمان ها و ارزش ها 
در ســطح واقعّیت« اســت، نه »وجود چالش و بحران و تنگنا«. اگر این آرمان ها و ارزش ها، 
»واقع گرایانه« و »ممکن« باشند، آن گاه می توان در مواجهه با دشواری ها و موانع، دو اقدام را 
در پیش گرفت: یکی این که آنها را برطرف و زائل کرد، دیگر این که زیرکانه آنها را دور زد و از 
آنها عبور کرد. این تجویز از آن جهت است که می دانیم مقاصد ما، »غیرواقعی« و »خیال اندود« 
نیستند و حداکثر این است که تحّقق شان، محتاج تاش و مجاهدت فراوان است، اّما به هرحال، 
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»ممتنع« و »محال« نیستند. کسانی که به »حقانّیت« آرمان ها و ارزش ها باور ندارند 
و آنها را »ایدئولوژی های بلندپروازانه و پیامبرانــه« قلمداد می کنند، و همچنین 
کسانی که هرچند به خوبی واقفند که آرمان ها و ارزش ها، ممکن و مقدور هستند، اّما 
فاقد »جسارت و شهامت رویارویی« هستند و همواره در پی راه های »بی هزینه« و 
»تن آسایانه« اند و جز به »عافیت« و »اکنون« نمی اندیشند، به محض مواجهه شدن 
با هر مانع و مشّقتی، ابتدا به سراغ آرمان ها و ارزش ها می روند و می خواهند از آنها 
به نفع واقعّیت موجود، »عقب نشینی« کنند، یا به گونه ای آنها را »بازتفسیر« - و در 
حقیقت، تحریف و استحاله - کنند که داللت بر هیچ تغییر و تقابلی نداشته باشند. 
به این ترتیب، چنین کسانی به جای »شکستن واقعّیت های بازدارنده و نامطلوب«، در 
پی »شکستن غایات پیش بَرنده و مطلوب« هستند و صورت مسأله را پاک می کنند.

3- امام خمینی، »پایه گذار فکر مقاومت« بود و فکر مقاومت را راه حل 
درستی می دانست.

امام خمینی، پایه گذار فکر مقاومت در برابر تهاجم دشمن بود)آیت اهلل خامنه ای؛ 
در سالگرد رحلت امام خمینی، 14 خرداد 1398(. در دورۀ تاریخی اخیر، این امام 
خمینی بود که پرچم مقاومت را برافراشت و مشّقات و دشواری های فراوان را به جان 
خرید تا جامعۀ ایران، به استقال دست یابد و از زیر سلطۀ بیگانگان رها شود. ایشان 
در عمل نشان داد که مقاومت، نه فقط ممکن و مقدور است، بلکه تنها راه پیش روی 

مسلمانان است که به عّزت و اعتای آنها می انجامد.
ایشان نقل می کند که زمانی که دولت روســیه به ایران اولتیماتوم داد و لشکرش 
نیز تا قزوین پیش آمد، مجلس را در فشار قرار داده بودند که موافقت نامه با روسیه 
را تصویب کنند، اّما سّیدحسن مدرس، به اعتراض برخاست و به اولتیماتوم، رأی 
منفی داد و گفت حاالکه بناست از بین برویم، چرا با دست خودمان از بین برویم؟!  
در نتیجه، نمایندگان دیگر نیز جسارت یافتند و با او همراهی کردند، و روسیه هم 
اقدامی نکرد. امام خمینی معتقد بودند که دولت های بیگانه به ما »تشر« می زنند، 
تا واکنش ما را بسنجند؛ اگر ایستادیم، عقب می نشینند، و اگر عقب رفتیم، پیش 
می آیند، چنان که برخی حیوانات هم در مقابل انســان، این گونه اند)امام خمینی، 

صحیفۀ امام، ج 3، ص 245(.
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ایشان در جریان نهضت اســامی نیز بر مبنای همین قاعده عمل کرد و معتقد بود: در برابر 
ظالم، »تسلیم« نشوید، چون نقشۀ آنها این است که »قدم به قدم« پیشروی کنند و هر اندازه 
ما »عقب نشینی« کنیم، آنها »پیش روی« خواهند کرد. آنها کمر به »نابودی« ما بسته اند و 
با »مایمت« و »تسلیم« ما، دست بردار نیستند، بلکه با »استقامت« و »ایستادگی« ما عقب 
می روند)همان، ج 2، ص 130(؛ اگر »یک قدم« در مقابل شاه، از خواسته های مان عقب نشینی 
کنیم و به پیشنهاد برخی نیروهای سیاسی، قدم به قدم پیش برویم و بگوییم همین که شاه، 
»سلطنت« کند نه »حکومت«، کافی است، هم جنایات شاه را تأیید کرده ایم و هم او با مشاهدۀ 
سســتی و انفعال ما، قلم های ما را خرد خواهد کرد)همان، ج 4، ص 277(. ایشان در جنگ 
تحمیلی تصریح کرد: اگر ما »یک قدم« عقب بنشینیم، دشمن بعثی، »صد قدم« جلو می آید، 

پس باید محکم بایستیم)همان، ج 17، ص 478(.
در برابر قدرت های غربی نیز، ایشان به اصل یاد شــده، وفادار بود و می گفت: هر اندازه ما از 
»جهات غربی« دوری کنیم و بخواهیم به »اسام« نزدیک تر شویم و آنها احساس کنند که ما 
فکر مستقلّی داریم و بر روی آن »پافشاری« می کنیم، در نظر آنها، »محترم  تر« و »شریف تر« 
می شویم، درحالی که »عقب نشــینی ما«، »پیش روی آنها« را در پی دارد)همان، ج 8، ص 
102-103(؛ هم »سّنت الهی« این است و هم »تجربۀ انقاب« نشان می دهد که هرچه در 
برابر ظالم، بیشتر »خشوع« کنیم، او »بیشتر« فشار خواهد آورد، و اگر »ممانعت« و »مقاومت« 

کنیم، »عقب نشینی« خواهد کرد)همان، ج 10، ص 131(؛ 

4- مقاومت، برخاسته از »دشمن تراشــی« نیست بلکه مبتنی بر شناخت دقیق 
دشمن است

   دشــمن از روز اّول، دشــمنی خویش را با انقاب، آغاز کرد)آیت اهلل خامنه ای؛ در سالگرد 
رحلت امام خمینی، 14 خرداد 1398(، و این به آن دلیل است که انقاب، بساط غارت گری و 
سلطه جویی او را از ایران برچید و آرمان استقال و استکبارستیزی را مطرح کرد. بعضی خیال 
می کنند دشمنی هایی که با ما می شود به خاطر این است که ما ستیزه گری کرده ایم، ولی ما 
»شروع کنندۀ نزاع« نبودیم، بلکه آنها از همان اّول با »بدگویی«، »تحریم«، »طلب کاری«، 
»پناه دادن به دشــمن ملّت ایران« و ... دشمنی را شــروع کردند. وانگهی، فقط آمریکا با ما 
دشــمنی نمی کند، بلکه دولت های غربی دیگر نیز این طور هســتند، درحالی که ما با آنها 
کشمکشــی نداشــتیم. بنابراین، نباید خودمان را فریب بدهیم و بگوییم دشمنی نکنیم تا 
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دشمنی نکنند)همان؛ در دیدار مسئوالن نظام؛ 25 خرداد 1395(. این امر به دلیل 
نظم حاکم بر جهان بوده است که بر سلطه طلبی تکیه دارد)همان؛ در دیدار نخبگان 
جوان؛ 25 مهر 1397(. اّما دراین میان، انقاب توانست به ما، »هویّت« و »آرمان« 
بدهد؛ ما فهمیدیم »چه کسی هســتیم«، فهمیدیم که ما »مغلوب و هضم شدۀ در 
هاضمۀ سیاست جهانی و نظام سلطه« نیستیم؛ ما هستیم، ما خودمانیم)همان؛ در 

دیدار دانشجویان؛ 17 خرداد 1396(. 
براین اساس، روشن است که آمریکا، اصل وجود انقاب را برنتابد و حیات و شکوفایی 
انقاب، او را بیــازارد. به بیان دیگر، چون تولّد انقاب، در برابر منافع اســتعماری و 
زیاده خواهانۀ آمریکا قرار داشت و با پیروزی انقاب، دست آمریکا از ذخایر و منابع 
ایران، کوتاه شد، نباید انتظاری جز این داشت که آمریکا بکوشد انقاب را براندازد 
تا خود بازگردد و استیای مطلق خود را بر ایران، برقرار نماید. هم انقاب، واکنش 
طبیعی مردم ایران بود و هم ستیزه جویی آمریکای شریر با انقاب، واکنش طبیعی 
او؛ چون جامعۀ زیرسلطه در پی آن اســت که زنجیرهای ظلم و خفقان و انسداد را 
پاره کند، و دولت سلطه گر، خواهان حفظ وضع موجود و تداوم سلطۀ خویش است. 
ازاین رو، پُر واضح است که انقاب و مردم ایران، شــروع کنندۀ نزاع نبوده اند، بلکه 
به عنوان یک ملّت، در طلب »استقال« و »نفی ســلطۀ دولت بیگانه« بوده اند، و 
این دولت آمریکاست که باید پاسخگوی چندین دهه استعمارگری و استیاجویی 
خود در ایران باشد و خســارت های ماّدی و معنوی زیاده خواهی خویش را جبران 
نماید. این در حالی است که ذات شیطانی و شــرور آمریکا، اقتضای دیگری دارد و 
آن، عبارت است از تکاپو و توطئه برای سلطۀ مجّدد و به گذشته برگرداندن ایران. 
دراین میان، چنانچه ما مسیر »مقاومت« را در پیش گیریم و مجال نفوذ و استحاله 
به دشمن ندهیم، »دشمن تراشی« نکرده ایم، بلکه در برابر دشمن دیرینه و بالفعل، 
از خود و حیثّیت و شرافت ملّی خود »دفاع« کرده ایم. همچنین استقال خواهی، 
آرمان ایدئولوژیک نظام جمهوری اسامی نیســت که بتوان اّدعا کرد، مردم ایران، 
محتّمل هزینه هایی شده اند که این نظام بر آنها تحمیل کرده است، بلکه هر ایرانی، 
از ذلّت و تحقیر گریزان اســت و نمی خواهد دیگری، عنان سرنوشتش را در دست 
گیرد و بر خاکی که متعلّق به اوست، ســلطه یابد. انقاب، جنگ طلب و ماجراجو 
نیست و نمی خواهد با زبان زور سخن بگوید، بلکه در پی استقال و پیشرفت است، 
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اّما در این راه، با دشمنانی دست به گریبان است که شکوفایی و تحّقق آرمان ها و مقاصد انقاب 
را برنمی تابند و نمی توانند ایران را در هندسه و هیأت یک قدرت تمّدنی و مستقل ببینند و 
می خواهند همانند گذشته، ایران را به دنبالۀ سیاسی خود تبدیل کنند. ما اگر قصد دنباله روی 
د خارج نمی ساختیم و  و حاشیه نشینی داشتیم، انقاب نمی کردیم و خود را از ذیل تاریخ تجدُّ

چهل سال، در این راه دشوار و مردافکن، استقامت نمی ورزیدیم.

5- مقاومت، هیجان زدگی نیست و به هویت ما برمی گردد
نظریۀ مقاومت، ناشــی از »احساســات زودگذر« و »هیجان زدگی« نیست، بلکه »پشتوانۀ 

منطقی/ عقانی/ علمی و حّتی دینی« دارد، از این قبیل که:
الف(. مقاومت، واکنش طبیعی هر ملّت »شریف« و »باهویّت«، در برابر تحمیل بیگانگان است.

ب(. مقاومت، چون موجب »عقب نشینی دشــمن« می شود، صرفه با آن است؛ چنان که 
تجربۀ تاریخی ما نیز، همین امر را نشان می دهد.

ج(. »هزینۀ« مقاومت، کمتر از هزینۀ تسلیم شدن در برابر دشمن است.
د(. »وعدۀ الهی« نیز این است که چنانچه مؤمنان در مقابل دشواری ها، مقاومت کنند، به 

نصرت و پیروزی دست خواهند یافت.
هـ(. مقاومت، »ممکن« است و هرگز این طور نیست که حاصل و فایده ای در پی نداشته باشد. 
این فکر که مقاومت، بیهوده و بی نتیجه قلمداد شود، برخاسته از خطای محاسباتی است؛ چون 
اّوالً، جبهۀ مقاومت، در منسجم ترین وضعّیت قرار دارد، و ثانیاً، امریکا، دچار افول موریانه وار 
شده و از درون، در حال پوک شدن تدریجی و از دست دادن اقتدار خویش است. واضح ترین 
دلیل افول سیاسی امریکا، انتخاب شدن شخصی با مختّصات ترامپ به عنوان رئیس جمهور 
است که فاقد تعادل روانی و فکری و اخاقی است. گذشته ازاین، امریکا رتبۀ نخست جهانی را 
در جرائم خشن و قتل و مصرف مواد مخّدر دارد و بدهکاری های افسانه ای دارد و چهل میلیون 
نفر از مردم آن، گرسنه هستند)آیت اهلل خامنه ای؛ در سالگرد رحلت امام خمینی، 14 خرداد 
1398(. پس هرگز این طور نیست که نشود برای رهیافت مقاومت، استدالل های منطقی و 
تجربی اقامه کرد، بلکه مقاومت، امری بین االذهانی و توجیه پذیر اســت و می توان از طریق 

برشمردن استدالل های معطوف به آن، دیگران را با آن همراه نمود.
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6- هدف مقاومت، رسیدن به »نقطة بازدارندگی« است
هدف مقاومت، رسیدن به نقطۀ بازدارندگی است؛ به این معنی که دشمن از تعّرض، 
منصرف شود)آیت اهلل خامنه ای؛ در سالگرد رحلت امام خمینی، 14 خرداد 1398(. 
آنچه که دشمن را از تهاجم و تقابل منصرف می کند، مقاومت است، نه مذاکره. اظهار 
تمایل شدید به مذاکره و مشروط کردن وضع داخلی به مذاکره، دشمن را جسورتر 
می کند و او را وامی دارد که بر حجم فشارها و کارشــکنی هایش بیفزاید تا هرچه 
بیشتر، بر دامنۀ مسأله های مورد مذاکره بیفزاید و زیاده خواهی کند. این در حالی 
است که اگر راه مقاومت در پیش گرفته شود و بر ظرفّیت ها و استعدادهای بومی و 
وطنی تکیه شود، و اقتدار درون زا و خویش بنیاد به دست آید، معادالت و محاسبات 
دشمن نیز تغییر خواهد کرد و از مواضع خود عقب نشینی می کند. به بیان دیگر، تنها 
چیزی که دشمن را منفعل می کند، قدرت و توان بازدارندگی ما است و او اگر دریابد 
که نمی تواند با فشــار و تحمیل، کار خود را پیش ببرد، عقب خواهد نشست. پس 
مقاومت، »کارکرد بازدارندگی« دارد و مذاکره، »کارکرد پیش برندگی برای دشمن«

دشمن به سبب طبع شرورش، همواره در پی گزند رســاندن و براندازی است و از 
مذاکره نیز به مثابه ابزاری برای نفوذ و تحمیل استفاده می کند و هرگز این گونه نیست 
که مذاکره، او را از دست اندازی و خصومت ورزی، بازبدارد و دشمن را به دوست تبدیل 
کند. این »قدرت بازدارندگی« ما است که دشمن را بر سر جای خویش می نشاند 
و از ترس »اقدام متقابل«، او را از تهاجم و تعّدی، منصرف می کند. تنها در این حال 
است که دشمن، از تعّرض و تهدید پشیمان می شود و وجود و حضور ما را به رسمّیت 

خواهد شناخت.
ازاین رو، باید مقاومت ورزید و کوشش کرد »ساخت درونی نظام« را هرچه بیشتر، 
مستحکم کرد تا در برابر ضربه ها و حمله های دشمن، »آسیب ناپذیر« شود: مقاومت، 
تنها با »استحکام بنیان های داخلی قدرت« در تمام عرصه های سیاسی و اقتصادی 
و فرهنگی، ممکن است)آیت اهلل خامنه ای؛ در دیدار نمایندگان مجلس؛ 7 خرداد 
1381(؛ عاملی که می تواند ما را در مقابل افزون طلبی دشمن، حفظ کند، »استحکام 
ساخت داخلی نظام« است)همو؛ در دیدار دانشجویان؛ 22 اردیبهشت 1382(؛ برای 
پیشرفت به سمت هدف های آرمانی، اساس کار عبارت است از »استحکام ساخت 

درونی قدرت«)همو؛ در دیدار مسئوالن نظام؛ 30 تیر 1392(.
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7- ایجاد »اختالل در دستگاه محاسباتی«، موجب برنتابیدن مقاومت می شود
دشــمن در پی تضعیــف اندیشــۀ مقاومــت از طریــق »ترفندهــا« و »وسوســه ها« و 
»تردید افکنی ها«ی مختلف است؛ او تاش می کند تا با »ایجاد اختال در دستگاه محاسباتی« 
ما، در ارزیابی های ذهنی ما، تصّرف کند و با ساختارشکنی ذهنی، ما را گرفتار تزلزل نماید. 
ازاین رو، شرط پیشرفت این است که آمریکا، نزدیک ما نیاید)آیت اهلل خامنه ای؛ در سالگرد 
رحلت امام خمینی، 14 خرداد 1398(. چنانچه دشمن بتواند در نظام ذهنی و فکری ما، نفوذ 
کند و به واسطۀ القاء و تلقین، »ارزیابی ها« و »برآوردها«ی ما را تغییر دهد، آن گاه به گونه ای 
عمل خواهیم کرد که او می خواهد. به این ترتیب، ناخواسته به ابزار دست او تبدیل خواهیم شد و 
منافع و مطامع او را محّقق خواهیم کرد. نظریۀ »مقاومت«، برخاسته از نوعی سنجش و ارزیابی 
اســت و »مذاکره،« حاصل جمع بندی دیگری. اگر دشمن با »تصویر سازی های دروغین« و 
»استدالل های آغشته به مغالطه«، داده ها و تحلیل هایی را به »ذهن« ما تحمیل کند، »رفتار« 
ما را نیز صورت بندی کرده و »فکر« و »اراده« و »اقدام« ما را به تصّرف خود درآورده است. و اگر 
این دشمن، »شیطان بزرگ«، یعنی ایاالت متحدۀ آمریکا باشد، حقیقت ماجرا این خواهد بود 
ر« وسوسه ها و القائات او شده ایم. پس  که ما »والیت شیطان« را پذیرفته ایم و »رام« و »ُمسخَّ
باید بار دیگر به مفاد و مضامین ذهنی خویش رجوع کنیم و بنگریم چه دریافت ها و فهم هایی در 
ذهن ما رسوب کرده که بیگانه با واقعّیت و ارزش های انقابی هستند و منافع دشمن را تضمین 
می کنند؛ چه بسا حاصل این بازاندیشی و بازنگری، یافتن تحلیل های تلقینی فراوانی باشند که 
دشمن، به درون ساختار ذهنی و اندیشه ای ما »نفوذ« و »رسوخ« داده و اکنون میوه های آن را 
می چیند. »عقل نقاّد انقابی«، می تواند دستگاه محاسباتی ذهنی ما را »پاالیش« و »تصیفه« 

کند و این »ناخالصی ها« و »سموم« را از آن بزداید.

8- مقاوت؛ منشأ پیشرفت کشورهای جهان و سازش باعث عقب ماندگی شده است
اثبات آن که گفتمان مقاومت را می توان عامل پیشرفت و شکوفائی اقتصادی دانست نیاز به 
خوانش تجربه های جهانی مقاومت دارد که منجر به رشــد اقتصادی و شکوفائی دولت ها و 
ملت ها شده است. در مقابل تجربه های جهانی سازش و تسلیم که به عقب ماندگی و پسرفت 
کشورها منجر شده است نیز باید مرور شود. ریشــه های تفکر مقاومت و ایستادگی در سایر 

کشورهای جهان که در عالم غرب مدرن زیست میکنند نیز باید واکاوی شود.
در نظام جهانی ای که غرب مدرن ایجاد کرد و تا امروز نیز استمرار یافته است ؛ جهان به دو 
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بخش تقسیم میگردد:
الف( بخش کشور های استعمارگر موســوم به"  مترو پل " )قدرت ها و دولت های 

استکباری(
ب( بخش کشور ها و ملت های موسوم به"پیرامونی"

اســاس کار نظام جهانی بر پایه سلطه طلبی اســتکباری دولت های استکباری و 
استثمار نیروی کار و غارت منابع طبیعی مردم و کشورهای "پیرامونی"  و تبدیل 
شدن این کشــور ها به بازار های مصرف سامان یافته اســت.بدین سان و در این 
چارچوب ، کشور های به اصطاح مترو پل به واســطه استثمار و غارت و استعمار 
اکثریت پر شمار مردم جهان )ملل محروم تحت سلطه( فربه تر می شده و مردم و 
منابع و امکانات دیگر کشور ها و سرزمین ها را مورد استثمار و غارت قرار داده و مانع 
رشد و استقال آن ها می شدند. حاصل و نتیجه ورود ملت ها و کشور ها به مدار نظام 
جهانی سلطه و تبدیل شدن ایشان به کشور های پیرامونی ، چیزی جز فقر و تباهی 

و از بین رفتن استقال و زوال هویت آن ها نبوده است. 
نماینده ملکه الیزابت در واپسین سال های قرن شانزدهم )به مقایسه توانمندی و 
برتری صنعت نساجی هند بر انگلستان در آن زمان( در نامه ای خطاب به او نوشته 
بود: " اگر ما بمبئی را نابود نکنیم ، منچستر نابود می شود." پس از استقرار تدریجی 
سلطه انگلستان بر هند و نهادینه شدن آن ، به تدریج هندوستان بدل به کشوری فقر 
زده و وابسته گردید و انگلستان به واسطه ی غارت هند، به انباشت سرمایه پرداخت 
و ســرمایه الزم برای انقاب صنعتی )مقصود موج اول انقاب صنعتی است که در 

حدود 1760 میادی در بریتانیا آغاز شد( را فراهم نمود. 
اساسا اقتصادها و مجموعه روند های کان حرکت اقتصادی - اجتماعی کشورهای 
پیرامونی به گونه ای طراحی شده است که مقوم وابستگی آن ها به کشور های متروپل 
می باشد و بخش اعظم سرمایه و ارزش افزوده ی تولید شده در این اقتصادها را ) که 
حاصل بهره گیری از منابع طبیعی و نیروی کار این سرزمین ها و ساکنان آن ها است( 
به مدار های سرمایه جهانی و حلقوم اقتصادهای امپریالیستی متروپل سرازیر می نماید.

