
 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 سعد اهلل زارعی
دکتر ید اهلل جوانی
دکتر رسول سنایی راد

عباس حاجی نجاری 
رضا داوری 
دکتر علیرضا معاف



تأثیر توافق امارات وبحرین با رژیم صهیونیستی   بر 
ظرفیت جبهه مقاومت

4 تا     17آمریکای بدون روتوش

اهداف جریان معارض در مقصر جلوه دادن رهبری 
در مشکالت کشور   

18 تا    27

28  تا   39

موج سوم بیداری اسالمی 
)ماهیت شناسی و امکان سنجی(       

40 تا   51

52  تا  65خطر تحریف در کمین دفاع مقدس

66  تا  83پیچیدگی های رهبری انقالب

رضا داوری

 دکرت رسول سنایی راد

عباس حاجی نجاری

دکرت سعد الله زارعی

دکرت یدالله جوانی

دکرت علیرضا معاف



رضا داوری 

ش تو و ر ن  و بد ی  کا ی مر آ
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        نخستین دور از چهار مناظره انتخاباتی ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا در 
تاریخ 8 مهر میان دونالد ترامپ نامزد ریاست جمهوری حزب جمهوریخواه و جو 

بایدن نامزد حزب دمکرات برگزار شد.
  قبل از برگزاری این مناظره، ترامپ که خواستار گرفتن تست اعتیاد از رقیب 
انتخاباتی اش شده بود، در خالل مناظره یکدیگر را با القاب و الفاظی چون دلقک، 

خفه شو، دروغگو،  سگ دست آموز پوتین و.. خطاب قرار دادند.
 ترامپ اصرار داشت بایدن را کاندیدای چپ های افراطی معرفی کند و متقاباًل 
او ترامپ را کاندیدای نژادپرست های سفید برتر پندار بخواند. در این مناظره ۹۰ 
دقیقه ای، ترامپ ۷۳ بارحرف های بایدن را قطع کرد. بایدن هم از لفظ خفه شو 

خطاب به ترامپ استفاده کرد. 
پس از پایان این مناظره، رسانه ها و نخبگان دنیا در توصیف و تحلیل این نمایش 
شرم آور، رفتار و مواضع دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا را نمادی از روح حاکم 
بر نظام لیبرال دموکراسی و آمریکای بدون روتوش خواندند و نسبت به زوال و 

فروپاشی دولت و جامعه برخاسته از این تفکر هشدار دادند.
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آمریکای بدون روتوش به روایت رسانه ها و نخبگان
- روزنامه آمریکایی واشنگتن پست طی تحلیلی درباره نخستین مناظره جو بایدن  و دونالد 
ترامپ، نامزدهای حزب دموکرات و جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
نوشت: این مناظره موجب شده در دنیا از آمریکا تصویر کشوری رو به افول و  درگیر هرج 

و مرج به تصویر کشیده شود.
-  شبکه تلویزیونی سی. ان. ان هم اعالم کرد: مردم آمریکا بازنده مناظره بودند چون واقعا 

یک فاجعه بود.
- بی بی سی نیز گفت: این وحشیانه ترین مناظره تاریخ آمریکا بود.

- نیکوال رولین خبرنگار روزنامه »لزکو« فرانسه در گزارشی نوشت: بایدن در این مناظره ، 
ترامپ را دلقک خواند و گفت: با این رئیس جمهوری)ترامپ(، ما ضعیف تر، بیمارتر، فقیرتر، 

شکاف پذیرتر و خشن تر خواهیم شد.
- فیلیپ بوله گرکورخبرنگار روزنامه »ال نوول ابزروتوآر« مستقر در نیویورک  هم نوشت: 
مناظره نخست برای حزب دموکرات  اگرچه تبدیل به یک مزیت شد اما آمریکا از این 
بابت نگران است. ترامپ کوچکترین نظم و انظباطی نداشت، از روی غریزه می دود و فقط 
آنچه را که در سر دارد، انجام می دهد. او مانند یک گاو نر که انتظارش می رفت مستقیم 

به جلو می تازد و این اصال نتیجه  نداد
- ریچارد هاس، رئیس شورای روابط خارجی آمریکا هم طی توییتی نوشت:  این مناظره 
جایگاه آمریکا در جهان را بیش از پیش تضعیف کرد و اعتماد به نفس آمریکایی ها را 

پایین تر آورد.
 - میت رامنی سناتور جمهوریخواه ایالت یوتا و نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۲ 
نیز درباره مناظره بایدن و ترامپ گفت: فکر می کنم که مناظره شــب گذشته مایه 

شرمساری بود.
- بن ساس سناتور جمهوریخواه ایالت نبراسکا جدال ترامپ و بایدن را یک  نمایش آشغال 

نامید.
- روزنامه »لیبراسیون« فرانســه هم در تحلیلی به قلم »فردریک « محقق و کارشناس 
فرانسوی در امور آمریکا نوشــت: مناظره ترامپ  و بایدن، این ایده را که ایاالت متحده 

دوره تاریکی را پشت سر می گذارد، تقویت می کند.
- روزنامه واشنگتن پست نوشت : نخستین مناظره انتخاباتی- که با وقفه ها، توهین های 

روزنامه آمریکایی 
واشنگتن پست 
طی تحلیلی درباره 
نخستین مناظره 
جو بایدن  و دونالد 
ترامپ، نامزدهای 
حزب دموکرات 
و جمهوری خواه 
در انتخابات 
ریاست جمهوری 
آمریکا نوشت: این 
مناظره موجب شده 
در دنیا از آمریکا 
تصویر کشوری رو 
به افول و  درگیر 
هرج و مرج به تصویر 
کشیده شود.
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شخصی و مجادله های پرســر و صدا همراه بود-این برداشت را در پایتخت 
بســیاری از کشــورهای خارجی ایجاد کرده که ریاســت جمهوری ترامپ 

دموکراسی آمریکا را به حدی غیرقابل تصور تضعیف کرده است.
- روزنامه گاردین هم در واکنش به نخستین مناظره انتخاباتی آمریکا نوشت: 
مناظره یک نمایش گند بود و ترامپ با یاوه و دروغ و توهین موجب تحقیر ملی 

آمریکا شد.
مناظره آمریکا با خود

 بر این اساس و به اعتقاد برخی دیگر از کارشناسان، مناظره دونالد ترامپ و جو 
بایدن در واقع مناظره آمریکا بود با خودش از این رو نتیجه این مناظره هواداران 
آمریکا را ناراحت کرد تا جایی که خود گرداننده مناظره کریس واالس هم یک روز 
پس از انجام و زمانی که با سیل انتقادات هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه 
مواجه شــد، طی گفت وگویی این مناظــره را بد و یأس آور دانســت. بعضی از 
رسانه های آمریکا هم دست به کار شده و به دو طرف مناظره نمره هایی دادند ولی 

همان ها هم نوشتند این مناظره، آمریکا را نزد دوستدارانش تحقیر کرد.
همچنین از نگاه این کارشناســان، مهم این نبود که این دو به جای پاســخ به 
ســؤاالت مجری فاکس نیوز، یقه گیری می کردند و هر کدام حرف های خود 
را می زدند، بلکــه این مناظره از آن حیث اهمیت داشــت کــه دو کاندیدای 
ریاست جمهوری ناگزیر بودند حقایق آمریکا را روی پرده بیاورند. حقیقتی که 
رأی  دهندگان آمریکایی  را ناراحت می کند، ناتوانی آمریکاســت و آنچه سبب 
نگرانی عمیق آنان می شود فقدان راه حل هایی است که این ناتوانی را عالج نماید. 
زمان برگزاری انتخابات، فرصتی برای بیان راه حل هاست و این در حالی است که  
خروجی  این مناظره نا امیدی بیشتر مردم آمریکا بود که مجری هم به آن اشاره 
کرد. او گفت وی و همکارانش بیش از ۱۰۰ ساعت روی مناظره کار کرده اند تا به 
نتایج مناسبی برسد، اما این طور نشد و شهروندانی که برای شرکت در انتخابات 

مردد بودند را برای عدم شرکت در انتخابات متقاعد کرد.
در این مناظره یک آمریکای فاقد برنامه به تصویر کشــیده شد. علی رغم آنکه 
مجری تالش زیــادی کرد تــا دو کاندیدای ریاســت جمهوری حرف هایی از 
برنامه های خود بزنند، اما مخاطب آمریکایی چیزی جز یکسری کلیات دریافت 

تلویزیونی  شبکه 
سی. ان. ان هم 

اعالم کرد: مردم 
بازنده  آمریکا 
بودند  مناظره 

چون واقعا یک 
بود. فاجعه 

بی بی سی 
نیز گفت: این 

ترین  وحشیانه 
تاریخ  مناظره 

بود. آمریکا 
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نکرد که آن هم ناظر به مشکالت بزرگ اقتصادی و به راه حل ها نبود.
  آمریکایی ها همیشه به اینکه کشورشان برنامه های ۱۰۰ ساله، 5۰ ساله، ۳۰ ساله، ۲۰ 
ساله، 5 ساله و یکساله برای اداره خود و دیگران دارد، به دیگران فخر می فروختند و بسیاری 
از کشورهای دنیا هم به این موضوع به عنوان الگویی مناسب می نگریستند. البته مناظره 
جای ارائه کامل برنامه یا ارائه برنامه های جامع نیست در مناظرات به اصول یک برنامه اشاره 
می شود تا رأی دهندگان دریابند که در صورت انتخاب فرد خاص به نتایج مهمی دست پیدا 
می کنند. در انتخابات های تا سال ۲۰۱6 نوعاً این گونه بود اما در این انتخابات نه بایدن و نه 

ترامپ به برنامه ای اشاره نکردند و همه سؤاالت مجری را بی پاسخ گذاشتند. 
آمریکایی ها در این مناظره متوجه شدند اگرچه مقامات آمریکایی برای مداخله در جاهای 
مختلف دنیا اقدامات زیادی انجام می دهند و هزینه های فراوانی که رقم سالیانه آن الاقل یک 
تریلیون دالر است خرج می کنند اما در ارتباط با اداره بهتر خود آمریکا هیچ برنامه ای ندارند. در 
این مناظره مردم متوجه شدند مقامات دو حزب آمریکا از حل معادله دومجهولی عالج کرونا 
و باز بودن کسب و کارعاجز هستند و هر کدام می خواهد یکی از این دو واجب را کنار بگذارد 
یعنی یکی می گوید راه حل مقابله با کرونای مهاجم تعطیلی چندماهه کسب و کارهاست و 
دیگری می گوید مردم خواهان باز بودن همه فعالیت ها از مراکز تولید و مراکز خرید تا مراکز 

آموزشی هستند و ما هر کاری که می توانستیم و شدنی بود برای مهار کرونا انجام داده ایم.
 نکته دیگر این مناظره، فقدان استراتژی بود. آمریکایی ها الاقل از سال ۲۰۰۰ در انتخابات ها 
شعار محوری داشته و براساس آن ساز و کارهایی را تنظیم می کردند. بوش در انتخابات ۲۰۰۰ 
شعار "بازگشت اقتدار" آمریکا را مطرح کرد و بر این اساس نئوکان ها جنگ های بزرگی را علیه 
منطقه ما طراحی کردند -که البته فرجامی نداشت- و اوباما در انتخابات ۲۰۰8 شعار  "تغییر "  
داد و یک سلسله اصالحاتی را در سیاست های داخلی و خارجی آمریکا طراحی کرد -هر چند 
به جایی نرسید- ترامپ در انتخابات ۲۰۱6 شعار "آمریکای بهتر"  را مطرح کرد ولی در این 
انتخابات، گویا اصولی وجود ندارد و لذا دیگر سخنی از تغییر یا اقتدار هم نیست. آنجا که در 
این مناظره به مطالبات داخلی آمریکا اشاره می شود، هم رنگ و بوی حل و فصل مسایل جاری 

می دهد و حرف کالنی که بتوانیم آن را استراتژی آینده این کشور بدانیم، شنیده نمی شود.

ریچارد هاس، 
رئیس شورای روابط 
خارجی آمریکا هم 
طی توییتی نوشت:  
این مناظره جایگاه 
آمریکا در جهان را 
بیش از پیش تضعیف 
کرد و اعتماد به نفس 
آمریکایی ها را پایین 
تر آورد.

روزنامه گاردین 
هم در واکنش به 
نخستین مناظره 
انتخاباتی آمریکا 
نوشت: مناظره 
یک نمایش گند 
بود و ترامپ با یاوه 
و دروغ و توهین 
موجب تحقیر ملی 
آمریکا شد.
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مناظره دو نامزد یا نمادهای الگوی لیبرال دموکراسی
  پس از مناظره دو نامزد انتخابات ۲۰۲۰ امریکا، آن ها که در سال های اخیر تالش 
کرده بودند از طریق بزک کردن امریکا و الگوی لیبرال دموکراسی، تفکر انقالب 
اسالمی را از درون استحاله کرده واندیشه اسالم ناب را در برابر مدرنیسم ناتوان 
و رفتنی قلمداد کنند، اکنون به تکاپو افتاده وتالش دارند آن را تنها به رفتار دو 
نامزد خالصه کرده واز آن پارادوکسی که خود نیز به آن دچار شده اند، رهایی 
یابند ولی واقعیت آن است که آن مناظره چهره واقعی امریکا را نشان داد و ثابت 
کرد که افول امریکا تنها در عرصه میدانی و شکســت سیاست های منطقه ای 
وجهانی کاخ سفید اتفاق نیفتاده بلکه مهم تر از شکست میدانی، این فرهنگ 
لیبرال دموکراسی است که دچار افول و فروپاشی شده، وهمچون مارکسیسم 
به پایان خود نزدیک می شــود، نکته ای که در طی چند ماه اخیر بســیاری از 
کارشناسان مطرح امریکایی هم به آن اعتراف کرده و دوران ترامپ را مظهر افول 
امریکای مدعی دانسته اند به گونه ای که حتی فوکویاما هم که پیشروترین فرد 
در اعتقاد به بی آسیب بودن لیبرالیسم بود، اکنون معتقد است که لیبرالیسم 
مبتال به آسیب های جدی است و می کوشد عالج هایی را برای آن مطرح کند.

اینکه لیبرالیسم مصون از آسیب است نوعی ساده انگاری است و دنیای اندیشه 
امروز به باورهای واقعی درباره افول لیبرالیسم رسیده است. 