مردمان کشور های استعمار زده و به اصطاح پیرامونی برای رسیدن به رفاه و سر 
افرازی و اقتدار باید به دنبال رهایی از سلطه ویرانگر و بهره کشانه نظام جهانی باشند. 
این مردمان باید به دنبال تحقق استقال و عدالت باشند تا به عزت و رفاه و گستره 
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سفره معیشت برسند ؛ حال آن که پیروی از چارچوب ها و دیکته نظام جهانی و ماندن در مدار 
و چارچوب های تعیین شده توسط محصولی جز گسترش فقر و تشدید وابستگی ندارد. راه 
رشد و نجات برای این مردمان پیروی از نسخه " استقال و عدالت"  است و این امر جز از طریق 
مقاومت در مقابل نظام جهانی سلطه و پیروی از " گفتمان مقاومت"  )در همه وجوه و صور آن( 

امکان پذیر نمی باشد.
ژاپن، چین، روسیه شورروی، آلمان پروس، هندوستان که برخی از جمله کشور های امروزی 
جهان متروپل به شمار می روند نیز صرفا از طریق تکیه بر نیروی درونی و فاصله گیری از دیکته 
آمرانه نظام جهانی )در روزگار خود( توانسته اند به توانمندی های اقتصادی دست یافته و از 

مدار ضعف و وابستگی خارج شوند.

ج( پیشنهادات راهبردی جهت تحقق گفتمان مقاومت
1. واسازی تفاسیر غلط از مقاومت )رفع شبهات(/ رفع تصویر واژگون از مقاومت

2. برجسته سازی خسارت های تلخ روند مذاکره
3. بازگو کردن تجربه های کامیاب مقاومت

4. تبدیل کردن اندیشۀ مقاومت به یک نظریۀ علمی متقن و تثبیت شده
5. تغییر منطق ترجیحی مردم به سوی آینده نگری و بلندنظری

6. استقرار عدالت و مواجهه با فساد اقتصادی و اشرافی گری در صورت مقاومت
7. مهار جریان منافق و غیرانقابی نفوذیافته به ساختارهای رسمی

8. راهبردهای رسانه ای
- گفتمان مقاومت باید در سه حوزه »عقانی«، »تجربی« و »دینی« برای مردم تبیین شود.

- در تبیین »تجربی« گفتمان مقاومت باید از دســتاوردهای »عینی« و »ملموس« این 
گفتمان در عرصه های نظامی، اقتصادی، سیاسی و ... بهره جست.

- در تبیین گفتمان مقاومت باید هم از تجربیات موجود در کشور خودمان و هم از تجربیات 
دیگر کشــورها )مانند ژاپن، چین، هند، آلمان و ...، که با تکیه بر اندیشه »مقاومت« به 

»پیشرفت« رسیدند(، بهره جست.
- در تبیین گفتمان مقاومت باید عاوه بر بیان دستاورهای عینی مقاومت، از دستاوردهای 
عینی »سازش«، چه در عرصه داخلی)مانند تجربه برجام( و چه در عرصه خارجی)مانند 

تجربه مصر، لیبی، عراق)در زمان صدام(و ...( نیز مثال زد؛ 
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-  در تبیین گفتمان مقاومت باید »هزینه های کمتر چالش«، نسبت به »هزینه های 
بیشتر سازش« با دشمن با مثال های عینی داخلی و خارجی برای مردم بیان گردد.  
- در تبیین گفتمان مقاومت باید مقاومت را به مساله معیشت و اقتصاد مردم گره 

بزنیم و راه حل مشکات معیشتی را مقاومت عنوان کنیم.
-  نباید صرفا روی بعد نظامی مقاومت تاکید شود. باید به شکل منظومه ای به 

مفهوم مقاومت در بیانات رهبر انقاب نگاه شود.
-  طرح گفتمان مقاومت از سوی رهبر انقاب در شرایط فعلی که جریان غربگرا 
در حال داغ کردن دوباره گفتمان مذاکره اســت، علی رغم اینکه در سال 92 
ایشان در برابر ترویج گفتمان مذاکره از ســوی غربگراها، نرمش قهرمانانه را 

مطرح کردند، نشان می دهد:
اوال رهبر انقاب در نظر دارند با کمک تجربه و عبرت به دست آمده برای ملت در 
ماجرای برجام هم آن تجربه تاریخی ای که مد نظرشان بود را محقق کنند و هم 

به کمک این تجربه تاریخی، راه مذاکره را ببندند.
ثانیاً دیگری مقاومت در شرایط فعلی، تسلیم است؛ اتفاقا باید گفتمان مقاومت در 
تقابل با گفتمان تسلیم و ذلت طرح شود. هر گفتمانی در تبیین گفتمان متضاد 

خود هست که درست شناخته می شود.
- نتیجه گفتمان مقاومت، برداشته شدن تاثیر تحریمهاست؛ چون می ایستیم 
و راههای ایستادن را می آموزیم. هیچ راهی برای مستقل شدن نداشتیم جز 

تحریم. تحریمهای نفتی موجب می شود ما راه اقتصاد بدون نفت را بیاموزیم.
- گفتمان مذاکره به دو مسیر منتهی می شود:

- به تسلیم می انجامد و شاید پس از تحقق همه خواسته های دشمن، تحریمها 
هم برداشته شود

- مذاکرات طوالنی شده و موجب از دست رفتن قدرت ما و باتکلیفی اقتصاد 
کشور شده و در نهایت منتهی به تهاجم نظامی می شود

- گفتمان مقاومــت، دارای منطق قوی برای حفظ کرامت ملی اســت. باید از 
مقاومت، شاخص سازی و جذاب ســازی کنیم. اگر این اتفاق افتاد، مردم هم 

برای مجلس و دولت، نمادهای مقاومت را انتخاب می کنند.
- مقاومت باید برای مردم امری »فّعال« تعریف شود نه »منفعل«؛ به عبارت دیگر 
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مردم نباید از مقاومت برداشــت »حصر اقتصادی« و »شرایط شعب ابی طالب« داشته 
باشند. مثا حذف دالر یک اقدام فعاالنه در راستای اقتصاد مقاومتی و مقاومت در برابر 

دشمن است.
- باید برای مردم تبیین شود که دشمنان ما هم که ما را به سازش دعوت می کنند، خودشان 
برای پیشرفت اقتصادی و صنعتی خود از راهبرد مقاومت بهره می گیرند. اصوالً شعار و 
راهبرد اصلی اقتصادی ترامپ که منجر به پیروزی او در انتخابات آمریکا شد و این راهبرد 
را در عمل نیز پیاده می کند که منجر به ایجاد جنگ تجاری میان آمریکا و چین گردید، 

مبتنی بر مقاومت اقتصادی و تکیه بر ظرفیت های داخلی است.
- باید برای مردم تبیین شــود که از چهار گزینه »چالش عاقانه«، »چالش احمقانه«، 
»سازش ذلیانه« و »نرمش قهرمانانه« در مواجهه با دشمن، اسام، تجربه و عقل، تنها 
گزینه »چالش عاقانه« و در برخی موارد خاص به تشخیص ولّی خدا، »نرمش قهرمانانه« 
را توصیه می نمایند. سازش ذلیانه مانع پیشرفت همه جانبه است و کشور را به عقب 

خواهد برد. تجربه های متعدد تاریخی و معاصر در پیش چشم همگان است.
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         توفیقات نظام جمهوری اسامی  در برابر فزون خواهی های استکبار جهانی  در 
ماههای اخیر، مبتنی بر راهبرد مقاومت فعال ، که تحکیم وتقویت  اقتدار کشور را 
در پی داشته و  حتی دشمنان نیز  به آن اذعان می کنند،  در عین برهم زدن نظام 
محاسباتی دشمن  و خنثی ســازی جنگ نرم وعملیات  روانی طراحی شده برای 
ناکارآمدسازی وناکارآمد  نمایی  انقاب اسامی   ،افزایش اعتماد عمومی مردم به 

نظام اسامی را به همراه داشته است.
اگر چه دستاورد های انقاب اسامی در 40 سال گذشته در عرصه داخلی ومنطقه ای 
مرهون عملیاتی شدن این نظریه در  ادوار مختلف است، امادر ماه های اخیر وبا توجه 
به تشدید فشار های دشمن و ورود جدی تر کشور در این میدان وبهره گیری بیشتر از 
ظرفیت های موجود، کارآمدی این نظریه آشکارتر شده است که ابعاد آن را می توان 
در اثبات اقتدار دفاعی کشور در اسقاط پهباد پیشرفته نظامی آمریکا وتوقیف کشتی 
متخلف انگلیسی و اقدامات دستگاه های اجرایی و شورای عالی امنیت ملی در تعیین 
ضرب االجل برای اروپایی ها واقدامات عملیاتی در غنی ســازی وبه ویژه در تغییر 
لحن و مواضع قاطعانه مسئوالن کشور ومدیران دستگاه دیپلماسی دید، که برخاف 
برآورد قبلی دشــمنان که معتقد بودند ایران در قبال افزایش فشار ها منفعل بوده 
واقدامی نخواهد کرد،.اقدامات اخیر ایران توهم کاخ سفید را فروریخت و ایران را در 

موضع انتخاب و ابتکار عمل قرار داد.
این روند روحیه ملی را تقویت و افکار عمومی را با سیاست های کلی نظام همراه تر 
کرده است . تقویت روحیه ملی قدرت عمل مســئوالن اجرایی را افزایش داده که  
مواضع اخیری که از سوی رئیس جمهور ومسئوالن دستگاه دیپلماسی در مواجهه 
با دشمنان و چارچوب گفتمان مقاومت مطرح شده، در دوران دولت های یازدهم 
ودوازدهم بی سابقه است .راهبرد های اخیر ایران موضع مقاومت در منطقه را نیز 
تقویت کرده و قدرت عمل بیشتری به آن ها داده است، که نشانه های آن را در تحوالت 
لبنان،عراق  فلسطین، یمن و... می توان دید. برهم خوردن نظام محاسباتی دشمن 
و بروز مواضع متناقض از سوی سران کاخ ســفید، در عین ایجاد شکاف در جبهه 
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دشمنان نظام اسامی ،قدرت عمل ایران را در عرصه دیپلماسی نیز ارتقاء داده و سبب گردیده 
است که ، گفتمان سازش  ومذاکره در میان نخبگان و طیف های مختلف سیاسی کشور اعتبار 
خود را از دست داده وزمینه مناسبی را برای اجماع نخبگانی در کشور در ایستادگی ومقاومت 

در برابر فزون خواهی های نظام سلطه ایجاد کند.

         انقاب اســامی ایران بر پایه یک گفتمــان فرهنگی مبتنی بر آموزه های اســام ناب 
محمدی)ص( و نفی گفتمان های رایج در جهان، به پیروزی رسید و نظام سیاسی مردم ساالر 

در کشور نیز بر اساس 
مؤلفه های همین گفتمان فرهنگی و دینی مستقر گردید. ازاین رو، تعارض و رویارویی نظام 
سلطه با جمهوری اسامی ایران و مقوم های آن، امری بدیهی و قابل انتظار بود. لذا باگذشت  
چهار دهه از پیروزی انقاب اسامی، فرهنگ و باورهای دینی ملت ایران همچنان  آماج حمله 
نظام سلطه و ایادی آن بوده که به اقتضای شــرایط هر دوره، از شیوه های پیچیده، ابزارهای 
متنوع و بازیگران متعددی بهره گرفته اســت. بازخوانی بیانات رهبر معظم انقاب اسامی 
در طول چهار دهه گذشته نشان می دهد که دیده بان امین انقاب اسامی با نگاهی آسیب 
شناسانه به وضعیت کشور و روندهای موجود و هوشمندی نسبت به تهدیدات دشمن و عوامل 
و وابستگان آن، ضمن انتقاد از برخی مواضع و رفتارها، همواره در هر مقطعی خطاب به سطوح 
مختلف جامعه و مسئوالن نظام نسبت به  ترفند های دشمنان   هشدار داده و برای مقابله با 

آن راهبرد ارائه داده اند  
تأکید رهبر معظم انقاب اسامی در بیاناتشان در سالگرد ارتحال امام )ره( بر تحقق " بازدارندگی  
همه جانبه " با اتکاء به "مقاومت فعال"به عنوان سد نفوذی در برابر دشمن و تاش دستگاه های 
نظام برای تحقق آن  ،می تواند نقش مؤثری در تحکیم بنیان انقاب اسامی و ناامید سازی 

دشمنان دررسیدن به اهدافشان در" تغییر" نظام اسامی  داشته باشد. 
مقام معظم رهبری) مدظله العالی( در روز 12 آبان 1397 در دیدار با دانشــجویان و دانش 
آموزان با طرح ایده "نظزیه مقاومت"یاد آور می شــوند :»نظریه مقاومت در مقابل دشــمن 
قوی پنجه را تبلیغ کنید، ترویج کنید. بعضی تصور نکنند که چون دشمن بمب دارد، موشک 
دارد، دستگاه های تبلیغاتی دارد و از این قبیل، ما عقب نشینی کنیم. نخیر! نظریه مقاومت یک 



30

57
شهریور ماه 1398
هيأت رزمندگان اسالم

شهریور ماه 1398
هيأت رزمندگان اسالم

نظریه اصیل و درست است؛ هم در مقام نظر و هم در مقام عمل.« 
معظم له با طرح »نظریه مقاومت« معتقدند که اوالً مقاومت، تبدیل به یک نظریه 
شده و بنابراین قادر است در قالب قضایا و احکام کلی در پدیده های محیطی خود 
وحدت آفرینی و انسجام بخشی نماید. ثانیاً، جمهوری اسامی ایران می تواند با تبیین 
و ترویج صحیح و درست نظریه مقاومت برای اهداف و آرمان های انقاب اسامی 
مزیت های راهبردی ایجاد نماید. چراکه نظام سلطه در مرحله جدید مقابله با انقاب 
اســامی و باهدف توجیه کردن تحریم های اقتصادی، اتهامات جدیدی را متوجه 
جمهوری اسامی ایران می کند. در همین راستا، ایران توسط دشمنان متهم به عامل 
بی ثباتی منطقه ای و بین المللی است و در این خصوص این گونه القاء می شود که 
جمهوری اسامی ایران منابع مالی خود را در مسیر بی ثباتی و ایجاد ناامنی منطقه 
و جهان هزینه می کند. بدون تردید، نظام سلطه و به طور مشخص آمریکا باهدف 
خنثی کردن جریان و نظریه مقاومت، ایران را متهم به دخالت در کشورهای دیگر 
می کند. تبیین دقیق نظریه مقاومت این امکان را فراهم می ســازد تا ضمن خنثی 
شدن  بهانه جویی های دشمن در خصوص نقش منطقه ای  ایران ،این نظریه به عنوان 

الگو مورد بهره برداری قرار گیرد.
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چیستی و چرایی مقاومت فعال
راهبرد مقاومت در ایران یک مسأله دفعی یا خلق الساعه نیست. این استراتژی همزاد تاریخی 
انقاب اسامی است و در ساختار نظام جمهوری اسامی نهادینه شده است. در سال  های پس 
از انقاب اسامی، اجرای این راهبرد از سوی ساختارهای متولی آن درون نظام و همچنین 
نوع نگاه به مقوله مقاومت، البته فراز و نشیب داشته اما هرگز تعطیل نشده است. بتدریج و با 
گذشت زمان، بویژه بر اثر تحوالت پس از روی کار آمدن دولت ترامپ در آمریکا و خروج آمریکا 
از برجام، راهبرد مقاومت تکامل و بلوغ بیشــتری پیدا کرده و اکنون نسخه ای از آن در حال 
اجراســت که از حیث پیچیدگی، دقت، اثرگذاری و فراگیری فاصله ای معنادار با نسخه  های 

اجرا شده در گذشته دارد.
    ســخنان مهم و تاریخی و راهبردی رهبر معظم انقاب اســامی) مدظله العالی( در ســالگرد 
رحلت حضــرت امــام)ره(  در 14 خرداد امســال )1398( بــر مقاومت، پایــداری و تحقق 
بازدارندگی همه جانبه تمرکز داشت. معظم له زمانی که به تبیین اندیشه مقاومت در مکتب                    
حضرت امام خمینی می پردازنــد و رمز موفقیت امام را ترویج تفکــر و باور مقاومت معرفی 
می کنند، در مقابل شعار جمعیت )نبرد با آمریکا( واکنش نشان می دهند که  باید از راه های 
گوناگون به بازدارندگی همه جانبه رســید. به عبارتی مهم ترین عنصر و محصول مقاومت را 

"بازدارندگی همه جانبه" معرفی می کنند.
مقام معظم رهبری در توصیف مؤلفه های مقاومت می فرمایند: » جمهوری اسامی مرکز مقاومت 
اســت؛ اینجا جایی اســت که ما اگر هیچ اقدامی هم نکنیم، هیچ حرفی هم نزنیم خود وجود 
جمهوری اسامی ایران به ملت های منطقه الهام می دهد. اینجا مرکز مقاومت است. مقاومت 
تنها با استحکام بخشیدن به بنیان ها صورت می گیرد. ما باید بنیان های فرهنگی، اقتصادی و 
سیاسی خود را استحکام ببخشیم. به نظر من معیار و ماک، این است.«معظم له در مورد اندیشه 
مقاومت به عنوان پایه اصلی بازدارندگی می فرمایند:»اندیشه مقاومت قدرتمندترین ساح است 
و دشمن درصدد است با القاء ناممکن بودن و بی فایده بودن مقاومت، این ساح را از دست ملت 
ایران خارج کند. شکست های آمریکایی ها در لبنان، عراق، سوریه و فلسطین نمود اقتدار جبهه 
مقاومت است.« ایشان تأکید می کنند: »در ادبیات سیاسی بین المللی از این موضوع به عنوان 
مقاومت به شیوه امام خمینی)ره( یاد می شود و برخی از سیاستمداران برجسته غربی در این زمینه 
مقاله نوشته اند و از آن به عنوان " دکترین مقاومت خمینی" نام برده اند و تأکید کرده اند که این 

دکترین شاهرگ های سیطره ی غرب  و آمریکا را هدف گرفته است.«
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تحول در عرصه مقابله با نظام ســلطه در ماه های اخیر که به انفعال وســردرگمی 
دشمنان ملت انجامیده و وزنه ایران را چه در عرصه گفتمانی وچه در عرصه میدانی 
قوی تر ساخته است، ناشی از تبیین تئوریک گفتمان مقاومت و عملیاتی سازی آن 

در میدان است.
مقاومت فعال؛ یعنی نفی هزینه های سنگین سازش و پذیرش هزینه منطقی دفاع 
از عزت و شرافت که البته متکی بر عقانیت بوده و هیچ گاه احساسی و انفعالی انجام 
نمی شود و به معنای قرار گرفتن در برابر مشت آهنین و تحمل ضربات دشمن نیست؛ 
بلکه در این مقاومت از همه ابزارها و روش های خنثی ســازی ضربات و وارد کردن 
ضربه های سخت و شوک آور به دشمن برای تصحیح محاسبات غلط او و یادآوری 
خسارت ها و هزینه های سنگین لجاجت بر ادامه مسیر اشتباهش نیز به کارگیری 
می شود. در همین حال هزینه های همکاری و همراهی با دشمن به متحدانش نیز 

یادآوری و اجازه اجماع سازی نیز از او سلب می شود.
چنین مقاومتی می تواند در ابعاد مختلف نظامی، سیاســی، فرهنگی و اقتصادی 
دنبال شود و خألها و نقاط آسیب پذیر مورد طمع دشمن را برطرف کرده و با اثبات 
تاب آوری کشور، بی فایده بودن راهبرد تداوم فشارهای ظالمانه را نیز اثبات و دشمن 
را به تجدیدنظر در محاسبات و رویه ها وادار کند.همان گونه که مقاومت فعال دشمن 
را به تغییر رویکرد برای کنار گذاشتن رویکرد جنگ طلبانه مجبور کرده است، در 
ادامه می توان او را از تاش برای تحمیل سازش و مذاکره از موضع برتر نیز بازداشت.

ویژگی های  مقاومت از منظر امام خامنه ای) مدظله العالی(
- مقاومت در مقابل سلطه ی استکبار، یکی از اهداف انقاب است

- استقامت یکی از اجزای مهم ساخت حقیقی، درونی و باطنی نظام اسامی است 
- مقاومت مایه ی اقتدار و پیشرفت کشور است.هر جا استقامت کردیم، پیش رفتیم 

- مقاومت، نیروی درونی یک ملت را احیاء میکند و به فعلیت میرساند
- مقاومت  عامل انقابی ماندن  و ماندگاری انقاب اسامی است

- مقاومت به معنای عدم تبعیت از دشــمن و تســلیم زورگویی نشــدن، تسلیم 
زیاده طلبی نشدن، در موضع اقتدار ایستادن است

- هدف مقاومت رسیدن به نقطه بازدارندگی در اقتصاد و مسائل سیاسی اجتماعی و نظامی است
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- مقاومت جذاب است و هم برای ملت ایران و هم سایر ملت ها جذابیت آفرین است.
- واکنش طبیعی هر ملت آزاده و با شرف در مقابل تهدید و زورگویی است.

- بر خاف تسلیم موجب عقب نشینی دشمن می شود.
- مقاومت پشتوانه فطری,علمی, عقلی و دینی دارد.)عقل و شرع و هویت انسانی مؤید آن است(

- مبتنی بر انشراح صدر است)بدور از هیجان زدگی و غلبه احساسات( بنابراین پیامد آن رفعت 
ذکر و یسر ها  پس از عسر است. )عسرت را به عشرت مبدل می سازد(

- امکان پذیر است و ممکن  بودن آن در تاریخ مبارزات انبیاء و اولیاء و در تجربیات تاریخی ملت 
ایران مشهود است.

- مطابق وعده الهی پیروزی حتمی به دنبال دارد و نتیجه بخش و دستاورد آفرین است.
- هزینه دارد اما هزینه آن در برابر هزینه سازش به مراتب پایین تر است.

- از خطای محاسباتی جبهه خودی ممانعت می کند و در مقابل دستگاه محاسباتی دشمن 
را مختل می کند.