 هنری کســینجر سیاســتمدار معروف آمریکایی در یکــی از اظهارنظرهای 
اخیر خود گفت: فکر می کنم ترامپ یکی از شــخصیت های تاریخی باشد که 
نشان دهنده پایان یک دوره است.  ترامپ که متعلق به طبقه ثروتمند جامعه 
آمریکاست در تناقضی آشکار خود را نماینده طبقه پایین و کارگران یا همان 

طبقه یقه آبی که مشارکت سیاسی کمتری دارند اعالم می کند. 
جوزف نای از چهره های مشــهور نئولیبرال امریکا هم اخیراً طی یادداشتی در 
پراجکت سیندیکیت بر پایان یافتن نظم جهانی لیبرال تأکید و یادآور می شود: 
با روی کار آمدن ترامپ و رشد چین نظم جهانی لیبرال پایان یافته است و اگر 
بایدن در انتخابات رأی بیاورد، به احتمال زیاد نظم لیبرال را احیا نمی کند و به 

دنبال جایگزینی برای آن می رود.

در این مناظره مردم 
متوجه شدند مقامات 

دو حزب آمریکا از حل 
معادله دومجهولی عالج 
کرونا و باز بودن کسب 

و کارعاجز هستند و هر 
کدام می خواهد یکی از این 

دو واجب را کنار بگذارد 
یعنی یکی می گوید راه حل 

مقابله با کرونای مهاجم 
تعطیلی چندماهه کسب 

و کارهاست و دیگری 
می گوید مردم خواهان 
باز بودن همه فعالیت ها 
از مراکز تولید و مراکز 

خرید تا مراکز آموزشی 
هستند و ما هر کاری که 

می توانستیم و شدنی 
بود برای مهار کرونا انجام 

داده ایم.
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اما در قبال این سردر گمی وتحیر پرچمداران لیبرال دموکراسی، کسانی در داخل هستند 
که معتقدند امریکا همچنان برترین قدرت جهان اســت.آن ها با اســتناد به آمار وارقام 
ظاهری امریکا بر این باورند که هنوز هیچ جایگزینی بــرای امریکا وجود ندارد واین در 
حالی است که پیروزی دونالد ترامپ به عنوان فردی مخالف ساختار حاکم، از ناکارآمدی 
موجود در سیاســت، اقتصاد و جامعه امریکا حکایت داشت که ترامپ، به عنوان رئیس 
جمهور منتخب در ســال ۲۰۱6 مدعی بازگرداندن قدرت امریکا شــده بود، اما به رغم 
وعده های انتخاباتی اش، عالوه بر ناکامی در حل مشکالت ساختاری و بنیادین امریکا، بر 
دشواری های پیش روی این کشور به ویژه در عرصه جهانی افزود و به تعبیر دیگر ماهیت 

واقعی امریکا را آشکار کرد.
  رهبر معظم انقالب اسالمی دوسال پیش این شرایط را پیش بینی و در تاریخ ۱۲ آبان 
۱۳۹۷، در دیدار دانش آموزان و دانشجویان یادآور شده بودند : »امریکا رو به افول است. 
این وضعیتی که امریکایی ها دچارش شدند، عامل بلندمّدت دارد؛ این ها در طول تاریخ 
وضعیتی را به وجود آوردند که نتیجه اش همین است و به این آسانی ها عالج شدنی نیست. 
این سّنت الهی اســت، این ها محکومند به اینکه ساقط بشوند، محکومند به اینکه افول 

کنند، زایل بشوند از صحنه ی قدرت جهانی.«
   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 بیستم، 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.  شاید در دوران پس از جنگ جهانی دوم، افزایش ثروت 
سبب گسترش دموکراسی لیبرال غربی شد، اما با افزایش اختالف 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 است.
 او می گوید:» وقتی دستمزد مردم برای سال های متوالی افزایش نیابد آنها به طرف نظرات 
سیاسی حاشیه ای رانده خواهند شــد. اگر مردم احساس نکنند وضع شان بهتر شده در 
جست وجوی سیاستمدارانی برخواهند آمد که بیشتر و بیشتر در حاشیه قرار دارند.« این 

واقعیت آن است که 
آن مناظره چهره 
واقعی امریکا را نشان 
داد و ثابت کرد که 
افول امریکا تنها 
در عرصه میدانی و 
شکست سیاست های 
منطقه ای وجهانی کاخ 
سفید اتفاق نیفتاده 
بلکه مهم تر از شکست 
میدانی، این فرهنگ 
لیبرال دموکراسی 
است که دچار افول 
و فروپاشی شده، 
وهمچون مارکسیسم 
به پایان خود نزدیک 
می شود
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همان چیزی است که در ســال ۲۰۱6 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 انقالب 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 است ما اکنون در آغاز چنین روندی باشیم.«
دونالد ترامپ در دو ســال گذشــته 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 ۱۳4 کشور در آن مشارکت 
داشتند، اعتقاد به رهبری آمریکا به پایین ترین حد خود یعنی ۳۰ درصد رسیده 
است. این میزان در دوره ریاست جمهوری اوباما  )۲۰۱6( 48 درصد بوده است.

یوهان گالتونگ، جامعه شناس مشهور نروژی که سابقه پیش بینی حوادث مهمی 
همچون فروپاشی شوروی و ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ را دارد، در سال ۲۰۰۹ 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. 
     اگر در دهه پنجاه قرن گذشته و تا دو دهه قبل، آمریکا در بسیاری از نمادها 
جایگاه اول را داشت، حاال و در قرن ۲۱ این کشور یک به یک نمادهای اصلی اش 
را از دست داده است و دیگر کشور دلفریب و تاثیرگذار سابق نیست 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 شد، اما با افزایش اختالف طبقاتی، این نظرات سیاسی حاشیه ای 

هستند که هوادار پیدا کرده اند. 
افول قدرت نرم آمریکا

یکی از تعابیر دقیقی که می توان برای افول آمریکا در نظر گرفت، افول در قدرت، 
سلطه گری و هژمونی است . در معنای اصطالحی، افول هژمونی یعنی افول در سلطه 
و توان رهبری و قدرتی که آمریکایی ها برای اداره دنیا نیاز دارند. به عبارت دیگر، 

حتی فوکویاما هم که 
پیشروترین فرد در 
اعتقاد به بی آسیب 

بودن لیبرالیسم بود، 
اکنون معتقد است 
که لیبرالیسم مبتال 
به آسیب های جدی 

است و می کوشد 
عالج هایی را برای 

آن مطرح کند.اینکه 
لیبرالیسم مصون از 
آسیب است نوعی 

ساده انگاری است و 
دنیای اندیشه امروز 

به باورهای واقعی 
درباره افول لیبرالیسم 

رسیده است.



12

34

آمریکای بدون 
روتوش
رضا داوری

مهر ماه 1399

هيأت رزمندگان اسالم

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 کشــور 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 سوی 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 اسالم گرا در 
جهان اسالم و تشکیل بلوک منطقه به رهبری جمهوری اسالمی ایران در منطقه غرب 

آسیا را باید دوران افول هژمونی آمریکا دانست.
بر این اســاس و با توجه به اوصاف ذکر شــده، 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.
  »جوزف نــای« از مبتکران و بنیانگذاران نظریه »نئولیبرالیســم« در روابط بین الملل 
محسوب می شود. نای عالوه 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: »شــواهد مشخص است. ریاست 
جمهوری دونالد ترامپ، باعث فرســایش قدرت نرم آمریکا شــده است. در رأی گیری 
موسسه گالوپ که در ۱۳4 کشور برگزار شده است تنها ۳۰ درصد به مطلوبیت آمریکا 
تحت رهبری ترامپ رای داده اند، که کاهش ۱۲۰ امتیازی در مقایسه با دوران)باراک( 

اوباما است.« 
وی در ادامه می نویسد؛ »مرکز تحقیقات پیو به این نتیجه رسیده که چین با نرخ تایید ۳۰ 
درصدی، به جایگاه مساوی با آمریکا رسیده و شاخص انگلیسی قدرت نرم ۳۰ را نشان 

می دهد که آمریکا از رتبه اول در سال ۲۰۱6 به رتبه سوم تنزل پیدا کرده است.«
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 اعتراف به این حقیقت توسط جوزف نای در حالی صورت می گیرد که او بدون در 
نظر گرفتن قدرت رقیب خصوصا اسالم، پیش از این به ارائه منابع قدرت آمریکا 
پرداخته و آمریکا را تنها قدرت اقتصادی جهان با داشتن نیمی از 5۰۰ شرکت 
برتر جهان می دانست و در شاخص های اجتماعی نیزدر زمینه جذب مهاجرین، 
آمریکا را در رتبه دوم و صادر کننده شــماره یک فیلم های سینمایی در جهان 
می دانست. جوزف نای بخش زیادی از قدرت نرم آمریکا را در داشتن 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 شدن نفوذ آمریکا در 
طول این سال ها عالوه بر مشکالت در عرصه بین المللی، مسائل داخلی آن در 

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

به ایجاد ائتالف های بین المللی نیز کاسته است. 
تظاهرات ضد جنگ در کشــورهای 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 مال می کند. 
عالوه 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 کشورهای مختلف از آمریکا، یکی از مهم ترین نشانه های افول 

جایگاه آمریکا در جهان است.

آمریکا از نفوذ سابق 
بر رفتار سایرین 

برخوردار نیست. از 
این زاویه، متحدان 

واشنگتن، مانند 
دوران جنگ سرد، 

تابع آمریکا نیستند. 
بازیابی جایگاه سایر 

کشورها در نظام 
اقتصاد جهانی باعث 

شده تا آن ها از آمریکا 
تبعیت نکنند. 
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تیشه به ریشه
 زمانی یکی از دیپلمات های کهنه کار آمریکا پس از بازنشستگی اش گفت:  اگر تیشه به 
ریشه خودمان نزنیم، هیچ کشوری نخواهد توانست برای ایفای نقش محوری در جهان 
در جایگاهی بهتر از آمریکا قرار بگیرد. ما همچنان قادر خواهیم بود کشتی خود را از میان 

جریانات پیچیده ژئوپولتیک در قرن بیستم به پیش برانیم.
اما داستان امروز ایاالت متحده به این گونه است که دولت آمریکا شاهد یک خود درگیری 
گسترده در قلمرو حکمرانی خود اســت. امری که به وضوح نشان می دهد این دولت از 
رهبری مردم خود عاجز است و مسلما این عجز در عرصه جهانی بیشتر از این خواهد بود. 
با مشاهده همین رویدادها است که جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
در پیام تصویری خود به کنفرانس سفیران آلمان گفت:  تحلیل گران مدت هاست درباره 
پایان سیستم تحت رهبری آمریکا و ورود به عصر آسیا صحبت می کنند. این اکنون در 

مقابل چشمان ما اتفاق می افتد.
 شاید این صریح ترین اظهارنظر یک مقام بلند پایه اروپایی باشد که از پایان عصر رهبری 
آمریکا سخن می گوید. برای اعتبارسنجی بیشتر سخنان بورل در اعالم پایان عصر رهبری 

آمریکا بد نیست به یک مقایسه تاریخی مختصر بپردازیم.
سی سال پیش از این در آگوست ۱۹۹۰ تنها بیست و چهار ساعت پس از حمله صدام به 
کویت، وزیر خارجه وقت آمریکا توانست شوروی رام شده در جنگ سرد را مجاب کند 
که علیه عراق موضع گیری و حمله به کویت را محکوم کند. کاری که ادوارد شواردنادزه 
۳ آگوســت ۱۹۹۰ طی مصاحبه با خبرنگاران در فرودگاه ونوکوف انجام داد. پس از آن 
فقط یازده روز الزم بود تا جیمز بیکر)وزیر خارجه وقت آمریکا( در ســفر به کشورهای 
متحد آمریکا در آسیا و اروپا 5۰ میلیارد دالر جمع آوری کند؛ مبلغی که همه هزینه های 
عملیات طوفان صحرا علیه نیروهای رژیم بعث عراق را پوشش می داد. در نهایت ارتش 
آمریکا در کمتر از 5 روز از شروع حمله زمینی اش توانست ارتش صدام را به طور کامل از 
خاک کویت عقب براند و بوش)پدر( رئیس جمهور وقت آمریکا در نطقی مغرورانه پایان 
عملیات را اعالم کرد. حتی در حمله به افغانستان در سال ۲۰۰۱ نیز آمریکا توانست با تکیه 
بر نفوذ و رهبری خود اجماع بین المللی موفقیت آمیزی را شکل دهد، هر چند بسیاری 
از مردم افغانستان حتی روح شــان هم از حمله به برج های دوقولو خبر نداشت! اما سال 
۲۰۱۲ وضعیت آمریکا در مقایسه با این شــرایط یک طنز تمام عیار بود. سی ام آگوست 

اما داستان امروز 
ایاالت متحده به این 
گونه است که دولت 
آمریکا شاهد یک خود 
درگیری گسترده در 
قلمرو حکمرانی خود 
است. امری که به 
وضوح نشان می دهد 
این دولت از رهبری 
مردم خود عاجز است 
و مسلما این عجز در 
عرصه جهانی بیشتر از 
این خواهد بود. 
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۲۰۱۲ جان کری به درخواست کاخ ســفید در اتاق معاهدات وزارت خارجه و 
در مقابل خبرنگاران بیانیه ای حماسی خواند و در آن اقدام نظامی آمریکا علیه 
سوریه را وعده داد. در حالی که همه منتظر بودند تا در تعطیالت آخر هفته اوباما 
فرمان حمله به ســوریه را صادر کند، اما رئیس جمهور آمریکا علی رغم برنامه 
قبلی از این کار امتناع کرد و ترجیح داد اقدامی انجام ندهد. واقعیت این بود که 
آنها حتی نتوانستند قدیمی ترین متحد خود یعنی انگلستان را برای حمله به 
سوریه قانع کنند. آن روزها دیپلمات های آمریکایی در گفت وگو با متحدان شان 
برای شکل دهی به اجماعی بین المللی در حمله به سوریه یک جمله مشترک 

می شنیدند: خودت دست به کار شو.
کمتر از چند ماه پس از عملیات طوفان صحرا در ســی ام اکتبر ۱۹۹۱ آمریکا 
توانست کنفرانس مادرید را برای برقراری گفت وگوها میان رژیم صهیونیستی و 
اعراب در حالی شکل دهد که کمتر کسی فکر می کرد چنین افرادی حتی بتوانند 
دور یک میز بنشینند. در یک سو نمایندگان فلسطین و سوریه و در سوی دیگر 
نمایندگان رژیم  اشغال گر قدس در کنار دیگر رهبران عرب منطقه قرار داشتند. 
اما سال ۲۰۱۹ آنچه دولت آمریکا با صرف هزینه و زمان زیاد تحت عنوان  معامله 
قرن  در منامه برگزار کرد در مقایســه با کنفرانس مادرید یک شوخی کوچک 
بیشــتر نبود!  تشــکیالت خودگردان به عنوان یکی از میانه روترین گروه های 
فلسطینی حاضر به شرکت در آن نشد و بسیاری از کشورهای منطقه که برخی 