- مقاومت به معنای نبرد نیست بلکه عاملی است برای پشیمان سازی دشمن از تحمیل نبرد 

شروط تحقق مقاومت
رهبر معظم انقاب  برای رسیدن به نقطه )بازدارندگی همه جانبه( و نحوه مواجهه با دشمن 

چند شرط را مطرح می فرمایند:
1( شجاعانه باشد، نه مرعوبانه

2( امیدوارانه باشد، نه مأیوسانه
3( مبتکرانه باشد، نه منفعانه

4( عاقانه و خردمند باشد، نه هیجانی و احساساتی و سطحی
محور اساسی راهبردهای دشمن 

پس از ناکامی دشمنان در براندازی نظام اسامی در طول چهل ساله بعد از پیروزی انقاب 
اســامی  با بهره گیری از همه روشــهای ممکن نظیر توطئه تجزیه ایران،طراحی و اجرای 
3کودتا،حمایت از گروههای تروریستی وتجزیه طلب، تحمیل 8سال جنگ، تهاجم فرهنگی 
وجنگ نرم واعمال کم نظیر ترین تحریم اقتصادی  و... ، دال مرکزی فشار حداکثری اقتصادی 
و جنگ همه جانبه نظام سلطه علیه مردم ایران در ماههای   های اخیر برای تغییر در ایران، به 
تضعیف پایگاه مردمی نظام اسامی و ایجاد گسست میان مردم و حاکمیت و در نهایت  رساندن 
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کشور به نقطه فروپاشی درونی و براندازی ویا تغییر در ماهیت آن معطوف شده است 
،تا از آن طریق بتوانند مانع اصلی در برابر سلطه امریکا و متحدانش در منطقه را از 
پیش پا بردارد. در این مسیر اگرچه ممکن است در تاکتیک میان کشور های سلطه 
اختاف نظر دیده شود، اما در راهبرد کان میان آن ها در رسیدن به هدف موردنظر 
اجماع وجود دارد و به همین دلیل است که طی سال های اخیر و به ویژه در دوران 
حضور ترامپ در کاخ ســفید، تمامی ظرفیت ها و روش های ممکن برای تحریم و 
فشار حداکثری علیه ایران توســط امریکا و متحدان اروپایی و منطقه ای اش به کار 
گرفته شد، به گونه ای که سطح تحریم آن ها به جایی رسیده است که یا برای تردد 
تیم وزارت خارجه ایــران در نیویورک محدودیت ایجاد کنند و یا به کشــتی های 
حامل ارزاق عمومی مردم در برزیل سوخت ندهند و یا اینکه کشور ها را وادار کنند 
که برخاف همه اصول انسانی از ســرویس دهی به هواپیما های مسافربری ایران 
خودداری کنند. آنچه در این میان عصبانیت ســردمداران کاخ سفید و متحدان 
غربی اش را برانگیخته، عاوه بر ناتوانی در ایجاد گسست در حاکمیت و میان مردم 
و نظام اسامی، تقویت و تحکیم این رابطه، به گونه ای است که طی سال های اخیر 
این پیوند و همراهی کم سابقه بوده، به گونه ای که سردمداران کاخ سفید که زمانی 
از راهبرد فشار حداکثری امریکا به گونه ای یاد می کردند که »مردم ایران« نان برای 
خوردن نداشته باشند، اکنون آنان را براین واداشته که بخواهند با مردم ایران گفتگو 

کنند که هدف آن ها فشار بر مردم ایران نیست!
روزنامه وال استریت ژورنال ماه گذشته بر این نکته اذعان کرد که دولت امریکا کمپین 
تبلیغاتی گسترده ای را در فضای مجازی راه اندازی کرده که هدف آن کاهش اعتماد 
مردم ایران به حاکمیت و مقصر جلوه دادن مســئوالن نظام در مشکات اقتصادی 
اخیر است، این روزنامه به عنوان یکی از مصادیق این راهبرد کاخ سفید، به تاش 
دولت امریکا در فضای مجازی در ترند شدن هشتگ های ضد ایرانی اشاره می کند که 
هدف آن ها معطوف به ناکارآمدی نظام بود، اما صریح تر از آن مواضع اخیر پمپئو، وزیر 
خارجه امریکا در آمادگی گفت وگوی مستقیم با مردم ایران یا دلسوزی برایان هوک 
مسئول گروه اقدام ایران در وزارت خارجه امریکاست که در پیامی ویدئویی مدعی 
می شود که تحریم های امریکا مردم ایران را هدف قرار نداده و این تقصیر مسئوالن 

ایرانی است که باعث شده، تحریم های امریکا جلوه گر شوند.!
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در ریشه یابی چرایی تمرکز دشمنان نظام اسامی بر ایجاد گسست میان مردم و حاکمیت 
و با هدف کاهش سرمایه اجتماعی نظام که می تواند به فروپاشی از درون بینجامد، تردیدی 
نمی توان داشت که روند رقابت های انتخاباتی ریاســت جمهوری در سال 1396 که به ارائه 
منفی ترین تصویر از نظام در طول چهل سال گذشته انجامید، نقش اساسی داشت و پس از آن 
بود که در ادامه آن در آشوب های دی ماه 1396 و روند تشدید تحریم های اقتصادی دشمن که 
فرصت طلبی مفسدان اقتصادی و ضعف عملکرد و یا همراهی بعضی از مسئوالن اجرایی کشور 
به آن دامن زد، در روند کاهش سرمایه اجتماعی نظام مؤثر بود. به همین دلیل بود که دشمنان 
نظام اسامی با هدایت و سناریو پردازی ضدانقابیون فراری و برخی از جریان های داخلی، به 
تابستان داغ 97 و یا ناتوانی مردم ایران  از بزرگداشت چهلمین سالگرد انقاب وفروپاشی آن 

در زمستان 1397 امید بسته بودند. 
براین اساس  دشمنان نظام اسامی  با هدف جلوگیری از تقویت وتثبیت موقعیت نظام اسامی، 
در عین تشدید تحریمهای اقتصادی در راهبردهای جنگ نرم وعملیات روانی خود  وحتی 
معتبر نمایی تهدید نظامی بر  محورهای زیر وبا هدف جلوگیری از تقویت اعتماد عمومی به 

نظام متمرکز شده اند:
1- تاش  برای مقصر جلوه دادن  مســولین نظام ونهادهای انقابی به عنوان عوامل اصلی 

مشکات مردم
2- تاتش آمریکا برای تشکیل ائتاف بین اللمللی علیه ایران با هدف  همراه سازی کشورهای 

آسیایی واروپایی  و خروج از یک جانبه گرایی در مواجهه با ایران
3- تشدید اقدامات تروریستی با هدف زیر ســئوال بردن مهمترین نقطه قوت کشور یعنی 

»تأمین امنیت مطلوب«که در نظرسنجی های از مردم ایران  برآن  تصریح شده است 
4- دامن زدن به ناهنجاریهای اجتماعی به ویژه بی حجابی 

5- سناریو پردازی برای تخریب وتضعیف نیروهای انتظامی 
6- مقابله سازماندهی شده با آمران به معروف وناهیان از منکر و منفعل سازی آنها

ویژگی های میدانی  مقاومت فعال
واکنش قدرتمندانه ایران که نماد »مقاومت فعال« است، در ماههای اخیر در برابر راهبردهای 
دشمنان ، نشان داد که سیا ست های انتخاب شده توسط تیم افراطی حاکم بر کاخ سفید، مبنی 
بر اینکه با تصاعد بحران و بزرگنمایی تهدید قادرند سیاست های فشار حداکثری کاخ سفید را 
به نتیجه برسانند توهمی بیش نیست. همانگونه که در عرصه دیپلماسی و پیگیری حقوق ایران 
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در عرصه برجام، روند عمل دستگاه های اجرایی پس از بیانیه شورای عالی امنیت ملی 
تغییر کرده است. در عرصه دفاعی و امنیتی نیز شرایط تغییر کرده و اگر تاکنون ایران 
نسبت به تجاوز های هواپیما ها و یا قایق ها و ناو های امریکایی غمض عین داشت، بعد 

از این شرایط تغییر خواهد کرد:
1-اقدامات ایران منبعث از  تفکر ناب انقابی  امــام خمینی)ره( و مقام معظم 
رهبری)مدظله العالــی(، دقیقا منطق اسام ناب محمدی است که به قول شهید 
مطهری، هرچه بیشتر موردحمله واقع شود، شکوفاتر می شود.توفیقات نظام 
کارآمدی این تفکر را برای جهانیان وبه ویژه مسلمانان منطقه اثبات کرد . 
پاسخگویی به موقع  ومقتدرانه ایران  نشان داد که هر دولتی، هراندازه برای 
ایران اسامی تنش ایجاد کند، به همان میزان یا بیشتر متحمل تنش خواهد 
شد. برای نخستین بار آنچه دشمن مشاهده می کند این است که ایران یک 
راهبرد کاما شجاعانه در پیش گرفته که در برگیرنده ترکیب پیچیده ای از 

عقانیت در طرح  ریزی و ریسک پذیری در عملیات است.
2-تحقق مقاومت فعال  سبب شده است که  تصویر ذهنی دشمن از ایران، محاسبات 
و امکانات آن و منطق حاکم بر تصمیمات آن دگرگون شــود. این یک واقعیت 
انکارناپذیر است که رفتار کم وبیش منفعانه ما در طول یک سال بعد از خروج 
آمریکا از برجام، نوعی بدآموزی در ذهن دشمن ایجاد کرده بود مبنی بر اینکه 
می تواند فشار بیاورد و پاسخ نگیرد و همچنین برجام به عنوان مهم     ترین دارایی 
راهبردی آمریکا در ایران مصون و بدون هرگونه آسیب باقی بماند. اکنون دشمن 
می داند که اصطاحا تنش، موازنه شده و دوران فشــار با هزینه صفر به پایان 
رسیده است. شاید ایران نتواند محاسبات آمریکا را بسادگی تغییر بدهد یا روند 
فشارها را متوقف کند ولی حداقل این است که توانسته در همین زمان کوتاه این 
موضوع را تثبیت کند که به اندازه ای که فشار ببیند پاسخ خواهد داد و برای این 

کار امکانات، اراده و اجماع الزم را دارد.
3- راهبرد مقاومت فعال،یک راهبرد همه جانبه اســت که تمام ارکان قدرت ملی 
ایران را درگیر کرده است. همان طور که راهبرد فشار حداکثری آمریکا به ایران 
یک راهبرد همه جانبه بوده، استراتژی پاسخ دهی به آن هم همه جانبه طرح  ریزی 
شده و دشمن در حال دریافت ضرباتی است که تنوع بی سابقه ای دارد. در واقع 
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این موضوع قطعی است که آمریکایی ها هرگز تصور نمی کردند ایران بتواند در زمانی کوتاه 
و با طراحی یک راهبرد کاما فشرده، ارکان قدرت ملی خود را به نحوی چنین یکپارچه 
تبدیل به اهرم  های فشار به آمریکا کرده و طبق یک نقشه پیچیده-که اجزای آن مکمل 

یکدیگرند- به کار بگیرد.
4- مقاومت فعــال  ابتکار عمل در صحنه را کامــا در اختیار ایران قرار داده و دشــمن را با 
غافلگیری  های پــی در پی مواجه کرده اســت. در این راهبرد جدید، ایــران از وضعیت 
پیش بینی پذیری که قبا در آن قرار داشت تقریبا به طور کامل خارج شده و عدم تقارن و 
پیش بینی ناپذیری در رفتار خود را به جایی رسانده که اساسا طرف مقابل قادر به تدوین 

یک راهبرد واکنشی موثر نیست.
5-روشهای مقابله ای  ایران  در حوزه مقاومت فعال  روی نقاط ضعف و نقاط محاسبه نشده 
از سوی دشمن متمرکز اســت. کاهش تعهدات برجامی یا تبدیل اهرم  های مقاومتی در 
منطقه به ابزارهای فشار به آمریکا و متحدان آن، حوزه   هایی است که هم آمریکا بشدت 
از آنها نگران است و هم خارج از محاسبات کاسیک آن درباره نوع رفتار ایران قرار دارد. 
کشانده شدن رویارویی به مناطق محاسبه نشده، نظام محاسباتی طرف مقابل را به نحو 

اساسی مختل کرده است.

دستاوردها 
1- قابلیت و کارآمدی نیرو های مؤمن به انقاب در دفاع از تمامیت ارضی و منافع راهبردی 
نظام اسامی به رغم تفاوت سخت افزاری با دشمن که در زدن پهپاد متجاوز امریکایی و 
یا توقیف کشتی انگلیسی تجلی یافت، برای دشمنان نظام اسامی این پیام را داشت که 
نیرو های مسلح جمهوری اســامی ایران در دفاع از منافع ملی خود در برابر قدرت های 
سلطه کوچکترین تردیدی به خود راه نمی دهند. این اراده این روز ها تأثیر خود را در نوع 
واکنش امریکایی ها که قرار بود محور یک ائتاف منطقه ای علیه ایران با ادعای حفظ امنیت 
کشتیرانی در منطقه باشند و عقب نشینی متحدان اروپایی و دست نشاندگان منطقه ای 

آن ها آشکار کرده است. 
2- کارآمدی تولیدات صنایع دفاعی کشور که در عملکرد سیســتم پدافندی سوم خرداد در 
اسقاط پیشرفته ترین پهپاد نظامی امریکا در ارتفاع 56 هزار پایی، تبلور یافت ، تاش دشمن 
در ایجاد یک جنگ روانــی در ناکارآمدنمایی خودکفایی ملــی در عرصه صنایع دفاعی و 
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موشکی را اثبات کرد. مردم ایران فراموش نمی کنند که تنها یک ماه قبل برایان 
هوک، مسئول گروه اقدام امریکا علیه ایران، مدعی شده بود که توان موشکی ایران 

»فتوشاپ« است. 

3- حوادث اخیر و هشدار قدرتنمدانه نیروهای جبهه مقاومت به آمریکا ومتحدانش 
در صورت اقدام نظامی علیه ایران  که مواضع سیدحسن نصر اهلل، رهبران حماس، 
گروه های انقابی عراق صراحت داشت و اعام آمادگی آن ها برای مقابله با هر 
تهدیدی علیه ایران، گواهی روشنی اســت که به رغم اراده دشمنان، جبهه ای 
جدیدی در جهان با محوریت انقاب اســامی شکل گرفته است  که می تواند 

سرنوشت آینده جهان را رقم بزند. 
4- نشانه های این تحول را در نوع عملکرد کشــور های منطقه، اروپایی ها و تغییر 
مواضع اماراتی ها و ســعودی ها به روشنی می توان دید. عقب نشینی اروپایی ها 
مبنی بر اینکه در پی تنش در منطقه خلیج فارس نیســتند و همچنین تأکید 
دوستان فرامنطقه ای ایران نظیر چین و روسیه و تأکید آن ها بر همراهی با ایران 
در برابر فشار های کاخ سفید، برآیندی از قابلیت ها و کارآمدی نظام و استحکام و 
افزایش سرمایه اجتماعی آن است. برخی  کشور های منطقه که زمانی روی این 
حساب بازکرده بودند که اگر با ایران درگیر شوند، آمریکا و انگلیس و فرانسه، از 
کشتی هایشان در خلیج فارس محافظت خواهند کرد، حال با این پدیده مواجه 
شده اند که این کشورها، در برابر اقتدار ایران، قادر به محافظت از خود هم نیستند

5- در عرصه داخلی نیز نشانه های این تغییر آشکار شده است؛ تقویت همبستگی 
ملی ،همراهی طیف های مختلف با ایســتادگی و مقاومت نظام در برابر فزون 
خواهی های دشمنان ،کاهش نشها واعتراضات اجتماعی به رغم کم نشدن از 
مشکات معیشتی مردم وبه ویژه اقشار ضعیف ،روند رونق اقتصادی کشور، بهبود 
عملکرد دستگاه قضایی، افزایش توان دولت در مدیریت فضای اقتصادی کشور 
و کنترل و مهار نرخ ارز به رغم تاش دشمن در دامن زدن به نگرانی های امنیتی 

و نظامی نویدبخش این تحول است. 



دستاوردهای 
مقاومت فعال در 
تحکیم وحدت 
واقتدار ملی

عباس حاجی نجاری 
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بایسته ها
حضرت آیت اهلل خامنه ای )مدظله العالی( روز سه شنبه 24  اردیبهشــت ماه  در دیدار مسئوالن و 
کارگزاران نظام با اشاره به اقدامات خبیثانه آمریکا در تشدید فشارها تحریم ها علیه مردم ایران، 
برای »تغییر محاسبات و تسلیم شدن مسئوالن« و نیز »فاصله گرفتن مردم از نظام« یادآور 
شدند : در مواجهه با دشمن دو راه بیشتر وجود ندارد یا عقب نشینی ما و پیشروی متقابل آنها و 
یا مقاومت و ایستادگی که تجربه ما در جمهوری اسامی نشان می دهد هر جا در مقابل دشمن 
مقاومت کردیم، جواب گرفتیم.در شرایط تشدید فشارحداکثری وجنگ روانی دشمن که با 
هدف خنثی سازی دستاوردها وبرکات مقاومت فعال صورت می گیرد ،تاش اصلی نیروهای 
جبهه انقاب باید معطوف به نهادینه سازی دستاوردها  و تبدیل آن به سرمایه اجتماعی برای 

نظام اسامی باشد  
چشم انداز روشنی را که مقام معظم رهبری در پیش روی نظام در صورت تحقق بیشتر ابعاد این 
گفتمان مطرح کرده اند باید نقشه راه آینده مسئوالن کشور باشد. معظم له ماه گذشته  دردیدار با 
دست اندرکاران مراسم حج، تحقق آینده ای توأم با پیشرفت و عزت مسلمانان را نیازمند تاش و 
مجاهدت و همکاری خواندند و تأکید کردند: به فضل الهی، دشمنان وحشی و درنده ملت ایران و 
امت اسامی سرانجام مجبور می شوند در مقابل اسام زانو به زمین بزنند.ایشان  همچنین در دیدار 
اخیر ائمه جمعه سراسر کشور با ابراز خرســندی از دل بریدن ملت و مسئوالن از بیگانگان یادآور 
شدند: به برکت این دل بریدن کشور از درون در حال جوشیدن است و این حرکت تحسین برانگیز 
حتما به موفقیت های بیشتری منجر خواهد شد. ایشان توانمندی های افتخارآفرین دفاعی کشور را 
نتیجه فشار ها و دل بریدن از بیگانگان در دوران دفاع مقدس خواندند و افزودند: حرکت کنونی نیز 
به برکت تکیه بر خود در زمینه های مختلف از جمله اقتصادی به نتایج مهمی خواهد رسید. رهبر 
انقاب افزایش مراجعه دستگاه های دولتی به جوانان مبتکر و فعال را از جمله نتایج دل بریدن از 
بیگانگان دانستند و تأکید کردند: استمرار جوشش درونی به فضل الهی به استغنای واقعی ایران 

عزیز از بیگانگان منجر خواهد شد.
تقویت هماهنگی های داخلی در دو سطح »حاکمیتی« و »مردمی« ،گرفتن آرایش مناسب در مقابل 
آرایش جنگی دشمن علیه ملت ایران، بهره گیری از الگوی بازدارندگی دفاعی در عرصه مقابله با جنگ 
اقتصادی   وعملیات روانی وجنگ فرهنگی  دشمن ،تقویت روحیه مقاومت و ایستادگی در مردم توسط 
علما،نخبگان و رسانه ها  روشنگری آحاد جامعه نسبت به اهداف دشمن و اعتماد وباور به پیروزی ، از 

جمله اقداماتی است که در افزایش اعتماد وسرمایه اجتماعی نظام نقشی اساسی دارد.





دکرت عبدالله گنجی

یگر د ی  ب اه نقال ا با  می  سال ا ب  نقال ا ت  و  تفا
ب نقال ا م  و د م  گا رد  ج  ر مند ی  خص اه شا رب   مبتنی 
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         واژه انقاب از ریشه عربی اســت و از تبدیل انگور به شراب به دلیل دگرگونی 
ماهوی الهام گرفته است. اگرچه ریشه انقاب عربی اســت،  اما عرب ها به انقاب 
»ثوره« می گویند و معموالً لفظ انقاب را برای کودتا به کار می برند. در علم سیاست 
به پدیده ای انقاب می گویند که در یک کشور مستقل اتفاق افتاده باشد. قیام علیه 
استعمار خارجی را نمی توان انقاب دانست. در علم سیاست به اصالت انقاب هایی 
نظیر هند، الجزایر، کوبا و امریکا با تردید نگاه می کنند، زیرا در آنجا استعمار خارجی 
را اخراج کرده و حاکم مســتبد بومی را ســرنگون نکرده اند. بنابراین اصیل ترین 
انقاب های جهان را می توان انقاب انگلستان، فرانسه، روسیه، چین و ایران دانست. 
در این میان ایران تنها کشور جهان اســت که در 100 سال دو بار در آن انقاب به 

وقوع پیوسته است.
انقاب های مذکور از جهت رهبری، ایدئولوژی طبقات اجتماعی حاضر در انقاب، 
اهداف، علل، آرمان ها و مسیر طی شده، سرنوشت متفاوتی دارد. اما بین اندیشمندان 
علم سیاست در جهان در این موضوع اتفاق نظر وجود دارد که انقاب اسامی یک 
انقاب اصیل و استثنایی است که از جهت اهداف، ماهیت و طبقات اجتماعی، رهبری 
و ایدئولوژی کامًا متفاوت و متمایز از همه انقاب هاست، به صورتی که تئوری های 
انقاب را دچار »بحران معنا« کرد، زیرا هدف چهار انقاب دیگر صرفاً اقتصادی است، 
اما هیچ کس نمی تواند بگوید در انقاب اسامی حتی یک شعار یا پاکارد اقتصادی 
در دست مردم بوده اســت. این در حالی بود که 46 درصد مردم ایران زیر خط فقر 
بودند، اما انقاب آنها تنها انقاب فرهنگی و اعتقادی جهان است. در ادامه خصایص و 
ویژگی ها، آرمان ها و تمایزات این انقاب با انقاب های دیگر با عنایت به شاخص هایی 

که مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقاب ذکر می کنند، مقایسه خواهد شد.
بیانیه گام دوم می تواند مبنای شناخت روانشناسی مقام معظم رهبری نیز باشد. 
عایق، سایق، آرزوها، آرمان ها، اولویت ها و اهداف وی را می توان در این بیانیه دید.
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ساختار بیانیه گام دوم
   برای فهم و تببین چیستی و چگونگی اجرایی شدن بیانیه گام دوم انقاب ابتدا باید آن را در 
تراز نویسنده درک کرد و سپس به تحلیل، تبیین و پیدا کردن راه های تحقق آن همت گماشت. 

از مهم ترین نیازمندی ها برای درک آن شناخت ساختار بیانیه است.
بیانیه گام دوم، دارای سه بخش اساسی است که برای هر بخش باید اقدام متفاوت و متناسب 
انجام داد. بنابراین فهم ساختار آن می تواند ســاختار ذهنی خواننده را سامان دهد و نحوه 

برنامه ریزی برای تحقق آن را رهنمون شود.
بخش اول: خصایص، ویژگی ها و تمایزات انقالب اسالمی

در این بخش با ویژگی های انقاب اسامی و تفاوت آن با سایر انقاب ها آشنا می شویم. برای 
درک ارزش ها، ویژگی ها  و تمایزات انقاب اسامی با انقاب های دیگر، اشراف بر انقاب های 
دیگر ضروری است، بدون شناخت انقاب های دیگر خصوصاً انقاب های بزرگی چون انقاب 
روسیه، فرانسه، چین و انگلیس نمی توان ارزش ها و اصالت های انقاب اسامی را درک کرد. 
مقام معظم در این باره به مسائلی مانند حفظ جوشش انقابی در عین نظم سیاسی و اجتماعی، 
حفظ روحیه انقابی در عین تشکیل حکومت اشــاره دارند که خصلت منحصر به فردی در 
انقاب اسامی محسوب می شود. مروت انقابی، تجدیدنظرناپذیری، مداومت انقاب اسامی، 
خیانت نکردن به آرمان ها و حفظ اصالت شعارها، مردمی ترین انقاب جهان از جهت حضور 
همه اقشار )برخاف انقاب های دیگر که خاص یک قشر است( از جمله دیگر خصایصی است 

که در این بخش باید تبیین شود.