از آنها از متحدان آمریکا محسوب می شدند این نشست را تحریم کردند.
افول چشم گیر آمریکا در دهه های گذشته واقعیتی غیرقابل انکار به نظر می رسد. 
هزینه فراوان جانی و مالی آمریکا در افغانستان و عواید اندک آن، شکست در 
اقناع افکار عمومی و اجماع سازی بین المللی برای حمله به عراق، رکود اقتصادی 
سال ۲۰۰8، ناکامي در سوریه و... نقش رهبری جهانی آمریکا را در میان افکار 
عمومی این کشــور با تردید جدی مواجه کرد. تردیدی که خود را با شعار  اول 

آمریکا  در کمپین انتخاباتی  ترامپ و پیروزی آن نشان داد.  
به تعبیر ویلیام برنز، قائم مقام وزیر خارجه اسبق آمریکا:  انتخابات سال ۲۰۱6 در 
آمریکا ثابت کرد دیگر کسی به رهبری آمریکا در عرصه جهانی اهمیت نمی دهد.  
اما اتفاقات روزهای اخیر در مدیریــت فاجعه آمیز بیماری کرونا و ناآرامی های 

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 کشورهای 
مختلف از آمریکا، 
یکی از مهم ترین 

نشانه های افول جایگاه 
آمریکا در جهان است.

اکثریت اندیشمندان 
بر این نظرند که »نظم 

نوین جهانی« به 
رهبری ایاالت متحده 
در حال عقب نشینی 

است و تاکتیکی 
نیست، زیرا نشانه های 

زوال هژمونی آمریکا 
در جهان از سال 2008 

به این سو بر همگان 
پیداست.
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اجتماعی در آمریکا، نشان می دهد این کشور در آغازین روزهای دهه سوم از قرن بیست 
و یکم، نه تنها نقش رهبری اش در جهان که حتی برای رهبری در قلمرو حکمرانی خود 

نیز با چالش مواجه است.
ویروس کوچکی که تا همین چند ماه پیش توسط عالی ترین مقامات آمریکا جدی گرفته 
نمی شد، معضالت بزرگی برای این کشور آفریده است. شمار قربانیان کرونا در این کشور 
از ۲۰۰ هزار نفر فراتر رفته است. فقط در دوهفته گذشــته بیش از ۲ میلیون نفر شغل 
خود را از دست دادند و در شش ماه گذشته از هرچهار آمریکایی یک نفر بیکار شده است. 
بدین ترتیب شمار بیکار شدگان توسط کرونا در آمریکا به بیش از 4۰ میلیون نفر رسید. 
اتفاقی که طبق گزارش شبکه تلویزیونی CNN حتی پس از جنگ دوم جهانی نیز چنین 

بیکاری گسترده ای رقم نخورده بود!
نشــریه آلمانی اشــپیگل مدیریت ایاالت متحده در بیماری کرونا را  فاجعه آمیز خواند 
و  آمریکا را در شرف یک سقوط اقتصادی بی ســابقه  توصیف کرد.  دولت آمریکا نه در 
عرصه جهانی که حتی در رهبری امور داخلی خود برای حمایت از مردمانش ناکام مانده 
و این همان نکته ای است که الیزابت وارن، سناتور ایالت ماساچوست در مجلس سنای 
این کشور مورد توجه قرار داد و نوشت: پاسخ دونالد  ترامپ به این بیماری همه گیر، یک 

شکست در رهبری، سیاست و اخالق بوده است.
آمار، نشانه ها و شاخص ها حکایت از استمرار انحطاط فرهنگی و از هم گسیختگی معنوی 
و ســیر صعودی معضالت 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 گســترده 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 ظهور قدرت های نوظهور در جهان و ضعف ساختارهای 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  است و نه توانایی  
حفظ عنوان »ابرقدرتی« را در میان قدرت های جهانــی نوظهور دارد. این تنها حرف و 
حدیث رقیب های آمریکا نیســت که ببافند، بلکه امروز سیاستمدارها، صاحب نظران و 
نویســنده های آمریکایی نیز در داخل و خارج آمریکا از آن صحبت می کنند. اکثریت 

باربارا اسالوین یکی از 
کارشناسان اندیشکده 
شورای آتالنتیک با 
بررسی رفتار ایران 
و ناکارآمد خواندن 
سیاست   فشار 
حداکثری آمریکا 
نوشت:  احتیاجی 
نیست مدرک دکتری 
روابط بین الملل داشته 
باشید تا بفهمید 
وقتی آمریکا تصمیم 
می گیرد، دیگر کسی 
از ما پیروی نمی کند!

در پایان باید تاکید 
کرد که، موضوع 
نابودی آمریکا و افول 
قدرت ایاالت متحده، 
به عنوان یک کینه 
تاریخی مردم ایران و 
یک تسویه حساب و 
دشمنی میان انقالب 
اسالمی 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. انهم یرونه بعیدا و 
نراه قریبا
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اندیشمندان بر این نظرند که »نظم نوین جهانی« به رهبری ایاالت متحده در 
حال عقب نشینی است و تاکتیکی نیست، زیرا نشانه های زوال هژمونی آمریکا 

در جهان از سال ۲۰۰8 به این سو بر همگان پیداست.
امپراتوری جهانی ایــاالت متحده تحت عوامل داخلی )ضعف ســاختارهای 
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 پساآمریکایی قرار 
دارد؛ عصری که در آن دیگر سخن از ابرقدرتی و رهبری جهانی آمریکا نیست. 
ناکامی ایاالت متحده در مهار جمهوری اسالمی 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، گســترش فعالیت های گروه های 
مخالف آمریکا در کشورهای اسالمی، رشد قدرت های منطقه ای و بین المللی 
همچون چین، روســیه، ایران، برزیل، هند، اندونزی 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 است، از نشانه های افول امپراتوری جهانی 

آمریکا به حساب می آید.
وباالخره این روزها نفتکش های ایرانی بــدون توجه به تحریم ها و تهدیدهای 
آمریکا یکی پــس از دیگری در ســواحل ونزوئال پهلو می گیرنــد، اتفاقی که 
واکنش های بین المللی فراوانی را در عرصه جهانی برانگیخته اســت. دو هفته 
پیش باربارا اسالوین یکی از کارشناسان اندیشکده شورای آتالنتیک با بررسی 
رفتار ایران و ناکارآمد خواندن سیاست   فشار حداکثری آمریکا نوشت:  احتیاجی 
نیست مدرک دکتری روابط بین الملل داشــته باشید تا بفهمید وقتی آمریکا 

تصمیم می گیرد، دیگر کسی از ما پیروی نمی کند!
و در پایان باید تاکید کرد که، موضوع نابودی آمریکا و افول قدرت ایاالت متحده، 
به عنوان یک کینه تاریخی مردم ایران و یک تســویه حساب و دشمنی میان 
انقالب اسالمی 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. انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا

ناکامی ایاالت متحده 
در مهار جمهوری 
اسالمی 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 اسالمی، 

رشد قدرت های 
منطقه ای و بین المللی 
همچون چین، روسیه، 

ایران، برزیل، هند، 
اندونزی 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 

است، از نشانه های 
افول امپراتوری جهانی 

آمریکا به حساب 
می آید.



دکرت رسول سنایی راد

رد هبری  ر ن  د ا د ه  جلو مقصر  رد  ض  ر معا ن  یا جر ف  هدا  ا
ر کشو ت  کال مش
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   شیفت دادن بار مسئولیت مشکالت و معضالتی که بر رضایتمندی مردم تاثیر 
منفی دارد، به سمت رهبری، کار مشترک مقامات آمریکایی و رژیم اشغال گر قدس، 
برخی ضد انقالبیون فراری و همچنین برخی عناصر بریده از انقالب و فرصت طلبانی 
است که رهبری را اصلی ترین سد مقاومت و ایستادگی بر روی ارزش های دینی و 
انقالبی و یا به تعبیر خودشان مانع عادی شدن نظام و شکست پروژه نرمالیزاسیون 

می دانند.
ازاین رو، آنان به دنبال مدیریت شــناخت مردم با استفاده از شگرد جنگ روایت ها 
برآمده و ابتدا با بزرگنمایی مشکالت  و القاء بحران، تصویری سیاه و مأیوس کننده 
از شرایط حاکم بر نظام ارائه می دهند و سپس با حذف یا نادیده انگاشتن عوامل و 
دالیل بروز مشکالتی که به نارضایتی مردم انجامیده، تمام بار مسئولیت این شرایط 

را حتی در 4۰ سال گذشته به مدیریت  امام خامنه ای ) مدظله العالی( نسبت می دهند.
چنین سیاست و شگرد شومی به مثابه آتش تهیه برای آشوب و براندازی محسوب 
می شــود که بی اعتباری و نفی مشــروعیت رهبری، الزمه نیل به اهداف شوم آن 
به حساب می آید. چراکه سابقه شکست های قبلی مخالفان و دشمنان نظام گویای 
این واقعیت اســت که رهبری گرانیگاه و مولد اتحاد و انسجام و عامل اصلی اقتدار 
و پیش برندگی انقالب و نظام اسالمی بوده و تدابیر و اشارات او تمامی توطئه ها و 

فتنه ها را نافرجام گذاشته است.
این نوشتار، شناخت اهداف سیاست مقصر جلوه دادن رهبری در پیدایش مشکالت 

و راه های مقابله و خنثی سازی آن در عرصه تبلیغ و ترویج را دنبال می کند.
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طرح مسئله
گرچه جریان معارض انقالب اســالمی برای پیشبرد اهداف شــوم خود از هیچ خباثت و 
شــیطنتی فروگذار نبوده و تاکنون تمامی ابزارها، شیوه ها و شــگردها را با ناجوانمردی 
تمام برعلیه انقالب و نظام جمهوری اسالمی بکار گرفته اند، اما باگذشت زمان و درس از 

شکست ها؛ سطح، شدت و پیچیدگی آن را افزایش داده اند.
شاید بزرگ ترین امید دشــمنان و معارضان نظام جمهوری اسالمی، سیاست » کشاندن 
منازعه به درون نظام« بوده که از فتنه 88 تا آشوب ۹8 و حتی قبل از آن آشوب های ۷8، سیر 
تکوینی و تکمیلی برای آن در نظر گرفته  شده و تصور می رفت با تعمیم و تسری نارضایتی 
و اعتراض از اقشار روشنفکری و دانشگاهی و گروه های سیاسی به اقشار خاکستری، به ویژه 
قشر حاشیه نشین و فرودست، و بر کشاندن آنتی تز انقالب از درون نیروهای خسته و بریده 

از انقالب، فروپاشی نظام جمهوری اسالمی را رقم بزند.
 ازاین رو »مأیوس سازی مردم« با دو لبه »فشار و تحریم اقتصادی از بیرون« و »مسئله سازی 
و بزرگنمایی مســائل از درون« برای »عاصی ســازی و اعتراض جمعی« در دستور کار 
قرارگرفته و اشتباه محاسباتی جریان مرعوب از غرب در شرطی سازی جامعه به خط مذاکره 
و سازش نیز زمینه ساز پیشبرد این توهم، برای یکسره کردن سرنوشت انقالب اسالمی از 

طریق آشوب های داخلی و پیاده سازی مدل انقالب علیه انقالب بود.
اما در این میان، رهبری نظام، به عنوان گرانیگاه و محور ثبات و اقتدار نظام در سخت ترین 
شرایط »اتحاد و انسجام« را به درون  برگردانده، نظام را از لبه بحران به تعادل مجدد رسانده 
و با بســیج نیروهای مدافع و هدایت قوا، نظام را با کم ترین هزینه و آسیب از آتش فتنه و 
آشوب داخلی عبور داده و مسیر نزول به شرایط ضعف برای فرصت طلبی دشمنان بیرونی 

را نیز مسدود ساخته است.
در واکنش به این ناکامی اســت که امــروز جریان معارض، به دنبال شــیفت دادن بار مســئولیت                
وضعیت فعلی کشور به سمت رهبری اســت. وضعیتی که از قبل آن را نابسامان و سیاه جلوه داده و 
برای مردم رنج آور و ناراضی کننده می خواند و به دنبال شوراندن مردم علیه نظام می باشد. موارد زیر؛ 

نمونه هایی از این مقصر جلوه دادن یا متهم سازی ها به حساب می آیند:
علی افشاری از عناصر ضدانقالبی فراری در مصاحبه با دویچه وله فارسی، وضعیت نابسامان اوضاع کشور 
و استمرار بحران را بر عهده رهبری می داند که به زعم وی بیشترین اختیارات را در قلمرو حکومتی داشته 
و مداخله های گسترده و تمام نشدنی، تقریباً سیاست گذاری در همه حوزه های کشور را در دست دارد.
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به ادعای این عنصر ضدانقالب؛ »او ) امام خامنــه ای( به گونه ای نظام را مدیریت 
می کند که مسئوالن رده پائین تر و روسای سه قوه، مسئول اوضاع شناخته شوند.«

ابوالفضل قدیانی از دیگر عناصر مخالف نظام، با اشاره به نارضایتی و اعتراض جامعه به 
مشکالت مسائل کشور ، مدعی می شود؛ » رهبر ایران مقصر اصلی اعتراض ها است.«

به موازات عناصر مارک دار ضدانقالب، مخالف نظام و خارج از کشور، خط مقصر 
جلوه دادن رهبری توســط عناصر معارض داخلی نیز بــه همان وقاحت دنبال 
می شود. در نامه ای که به اسم مهدی کروبی انتشاریافته، خطاب به رهبری آمده 

است: » بار مسئولیت سه دهه گذشته را خود بپذیرید.«
سعید حجاریان با پذیرش اینکه مسائل و مشکالتی وجود دارد که موجب پدید 
آمدن نارضایتی شده و عملکرد اصالح طلبان را در دفاع از دولت روحانی با سوال 
جدی مواجه ساخته، مدعی می شود؛ » همه انتقادات متوجه دولت و رئیس جمهور 
نیست. درواقع اهرم های قدرتی در ساختار سیاسی ما فعال هستندکه ابتکار عمل 
را از دست دولت گرفته اند و نه تنها پاسخگوی عملکردشان نیستند، بلکه همواره 