بخش دوم: چگونه جلو آمدیم و اکنون کجا ایستاده ایم
در این بخش به چالش ها و کامیابی ها و توطئه های دشمنان و دستاوردهای مادی و معنوی 
انقاب اسامی می پردازند. رشد علمی و فرهنگی، نظام سازی، اقتدار ملی، قدرت منطقه ای، 
تحقق مردم ســاالری دینی در کشور، معنویت و شــهادت و... از جمله این دستاوردهاست. 
معظم له به دست آوردن این دستاوردها را در عین »بی تجربگی« می داند به این معنی که از 
جایی الگو و الهام نگرفتیم. کامیابی ها محصول عمل، تاش و اندیشــه بومی است و هر کجا 
انقابی عمل کرده ایم، دستاوردها نیز محقق شده است. جامعیت حرکت انقاب اسامی و 
عدم رشد تک بعدی از جمله مؤلفه های قابل درک در بخش دوم است که توأم با تاش در عین 

درگیری و چالش با دشمنان در تحریم، جنگ، تجزیه طلبی و ... بوده است.
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قیاس دستاوردهای 40 ســاله نه صرفاً در حوزه مادی توسعه بلکه در تمامی ابعاد 
همچون استقال سیاسی، وحدت ملی، غرور و عزت و اقتدار ملی در این بخش مورد 

تأکید قرار گرفته است.
بخش سوم: به کجا می رویم و چگونه باید برویم

در این بخش نقشه راه تمدن سازی با افق بلند با محورهای شش گانه مورد توجه قرار 
گرفته و خطاب به جوانانی است که سکاندار همه عرصه های علمی، فکری و مدیریتی 
کشور در آینده خواهند شد. این بخش نیاز به پیدا کردن راهکارهای عملیاتی دارد و 
چگونگی اجرا باید مورد توجه قرار گیرد. محورهای شش گانه مورد نظر در این بخش 
نشان می دهد شرط حرکت به سمت تمدن نوین اسامی درک جامعیت این بیانیه 
است. اقتصاد به عنوان یک محور اساسی در کنار دیگر ابعاد مانند سبک زندگی، عزت 
ملی در روابط خارجی، معنویت و اخاق، مرزبندی با دشمنان و... مورد توجه قرار 
گرفته است. جامعیت این خصایص و ویژگی ها نشان می دهد که انقاب اسامی در 
ادامه مســیر خود بر اصول اولیه همچون اسام سیاسی، روح اسام انقابی، حفظ 
استقال سیاسی و عزت ملی اصرار خواهد داشت. مرزبندی تمدنی با غرب الزمه 
هویت و تمدن متمایز مبتنی بر مبانی درون دینی است که در این بخش مورد توجه 
و دقت قرار گرفته است. بیانیه گام دوم در دو بخش حوزه عمومی و حاکمیت توأمان 
باید مورد بررسی قرار گیرد. عملیاتی شدن بخش هایی از آن مانند ورود جوانان به 
عرصه های مدیریتی کشور نیاز به قوانین و ضوابط حاکمیتی دارد که مجلس و دولت 

باید با کمک اتاق های فکر نظام بدان اهتمام ورزند.
آنچه در ادامه خواهد آمد مربوط به بخش اول بیانیه است که به خصایص، ویژگی ها 
و تمایزات انقاب اسامی با انقاب های دیگر می پردازد. البته تا حدودی به بخش 
دوم نیز مرتبط است، اما به بخش سوم که نگاه به آینده است و باید فراتر از تبیین به 

چگونگی آن اندیشید، مرتبط نخواهد شد.
خصایص و تمایزات انقالب اسالمی:

در بخش اول بیانیه گام دوم انقاب اسامی مقام معظم رهبری به معرفی انقاب 
اسامی می پردازند. ابعاد و اهداف و آرمان های آن را توصیف می کنند و تمایزات آن 
را برجسته می نمایند. شرط ارزش گذاری برای درک تمایزات و خصایص اختصاصی 
انقاب اسامی شناخت اجمالی از انقاب های دیگر است. مقایسه انقاب اسامی 
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با انقاب های بزرگ دیگر می تواند معنادهی به آن را تسهیل و ارزش آن را برجسته تر کند. در 
ادامه به ویژگی های اصلی مندرج در بیانیه گام دوم با اشاره ای به انقاب های دیگر می پردازیم.

1- ایدئولوژی: 
ایدئولوژی الزمه هر انقاب کاسیک است )انقاب غیررنگی(. به تعبیر دیگر هیچ مبارزه ای 
بدون ایدئولوژی اتفاق نمی افتد. ایدئولوژی بایدها و نبایدهای یک انقاب را ترسیم و غیریت و 

هویت آن را متمایز و ماهیت حقیقی آن را معرفی می کند.
انقاب اسامی تنها انقاب جهان است که از ایدئولوژی های ماتریالیستی پیروی نمی کند. 
پیوند اعتقادی و الهی امام و امت در آن جلوه گری می نماید و عنصر شهادت برای اهداف متعالی 
و غیرمادی مفهوم سازی می شود و دوگانه حسینی- یزیدی قدرت بسیج گری انقاب اسامی 
را به اوج می رســاند. حال آنکه انقاب های دیگر از سه تئوری پیروی می کنند؛ 1- فقر عامل 
انقاب، 2- رفاه عامل انقاب و 3- فقر بعد از رفاه عامل انقاب. در چین دهقانان، در روسیه 
و فرانسه کارگران و در انگلیس کارگران و زمین داران کوچک برای رفاه بهتر قیام کردند، اما 
انقاب اسامی در تعریف بنیانگذار آن »پرتویی از نور عاشوراست« یا اینکه »نور خدا در این 
کشور جلوه گر شده است. قدر این جلوه الهی را بدانید« بنابراین انقاب اسامی تنها انقاب 
جهان است که از وحی و آســمان الهام می گیرد و فریاد عزت طلبی را مبنی بر »قاعده نفی 
سبیل« فریاد زده است. ماتریالیســم و مادی گرایی در آن راهی ندارد و خالصاً برای آزادی و 

حاکمیت احکام الهی است. 
2- مروت انقالبی: 

مقام معظم رهبری یکی از خصایص انقاب اسامی را مروت انقابی می دانند. برای درک این 
مهم باید سطح و میزان خشونت انقابیون در کشورهای دیگر با انقاب اسامی مقایسه شود. 
بعد از فروپاشی نظام پیشــین در ایران، حداکثر افرادی که از نظام پیشین محاکمه و اعدام 
شدند به 150 نفر نمی رسید، حال آنکه تصفیه های خونین در انقاب چین، روسیه و فرانسه 
میلیونی است. مواجهه نظام با بنی صدر نمونه دیگری از مروت انقابی است که اجازه دادند از 
کشور خارج شود و دو گزاره اعدام و حبس را برای او اعمال نکردند. نمونه دیگر مواجهه نظام 
با طراحان تقلب و فتنه 1388 است. به رغم اینکه نظام می دانست که این کار یک طراحی از 
قبل انجام شده بود که با هدف انقاب رنگی صورت گرفت و خروج بر حاکمیت و عدم تمکین 
به قانون نتیجه آن بود، اما از اعدام سران و طراحانش خودداری کرد. تحمل همسایگانی که در 
جنگ هشت ساله با همه وجود در خدمت صدام بودند نیز نمونه دیگری از این دست مروت 



30

73
شهریور ماه 1398
هيأت رزمندگان اسالم

است. خشونت در علم سیاست برای انقاب ها امری پذیرفته شده است، اما حداقل 
بودن آن در انقاب اسامی وجه تمایز آن با انقاب های دیگر است، حتی در انقاب 
چین پس از 17 سال از انقاب بیش از یکصد هزار نفر از انقابیون را به دلیل انحراف 
از اصول اولیه انقاب اعدام کردند،  اما انقاب اسامی با ریزش ها با تساهل برخورد 

کرده است.
3- تجدیدنظرناپذیري در عین تصحیح اشتباهات:

تجدیدناپذیري اصول و مباني از کلیدي ترین بخش هاي بیانیه گام دوم اســت که 
بســیاري را عصباني کرد. اینکه از چه چیز کوتاه نمي آییــم و چه چیزي را اصاح 
مي کنیم باید روشن و شفاف شود. بدون تردید همه مواردي که کامیابي هاي نظام 
جمهوري اسامي را به ارمغان آورد باید استمرار یابد و همه آنچه ایران را نسبت به 
گذشته معاصر با قامتي بلندتر و مقتدرتر نشان مي دهد باید مورد تأکید قرار گیرد. 
به صورت طبیعي تجدیدنظرناپذیري در اصول و آرمان هاي اساسي است که جنبه 

هویتي به خود گرفته است.
مؤلفه هاي اساسي همچون مردم ساالري دیني )اســامیت- جمهوریت(، اسام 
سیاسي، اصرار بر تمایز هویتي و تمدني با غرب خوب/ بد، جست وجوي عزت در سایه 
اسام، بومي گرایي در مدل هاي اداره کشور، نظام سازي و دانش، کم کردن سلطه 
جهانخواران از حوزه جهان اسام، باور به جامعیت و جهانشمولي اسام، اعتقاد به 
اسام اجتماعي، اصرار بر امام، والیت فقیه، استقال سیاسي، نپذیرفتن بازگشت به 
شرایط قبل از انقاب اسامي و حمایت از مستضعفین و مظلومان از جمله اصولي 

هستندکه تجدیدنظرناپذیر خواهند بود.
در تبیین چرایي اصرار بر موارد ذکر شده کافي است تا ایران امروز را با 230 سالي 
که با غرب آشنا شدیم، مقایســه کنیم، تجزیه کشــور، قراردادهاي استعماري، 
کودتا، حاکمان دست نشانده، انتخاب نخست وزیران و صدراعظمان توسط غرب، 
کاپیتوالسیون، حق توحش، نبود مردم در صحنه هاي سیاسي و اجتماعي کشور، 
ژاندارمي منطقه و... به ما گوشــزد مي  کند که تجدیدنظرطلبي به معناي تحجر و 

واپس گرایي و غلتیدن در دامن نظام سلطه است.
تمرین و تجربه استقال خواهي در 40 سال گذشته و ایجاد بنیان هاي مستحکم 
اعتقادي و فکري و زیربنایي و ایستادگي مقابل قلدران عالم در جنگ نامتقارن که 
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مبني بر باور دیني و حضور مردمي است ما را مصمم مي کند که تجدیدنظرطلبي به معناي 
خودکشي و حذف همه آورده ها و فروریختن بنیان رفیعي است که حضرت امام با گفتماني 
متمایز در جهان معاصر به ارمغان آورد. تجربه 230 ســاله آشنایي با غرب نشان مي دهد که 

هیچ شاخصي جز اسام نمي تواند وجه تمایز و شاخص مقاوم ساز و ظلم ستیز ایرانیان گردد.
ایران معاصر نشان مي دهدکه نحله هایي همچون ملي گرایان و روشنفکران در نگرش و عمل، 
پیاده نظام اندیشه و مرام غرب بوده اند. یا از کنار آورده ها و داشته هاي بومي گذشته اند یا از آنها 
ابراز برائت کرده اند. اما امام ثابت کرد که کلید مقابله با تحقیرکنندگان داخلي و خارجي ایران، 
اسام است و مردم نیز لبیک گفتند و ثابت شد همه تفکرات و افرادي که قبل از امام با پهلوي ها 
در چالش بودند، فاقد پایگاه مردمي جهت تغییر بوده اند و علت اصلي عدم اقبال مردمي به آنان 

نیز عدم تمسک آنان به اسام بوده است.
اما در بعد اصاح خطاها و اشتباهات باید دقت شود که با تجدیدنظرطلبي اشتباه گرفته نشود، 
روش ها، تاکتیک ها، سیاست ها و برنامه ها در بستر زمان دچار قبض و بسط مي شوند، اما اجتهاد 

در اصول هرگز صورت نمي گیرد.
نظام اسامي اصاحات بارز و برجسته اي در 40سال گذشــته انجام داده است که مي توان به 
مواردي مانند اصاح قانون اساســي، تمرکز در قوه مجریه، تمرکــز در رهبري، ایجاد مجمع 
تشخیص مصلحت در قانون اساسي با هدف تشخیص مصلحت مردم )بخوانید مصلحت سنجي 
برخاف شرع و قانون(، پیشگیري از ورود دگراندیشان به حکومت با هدف پیشگیري از استحاله 
و انحراف آن، بازگشت از اشتباه کنترل جمعیت، اعتراف به ضعف در اجراي عدالت در کشور و 
تاش براي اصاح آن، اصاح بسیاري از قوانین دهه اول انقاب، مردمي کردن امنیت در مناطق 
مرزي، تاش جهت ورود جوانان به حوزه هاي مدیریتي و عبادي کشور و اخیراً اصاح اشتباه 

بانکداري نیروهاي مسلح نمونه هایي است که نظام اسامي دست به اصاح زده یا مي زند.
اگر کسي اصاح اشتباهات را به معناي بازگشت کساني که با انقاب اسامي سرنگون شده اند یا 
ورود کساني که سکوالریسم را فریاد مي زنند بداند، مطالبه اشتباهي است. در همه پیشنهادات 
اصاحي باید همسویي اسام و جمهوریت با هم صورت گیرد و هر پیشنهاد اصاحي که یکي را 
نادیده بگیرد یا در گفتمان و رفتار نمود نداشته باشد، به معني تجدیدنظرطلبي است و  حتماً 

مورد توجه نخواهد بود و با اندیشه بنیانگذار نیز در تعارض خواهد بود.
در انقاب چین پس از فوت مائو، تجدیدنظرطلبي اتفاق افتاد و امروز کشــور چین از انقاب 
کمونیستي فقط تک حزبي بودن آن را نگه داشته  است، اقتصاد خصوصی به رسمیت شناخت 
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شد و بویي از انقاب 1949 در چین نمي آید. در روسیه انقاب لنین توسط استالین 
به یک دیکتاتوري خشــن تبدیل شد که شدت خشونت و فشــار منجر به ایجاد 
زمینه هاي فروپاشي شوروي سابق شد. در غرب )فرانسه - انگلستان( انقاب هایي 
که براي مساوات، عدالت و برابري انجام شد در بستر تاریخي به سرمایه داري بي رحم 
تبدیل شد. به صورتي که هم اکنون پنج ماه است روزهاي شنبه پاریس مرکز تجمع 
معترضان علیه نظام سرمایه داري است و دهها تن کشته و مجروح و صدها تن روانه 

زندان شده اند.
4- پیش برندگي با جوشش انقالبي و نظم سیاسي- اجتماعي به صورت توأمان

معموالً انقاب هاي جهان پس از پیروزي و تثبیت به نهادسازي مشغول مي شوند و 
ماهیت و روحیه انقابي رخت برمي بندند. از خصایص منحصر به فرد انقاب اسامي 
این است که در عین نظام سازي و تولد محصولي به نام »جمهوري اسامي« روحیه 
انقابي در کشور حفظ شد و ّسر استقامت ما در این 40 سال در همین نقطه است. زیرا 
ماهیت حقوقي صرف )جمهوري اسامي( که مشحون از بوروکراسي و دیوان ساالري 
اســت نمي تواند مقابل آن همه هجمه جهان استکبار تمام قامت بایستد، جوشش 
انقابي همزمان با نظم سیاسي و اجتماعي یعني در عین حفظ دیوان ساالري، روحیه 

شهادت طلبي و استکبارستیزي همزمان در کشور حفظ شده است.
حضرت امام خمیني وقتي دستاوردهاي جنگ تحمیلي را برمي شمارند، مهم ترین 
آن را »اســتمرار روح اســام انقابي در پرتو جنگ« مي داند )صحیفه امام جلد 
21- 67/12/3(. بنابراین امام نیز معتقد به اســتمرار روح انقابي در کشور بود و 
خود ایشان در سال هاي 1366 و 1367 به مراتب انقابي تر از سال هاي اولیه انقاب 
بود. اگر در سال هاي اولیه کفه ترازوي مبارزه ایشان پهلوي بود، در اواخر عمر کفه 
ترازوي مبارزه اش علیه اســتکبار بود که:»ما درصدد خشکانیدن ریشه هاي فاسد 
سرمایه داري، کمونیســم و صهیونیسم در جهان هســتیم و تصمیم گرفته ایم به 
یاري خداوند بزرگ نظام هایي که بر این سه پایه استوار است، نابود سازیم و اسام 
رسول اهلل)ص( را جایگزین کنیم. )همان -67/4/29( بنا بر آنچه نظام جمهوري اسامي 
را تاکنون در جهان متمایز و برجسته نموده است حفظ این روحیه انقابي و تسلیم 

نشدن به خاطر مشکات روزمره است.



76

30

شهریور ماه 1398
هيأت رزمندگان اسالم

تفاوت انقالب 
اسالمی با 
انقالب های 
دیگر مبتنی بر 
شاخص های 
مندرج در گام 
دوم انقالب 
دکتر عبداهلل گنجی

ماهیت حقیقي و حقوقي:
حضرت آیت اهلل خامنه اي جوشش انقابی همزمان با نظم سیاسی را به صورت دیگري نیز در 
1387/9/24 در دانشــگاه علم و صنعت طرح کردند. ایشان معتقدند: نظام جمهوري اسامي 
داراي دو ماهیت/ هویت/ ساخت اســت. یک ماهیت حقوقي دارد که همین ساختارهاي نظام 
هستند؛ سه قوه، خبرگان رهبري، نیروهاي مســلح و... یک ماهیت حقیقي  دارد که عبارت از 
روح آن ماهیت حقوقي است و معتقدند ماهیت حقیقي به مثابه مظروف است که اگر در ظرف 
جمهوري اسامي ریخته نشود، مثال جمهوري اســامي مثال دندان پوکي است که به ظاهر 
زیباست، اما با اولین ضربه سخت فرو مي پاشد. محتواي ماهیت حقیقي نظام جمهوري اسامي 
از نظر ایشان عبارت است از: دشمن شناسي، استکبارستیزي، برادري و برابري، مردمي بودن 
مسئوالن، نفي اشرافیگري، عدالت، تکریم شــهیدان و فرهنگ شهادت. این خصایص را اگر از 
نظام جمهوري اسامي جدا کنیم، دیگر خاصیتي نخواهد داشت. در این صورت امام و رهبر نام 
این نظام را »جمهوري اسامي اسمي« مي گذارند که یا با نظام هاي دیگر فرقي نمي کند )رهبري 
معتقدند( یا با نظام طاغوت فرقي نمي کند)امام معتقد بودند(. اگر به دستاوردهاي انقابي اسامي 
نیز نگاه کنیم هرجا که به قله رسیده ایم، مدیون روح اسام انقابي و حضور انقابیون بوده ایم. 
روشنفکران و غیر انقابیون در این 40 سال آورده خاصي براي ملت ایران نداشته اند، اما اگر در 
هسته اي به قله رسیدیم مدیون یک انقابي مؤمن به نام شهید شهریاري هستیم. در موشکي 

مدیون تهراني مقدم و در سلول هاي بنیادي مدیون مرحوم کاظم آشتیاني  هستیم و...
آنچه ما را در مقابل امریکا نگه داشته و از سوي دیگر موجب جذابیت براي ملت هاي تحت ستم 
و مسلمانان آزاده شده است نیز همین روحیه انقابي است وگرنه ماهیت حقوقي جمهوري 

اسامي به خودي خود جذابیتي ندارد.
این روحیه در انقاب هاي دیگر استمرار نیافت، به همین دلیل تبدیل به نظام هاي بوروکرات 
شدند و به سکون رسیدند و پس از رفاه احتمالي به کلي اهداف انقاب فراموش شد، اما مقام 
معظم رهبري همچنان مو به مو بر راه امام اصرار دارند و کوتــاه نمي آیند و هزینه آن را نیز 
پرداخت کرده اند و معتقدند در گام دوم انقاب نیز اگر جوانان همتراز انقاب اسامي میدان دار 
آن باشــند مي توانند قله هاي بزرگ تري را فتح کنند؛ چراکه در گام دوم انقاب بسیاري از 

زیرساخت هایي که در گام اول نبود، به وجود آمده و ادامه راه را تسهیل نموده است.
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5- مردمي بودن 
از جمله تأکیدات رهبري در بیانیه، گام دوم مردمي بودن انقاب اسامي است. این 
خصیصه را همگان قبول دارند، اما چگونگي آن را نمي دانند. شرط ارزش گذاري بر 
این خصیصه انقاب اســامي اطاع از انقاب  هاي دیگر است. انقاب  هاي بزرگ 
دیگر جهان »تک قشري« هستند. انقاب چین انقاب، دهقاني - روستایي است. 
در روسیه انقاب کارگري است، در فرانســه انقاب کارگري است و در انگلستان 
کشــاورزان علیه زمین داران بزرگ به میدان آمدند و قدرت وابســته به اشراف را 
مشروطه کردند، اما در انقاب اسامي »همه قشــري« جایگزین تک قشري شد. 
نمي توان هیچ قشــري را محور انقاب اسامي دانســت یا حذف کرد. کارگران، 
معلمان، اســاتید، دانش آموزان، بازاریان، روحانیون، اصناف، نظامیان و ... همه در 
انقاب اسامي حضور داشتند و هیچ قشري نمي تواند خود را سرآمد معرفي کند، 
به همین دلیل رهبري، انقاب اسامي را اصیل ترین انقاب تاریخ مي داند که همه 
ملت در آن حضور دارند. تنها انقابي است که به رغم اینکه 46درصد مردم زیر خط 
فقر زندگي مي کنند، اما در شعارهاو پاکاردهاي انقابیون یک شعار اقتصادي وجود 
ندارد. آزادي و حاکمیت اسام و اســتقال شعار اصلي انقاب است و به قول خانم 
»هانا آرنت« از نظریه پردازان انقاب، »من انقابي را مي ستایم که براي آزادي باشد 

نه براي شکم.«
از فرداي پیروزي انقاب اســامي تاکنون نیز جمهوري اسامي همه بحران ها و 
مسائل خود را با حضور ملت رفع کرده اســت. جنگ تحمیلي هشت ساله، بحران 
1378، فتنه 1388، تجزیه طلبی، ایستادن مقابل قلدرهاي جهان و ... فقط با حضور 
مردم حل شده است و قدرت بسیج گري نظام اسامي مدیون ملتي است که به رغم 

همه سختي ها، کاستي ها تصمیم به عدم تسلیم و استقال خواهي گرفته است. 
6- عدم خیانت به آرمان ها و حفظ اصالت شعارها

انقاب ها بعد از تثبیت معموالً  از شــعارهاي اولیه عدول مي کنند. علت اصلي این 
عدول، ماتریالیستي بودن ایدئولوژي انقاب است. کمال در انقاب  هاي  دیگر صرفاً 
رفاه بهتر است و هر روش و جهتي که آن را محقق کند مورد توجه قرار مي گیرد. در 
انقاب اسامي آرمان  ها در تراز جامعیت و جهانشمولی  اسام طرح و قواعد الهی بر 

اصول آن حاکم شد. 
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تفاوت انقالب 
اسالمی با 
انقالب های 
دیگر مبتنی بر 
شاخص های 
مندرج در گام 
دوم انقالب 
دکتر عبداهلل گنجی