در مقام منتقد قوه مجریه ظاهر می شوند.«
موسوی خوئینی ها، سیاست مقصر جلوه دادن رهبری در بروز مشکالت کشور را 
پررنگ تر از تمامی معارضان نظام در نامه سرگشاده ای که صادر کرد، دنبال نمود. 
او که سال ها در نظام مسئولیت داشــته و پدر معنوی جریان اصالحات خوانده 
می شود، شخصیتی که در دولت هاشمی غیررســمی و در دولت های خاتمی و 
حسن روحانی به صورت رسمی حضور داشته و میدان دار عرصه قدرت بوده اند، 
در مقدمه نامه اش ابتدا مدعی می شود، آنچه در جامعه امروزی می گذرد، زیبنده 
نظامی نیست که با پرچم اسالم به دنیا معرفی می شود. در ادامه او با آوردن این 
گزاره که، » از نگاه مردم، شــیوه مدیریت در باالترین ســطح و قدرت نافذ آن، 
نقش آفرین اصلی در تمام یا اکثر مهام امور کشــور اســت.« رهبری را مسئول 

مشکالت جامعه و کشور می داند.
جالب تر اینکه او با اشاره به روند دشمنی ها و کارشکنی ها علیه نظام، مثل جنگ، 
تحریم و تهدید در چهل سال گذشته، باز بار تقصیرات را به سمت رهبری کشانده 
و از زبان مردم مدعی می شــود، » مردم بر این باورند که مدیریت کشور به ویژه 
عالی ترین سطح آن، باید بامالحظه همین مشکالت و چالش ها، شیوه هایی در 
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مدیریت امور به کار می بست که امروز گرفتار این آشــفتگی های فرهنگی و اقتصادی و 
اجتماعی و ... نمی شدیم.«

درواقع آنچه امثال حجاریان، موسوی خوئینی ها و نویسندگان نامه کروبی برای کشاندن 
مسئولیت مشکالت و مسائل کشور به سمت رهبری، مطرح می سازند، واگویی ادعاهای 
ضد انقالبیون و دشمانان مارک دار نظام است که امروز رهبری را در سیبل اتهام افکنی و 

مقصر جلوه دادن قرار داده اند.
اهداف و چرایی

در این مقطع از تاریخ انقالب اسالمی که دشمنان و معارضان نظام و انقالب اسالمی تجارب 
شکست های پیاپی و چندباره در عرصه جنگ سخت مستقیم و نیابتی را پشت سر گذاشته، 
اصلی ترین عامل این شکست ها را سیاست ها، تدابیر و راهبری رهبر معظم انقالب اسالمی و عزم 
جزم ایشان برای تداوم روند انقالب اسالمی و همراهی مردم با ایشان یافته که نه تنها ایستادگی 

4۱ سال گذشته، بلکه پیشرفت و پیش برندگی به سمت مراحل بعدی را نیز رقم زده است.
 ازاین رو، پس ازآنکه رهبر معظم انقالب اسالمی، اقدام به صدور بیانیه گام دوم انقالب نموده 
که نوعی دفاع از دستاوردهای 4۰ ساله گذشته و نقشــه راه تداوم انقالب با به کارگیری 
تجارب پیشین و الزامات پیش رو با تکیه بر نسل جوان است، جبهه معارض انقالب با آغاز 
جنگ شناختی پرشــدت به ارائه روایتی انحرافی از نقش و عملکرد رهبری رو آورده تا با 
تغییر در ذهن و فکر جامعه، نگاه و باور او را به رهبری منفی ساخته و بین مردم و رهبری 

فاصله و جدایی اندازد.
ازاین رو با حذف و نادیده انگاری عمدی عوامل و دالیلی که مشکالت فعلی را موجب شده 
و همچنین بی اعتنایی و سانسور دســتاوردهای و توفیقات بزرگ نظام اسالمی در سایه 
سیاست ها، تدابیر و رهنمودهای رهبر معظم انقالب اسالمی، با بزرگنمایی مشکالت و سیاه 
نمایی ابتدا تصویری سیاه از وضع موجود ارائه داده و سپس تمام مسئولیت آن را متوجه 

رهبری نظام نماید.
اهدافی که جریان معارض از این نــوع روایت ناقص، جهت دار و دستکاری شــده دنبال 

می نماید، عبارت اند از:
۱- انتقام از رهبری که وی را عامل اصلی شکست تمامی طرح ها و نقشه های خود و ناکامی 
در دستیابی به اهداف قدرت طلبانه و پلیدشان یافته و اینک کینه ورزی را به اوج رسانده 

و مستقیماً به ایشان حمله ور شده اند.
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۲- ضربه به وجاهت رهبری به عنوان بزرگ ترین سرمایه نظام و دال اصلی گفتمان 
والیت فقیه که اعتبار و مشروعیت آن در جامعه، ظرفیت عظیم و توان باالیی 
برای اتحاد و انسجام بخشی از یکسو و حرکت دادن جامعه در روند انقالب و 

پیش برندگی آن فراهم آورده است.
۳- قداست شکنی و اسطوره زدایی از رهبری و شکستن حریم و حرمت والیت و 
تبدیل آن به جایگاهی عادی و معمولی که به هر بهانه ای آن را زیر سؤال برده 

و بی اعتبار سازند.
4- دادن آدرس غلط به مردم نســبت به دالیل و عوامل پدید آمدن مشکالت و 
مسائلی که ناشــی از تحریم و یا عملکرد غلط مسئوالن اجرایی، تقنینی و یا 
انتخاب مسئوالنی با شعارها و رویکردهای جنجالی و یا وعده های بدون عمل 

بوده است.
5- مقدمه سازی برای ساختارشکنی با ضربه به دژ محکم والیت که نه تنها صیانت 

بخش، بلکه مولد اقتدار نظام نیز هست.
بنابراین خط مقصر جلوه دادن رهبری در پدید آمدن مشکالت را می توان نوعی 
آتش تهیه برای آشوب و براندازی یا وادارسازی نظام به مذاکره و سازش با امریکا 
با توهم حل مشکالت دانست که  وزیر خارجه آمریکا در بحبوحه آشوب های آبان 
ماه ۹8 در مصاحبه با رادیو آمریکا به دنبال القاء بود و با وقاحت برای تداوم بخشی 
به آشوب ها مدعی شد؛ » ببینید که مردم ایران درحالی که امروز به خیابان ها برای 

اعتراض می روند، چه می گویند؟
آن ها می دانند این رهبری آن ها است که کشور را به بیراهه کشانده است. این رهبری 

است که توانایی ارتزاق خانواده و برخورداری از کامیابی را از آنان گرفته است.«
گرچه در این سیاست سعی شده نقش رهبری در القاء قدرت نظام و دستاوردهای 
راهبردی کتمان شود، اما در مواردی چون برنامه بی بی سی فارسی در بررسی سه 
دهه رهبری آیت ا... خامنه ای  ناخواسته مجبور به اعتراف در این زمینه می شوند. 
در این برنامه گرچه تالش شده، تجهیز نیروهای نظام، طراحی و تولید تسلیحات و 
ادوات جنگی در سال های رهبری امام خامنه ای با القاء سرسام آور بودن هزینه های 
آن نیز زیر سؤال رود، اما در ادامه به توسعه بسیج در داخل و نیروی قدس در خارج 
با ابعادی فراتر ازآنچه در دوران جنگ داشته اند، اشاره دارد، که اذعان به توسعه 
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قدرت منطقه ای جمهوری اسالمی ایران در دوران زعامت معظم له می باشد.
نکته ای که عصبانیت آنان را برمال می سازد، نگرانی از همین عملکرد و کارکرد رهبری در 
نظام جمهوری اسالمی ایران است که دامنه و ادامه آن را باید در نهضت علمی و فناوری های  