اینکه رهبر انقاب بر حفظ اصالت شعارها اصرار دارد و با صراحت بر عدم خیانت به آرمان ها 
تأکید مي کند، به این معناست که رهبران انقاب اسامي با همان اهداف و آرمان ها و شعارهایي 
که مردم را به میدان آوردند، ادامه مسیر را طي کردند. رهبران انقاب اسامي برخاف دیگر 
رهبران انقاب ها، مردم را سپر تکثر ثروت یا تعیش خود نکردند و صادقانه با مردم پیش آمدند. 
اینطور نبود که مردم فرزندان خود را به قربانگاه بفرستند و رهبران انقاب به دنبال قدرت و 
ثروت و سازش باشند. اهداف و آرمان  هاي  انقاب اسامي به خاطر توسعه و رفاه بهتر به مسلخ 
برده نشد و در مقابل فشارهاي دشمنان، مسئوالن دوگانه رفتار نکردند. حضرت امام)ره( در 
این باره مي فرمایند: »کسي گمان نکند ما راه سازش با جهانخواران را بلد نیستیم، اما هیهات 

که خادمان اسام به ملت خود خیانت کنند.« )صحیفه امام، جلد 1367/4/29-20(
آرمان  هاي  انقاب اسامي از اول در سه سطح 1- ایران و ابعاد مختلف آن نظیر، عدالت، توجه 
به مستضعفین، استقال سیاسي و اقتصادي.2- جهان اسام نظیر وحدت مسلمانان در مقابل 
قلدران عالم و حمایت از سربازان جهان اسام در جنگ اعتقادي.3- عالم مستضعفین و بیدارکردن 
مستضعفین جهان علیه استکبار پایه گذاري شــد. امام)ره( درباره گروه اخیر مي فرمایند: »اي 
محرومین و مستضعفین جهان! از این برزخ بي انتهایي که انقاب اسامي علیه جهانخواران آفریده 

است، استفاده کنید. بیدار شوید که در کنار النه  هاي  گرگ زندگي مي کنید.« 
امروز پس از 40 سال از انقاب همچنان وحدت جهان اسام، مبارزه با استکبار، اصرار به عدم 
سازش با جهانخواران و توسعه بومي، خودکفایي و تبدیل شدن جهان اسام به قدرت جهاني 

مدنظر انقاب اسامي است. 
مطالعه موردي: 

انقاب چین در سال 1949 با هدف عدالت و برابري توسط دهقانان شکل گرفت. مائو رهبر 
انقاب چین آنقدر بر مستضعفین اصرار داشت که انقاب کمونیستي شوروي سابق را همان 
نظام سرمایه داري مي دانست و تاش مي کرد قرائتي متفاوت از انقاب خود با عنوان »کمونیزم 
چیني« ارائه کند. 17 سال پس از پیروزي یعني در سال 1966 مائو متوجه شد که بسیاري از 
همراهان و انقابیون از آرمان  هاي  انقاب چین عدول کرده اند. گاردي را با عنوان »گاردسرخ« 
به فرماندهی همسرش شکل داد. وظیفه این گارد تصفیه حزب کمونیست از کساني بود که 
از آرمان  هاي  کمونیست عدول کرده بودند. بیش از یکصد هزار نفر از حزب کمونیست اعدام 
شدند و نام آن را نیز »انقاب فرهنگي چین« گذاشتند. )ما هم انقاب فرهنگي داشتیم، اما 

بدون خشونت بود و البته توفیقي هم نداشت(
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بعد از فوت مائو جانشینان وي احساس کردند باید مسیر دیگري را انتخاب کنند، 
زیرا آن یکصد هزار کشته در پرونده انقابیون چین ثبت بود. از سوي دیگر هویت 
و داشته  هاي  خود را مدیون مائو مي دانستند، بنابراین از آرمان  هاي  انقاب عدول 
و راه دیگري را انتخاب کردند. اقتصاد خصوصي و سرمایه داري و ... انتخاب کردند، 
اما صرفاً تک حزبي بودن کمونیست باقي ماند. ولي براي اینکه بگویند ما جانشینان 
مائو هستیم )با شروع حکومت دنگ شیائوئینگ( صرفاً عکس مائو را باالي سر خود 
نصب مي کردند و راه خــود را مي رفتند و اکنون نیز این گونه اســت. حال آنکه در 
انقاب اسامي این گونه نشد. رهبر انقاب از سلف خود یعني امام خمیني به عنوان 
»یگانه دوران« و »امام اســتثنایي« نام مي برند و وي را در دامنه عصمت مي دانند 
و در خرداد 1397 در حرم امام فرمودند: »ما راه امــام را مو به مو دنبال کردیم« و 
برخي از محورهاي آن را برشمردند. نبرد 40 ســاله با امریکا نیز نشان مي دهد که 
علت دشمني  هاي  آنان ثبات قدم نظام جمهوري اسامي بر آرمان  هاي  اولیه است؛ 
آرمان هایي که حتي برخي از انقابیون را نیز خسته کرد و به ریزش ها پیوستند و 
نتوانســتند بین رفاه و مبارزه جمع نمایند، اما کلیت مسیر انقاب اسامي بدون 
تحریف و سازش به سمت تمدن اسامي در گام دولت در حرکت است تا پس از تحقق 

جامعه پذیري به سمت تمدن اسامي رهنمون شود. 

منابع و مآخذ:
 WWW.KHAMENEI.IR -1

2- صحیفه امام جلد 21
3- کالبدشکافی چهار انقاب، کارنس کرین برینتون، ترجمه محسن ثاثی، نشر 

زریاب، 1390
4- انقاب چین، جرم چه آن، ترجمه ضیاء شفیعی، تهران 1360

5- مارکسیسم چینی، ادریان چان، ترجمه بهرام نوازنی، دفتر مطالعات سیاسی و 
بین المللی، 1383

6- روزنامه جوان 1397/12/18



رضا داوری
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"افول آمریکا"، "زوال ایاالت متحده آمریکا"، فروپاشی تمدن غرب" و "پایان قرن 
آمریکایی" از جمله گزاره هایی اســت که در دهه های اخیر توسط اندیشمندان و 

اندیشکده های فراوانی پیش بینی شده است. 
   افول امپراطوری ها، ناگهانی و آنی نیست و قدرت های بزرگ همیشه به آهستگی 
سیر تزلزل و ضعف خود را طی کرده اند و آمریکا نیز از این قاعده مستثنی نیست. 
ظهور قدرتی به نام آمریکا در قرن بیســتم، یک واقعیت است. این قدرت بزرگ در 
رقابت با رقبای خود، بر این تصور بود که می تواند به دالیل گوناگون، تنها قدرت برتر 
در قرن بیست ویکم بوده و نظم نوین جهانی را در چارچوب یک نظام تک قطبی با 

پشتوانه های ایدئولوژیک متضاد ولکن مادی گرایانه ایجاد کند.
  اگر در دهه 50 قرن گذشته و تا دو دهه قبل، آمریکا در بسیاری از نمادها جایگاه 
اول را داشت، حاال و در قرن 21 این کشور یک به یک نمادهای اصلی اش را از دست 
داده است و دیگر کشور دلفریب و تاثیرگذار سابق نیســت که بتواند با استفاده از 
قدرت نرمش در بسیاری از کشورها اثرگذار باشد. اگر تا یک دهه گذشته »لیبرال 
دموکراسی« در کشورهای جهان سوم آرزوی روشنفکران بود، حاال در خود غرب 

ارزش های لیبرال دموکراسی، زیر پا گذاشته می شود. 
شاید در دوران پس از جنگ جهانی دوم، افزایش ثروت سبب گسترش دموکراسی 
لیبرال غربی شــد، اما با افزایش اختاف طبقاتی، این نظرات سیاسی حاشیه ای 
هستند که هوادار پیدا کردند. این موضوعی است که پروفسور رانسیمن، رئیس بخش 
علوم سیاسی دانشگاه کمبریج به تازگی و درباره وضعیت کنونی دموکراسی غربی 
در دوره دونالد ترامپ، مطرح کرده اســت. او می گوید:» وقتی دستمزد مردم برای 
سال های متوالی افزایش نیابد آنها به طرف نظرات سیاسی حاشیه ای رانده خواهند 
شد. اگر مردم احساس نکنند وضع شان بهتر شده در جست وجوی سیاستمدارانی 

برخواهند آمد که بیشتر و بیشتر در حاشیه قرار دارند.« 
این همان چیزی است که در سال 2016 و در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اتفاق 
افتاد. به اعتقاد او »در کشورهای فقیرتر این موضوع می تواند به فروپاشی سیاسی 
منجر شود، ولی در کشورهای نسبتا با ثبات غربی احتمال بیشتری دارد که به جای 
انقاب نوعی سرخوردگی ایجاد کند.« او می گوید:  »جوامع ثروتمند ولی بی تحرک 
می توانند با دموکراسی های به هم ریخته برای مدت طوالنی دوام بیاورند و ممکن 
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است ما اکنون در آغاز چنین روندی باشیم.«
دونالد ترامپ در دو سال گذشته متحدان آمریکا را از طریق تهدید در ناتو، تهدید جنگ تجاری 
و نبرد هسته ای، بیگانه کرده و قدرت نرم آمریکا را فرسوده کرده است. بر اساس نظرسنجی 
گالوپ که مردم از 134 کشور در آن مشارکت داشتند، اعتقاد به رهبری آمریکا به پایین ترین 
حد خود یعنی 30 درصد رسیده است. این میزان در دوره ریاست جمهوری اوباما  )2016( 48 

درصد بوده است.
یوهان گالتونگ، جامعه شناس مشهور نروژی که سابقه پیش بینی حوادث مهمی همچون 
فروپاشی شوروی و 11 سپتامبر 2001 را دارد، در سال 2009 در کتاب »سقوط امپراتوری 
آمریکا و پس از آن چه؟« پیش بینی کرده بود آمریکا قبل از افول قدرت جهانی خود شــاهد 

ظهور فاشیسم خواهد بود. 
افول آمریکا از نگاه رهبر انقاب

 مقام معظم رهبری در دیداری که با دانش آموزان و دانشجویان در آستانه 13 آبان سال گذشته 
داشتند از افول قدرت نرم و سخت آمریکا گفتند و تاکید کردند: » در یک نگاه وسیع تر، قدرت 
و اقتدار و هیمنه امریکا در دنیا، رو به افول و زوال است و امریکای امروز به مراتب ضعیف تر از 
امریکای چهار دهه قبل است. افول آمریکا به واقعیِت مورد اجماع صاحب نظران معتبر جهان 
تبدیل شده اما در ســوی دیگر این چالش، ملت ایران باانگیزه، روحیه و کار و تاش جوانان 
عزیزش، آینده ای درخشان و به مراتب بهتر را در پیش دارد. هدف اصلی آمریکا در 4 دهه اخیر 
ســیطره مجدد بر ایران بود اما با وجود همه تاش ها و توطئه ها، نتوانسته است به این هدف 

دست پیدا کند«.
ایشان همچنین با اشاره به اذعان بسیاری از سیاسیون و جامعه شناسان معتبر دنیا مبنی بر 
فرسوده شدن و از بین رفتن »قدرت نرِم« امریکا فرمودند : »قدرت نرم امریکا به معنای »اقناع 
و قبوالندن نظر خود به کشورهای دیگر«، اکنون در ضعیف ترین موقعیت ممکن قرار دارد و 
بخصوص از زمان روی کار آمدن رئیس جمهور فعلی امریکا نه تنها ملتها بلکه دولتهای اروپا، 
چین، روسیه، هند، افریقا و امریکای التین نیز با تصمیم های امریکا صراحتاً مخالفت می کنند. 
اکنون نه تنها اقتدار معنوی و قدرت نرم امریکا رو به افول است بلکه اقدامات رئیس جمهور 
عجیب و غریِب فعلِی امریکا، »لیبرال دموکراســی« را نیز که پایه تمدن غرب است، بی آبرو 

کرده است.«
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  ایشان با اشاره به سخنان چندین سال قبل یک محقق معروف دنیا مبنی بر اینکه 
وضع کنونی امریکا، »نقطه نهایی تکامل تاریخی بشر است«، گفتند: همین جامعه 
شناس، اکنون سخنان قبلی خود را پس گرفته و مطالبی بیان می کند که نشانگر 

ضعف و افول امریکا و لیبرال دموکراسی است.
 معظم له همچنین در بیاناتی در مراسم سی امین سالگرد رحلت امام خمینی )رحمه اهلل(  
در مورد افول قدرت آمریکا اعام کردند:»این را من عرض می کنم که امروز جبهه  
مقاومت در منسجم ترین وضعّیت در چهل ساِل گذشته  است؛ در منطقه و در مراکزی 
حّتی فراتر از منطقه؛ این یک واقعّیت است. نقطه  مقابل، قدرت استکباری است؛ 
قدرت استکباری آمریکا، قدرت فتنه انگیزی و خباثت رژیم صهیونیستی، از چهل 
سال پیش به این طرف به مراتب تنّزل کرده اند و پایین رفته اند؛ ما این را در محاسبات 
خودمان باید لحاظ کنیم. اینکه در وضع سیاســی آمریکا یــا در وضع اجتماعی و 
اقتصادی آمریکا چه اتّفاقاتی افتاده و دارد می افتد، باید در محاسبات ما وارد بشود. 
این را باز بعضی از خود آمریکایی ها گفته اند، بعضی ها می گویند »افول موریانه وار«؛ 
که این را یک  نویسنده ی آمریکایی می گوید. در مورد افول اقتدار آمریکایی می گوید 
»افول موریانه وار«؛ یعنی مثل موریانه از درون دارد پوک می شود -خود نهادهای 
درون آمریکا این را می گویند- هم در عرصه  اقتصادی این جور است، هم در عرصه   

اجتماعی این جور است، هم در عرصه   سیاسی این جور است.«  
 مفهوم افول موریانه ای توسط "تد گالن" از موسسه کاتو پیشنهاد شد و اولین بار در 
سال 2018 کریستوفر لین در مقاله خود با عنوان »تغییر قدرت آمریکا و چین و پایان 
پاکس امریکانا« برای اشاره به افول قدرت آمریکا استفاده کرد. او در این مقاله بیان 
کرد، رکودی که در سال 2007 و 2008 رخ داده در حقیقت به پایان نرسیده است. 
 افول موریانه ای به این معنی است که یک وقتی یک شیء ظاهر خوبی دارد، یعنی 
به ظاهرش که نگاه می کنید، خیلی مشکل دار نیست؛ ولی موریانه، از درون دارد این 
میزی که مجلل است را می خورد و پوک می شود و در یک بازه  زمانی کوتاهی از بین 
می رود. زمانی که می گویند »افول موریانه ای« است یعنی از داخل، آمریکا دارد پوک 
می شود. افول آمریکا از اقتصاد شروع شده و مانند موریانه ای آرام در حال پیشروی 
است. این فروپاشــی بر چهارپایه روی می دهد:»قدرت اقتصادی، قدرت نظامی، 

قدرت نرم و قدرت نهادی)رژیمی(.« 
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 روشن است که بین افول و فروپاشی تفاوت وجود دارد. افول مقدمه فروپاشی است اما نشانه 
های آن نامحسوس تر است. قدرت مورد نظر به لحاظ ظاهری تمام نشانه های یک قدرت قوی 
و تقریبا شکست ناپذیر را دارد اما از درون، ساختارهای اقتصادی و سیاسی آن ضعیف و سست 

می شود و سران حکومت زمانی به خود می آیند که دیگر کار از کار گذشته است. 
 یکی از تعابیر دقیقی که می توان برای افول آمریکا در نظر گرفت، افول در قدرت، سلطه گری و 
هژمونی است . در معنای اصطاحی، افول هژمونی یعنی افول در سلطه و توان رهبری و قدرتی 
که آمریکایی ها برای اداره دنیا نیاز دارند. به عبارت دیگر، قدرت سلطه طلبانه کنونی آمریکا 
جهان شمول نیست. هژمونی باید تأمین، باز تولید و حفظ شود. حفظ و تداوم هژمونی، نیازمند 
این است که گروه حاکم به گروه های تابع خود، امتیازاتی بدهد اما از این منظر امروزه شرایط 
ویژه ای در فضای ایاالت متحده حاکم است و بحران های اقتصادی و اجتماعی، این کشور را 
دچار تفرق حزبی و سیاسی نموده که حاصل آن ایجاد شکاف عمیق و طبقات متکثر ناراضی 

در بین جامعه آمریکاست. 
 دوران کنونی را بنا به دالیلی همچون، بازیابی قدرت از ســوی روسیه پس از دوران افول ناشی از 
تجزیه اتحاد جماهیر شوروی، رشد توانمندی های اقتصادی در چین، تضعیف شدید جنبه های 
نرم افزاری قدرت آمریکا، بحران اقتصادی و بروز تضادهای شدید در نظام سرمایه داری، تقویت و رشد 
جنبش های اعتراضی در غرب، بروز جنبش های اسام گرا در جهان اسام و تشکیل بلوک منطقه 
به رهبری جمهوری اسامی ایران در منطقه غرب آسیا را باید دوران افول هژمونی آمریکا دانست.

بر این اساس و با توجه به اوصاف ذکر شده، اعتقاد اغلب تحلیل گران بر این است که حکومت 
آمریکا در عرصه جهانی محدود شده و نمی تواند نقش مدیریت جهانی را با اقتدار ایفا کرده و 
دکترین های مختلفی را به اجرا بگذارد. از این رهگذر می توان اذعان داشت آمریکا در پرداخت 
هزینه کسب قدرت و رضایت در عرصه بین الملل دیگر توانایی سابق را نداشته و به شدت در 

حال افول است که این امر موقعیت برتری طلبانه اش را در موضع انفعال قرار داده است

  افول آمریکا به روایت اندیشمندان و اندیشکده ها
  فرید زکریا، نظریه پرداز آمریکایی می گوید:" جهان در حال انتقال از عصر آمریکایی به عصر 
پساآمریکایی است. جهانی که در پیش داریم جهانی است که درآن آمریکا نه رهبری اقتصادی 
و ژئوپلیتیک آن را بر عهده خواهد داشت و نه بر فرهنگ آن چیره خواهد بود، بلکه قدرت آن 
سقوط خواهدکرد. قدرت در حال جابه جایی و فاصله گرفتن از سلطه آمریکایی است. ما در 



30

85
شهریور ماه 1398
هيأت رزمندگان اسالم

حال گام نهادن به جهان پساآمریکایی هســتیم که مردمان بسیار در نقاط بسیار، 
جهت و ماهیت آن را تعیین می کنند."

جوزف نای تئوریسین جنگ نرم و دیپلماسی عمومی هم می گوید:" بحران اقتصادی 
جهانی سال 2008 را می توان شروع سقوط آمریکا تفسیر کرد."

همچنین  زبیگنیو برژینسکی استراتژیست شهیر آمریکایی در کتاب بینش استراتژیک، 
با طرح موضوع افول قدرت آمریکا می کوشــد دریچه ای به دنیایی که آمریکا در آن 

مشروعیت را از دست داده، باز کند. وی درصدد پاسخ به سه پرسش است:
1. آثار تغییر در توزیع قدرت جهانی از سوی غرب به سمت شرق چیست و اثر بیداری 
سیاسی انسان ها واقعیت تازه ای که دنیا با آن روبه رو شده، روی این مسأله کدام 

است؟
2. چرا رنگ و روی جاذبه »جهانی بودن« آمریکا پریده است؟

3.  نتایج ژئوپلیتیکی افول آمریکا از موقعیت برجسته جهانی خود چیست؟
  نوام چامسکی، اندیشمند آمریکایی هم درباره امپراطوری رو به سقوط آمریکا می 
گوید: " آمریکا امپراطور در حال سقوط است. آمریکا هم در داخل و هم در خارج 

در حال سقوط است."
جان ایکنبری، نظریه پرداز روابط بین الملل و استاد دانشگاه پرینستون آمریکا در 
سال 2014 گفته اســت:" تغییر قدرت جهانی و افول قدرت آمریکا و تغییر نظام 
تک قطبی در جریان است. عصر آمریکا در حال پایان یافتن بوده و نظم جهانی شرقی 

جایگزین نظم جهانی غربی شده است. قدرت آمریکا در حال فرسایش است."
گیدون راشمن تحلیلگر سیاسی مجات آمریکا نیز تاکید کرده است: " آمریکا باید به 
فکر سقوط خود باشد. آمریکا دیگر هرگز موقعیت تسلط جهانی بعد از سقوط اتحاد 
جماهیر شــوروی را تجربه نخواهد کرد. آن روزها دیگر تمام شد. رشد اقتصادی و 

نظامی چین، تهدیدی بلندمدت برای هژمونی جهانی آمریکا است. "
میشــل کاکس، اســتاد روابط بین الملل هم میگوید:" در اوایل قرن 21، ما شاهد 
حقیقتی جدید به نام »تغییر قدرت«هستیم. در این فرایند، آمریکا و غرب در حال 

سقوط بوده و نظم جدید بین المللی در حال شکل گیری است.
همچنین»شــورای اطاعات ملی« پیش بینی کرده که در سال 2025، آمریکا به 
عنوان یک قدرت باقی می ماند، اما سلطه آمریکا از بین خواهد رفت. در قرن حاضر، 
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قدرت آمریکا را می توان با قدرت انگلستان در قرن گذشته مقایسه و سقوط هژمونی آمریکا 
را پیش بینی کرد. 

  آلفرد مک کوی استاد و مورخ آمریکایی در سخنرانی اش تاکید کرده است:" مرگ آمریکا به 
عنوان ابرقدرت جهانی می تواند به مراتب سریع تر از آن باشد که هر کس تصور می کند. این 
مرگ، تا سال 2025 کامل خواهد شد. انتقال ثروت و قدرت اقتصادی جهانی از غرب به شرق 
در حال جریان است. در سال 2012، 65 درصد مردم آمریکا معتقد بودند که کشور در شرایط 
سقوط قرار دارد. مک کوی، استدالل می کند که بزرگترین عامل سقوط آمریکا، نظامی گری 

است."
ویلیام نورمن گریج استاد آمریکایی نوشته است:" سقوط آمریکا اتفاق افتاده و دلیل آن هم این 
است که آمریکا ویژگی هایی مانند فقر، جرم، بیسوادی و بیماری های موجود در جهان سوم را 

از خود به نمایش گذاشته است."
 امانوئل والرشتاین جامعه شناس شهیر آمریکایی تاکید کرده است:" آمریکا در مسیر سقوط قرار 
گرفته و افول این کشور امری حتمی و اجتناب ناپذیر است. از زمان جنگ ویتنام تا حادثه  11 
سپتامبر 2001، از سرعت روند و توسعه  اقتصادی آمریکا کاسته شده و این کشور، درخشش 
ایدئولوژیک خود را از دست داده است. تفوق آمریکا فقط به برتری نظامی خاصه می شود؛ و 

این، حکایت از آن دارد که ابرقدرت در حال افول است. "
استفان کوهن به صراحت اعام کرده است:" آمریکا، قدرت و نفوذ خود را از دست خواهد داد. 
نفوذ آمریکا در جهان در حال اتمام بوده و بازگشت آن غیرقابل پیش بینی است. استانداردهای 
زندگی شهروند آمریکایی در مقایسه با کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، کاهش یافته 
اســت. آمریکا، کشــوری با ثروت، قدرت و نفوذ بوده ، اما همه این ها در حال تغییر و رویای 

لیبرالیسم رو به پایان است. "  
جان ایکنبری، استاد دانشگاه پرینستون آمریکا تاکید دارد: "عصر آمریکایی رو به پایان و نظم 

شرقی در حال جایگزینی است. "
اندیشکده بروکینگز طی گزارشی آورده است:" »سقوط برگشت ناپذیر« در آمریکا شروع شده 

و جهان در حال ورود به عصر پسا آمریکایی است."
دانشکده تجارت هاروارد هم در گزارش راهبردی خود تاکید کرده است:" نظام سیاسی آمریکا 
شکست خورده و اقتصاد آن هم در حال سقوط بوده و دست وپا می زند. رشد و رفاه اقتصادی 
آمریکا 20 سال پیش به پایان رسیده بود. رویای آمریکایی در معرض خطر بوده و مردم این 
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کشور به رهبران سیاسی اعتماد ندارند و قطب بندی سیاسی به طرز چشم گیری 
افزایش یافته است. آمریکایی ها از نظام سیاسی خود ناامید هستند و اعتماد کمتری 
به دو حزب بزرگ دارند. این شرایط اقتصادی و سیاسی، بیان گر آن است که رویای 

آمریکایی در خطر است."
پایان قرن آمریکایی

   نشریه معتبر »فارین افرز« اخیرا پرونده ای ویژه با موضوع پایان هژمونی آمریکا در 
جهان منتشر کرده و با انتشار یادداشت هایی از جمله به قلم »فرید زکریا« تحلیلگر و 

نظریه پرداز آمریکایی، به بررسی ریشه های این رخداد پرداخته است. 
دو ماهنامه فارین افرز که به اندیشکده »شورای روابط خارجی آمریکا« وابسته است، 
این پرونده را با عنوان »چه بر سر قرن آمریکایی آمد؟«، منتشر کرده است. در این 
پرونده آمده است می افزاید: »اکنون که می نگریم، افول آمریکا غیرقابل اجتناب به 
نظر می رسد. آنچه اکنون ظاهرا نیاز به توضیح دارد، رویاپردازی در پایان قرن پیش 
در واشنگتن درباره هژمونی ماندگار آمریکا است، نه درگیری های دائمی در داخل و 

خارج از کشور که اکنون به واقعیتی جاری بدل شده است.«
فرید زکریا در یادداشــتی در این پرونده با عنوان »نابودی قدرت آمریکا به دست 
خود«، اوج دوران هژمونی آمریکا را به فاصله زمانی میان ریزش دیوار برلین تا سقوط 
بغداد در حمله آمریکا به عراق در ســال 2003 محدود کرده و نوشته است که این 
هژمونی پس از این دوره دائما در حال تضعیف شدن است. به گفته زکریا، »در برهه ای 
از دو سال گذاشته، هژمونی آمریکا، ُمرد. دوران سلطه آمریکا، کوتاه و زودگذر بوده 
و حدود سه دهه میان دو رخداد، طول کشیده است.« این نظریه پرداز واقع گرا، روی 
کار آمدن »دونالد ترامپ« در آمریکا را »ضربه آخر« به هژمونی این کشور توصیف 
کرده و نوشته است: »او یک انزواطلب حمایت گرای عوام فریب است و مصمم است 
که »آمریکا را در وهله نخست« قرار دهد. اما حقیقت این است که او بیش از هر چیز 

دیگری، عرصه را واگذار کرده است.«
 »لری دایموند« دیگر تحلیلگر برجسته ای است که در این پرونده مشارکت کرده 
و با یادداشتی تحت عنوان »تنزل جایگاه دموکراسی«، کاهش گرایش جهانی به 

دموکراسی را یکی از دالیل افول جایگاه آمریکا، توصیف کرده است.
»گیلیان تت« روزنامه نگار و تحلیلگر اقتصادی نشریه »فایننشال تایمز«، هم بحران 
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اقتصادی سال 2008 و کاهش اعتماد به بازار ســرمایه آمریکا را یکی از دالیل افول جایگاه 
آمریکا خوانده و »وال استریت« را »فرقه ریسک« توصیف کرده است. او توضیح می دهد که 
سران وال اســتریت با اجرای برنامه های پر ریسک اقتصادی و ایجاد یک »حباب اعتباری«، 
عما به شکل گیری وضعیتی کمک کرده اند که موفقیت بازار ســرمایه آمریکا را به »تلی از 

خاکستر« تبدیل کرده است.
یادداشــت دیگری در این پرونده به قلم »یاکوب هکر« مدیر مؤسسه مطالعات اجتماعی و 
سیاستگذار و استاد علوم سیاسی دانشگاه »ییل« و »پال پیرسون« استاد علوم سیاسی دانشگاه 
کالیفرنیا، جدل های حزبی میان جمهوری خواهان و دموکرات ها را موجب تضعیف سیاسی 
آمریکا خوانده اند. نویسندگان این یادداشت می افزایند:  »به نظر می رسد، حکمرانی آمریکایی 
در وضعیت بدی به سر می برد. اما این بحران، با ورود ترامپ به کاخ سفید آغاز نشده است. اگر 
»هیاری کلینتون« ]نامزد دموکرات ها[ هم در انتخابات سال 2016 پیروز شده بود، باز هم 
بعید بود که آرامشی بر واشنگتن حکمفرما بشود. بلکه، شاهد نسخه ای شدیدتر از سیاست 
بازی های مخربی بودیم که بعد از سال 2010، تاب و توان ریاست جمهوری »باراک اوباما« را 

بریده بود. در آن صورت، حل مسائل مهم ملی هنوز هم درگیر بن بست های حزبی می شد.«
بنابراین، افراد بســیاری را می توان نام برد که متفکرین روابط بین الملل هســتند که هیچ 
کدامشان نیز نسبتی به جمهوری اسامی ندارند، و در دنیا به نام چپ نیز شناخته نمی شوند، 
اما از افول قدرت و هژمونی آمریکا سخن به زبان آورده اند. لذا این ادعا که افول قدرت و هژمونی 

آمریکا شکل گرفته است، صرفاً حرف رهبری معظم انقاب نمی باشد.
البته این موضوع مربوط به دوره ترامپ هم نیست و متفکرین روابط بین الملل قبل از ترامپ نیز 
این موضوع را مطرح کرده اند. اما این افول در زمان ترامپ خیلی ظاهر شده و برخی از کشورها 

جرأت پیدا کرده اند که حرف های آمریکا را گوش ندهند.
 اخیراً نشــریه نیوزویک گزارشی منتشــر کرده است که در آن آمده اســت: شرکتی، بُِرس 
شستشــوی توالت را با طرح ترامپ تولید کرده که همه آن ها فروش رفتــه و باز هم تقاضا 
داده اند که از این بُِرس ها تولید شود . یا برخی از دستمال توالت ها با طرح هایی از ترامپ تولید 
می شود. این در حالی است که قبًا توهین به رئیس جمهور آمریکا به این صورت توهین آمیز 

و تحقیرآمیز نبوده است.  
اما نکته مهم اینجاســت که )به تعبیر رهبــری معظم انقاب( کســانی می خواهند قدرت 
آمریکایی ها را بزک و تمام نشــانه های افول را منحصر بــه دوره ترامپ کنند و بگویند همه 
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می دانند ترامپ خوب نیست. وقتی هم کاخ سفید را ترک کرد و قدرت را به نفر بعدی 
سپرد، توئیتی خواهند زد و اعام خواهند کرد؛ آن کسی که کاخ سفید را دچار افول 
کرد، دیگر در کاخ سفید نیست و از این طریق دوباره آن حیثیت و اعتبار آمریکا را به 
راحتی بر می گردانند .بنابراین باید به این نکته توجه داشت که نباید شاخص های 

افول آمریکا را در دوره ترامپ دید.
افول قدرت نرم آمریکا

  »جوزف نای« از مبتکران و بنیانگذاران نظریه »نئولیبرالیسم« در روابط بین الملل 
محسوب می شود. نای عاوه بر این، جزو نظریه پردازان »قدرت نرم« نیز به حساب 
می آید. نای چندی پیش طی مقاله ای که در پایگاه »پراجکت سیندیکت« منتشر 
شده بود، به فرسایش قدرت نرم آمریکا اذعان کرده و می نویسد: »شواهد مشخص 
است. ریاست جمهوری دونالد ترامپ، باعث فرسایش قدرت نرم آمریکا شده است. 
در رأی گیری موسســه گالوپ که در 134 کشور برگزار شده است تنها 30 درصد 
به مطلوبیت آمریکا تحت رهبری ترامپ رای داده اند، که کاهش 120 امتیازی در 

مقایسه با دوران)باراک( اوباما است.« 
وی در ادامه می نویســد؛ »مرکز تحقیقات پیو به این نتیجه رسیده که چین با نرخ 
تایید 30 درصدی، به جایگاه مساوی با آمریکا رسیده و شاخص انگلیسی قدرت نرم 
30 را نشان می دهد که آمریکا از رتبه اول در ســال 2016 به رتبه سوم تنزل پیدا 

کرده است.«
 اعتراف به این حقیقت توسط جوزف نای در حالی صورت می گیرد که او بدون در نظر 
گرفتن قدرت رقیب خصوصا اسام، پیش از این به ارائه منابع قدرت آمریکا پرداخته 
و آمریکا را تنها قدرت اقتصادی جهان با داشــتن نیمی از 500 شرکت برتر جهان 
می دانست و در شاخص های اجتماعی نیزدر زمینه جذب مهاجرین، آمریکا را در 
رتبه دوم و صادر کننده شماره یک فیلم های سینمایی در جهان می دانست. جوزف 
نای بخش زیادی از قدرت نرم آمریکا را در داشــتن امکانات و تجهیزات می بیند و 
اکنون امیدوار است آمریکای بعد از ترامپ، مجددا قدرت نرم از دست رفته خویش 
را بازیابی کند. یکی از دالیل کم شــدن نفوذ آمریکا در طول این سال ها عاوه بر 
مشکات در عرصه بین المللی، مسائل داخلی آن در زمینه های سیاسی، امنیتی، 

مالی و اخاقی است. 
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از سوی دیگر، آمریکا از نفوذ سابق بر رفتار ســایرین برخوردار نیست. از این زاویه، متحدان 
واشنگتن، مانند دوران جنگ سرد، تابع آمریکا نیستند. بازیابی جایگاه سایر کشورها در نظام 
اقتصاد جهانی باعث شــده تا آن ها از آمریکا تبعیت نکنند. این کشورها که اغلب قدرت های 
منطقه ای و یا در حال تبدیل شــدن به قدرت های منطقه ای هســتند، نمی خواهند از دید 
ملت ها و سایر همسایگانشان به دولت هایی پیرو آمریکا شناخته شوند. وارد شدن مردم در 
سیاست گذاری های دولتی، نه تنها پیروی از آمریکا را دشوار ساخته، بلکه از قدرت قانع کنندگی 

آمریکا نسبت به ایجاد ائتاف های بین المللی نیز کاسته است. 
تظاهرات ضد جنگ در کشورهای اروپایی که آمریکا را در جنگ علیه عراق همراهی کردند، 
تأثیر چشمگیری بر کاهش نیروهای نظامی اسپانیا، ایتالیا و آلمان در افغانستان و عراق داشته 
است. خودداری ترکیه از صدور مجوز استفاده از پایگاه های نظامی این کشور در حمله عراق، 
نمونه دیگری است که عدم تمایل متحدان آمریکا به پیروی مطلق از سیاست های واشنگتن 

را بر ما می کند. 
عاوه بر این، در ماجرای انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به قدس و الحاق رسمی جوالن اشغالی 
سوریه به فلسطین اشغالی نیز حتی متحدان نزدیک آمریکا مانند فرانسه و انگلیس به مخالفت 
با این تصمیم رئیس جمهور آمریکا پرداخته اند. در واقع، عدم تبعیت کشــورهای مختلف از 

آمریکا، یکی از مهم ترین نشانه های افول جایگاه آمریکا در جهان است. 

 افول قدرت اقتصادی آمریکا
آمریکا خود را بزرگترین اقتصاد جهان می داند. در واقع ابرقدرتی ادعایی آمریکا بیشتر بر پایه 
اقتصاد این کشور است. اما آمارهای موجود در این زمینه نشان دهنده افول قدرت اقتصادی 

آمریکا است. 
در دهه اخیر، چین به عنوان جدی ترین رقیب آمریکا ظهور کرده است. در سال 2015 رشد 
اقتصادی آمریکا یک و دو دهم درصد اعام شده، در حالی که رشد اقتصادی چین در همان 
زمان، سه تا چهار برابر آن بوده است. چین در سرمایه گذاری نیز گوی سبقت را از آمریکا ربوده 
است. میزان سرمایه گذاری خارجی چین در سال 2015 به 268 میلیارد دالر رسیده که نسبت 

به سال 2000 شش برابر شده است.
 آمریکا از نظر ارزش صادرات هم مقامی بعد از چین دارد. ارزش صادرات این کشور در سال 
2014 یک و نیم هزار میلیارد دالر بود که از این نظر، در رتبه سوم جهان بعد از اتحادیه اروپا 
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و چین قرار گرفته است. اگر چه آمارها، نرخ بیکاری در آمریکا را پنج درصد نشان 
می دهند، اما به گفته ترامپ این رقم، واقعی نیست و با توجه به وجود 94 میلیون 
و 300 هزار آمریکایی بیکار، احتماال رقم بیکاری 21 درصد اســت. کسری موازنه 
تجاری نیز مشکل دیگری برای واشنگتن است. آمریکا اکنون حدود 500 میلیارد 

دالر کسری تجاری دارد. 
نکته مهم تر در حوزه اقتصاد این است که در حال حاضر آمریکا بدهکارترین کشور 
دنیاست. بدهی 20 هزار میلیارد دالری آمریکا از میزان تولید ناخالص داخلی آن نیز 
اندکی بیشتر است و امیدی برای کاهش آن هم وجود ندارد. در واقع، بدهی دولت 
آمریکا نسبت به دارایی این کشــور، در وضعیتی است که خالص ثروت دولت، هم 
 اکنون منفی است. این بدان معناست که ادامه  استقراض آمریکا از جهان سخت تر 

خواهد شد؛ چراکه دارایی کافی برای پرداخت این بدهی عظیم را ندارد.
 شاخص فقر در آمریکا

  یکی از شاخص هایی که نشان دهنده افول اقتصادی آمریکا است و بر آن بسیار تاکید 
شده است شــاخص فقر و افزایش آن در بازه زمانی می باشد. براساس تحقیقی که 
سازمان یونیسف در مورد نرخ فقر کودکان در آمریکا، اتحادیه اروپا، کانادا، استرالیا، 
نیوزلند و ژاپن انجام داده است و در آن 35 کشور را مورد بررسی قرار گرفت؛ آمریکا 
در رتبه 34 قرار گرفت و وضعیت فقر کودکان درآمریکا تنها از کشور رومانی بهتر بود .  
نرخ فقر بزرگساالن نیز در آمریکا وضعیت بهتری ندارد و تعداد فقرای آمریکا از 39 
میلیون نفر در سال 1960 به 46,500 میلیون هزار نفر در سال 2017 رسید. این 
عامل در کاهش ازدواج در میان فقرای آمریکا تاثیرگذاشته است و از 75% به %50 
کاهش پیدا کرده است . شاخص فقر در آمریکا هرچند با نوسانات زیادی همراه بوده 
است و لی هیچگاه زیر 11% نیامده است و همواره بین عدد ذکر شده و 15% نوسان 
داشت اســت که این به مفهوم حداقل 40 میلیون جمعیت زیر خط فقر در آمریکا 
است و آمریکا رتبه 36 از 162 کشور را به خود اختصاص داد که این رتبه از مراکش 

و آلبانی هم بیشتر بوده است.   
کاهش ارزش دالر

 کاهش ارزش پول نیز می تواند یکی از دالیل افول اقتصادی آمریکا باشد امری که 
بیش از هر چیز دیگری در اقتصاد آمریکا خودنمایی می کند. قدرت خرید 1 دالر در 
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سال 1900 برابر با قدرت خرید 28,57 دالر در سال 2016 است و در سال 2018 این قدرت 
خرید به 30,02 دالر رسیده اســت. در مجموع نیز دالر آمریکا از سال 1900 تا سال 2016 
معادل  2757,3% تورم را تجربه کرده است.  این تورم در حوزه غذا 3,650,52% بوده است و 
در حوزه مسکن 10,854,18 بوده است و در حوزه انرژی 7,131,78 بوده است که ارقام نشان 
دهنده این مسئله است که زندگی در آمریکا به واسطه تورم گرانتر شده است وتضعیف قدرت 

اقتصادی آمریکا دلیل اصلی این گرانی محسوب می شود . 
چهره کریه فقر و رویای عدالت 

 بی عدالتی شــدید و فزاینده در جامعه آمریکا، آینه وضعیت آشفته کارآمدی و حکمرانی دولت 
است. شکاف طبقاتی و فقر در آمریکا آتش زیر خاکستری است که هر از گاهی به بهانه های مختلف 
شعله می کشد و با سرکوب و گلوله پاسخ داده می شود. جنبش مشهور به وال استریت و شورش 

چند سال پیش در شهر فرگوسن که آن را تبدیل به منطقه جنگی کرد ازجمله این نشانه هاست.
آمریکا در میان 137 کشور جهان رتبه نود و سوم را در موضوع شکاف طبقاتی دارد. علی رغم 
تمام شعارهای فریبنده آمریکایی هنوز هم سفیدپوستان از مزایای پنهان رنگ پوست خود بهره 
می برند. مزایایی که ظاهراً رسمی و قانونی نیست اما اعمالی و ملموس است. درآمد خانوارهای 
سیاه پوست کمتر از نصف خانواده های سفید پوست است اما تعداد زندانیان سیاه پوست به 

نسبت جمعیت آن ها، چندین برابر سفیدپوستان است.
این ها برخی از واقعیت های اختاف طبقاتی در جامعه آمریکاست؛

- سهم یک درصِد باالی جامعه از درآمدها، از سال 2005 تا 2014 بیش از 10 برابر شده است 
حال آن که سهم 99 % دیگر مردم آمریکا افزایش کمتر 20 درصد بوده است.

- اختاف میان ثروت دو گروه، بسیار بیشتر از این است: بیش از 50 % از ثروت ایاالت متحده در 
دست تنها یک درصد شهروندان آمریکایی است. بدیهی است »ثروت« با »درآمد« متفاوت 

است و به تملک زمین، خانه، مؤسسات تجاری، سهام بورس و مانند این اشاره دارد.
- مؤسسه مطالعات سیاست عمومی اعام کرد 1% از شهروندان آمریکا که در باالترین طبقه 
جای می گیرند، صاحب نصف صندوق های مالی، بنیادها و بورس ها هستند، در حالی که %50 

پاییِن جامعه تنها 5% در این موارد سهم دارند.
- اختاف طبقاتی وقتی دقیق تر محاسبه می شود که بدهی افراد هم در نظر گرفته شود. %90 
از جامعه آمریکا 73% از کل بدهی های شــخصی را به دوش می کشند، در حالی که 1% در 

باالترین طبقه و با آن همه ثروت، تنها در 5%  از بدهی ها سهم دارند.
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خرداد ماه سال جاری، سازمان ملل گزارشی از فقر در آمریکا منتشر کرد که باعث 
عصبانیت دولت این کشور شد. بر اساس این گزارش دست کم 40 میلیون شهروند 
آمریکایی در فقر مطلق زندگی می کنند. 5 میلیون شهروند دیگر در شرایط بحرانی 
به سر می برند و تمام این رخدادها به علت سیاست های غیر انسانی دولت آمریکا است. 
فیلیپ آلستون، گزارشگر ویژه ســازمان ملل در زمینه »فقر شدید و حقوق بشر« 
گفت: برای ثروتمندترین کشور جهان، داشتن 40 میلیون شهروند که در فقر زندگی 
می کنند، ظالمانه و غیر انسانی است. آلستون افزود، قانون الیحه اصاح مالیات دولت 

ترامپ، با حمله به نظام رفاه ایاالت متحده، نابرابری را تسهیل می کند.
عاوه بر این، آلستون اشاره کرد که افراد فقیر مستعد آن هستند که به زندان بروند. 
بنابر اســتدالل وی، نظام حقوقی ایاالت متحده به جــای مأموریتش برای ترویج 
عدالت، برای افزایش درآمد برای ایالت ها استفاده می شود. طبق گزارش آلستون، 
حدود 11 میلیون نفر از مردم آمریکا هر ساله روانه زندان می شوند و آمریکا در حال 
حاضر دارای بیشترین نابرابری درآمد در جهان، باالترین نرخ زندان در سراسر جهان 
و یکی از کمترین نرخ های مشارکت در انتخابات میان کشورهای توسعه یافته است.

فروپاشی طبقه متوسط 
طبقه متوسط جایگاه خود را در آمریکا از دســت داده و به صورت مایم به سوی 
جامعه ای ضعیف و فقیر در حال حرکت است. برخی از مستندات که بیانگر فروپاشی 

زندگی طبقه متوسط در آمریکا است، در زیر می آید:
یک پنجم آمریکایی ها بیکار یا جویای کارند و یا به تازگی از کار برکنار شده اند،

یک خانواده از هر 9 خانواده، توان پرداخت بدهی حداقلی کارت اعتباری خود را ندارد،
یک هشتم آمریکایی ها محتاج کوپن غذا هستند،

بیش از 120 هزار خانواده به صورت ماهانه اعام ورشکستگی می کنند،
با بحران اقتصادی، بیش از 5000 میلیارد دالر از حقوق بازنشستگی و پس اندازها 

کاسته می شود،
شکاف بین طبقات در آمریکا، مثل یک دره بزرگ است، 40 سال قبل دستمزد یک 
مقام ارشد اجرایی در شرکت »فورچن« به طور میانگین 30 برابر دستمزد کارگرانش 

بود و حاال به 300 برابر افزایش پیدا کرده است.
از زمان سقوط امپراطوری رم، یکی از نشانه های ملت های در معرض انحطاط، افزایش 
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هزینه های نظامی در مقابل سایر هزینه های اولویت دار است. بودجه پیشنهادی آمریکا برای 
سال 2020 در زمینه نظامی، بیش از 750 میلیارد دالر است.