پیچیده و باالی فضایی و امثال آن به این عصبانیت و نگرانی بیشتر دامن می زند.
جریان معارض خارج از کشور به صورت سفارشی حلقه انتقال این سیاست انحرافی به داخل 
کشور بوده و متأسفانه برخی از نیروهای بریده و خسته داخلی نیز به شکل فرصت طلبانه 

به پژواک این ندای شوم می پردازند.
اقدامی که شاید به عنوان یک تاکتیک موســمی برای به دست گرفتن رهبری اعتراضات 
و موج سواری تصور شود، اما هم افزایی و همراهی با خط ضدانقالبی و براندازانه را موجب 
می شــود. چراکه در آسیب رســانی به جایگاه والیت و رهبری نظام به عنوان محور اصلی 
انسجام بخشی و حرکت در مســیر توانمندی و اقتدار نظام، تفاوتی با عملکرد ضدانقالب 

برانداز ندارد.
راهکارهای مقابله و خنثی سازی

اینک که جریان معارض انقالب و نظام به جنگ شناختی پیچیده و روایتگری انحرافی علیه 
رهبری نظام رو آورده که به مثابه آتش تهیه برای آشوب و بی ثباتی داخلی محسوب می شود، 

الزم است باتدبیر و هوشمندی به مقابله با آن پرداخت.
در راستای این رهنمود حضرت امام خمینی )ره( که » پشتیبان والیت فقیه باشید تا به کشور 
شما آسیبی نرسد« تمامی دلسوزان و عالقه مندان نظام به ویژه صاحبان اندیشه و میز خطابه 

باید به میدان آمده و با این هجمه شیطانی به مقابله برخیزند. 
ازآنجاکه اصلی ترین ترفند معارضان در این هجمه استفاده از » جنگ روایت ها« و » قلب 

واقعیت ها« است، راویان مدافع والیت باید موارد زیر را پیگیری نمایند:
۱- بیان دســتاوردهای راهبردی و کالن نظام در دوران زعامت امام خامنه ای ) مدظله العالی( و 
توجه دادن مخاطب به کارنامه درخشان معظم له در هدایت و حمایت از نهضت علمی 

و فناوری کشور.
۲- بیان توفیقات بزرگ مجموعه های تحت مدیریت رهبری و طالیه داری و پیش برندگی 

آن مجموعه ها نسبت به سایر بخش ها.
۳- توجه دادن مخاطب به این مهم که مسئولیت رهبری، هماهنگی قوا، حفظ انسجام نظام 
و سیاست گذاری کالن و به رسمیت شناختن مسئولیت روسای قوا و عدم ورود به حوزه 



34

25
مهر ماه 1399

هيأت رزمندگان اسالم

وظایف و اختیارات آن ها و سایر کارگزاران است.
4- بیان واقعیت های مربوط به تمرکز و پیگیری امر مبارزه و رسیدگی به تخلفات 

و مفاسد از سوی رهبری و دستگاه های مرتبط با ایشان.
5- تأکید بر مسئولیت شناسی مردم در نظام مردم ساالری دینی که با انتخاب 
مسئوالن و نمایندگان شایسته و پاسخگو می تواند به حل مشکالت و مسائل 

جامعه منتهی شود.
6- تعدیل گرایش آرمانی محض و مطلق نگری نسبت به جمهوری اسالمی و حتی 
جایگاه رهبری که توقع حل مشکالت یک باره و فوری و ورود رهبر به تمامی 
عرصه ها را دارد و چنین توقعی به واقعیت های ساختاری و میدانی حاکمیت 

فاصله دارد.
۷- تعدیل انتظارات از رهبری به تناسب اختیارات قانونی و همچنین امکاناتی که 

در اختیار ایشان و دستگاه های زیرمجموعه ایشان است.
8- بیان نقش مردم در فراهم کردن زمینه و بستر انجام رسالت سنگین رهبری که 
مصداق آن همراهی و همکاری جانانه آنان در دوران دفاع مقدس و عبور کشور 

از آن بحران عظیم بود.
۹- بیان این نکته که نظام جمهوری اســالمی قائم به فرد نبوده و در عین اینکه 
والیت مطلق است اما مسئولیت ها به کارگزاران و دستگاه های حکومتی سپرده  
شده و رهبری تنها در مسائل الینحل و اختالفی که به وی ارجاع شود، مداخله 

می کند.
۱۰- توجه دادن مخاطب به ریشه های اصلی بروز مشکالت و مسائلی که پیش  از 
این بارها مورد هشدار و تذکر رهبری بوده که مصداق آن مشکالت اقتصادی 
ناشی از بی اعتنایی به هشدارهای معظم له در دولت های مختلف برای عبور از 

اقتصاد نفتی و وابسته است.

انحرافی  روایتگری  و  به جنگ شناختی پیچیده  نظام  و  انقالب  اینک که جریان معارض   
علیه رهبری نظام رو آورده که به مثابه آتش تهیه برای آشوب و بی ثباتی داخلی محسوب 

می شود، الزم است باتدبیر و هوشمندی به مقابله با آن پرداخت.
در راستای این رهنمود حضرت امام خمینی )ره( که » پشتیبان والیت فقیه باشید تا به کشور 
میز  و  اندیشه  صاحبان  به ویژه  نظام  عالقه مندان  و  دلسوزان  تمامی  نرسد«  آسیبی  شما 

خطابه باید به میدان آمده و با این هجمه شیطانی به مقابله برخیزند. 
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اهداف جریان 
معارض در 
مقصر جلوه 
دادن رهبری در 
مشکالت کشور       
دکتر رسول سنایی راد

به عنوان یک مالحظه مهم باید با این نکته اشاره داشــت که موارد فوق عمدتاً کارکردی 
داخلی و ناظر به مخاطبانی اســت که در زمره نیروهای خودی محسوب می شوند. اما گاه 
متأثر از خطوط القائی معارضان یا سطح برداشت و توقعاتی آرمانی و مطلق نسبت به جایگاه، 
مسئولیت و مقدورات و امکانات در اختیار رهبری و دستگاه های مرتبط با آن، در چرایی 

عدم مداخله رهبری در حل مشکالت و مسائل موجود دچار تردید می شوند.
بعالوه با توسعه و گسترش فضای مجازی و استفاده جریان معارض از رسانه های مجازی 
امروز بســیاری از مردم کوچه و بازار نیز در معرض این نوع القائــات قرارگرفته و نیازمند 

روشنگری و تبیین منطقی هستند که نباید از انجام آن غفلت کرد.





نیستی صهیو یم  ژ ر با  ین  بحر و ت  را ما ا فق  توا ثیر  تأ
مت  و مقا جبهه  فیت  ظر رب 

 عباس حاجی نجاری
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        روز پنجشنبه ۲۳ مرداد ماه رئیس جمهور آمریکا با رونمایی از روابط پنهان 
امارات ورژیم صهیونیستی از آن به عنوان توافق راهبردی یاد کرد وپس ازآن 
پمپئو وزیر خارجه آمریکا دیپلماسی فشرده ای را برای الحاق دیگر کشورهای 
عربی به آن آغاز کردکه