هزینه های هنگفت نظامی و ضعف امنیت ملی
 قطعا یکی از ریشه های مشــکات کنونی آمریکا، خوی تجاوزگری این کشور است. آمریکا 
ساالنه مبالغ هنگفتی را به بخش نظامی اختصاص می دهد تا بتواند به اهداف خود در دیگر 
کشورهای جهان دست یابد. این کشور سال 2019 بالغ بر 750 میلیارد دالر برای هزینه در 
بخش نظامی در نظر گرفت که این مقدار از مجموع هزینه های نظامی هفت کشــور ژاپن،  

فرانسه،  هند،  انگلیس، روسیه، عربستان و چین بیشتر است. 
با این حال، شکست سنگین این کشور در افغانستان و عراق موجب شده است تا بسیاری از 
مردم آمریکا اقدام دولت های این کشور را در صرف هفت هزار میلیارد دالر در این درگیری ها 
محکوم نمایند. از سوی دیگر و از آنجایی که قدرت اقتصادی زیربنای قدرت نظامی است، توأم 
با تزلزل در قدرت اقتصادی آمریکا و توزیع ثروت در مقیاسی گسترده تر، نیروی نظامی آمریکا 

نیز رو به ضعف گذاشته است. 
نشریه »نیویورک تایمز« در گزارشی نوشت، نتایج بررسی های کمیسیونی دو حزبی در کنگره 
آمریکا نشان می دهد برتری نظامی جهانی این کشور از دست رفته است. همچنین گزارش 90 
صفحه ای کمیته ای از بلندپایه ترین کارشناســان امنیت ملی آمریکا و نمایندگان کنگره برای 
بررسی راهبرد دفاع ملی این کشور، نشان می دهد که این کشور در خطر از دست دادن امنیت ملی 
خود است. رئیس کمیسیون استراتژی دفاع ملی آمریکا هم تاکید کرده که آمریکایی ها می پندارند 

آمریکا برتری نظامی دارد، اما امروز این کشور با بحران روز افزون در دفاع ملی مواجه است. 
»لورن تامپسون« نویسنده مجله آمریکایی »فوربز« هم در مقاله ای با عنوان »افول نظامی 
آمریکا« در سال 2017 نوشت: »واقعیت این اســت که ارتش آمریکا در حال از دست دادن 
تدریجی برتری خود در آموزش و تکنولوژی بر سایر کشورهاست. تجهیزات نیروی هوایی، 
بسیار قدیمی است. نیروی دریایی برای تامین مسئولیت های خود در خارج از کشور، دستکم 
80 کشتی جنگی کم دارد.« جانشین رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا نیز گفته است که 

تجهیزات ارتش در قیاس با سایر قدرت های بزرگ، ضعیف و منسوخ شده است.
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  زیر ساخت های رو به نابودی 
زیرساخت های آمریکا از فرسودگی مفرط رنج می برند. به حدی که یکی از وعده های 
اصلی ترامپ در تبلیغات انتخاباتی خود، تعمیر و بهبود آن ها بود. ترامپ در تبلیغات 
انتخاباتی خود گفت آمریکا در حال تبدیل به یک کشور جهان سومی است. روزنامه 
گاردین در این باره معتقد است؛ گویی زیرساخت های آمریکا به معنای واقعِی کلمه، 

در حال از هم فروپاشیدن است.
شش سال پیش، نشریه فوکوس در گزارشی نوشت: صدای تق تق از زیر ساخت های 
آمریکا به گوش می رسد. جاده های پر از دست انداز، پل های کلنگی، لوله های انتقال 
آب ترکیده، و سیم های برق فرسوده که عمر بســیار طوالنی دارند همه جا در این 
کشور وجود دارد. به این ترتیب توان و انرژی این ابرقدرت جهانی رو به پایان است.

یک پروفسور سیاسی دانشــگاه مریلند بر این عقیده است که بخش های بزرگی از 
آمریکا فقط با دعا و ثنا پایدار مانده و از هم وا نرفته است!

اتحادیه مهندسان آمریکایی که زیرساخت های آمریکا را مرتبا ارزیابی می کنند در 
گزارش خود وضعیت زیر ساخت ها در این کشور را شرم آور و یک رسوایی برای ایاالت 
متحده ارزیابی کرده اند. این انجمن پس از بررسی دقیِق زیرساخت های این کشور، 
در گزارش اخیر چهارسال یکبارِ خود، که در سال 2017 میادی منتشر شده است، 
به زیرساخت های آمریکا به طور میانگین، نمرهِ »دِی مثبت« داده است، که در سامانه 
نمراِت: »اِی )عالی(، بی، سی، دی و اف )نمره رد(« نمره ی بدی تلقی می شود، زیرا در 
دانشگاه های آمریکا، نمره ی زیِر »سی« نمره ی ردی به حساب می آید و دانشجویی 
که چنین نمره ای دریافت کند، باید آن درس را که در آن نمره »دی« یا »اف« گرفته 
است، دوباره بگذراند. بهترین نمره را در گزارش یادشده، خطوط ریلِی آمریکا به دست 
آورد، که نمره »بی« بود و بدترین نمره را ســامانه ی وسایل نقلیه عمومی به دست 

آورد، که نمره »دِی منفی« بود.
بر اساس گزارش اخیر این اتحادیه از هر چهار پل یکی و از هر سه خط ریلی یکی و 
از هر دو سد یکی دچار فرسودگی و نیازمند بازسازی فوری می باشد. اتحادیه امنیت 
سدها نیز در گزارش خود آورده است: از حدود 85 هزار سدی که بین اقیانوس اطلس 
و آرام وجود دارد ، بیش از 10 هزار سد روی لیست قرمز قرار دارند که به اعتقاد آن ها 

یک تهدید جدی برای زندگی انسان ها محسوب می شود.
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کا این سدهای فرسوده در امتداد سواحل،دریاها و رودخانه های آمریکا قرار دارند. بسیاری 
از این سدها به حدی فرسوده می باشند که به ندرت می توانند حمایتی برای جمعیتی که در 
کنار آن ها زندگی می کنند باشند. تعمیر این سدها حدود 100 میلیارد دالر هزینه در بر دارد.

فرسودگی سد در آمریکا یکی از دالیل فاجعه چند ســال پیش »نیو اورلئان« آمریکا بعد از 
طرفان کاترینا بود که بیش از 1800 نفر در این حادثه جان خود را از دست دادند و خساراتی 
در ابعاد 81 میلیارد دالر به بار آمد که این بزرگترین فاجعه به دلیل فرسودگی زیرساخت ها در 
تاریخ آمریکا محسوب می شد. لیست خرابی ها و نقص زیرساخت ها در آمریکا مرتبا طوالنی تر 
می شود. پاشنه آشیل آمریکا اما شبکه برقی آسیب پذیر آن اســت و تنها یک اوضاع جوی 

نامناسب تواند به قطعی برق در برخی مکان ها منجر شود.
کاخ سفید همیشه این شرایط را این گونه توجیه می کند که دولت در دوران کسری بودجه 
باال مجبور به صرفه جویی است. البته در پس این سیاست های به اصطاح صرفه جویانه برخی 
دالیل سیاسی نیز نهفته است. بر اساس نظر سنجی ها زیر ساخت ها در آمریکا مسأله ای نیست 
که سیاستمداران بتوانند روی آن برای برنده شدن در انتخابات حساب باز کنند پس بماند برای 
مستاجر بعدی کاخ سفید! اوضاع آمریکا در زمان آتش سوزی اخیر کالیفرنیا و ناتوانی دولت 
در مهار آتش سوزی مهیب آن، یکی از نشانه ها و عوارض وضعیت زیرساختی این کشور است.

افول اجتماعی- فرهنگی
یکی از شاخصه های افول آمریکا در حوزه فرهنگی و اجتماعی در حال وقوع است و نظرات 
مختلف اندیشمندان حوزه های ذکر شده در داخل آمریکا را به خود معطوف کرده است. در 
این رابطه پژوهشگران طرفدار افول این کشور آمریکا را به عنوان یک کشور دارای عناصر 
فرهنگی و اجتماعی در نظر می گیرند و طبیعتا برای آن شاخص هایی را مدنظر خود قرار 
می هند که قابلیت آماری شدن را داشته باشد. براساس آماری که از شاخصهای حوزه 
فرهنگ و جامعه آمریکا به دست می آید؛ آمریکا اوال به عنوان یک کشور و ثانیا به عنوان 
بخشی از تمدن غرب در سراشیبی افول قرار گرفته است. در ادامه مهمترین شاخصه های 

آماری این افول مشاهده خواهد شد. 
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افزایش جرم و جنایت در آمریکا 
براساس آمار؛ در بین سالهای 1960 تا 1990 جمعیت در آمریکا 41% رشد داشته 
است و هزینه های دولت در حوزه جامعه از 143,73 میلیارد دالر به 787 میلیارد 
دالر رسیده اســت. هزینه های در حوزه رفاه 630% رشد داشــته است و در حوزه 
آموزش 225% رشد را تجربه کرده است اما در همین بازه زمانی30 ساله؛ 560% بر 
آمار جرایم خشن اضافه شد و همینطور 419% بر بارداری های غیر قانونی افزوده شد. 
کودکانی که یک سرپرست دارند سه برابر شدند و نرخ خودکشی نوجوانان %200 

افزایش پیدا کرد. از نفره رضایت از زندگی نیز 80 نمره کم شد . 
براین اساس احتمال به قتل رسیدن در سالهای 1964 تا 1974 دو برابر احتمال آن 
پیش از 1960 شده است. این رقم در سال 1989 نیز بیشتر از بازه زمانی 1983 تا 
1988 بوده است. براساس برآورد FBI بین سالهای 1973تا 1988 به میزان %21 
افزایش یافت. در سال 1988 شهروندان آمریکا 37% بیشر تجاوز جنسی را گزارش 
دادند .  رشد این جرایم تا زمان حاضر ادامه داشته است و برای مثال تجاوز جنسی 
از 85593 نفر در سال 2010 به 135755 نفر در سال 2017 رسیده و حدود %60 
افزایش داشته است. یا آمار قتل از 14772 نفر در سال 2010 به 17284 نفر در سال 

2017 رسیده است که حدود 35% رشد را نشان می دهد .  
کم رنگ شدن نقش دین

برخاف بسیاری از اظهار نظر هایی که در حوزه دینداری در آمریکا مطرح می شود 
براساس آمار نقش دین در آمریکا در حال کاهش است. براساس نظر سنجی موسسه 
پیو بین سالهای 2007 تا 2014 شاخصه اونجلیکنیم از 26,3% به 25,4% کاهش 
یافت. این کاهش برای کاتولیک ها از 23,9% به 20,8% بوده است. در پروتستانتسیم 
از 18,1% به 14,7% بوده است. در عوض بی دینی از 16,1% به 22,8% افزایش یافت 
و سایر دینها نیز با افزایش 1,2% همراه بوده است . این روند از دهه های گذشته آغاز 
شده است و برای مثال از 1990 افرادی که خود را متعلق به هیچ مذهبی نمی دانند 

از 8% به 22% رسیده اند که آمار موسسه پیو نیز موید این مسئله است.
بیشترین سرعت افول مذهب در آمریکا نیز بین پروتستان ها در حل رخ دادن است 
و بی دین ها نیز با شیب تند در حال افزایش هستند. افرادی که در دهه 1940 بدنیا 
آمدند به طور عمده پروتستان هستند و 25% کاتولیک در حالی که افرادی که در 
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دهه 1980 به دنیا آمدند غالبا بی دین هستند و جمعیت بی دین ها اکنون بیشتر از کاتولیک 
ها است. از سال 1990 تا کنون جمعیت بی دین ها 40% افزایش پیدا کرده است . این آمار دین 
را به عنوان یک سازوکار وحدت بخش ملی و مانع از انجام جرم و جنایت در سطح فردی بشدت 
تضعیف کرده است که افول یکی از شاخصه های اجتماعی در آمریکا محسوب می شود. در 
سال 1970 بیش از 81% از افراد جامعه خود را سفید پوست و مسیحی تعریف می کردند در 
حالی که این عامل هویت بخش با افول بسیار شدید اکنون به 40% رسیده است. عاوه بر این 
سایر ادیان در حال رشد هستند و نسل های جوان بیشتری در حال تولد از آنها است برای مثال 

اسام با 43% افراد زیر 30 سال بیشترین درصد از جمعیت خود را جوان است.  
مسئله دیگر دینی برای آمریکا این است که 25 ســال پیش 80 درصد از مسیحی ها سفید 
پوست بوده اند در حالی که اکنون تنها 50% از طرفداران مسیحیت سفید پوست هستند و 
بقیه به سایر نژادها نظیر اسپانیایی تبارها تعلق دارد. در حال حاضر تنها 30% از افراد حزب 
دموکرات سفید پوست و مسیحی هستند در حالیکه 10 سال قبل این میزان 50% بوده است. 

یعنی مرکزیت حزب دموکرات به سمت غیر سفید پوست شدن در حال حرکت است .
افول ملی گرایی 

یکی از مسائلی که آمریکایی ها با آن مواجه هستند افول ملی گرایی در این کشور بخصوص در 
دهه های اخیر است. از آنجا که آمریکا دین رسمی ندارد مهمترین شاخصه وحدت بخش آن 
ملی گرایی است. براساس آماری که موسسه گالوپ در سال 2016 منتشر کرد، ملی گرایی 
در آمریکا از 70% در سال 2003 به 52 % در سال 2016 تقلیل یافت که برای بافت فرهنگی و 

اجتماعی آمریکا امری بسیار مهم است . 
نتیجه این افکارســنجی از این جهت مهم اســت که کاهش اصلی در ملی گرایی آمریکایی 
عموما بین افراد جوان بوده است و از 60% به 34% تقلیل سافته است. این به این مفهوم است 
که در حال حاضر 34% از جوانان آمریکایی که نسل آینده این کشور را تشکیل می دهند به 
آمریکایی بودن خود افتخار می کنند . این در حالی است که در سال 1988 بیش از 73% از 
جوانان آمریکایی احساس وطن پرستی داشته اند  و افول ملی گرایی بخصوص در نسل جوان 
آمریکایی ها برای آمریکایی ها بسیار مهم بوده است به طوری که تقریبا اکثر رسانه های اصلی 

این کشور به آن پرداخته اند .
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افول آکادمیک 
براســاس آمار بدســت آمده در خصوص افرادی که تحصیاتی دبیرستان خود را 
تکمیل کردند از سال 2000 تا 2016 با نسبت باالیی کاهش یافته است. براساس این 
پژوهش افراد 16-24 سال در بازه زمانی ذکر شده؛ ثبت نام افراد در آموزش متوسطه 
در مجموع از 10,9% در سال 2000 به 6,1% در سال 2016 رسیده است. این آمار 
برای بازخ زمانی سال 2010 تا 2016 از 7,4% به 6,1% بوده است. توزیع جمعیت 
این آمار نیز در میان مردان از 12% به 7,1% بوده است و برای زنان نیز افول از 9,9% به 
5,1% بوده است. بخش اعظم این کاهش نیز به جمعیت اسپانیایی تبار آمریکا تعلق 
دارد که پیشبینی می شود تا سال 2050 بزرگترین اقلیت قومی در آمریکا باشند. 
این افول برای اسپانیایی تبار های از 27,8% به 8,6% بوده است امری که بیش از هر 

قومیت دیگری منجر به عدم آموزش آنها می شود .
افول علمی آمریکا نه تنها در سطح تحصیات متوسطه بلکه در سطح آموزس عالی 
و تحصیات تکمیلی هم وجود دارد. براساس گزارشی که دانشگاه هاروارد آمریکا 
که از آن به عنوان بهترین دانشگاه دنیا یاد می شود منتشر کرده است در آمریکا در 
رشته های علمی، تکنولوژی، مهندسی و ریاضی سالی 300000 نفر فارغ التحصیل 
می شوند در حالی که نیاز جامعه کاری امریکا در ین حوزه ها بیش از 3 میلیون نفر 
یعنی 10 برابر بیشتر است. با این آمار این پژوهش استدالل کرده است که توسعه 

علمی آمریکا در سراشیبی قرار دارد و باید برای آن تمهیدی اندیشیده شود. 
براساس این گزارش برخاف دهه های گذشــته در حوزه های ذکر شده؛ آمریکا 
کمترین تعداد دکتری در حوزه های ذکر شــده نســبت بــه جمعیتش در میان 
کشورهای توسعه یافته OECD  را دارد. این دانشگاه همچنین پیشنهاد کرد که 
یک  تحول اساسی در حوزه علمی و فناوری در سیستم آموزشی آمریکا نیاز است . 

کاهش رضایت مندی در آمریکا
یکی از ویژگی های فرهنگی . اجتماعی جامعه آمریکا که در خصوص آن تحلیل ها 
و بررسی های متفاوتی انجام شد و از آن به عنوان یکی از شاخصه های افول آمریکا 
یاد شد شاخص روانشناسانه رضایتمندی  از زندگی یا خوشحالی  است. براین اساس 
نظرسنجی  موسسه گالوپ رضایتمندی از زندگی از 71% در سال 2000 به %37 
در سال 2018 رســید . این حرکت قهقهرایی موجب شد تا خوشحالی در زندگی 
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آمریکایی ها نیز با افول چشمگیر مواجه شود و در سال 2016 به 31% می رسد.
 براساس همین گزارش 48% آمریکایی ها  به ندرت نگران سامتی خود هستند و بیش از 
نیمی از مردم این کشور برای سامتی خود نگرانند. در این رابطه همچنین 75% از آمریکایی 
ها بیان داشتند که صدایشان در تصمیمات ملی که بر  روی او اثرگذار باشد شنیده نمی شود 
. نکته جالب توجهی که در این رابطه بیان می شود این است که علی رغم اینکه رابطه شادی 
و خوشحالی با درآمد افراد مستقیم است و این فاکتور ها نسبت به دهه های 1960 و 1970 
افزایش پیدا کرده است اما خوشحالی و رضایتمندی افزایش نداشته است بلکه کاهش نیز 

داشته است . 
وضعیت رضایتمندی و خوشحالی در آمریکا براساس گزارش جهانی در خصوص رده بندی 
کشور ها در رابطه با خوشحالی  در سال 2016 نسبت به  سایر کشور ها توسعه یافته چندان 

مناسب نیست و در رده 14 قرار دارد . 
براســاس گزارش دیگری که توسط کشــور های عضو OECD منتشر شده آمریکایی ها 
برخاف جایگاه سومشان در موضوع خوشحالی در سال 2006 و 2007، در حال حاضر 19 
امین کشور خوشحال در مجموع 34 کشور عضو OECD هستند که افول بسیار شدیدی را 

در خوشحالی و رضایتمندی از زندگی در این کشور نشان می دهد . 
افول خانواده در آمریکا 

یکی از دغدغه های همیشگی جامعه شناسان در خصوص آمریکا به از هم گسیختگی بنیاد 
خانواده در این کشور در تاریخ 50 سال اخیر این کشور بخصوص بعد از جنگ سرد اشاره دارد. 
در این رابطه می توان بیان کرد که در سال 1950 تنها 5% از نوزادان در آمریکا خارج از روابط 
زناشویی متولد می شدند اما در سال 2015 بیش از 40% کودکان در خارج  از خانواده متولد 

می شوند که  معادل 25 میلیون کودک می شود. 
حدود 8,5  میلیون نفر از این کودکان پدر و مادر بیولوژیک و طبیعی خود را تجربه نمی کنند. 
این مسئله به مفهوم سر راهی بودن یا بدون والدین بودن این کودکان است . رشد شاخصه ذکر 
شده در جامعه آمریکا معادل 720% است که این رشد به نوعی سمبل ازهم گسیختگی خانواده 
است . جالب توجه این که در آمریکا افزایش تولد کودکان بی سرپرست با کاهش شدید ازدواج 

در جامعه آمریکا همسو شده است. 
براساس آمار از سال 1990 تا 2016 نرخ ازدواج از 9,8% در سال 1990 به 6,9% در سال 2016 
رسیده است .  در واقع روابط خارجی از روابط زناشویی با کاهش آمار ازدواج و افزایش کوکان 
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نامشروع رابطه مستقیم و همبستگی دارد. 
این آمار در تاریخ آمریکا نیز روند کان ازهم گسیختگی بنیاد خانواده را به نمایش 
می گذارد. در واقع از سال 1960 که 73% کودکان در خانواده متولد می شده اند تا 
سال 1980 که 61% کودکان در خانوداه متولد می شدند تا سال 2015 که تنها %47 
فرزندان در داخل خانواده متولد می شوند؛ شاهد رشد بسیار شدید در فروپاشی نهاد 

خانواده  هستیم.
 این آمار با آمار فرزندان نامشروع و بی سرپرست همخوانی و همگونی دارد. در حال 
حاضر و در ســال 2015، 63% از افراد در ازدواج اول خود هنوز حضور دارند که در 

مقابل 83% در سال 1960 افت قابل توجهی داشته است . 
مسئله اساسی دیگری که در مورد فروپاشی بنیان خانواده وجود دارد این است که 
فقط به افراد تحصیل کرده اجتماع مربوط نمی شود بلکه در تمام اقشار جامعه آمریکا 
در حال وقوع است. براساس گزارش نشریه آتانتیک از افرادی که تحصیات عالیه 
دارند معادل 89%  خانواده و فرزند دارند. حــدود 8%  جمعیت بدون ازدواج ولی با 
فرزند هستند و 3% در این قشر به تنهایی فرزند دارند. در کنار این قشر، افرادی که 
تحصیات متوسطه دارند، معادل 70% خانواده و فرزند دارند. حدود 20% جمعیت 
بدون ازدواج ولی با فرزند هستند و 10 در این قشر به تنهایی فرزند دارند. در کنار این 
افرادی که تحصیات متوسطه هم ندارند معادل 65% خانواده و فرزند دارند؛ حدود 
22%  جمعیت بدون ازدواج ولی با فرزند هستند و 13% در این قشر به تنهایی فرزند 
دارند. که نشان دهنده این موضوع است که افرادی که حتی تحصیات کمتری دارند 
و علی االصول باید بیشتر خانواده تشکیل دهند وضعیت به مراتب بدتری نسبت به 
دو قشر تحصیل کرده تر دارند . این مسئله از جهت هم حائز اهمیت است که افول 

خانواده در آمریکا جریانی کلی است و محدود به عده ای روشنفکر نیست.  
 افول جامعه بودگی و ظهور فردگرایی افراطی

  فردگرایی یکی از ویژگی های بارز فرهنگ آمریکایی است که به مرور زمان در حال 
افزایش است تا حدی که جامعه شناسانی چون پاتنام زنگ های هشدار را برای جامعه 
آمریکا به صدا در آوردند و بیان کردند که ایــن فردگرایی افراطی در حال هدایت 

جامعه آمریکا به سمت افول است. 



102

30

شهریور ماه 1398
هيأت رزمندگان اسالم

افول موریانه وار 
آمریکا

از نگاه 
اندیشمندان ، 
اندیشکده ها و 
آمار
رضا داوری

در این خصوص باید گفت که آمریکا با 57% فردگراترین کشــور جهان محسوب می شود . 
این فرد گرایی حتی در کتاب ها ادبیات آنها نیز رسوخ کرده است و کلماتی که نشان دهنده 
فردگرایی باشند نظیر استقال، فردگرایی، هویت فردی و...در آمریکا از سال 1960 که این 
کلمات .096% را تشکیل می داده است به 115% در سال 2008 افزایش پیدا کرده است . این 
درحالی است که فردگرایی در سطح جهانی از1960 تا کنون تنها 12% رشد کرده است در 

حالی که این رقم برای آمریکا چندین برابر بوده است . 
تاش برای موفقیت شغلی در آمریکایی ها 73% بوده است که سبب قربانی کردن خانواده، 
جامعه و تمام ارزش های اجتماعی دیگر در جامعه آمریکا بوده است. در این گزارش 57% از 
آمریکایی ها معتقد بوده اند که موفقیت می تواند خارج از کنترل انسان باشد که باز هم بر اراده 
جامعه آمریکا برای فردگرایی تا کید می کند. در این گزارش آمریکایی ها بیشتری در صد در 
این شاخص را نسبت به سایر کشور های جهان داشته اند . محوریت دادن 73% به کار فراتر از 
تمام ارزشهای دیگر زندگی اجتماعی جامعه ای تشکیل داده است از افراد جدا از هم که هر یک 
بدنبال کار و منفعت خود هستند و به دیگران اهمیتی نمی دهند لذا هشدار جامعه شناسان 

در این خصوص بی مورد نبوده است .
 در نظرسنجی مشابهی که توسط موسسه گالوپ انجام شد باالترین ا رزشهای جامعه آمریکا 
عبارتند از: آزادی فردی با 77%، کیفیت زندگی با 65%، موقیت برای پیشــرفت فردی%55،  
سیستم قوه مجریه46%، سیستم اقتصادی 34% و سیستم سامت 29 مهمترین ارزش های 

زندگی فردی برای آمریکایی ها بوده است .
فردگرایی همچنین موجب از بین رفتن یا تقلیل قابل توجه اکثر نهادهای جمعی در آمریکا 
شده اســت. آمار نشــان می دهد که اکثر نهادهای صنفی در آمریکا بجز اصناف مر بوط به 
کشاورزی سقوط شدید در عضویت را شاهد بوده اند. برای مثال عضویت در اصناف از %32,5 
در سال 1953 به 15,8% در سال 1985 رسیده است .این آمار در سال 2017 برای عضویت 

در افراد 10,7%شده است . 
  آمریکا؛ میان سالی با خیال جوانی 

آریاناهافینگتون در کتاب »آمریکای جهان ســومی« درباره وضعیت واقعی این کشــور و 
تصور آن از خود می نویسد؛ »آمریکا مانند میان سالی است که همچنان تصوری 23 ساله از 
خود دارد،بی توجه به چین و چروک ها و نقاط طاسی که در آیینه می بیند و زانوی ضعیف و 
سرخرگ های مســدودی که هر لحظه می تواند باعث ایستادن قلبش از تپش شود. ما هنوز 
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خود را ملتی جوان می بینیم، در حالی که این دیگر درست نیست. چاره ای نیست 
جز این که از این تفکر اشــتباه بیرون بیاییم و به اندازه کافی باال برویم تا چهره تلخ 

واقعیت را ببینیم.«
روی کار آمدن دونالد ترامپ با شعار »بازگرداندن عظمت به آمریکا« محصول چنین 
وضعیتی است و البته همین شعار، حقیقتی نهفته را بیان می کند که آمریکا قدرتی 
رو به زوال است. در عین حال بسیاری از کارشناسان با اشاره به روی کار آمدن ترامپ 

معتقدند وی عاملی تسریع کننده برای افول و زوال آمریکا خواهد بود.
طبق اعام روزنامه »واشنگتن پست«، ترامپ طی دو سال ریاست جمهوری خود، 
بیش از 11 هزار بار دروغ گفته و تعادل روحی و روانی نیز ندارد. رهبر معظم انقاب 
در این مورد تاکید کردند: »افول سیاسی آمریکا اگر یک دلیل -که حاال می گویم- 
بیشتر نداشته باشد کافی است، و آن دلیل عبارت است از انتخاب فردی با مختّصات 
آقای دونالد ترامپ در آمریکا. خود این انتخاب، نشــانه  افول سیاسی آمریکا است؛ 
سرنوشت 300 و اندی میلیون جمعّیت دست یک آدمی با این مختّصات، نشانه  افول 
سیاسی آمریکا است. کسی که در خود آمریکا نسبت به تعادل روانی او، تعادل فکری 
او، تعادل اخاقی او این همه حرف هست، وقتی رئیس  یک کشوری می شود، نشان 
 دهنده  افول آن کشور است؛ افول سیاسی، افول اخاقی. از جنایت ها و آدمکشی ها ی 
رژیم صهیونیســتی اینها به طور مرتّب حمایت کردند و دفــاع کردند؛ از جنایت 
مجموعه  چند دولت در یمن و کشــتار مردم بی گناه یمن اینها حمایت کردند؛ از 

جنایت حمایت می کنند؛ دیگر سقوط اخاقی از این باالتر؟«
  دولت ترامپ برخاف تبلیغات، القائات و توئیت های گســترده ای که در خصوص 
موفق آمیز بودن سیاست هایش راه انداخته است، به یک دولت کاما منفعل و فشل 
چه در عرصه سیاست خارجی و چه در حوزه سیاست داخلی تبدیل شده است. در 
اینکه ترامپ تاجر کارکشته ای است و تا حدود زیادی نیز معادالت جهان سیاست را 
می شناسد شکی نیست، ولی این زرنگی و چاالکی نمی تواند سیستم و ساختاری را 
که در حال سقوط از هژمونی سیاسی و تجاری است نجات بخشد. باید بپذیریم که 

آمریکا دچار افول نرم افزاری و سخت افزاری شده است.
آمریکا دیگر آن آمریکای ســابق که زمانی حرف اول را در دنیا می زد و اراده اش بر 
هر اراده ای در چهار گوشــه جهان برتری و غلبه داشت و بیش از 60 درصد اقتصاد 
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دنیا را به دوش کشیده بود، نیست. امروز آمریکا، دیگر نه قطب برتر، که یکی از ده ها قطب برتر 
اقتصاد دنیاست. آمریکا امروز یکی از مقروض ترین کشورهای دنیاست. مزیت ها و برتری های 
نظامی دیرینه آمریکا رو به ضعف قرار دارد. در فناوری های مهم و حساس نظامی و غیرنظامی، 

کشورهای متعددی وجود دارد که گوی سبقت را از آمریکا ربوده اند.
"من از افول آمریکا جلوگیری می کنــم!"  این یکی از وعده های مهــم ترامپ در نطق های 
انتخاباتی اش بود. ترامپ در طول نزدیک به دو ســال و نیم ریاست جمهوری اش هر چه در 
توان دارد را برای محقق ساختن این وعده انتخاباتی به کار بسته است. از کم کردن هزینه های 
سیاست خارجی تا خروج از برخی کنوانسیون های مهم و شناخته شده بین المللی که برای 
آمریکا بار مالی دارد تا انعقاد قراردادهای چند صد میلیاردی تسلیحاتی، از نقطه نظری خاص 

همه و همه در راستای تقویت آمریکا و جلوگیری از افول این کشور بوده است.
 اما این سیاست ها نه تنها جواب نداده اســت بلکه بیش از پیش آمریکا را دچار افول نموده 
است. اینکه ترامپ در سیاست جدیدی شروع به کاستن از شمار نیروهای نظامی آمریکایی از 
خاورمیانه )جایی که منافع اقتصادی و امنیتی آمریکا در آن مهم قلمداد می شود( نموده است، 
در حقیقت دست و پا زدن دیگری برای جلوگیری و به تاخیر انداختن افول آمریکاست، که این 

نیز نتیجه معکوس خواهد داد.
 این موضوعی اســت که پروفسور رانســیمن، رئیس بخش علوم سیاسی دانشگاه کمبریج 
به تازگی و درباره وضعیت کنونی دموکراسی غربی در دوره دونالد ترامپ، مطرح کرده است. او 
می گوید:» وقتی دستمزد مردم برای سال های متوالی افزایش نیابد آنها به طرف نظرات سیاسی 
حاشیه ای رانده خواهند شد. اگر مردم احساس نکنند وضع شان بهتر شده در جست وجوی 
سیاستمدارانی برخواهند آمد که بیشتر و بیشتر در حاشیه قرار دارند.« این همان چیزی است 
که در سال 2016 و در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اتفاق افتاد. به اعتقاد رانسیمن »در 
کشــورهای فقیرتر این موضوع می تواند به فروپاشی سیاسی منجر شود، ولی در کشورهای 
نسبتا با ثبات غربی احتمال بیشتری دارد که به جای انقاب نوعی سرخوردگی ایجاد کند.« 
وی می گوید:  »جوامع ثروتمند ولی بی تحرک می توانند با دموکراسی های به هم ریخته برای 

مدت طوالنی دوام بیاورند و ممکن است ما اکنون در آغاز چنین روندی باشیم.«
  دونالد ترامپ در دو ســال و نیم گذشــته متحدان آمریکا را از طریق تهدید در ناتو، تهدید 
جنگ تجاری و نبرد هســته ای، بیگانه کرده و قدرت نرم آمریکا را فرســوده کرده است. بر 
اساس نظرسنجی گالوپ که مردم از 134 کشور در آن مشارکت داشتند، اعتقاد به رهبری 
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آمریکا به پایین ترین حد خود یعنی 30 درصد رسیده اســت. این میزان در دوره 
ریاست جمهوری اوباما  )2016( 48 درصد بوده است.

  یوهان گالتونگ، جامعه شناس مشهور نروژی که سابقه پیش بینی حوادث مهمی 
همچون فروپاشی شوروی و 11 ســپتامبر 2001 را دارد، در سال 2009 در کتاب 
»سقوط امپراتوری آمریکا و پس از آن چه؟« پیش بینی کرده بود آمریکا قبل از افول 

قدرت جهانی خود شاهد ظهور فاشیسم خواهد بود. 
  وی در زمان انتخاب ترامپ به نشــریه »مادربورد« گفت: »انتخاب دونالد ترامپ، 
روند کاهش قدرت آمریکا را تسریع خواهد کرد. دیدگاه انتقادی ترامپ به ناتو باعث 
می شــود آمریکا از جایگاه ابرقدرتی خارج شود. ســقوط دو وجه دارد؛ یکی اینکه 
کشورهای متحد آمریکا دیگر دوســتان خوبی برای آمریکا نباشند، و دیگر اینکه 
آمریکا مجبور شــود خودش به تنهایی جنگ هایش را پیش ببرد و کشتارهایش را 
انجام دهد. در حال حاضر، هر دو اتفاق در حال وقوع است. اکنون فقط کشورهای 
اروپای شمالی از جنگ های آمریکا دفاع می کنند که این امر احتماال تا پس از سال 

2020 منتفی می شود«.
پایان سخن

 آمار، نشانه ها و شاخص ها حکایت از استمرار انحطاط فرهنگی و از هم گسیختگی 
معنوی و سیر صعودی معضات اجتماعی و ... در ایاالت متحده آمریکا دارد. ناتوانی 
جدی و مشهود رهبران نظام سیاسی ایاالت متحده از مقابله با بحران های سیاسی، 
اقتصادی و فرهنگی در این جامعه از یک سو و فساد آشکار و گسترده سیاستمداران 
و کارگزاران آمریکایی از سوی دیگر، کاهش چشمگیر اعتماد عمومی به نهادهای 

سیاسی و دولتی و زمامداران دولتی این کشور را به دنبال داشته است.
از طرف دیگر ظهــور قدرت های نوظهور در جهان و ضعف ســاختارهای داخلی و 
ایدئولوژیکی آمریکا، منجر به شکست و افول دکترین نظم نوین جهانی به رهبری 
ایاالت متحده آمریکا در نظام بین الملل شده است. امروز آمریکا نه یک قدرت هژمون 
جهانی  اســت و نه توانایی  حفظ عنوان »ابرقدرتی« را در میان قدرت های جهانی 
نوظهور دارد. این تنها حرف و حدیث رقیب های آمریکا نیست که ببافند، بلکه امروز 
سیاستمدارها، صاحب نظران و نویسنده های آمریکایی نیز در داخل و خارج آمریکا 
از آن صحبت می کنند. اکثریت اندیشمندان بر این نظرند که »نظم نوین جهانی« 
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به رهبری ایاالت متحده در حال عقب نشینی اســت و تاکتیکی نیست، زیرا نشانه های زوال 
هژمونی آمریکا در جهان از سال 2008 به این سو بر همگان پیداست.

به نظر می رسد که امپراتوری جهانی ایاالت متحده تحت عوامل داخلی )ضعف ساختارهای 
سیاسی و اقتصادی( و خارجی )ظهور قدرت های چالش گر منطقه ای و جهانی برای آمریکا( 
رو به افول است. اکنون جهان آماده ورود به عصر پســاآمریکایی قرار دارد؛ عصری که در آن 
دیگر سخن از ابرقدرتی و رهبری جهانی آمریکا نیست. ناکامی ایاالت متحده در مهار جمهوری 
اسامی ایران در غرب آسیا و ممانعت از تشکیل جبهه مقاومت، شکست معامله قرن آمریکا، 
ناکامی در برخورد با روسیه بر سر مساله اوکراین، بن بست مذاکره دیپلماتیک با روسیه و ایران 
بر سر موضوع سوریه، جنگ ناتمام آمریکا در افغانستان، گسترش فعالیت های گروه های مخالف 
آمریکا در کشورهای اسامی، رشد قدرت های منطقه ای و بین المللی همچون چین، روسیه، 
ایران، برزیل، هند و ترکیه و تزلزل پایه های اتحادیه اروپایی که یکی از متحدان اصلی آمریکا 
برای حفظ و اجرای نظم نوین جهانی مبتنی بر قدرت آمریکا بوده اســت، از نشانه های افول 

امپراتوری جهانی آمریکا به حساب می آید.
همچنین باید اشاره نمود که، موضوع نابودی آمریکا و افول قدرت ایاالت متحده، به عنوان یک 
کینه تاریخی مردم ایران و یک تسویه حساب و دشمنی میان انقاب اسامی و دولت آمریکا 
مطرح نشده، بلکه یک تعارض شناختی و تمدنی میان جبهه حق و باطل است که بر مبنای 

قرآن، باطل نابود شدنی است و حق ماندگار خواهد بود. 

پس از جنگ جهانی دوم، رشد آمریکاستیزی در جهان روند رو به رشدی داشته، ولی با آغاز 
سده بیست و یکم از شدت قابل ماحظه  ای برخوردار گردیده که تحقیقات و نظرسنجی های 
مختلف بین المللی گواهی بر آن است. این روند فرسایشی، موجب شکل گیری تهدیدات نرم 

برای این کشور و نیز کاهش چشم گیر قدرت نرم این رژیم شده است. 
وجهه ملی یک دولت در خارج از مرزهای آن از کشوری به کشور دیگر و از ملتی به ملت دیگر 
متفاوت است و نگرش حاصل از حافظه تاریخی ملت ها نسبت به یک کشور، به سختی قابل 
تغییر است؛ اما به مرور شاهد تغییر نگاه ملت ها به ایاالت متحده و ارزش های آن و بازگشت 
مردم دنیا به فطرت انسانی و الهی خویش هســتیم. در همین راستا می توان موارد زیر را به 
عنوان شواهد و مصادیق زوال و افول قدرت آمریکا به ویژه در ابعاد نرم و نیمه سخت )سیاسی 

و اقتصادی( برشمرد: 
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زوال ارزش ها و آرمان های آمریکایی مانند لیبرالیسم؛ 
زوال تمدنی و سبک زندگی آمریکایی به عنوان زندگی آرمانی برای مردم جهان؛ 

زوال ابعاد اجتماعی و گسترش آسیب های اجتماعی و تبعیض نژادی؛ 
زوال قدرت اقتصادی و گسترش فقر و بدهکاری نظام آمریکا؛ 

زوال سیاسی هژمونی آمریکایی در میان اذهان و افکار عمومی؛ 
زوال اعتبار سیاست خارجی آمریکا در عرصه روابط بین الملل؛ 

زوال نفوذ منطقه ای آمریکا به ویژه در خاورمیانه؛ 
زوال قدرت حقوقی آمریکا در نهادهای بین المللی.

الزم به توضیح است که زوال قدرت نرم امریکا به خاورمیانه و کشورهای مسلمان 
محدود نمی شود. برای نمونه، حضور نظامیان امریکایی در کره جنوبی و مشکات 
اجتماعی ناشی از این حضور، همچنین طرفداری متعصبانه رسانه های این کشور 
از امریکا، باعث تشدید احساسات ضد امریکایی در این کشور گردیده است. امریکا  
ستیزی در روسیه نیز به ویژه در بین جوانان مشهود است. در چین، برزیل، ژاپن، و 

سایر کشورها نیز می توان چنین گرایش هایی را مشاهده نمود.
شعار مرگ بر آمریکا و دعای نابودی این کشور متخاصم در مساجد، از شاخصه های 
مبنایی و فراگیر ملت ایران، از ابتدای انقاب تاکنون به شمار می رود که به مرور به 
عنوان یک گفتمان محوری در جبهه انقاب اســامی و نیز در میان مردم آزادی 
خواه دنیا شکل گرفته و منتشر شده است. امروز از شعار ساده »مرگ بر آمریکا« که 
در اوایل دهه پنجاه شمسی، تنها بر زبان و در قلوب برخی انقابیون خاص و یاران 
امام)ره( منعکس بود به جایی رسیده ایم که این شعار در گفتار و نوشتار بسیاری از 
ملت ها و اندیشمندان روشن ضمیر دنیا به صورت محسوس مشاهده شده و قابل 

لمس است. 
وقتی امام راحل)ره( شنیده شدن صدای نابودی شوروی را به گورباچف گوشزد نمود 
که: »جناب آقای  گورباچف ، برای  همه  روشن  است  که  از این  پس کمونیسم  را باید 
در موزه های تاریخ  سیاسی  جهان  جستجو کرد.« به وضوح مشخص است که با توجه 
 به  توانایی ها و ویژگی های خاص خود  از جمله زمان شناســی  و موقع شناسی و نیز 
بهره گیری از سنت های الهی و تاریخی و اجتماعی،  به  آثار زوال  و فروپاشی  کمونیسم 
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 پی  بردند. این درحالی بود که، بسیاری از افراد و متفکران آن را جدی نگرفته و از آن تعبیر به 
تحلیل ایدئولوژیک از تحوالت شوروی داشتند. ولی پس از فروپاشی شوروی، نگاه رهبران دینی 
و انقابی بیشتر و بهتر مشاهده شد. از این رو، زمانی که امام خمینی)ره( در همان اوایل انقاب 
و نیز رهبر معظم انقاب در سال های اخیر، سخن از افول و زوال دولت آمریکا دارند، باید با نگاه 

عمیق تری به آن نگریست و آن را تحلیل نمود. 

پیش بینی فروپاشی و نابودی امپراطوری آمریکا توسط امام راحل نیز چندین بار بیان شده 
اســت، آن هم در زمانی که این ابرقدرت در اوج قدرت و همینه خود قرار دارد و با کنار زدن 
ابرقدرت شرق به قدرت بامنازع جهان تبدیل شده است و بسیاری گمان می کنند که سیطره 
آمریکا قرن ها طول خواهد کشید. در دوره ای که برخی تئوریسین ها مانند فوکویاما، حکومت 
آمریکا را مدینه فاضله بشــری و اوج تمدنی ذکر می کنند که بشر می تواند بدان دست یابد، 
مرد الهی قرن با بینش عمیق خود، نابودی قریب الوقــوع این امپراطوری را مژده می دهد و 
نابودی آن را پیش بینی می کند: »انقاب اسامی با تایید خداوند منان در سطح جهان در حال 
گسترش است و ان شاءا...  با گسترش آن قدرت های شیطانی به انزوا کشیده خواهند شد.«   

حال سوال اینجاست که وقتی حضرت آیت اهلل خامنه ای، از نبود اسرائیل غاصب تا 25 سال 
آینده سخن به میان می آورند و یا از انزوا و زوال آمریکا صحبت می کنند، تنها به عنوان یک 
آرزوی بلند مدت و تســکین آالم مظلومان عالم مطرح می کنند، یــا به عنوان یک حقیقت 
تاریخی براساس مستندات دینی و سنن الهی؟! وقتی رهبر انقاب سرنوشت دولتمردان رژیم 
صهیونیستی و آمریکایی و دشمنان اسام و انقاب اسامی را مرگ و غذای مور و مار شدن 
بیان می کنند و نیز در آخرین بیاناتشان می فرمایند این پیش بینی براساس درک مقتضیات 
سیاسی و توجه به سنت های الهی بیان شده است: » آمریکا رو به افول است. عوامل افول آمریکا 
هم مربوط به امروز و دیروز نیست که حاال یکی بخواهد بیاید عاجش کند؛ مربوط به طول 
تاریخ است  این سّنت الهی است، این ها محکومند به اینکه ساقط بشوند، محکومند به اینکه 

افول کنند، زایل بشوند از صحنه ی قدرت جهانی.«
البته رهبر معظم انقاب، تنها به ارائه یک مفهوم کلی و بحــث ماورایی اکتفا نکرده و برای 
مخاطبان و افکار عمومی، شواهد و مثال هایی عینی نیز بیان می دارند تا موضوع از یک آرزوی 
ِصرف، تبدیل به یک بحث علمی و فراگیر شود: »یکی از مظاهر شکست آمریکا این است که 
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نتوانسته بر روحیه ی استقال طلبی در ملّت ما و بر روی جوانان ما اثر بگذارد. شما 
ببینید، امروز احساســات جوانان و نوجوانان عزیز ما در سرتاسر کشور احساسات 
استقال طلبانه است. بعضی ها حّتی به مبانی دینی هم خیلی پابند نیستند اّما نسبت 
به تسلّط بیگانه احساس مقاومت میکنند؛ این نشان دهنده ی این است که آمریکا با 
این همه تبلیغات، با این همه تاشی که انجام داده است، با این امپراتوری خبری و 
رسانه ای که در دنیا راه انداخته، نتوانسته روی نسل جوان کشور ما اثر بگذارد...]که 
فقط[ مخصوص جوانهای ما هم نیست، این بتدریج در بین جوان های کشورهای 
دیگر هم تا آن جایی که ما اّطاع داریم، رســوخ پیدا کرده؛ بخصوص کشــورهای 

همسایه ی ما.«  

این نکته مهم نباید از قلم افتد که بیش از آن که رهبر معظم انقاب به بحث زوال 
و نابودی آمریکا و اســرائیل منحوس تاکید نمایند، به بیداری ملت های جهان و 
سرمایه های معنوی و انســانی که همان نوجوانان و جوانان این مرز و بوم هستند، 
دل بسته اند و بارها و بارها از نسل جوان به عنوان سرمایه های اصلی انقاب اسامی 
یادکردهاند که به عنوان قدرت نرم انقاب اســامی در برابر قدرت پوشالی تمدن 
غرب و اقتصاد لیبرالی و سبک زندگی منحط آمریکایی خواهد ایستاد.  این درحالی 
است که برخی از افراد که زمانی تحت حمایت دولت های غربی بوده اند نیز مجبور به 
اعتراف افول دولت آمریکا شده اند، برای مثال ابوالحسن بنی صدر در یک گفتگوی 
تلویزیونی اعتراف می کند که: » مردم ایران، جهان را وارد تاریخ جدیدی کردند. وقتی 
انقاب شد دو تا ابر قدرت بود؛ که یکی از بین رفته است و دیگری هم آمریکاست که 

در حال اضمحال است. جهان در تحول است و این تحول از ایران است.«
افول آمریکا طبق اظهارات مقام معظم رهبری به صورت موریانه وار و آرام در حال 
وقوع است. آمریکا همانند یک پیکر عظیم الجثه توانسته ظاهر خود را همچنان قوی 
نشان دهد اما این پیکر از درون دچار پوکی استخوان شده است. شاید آمریکا بتواند 
در کوتاه مدت، ظاهر قوی خود را حفظ کند اما ضعف های ساختاری این نظام باعث 
خواهد شد که افول موریانه وار این کشور سرانجام به فروپاشی ساختاری آمریکا منجر 

خواهد شد. انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا


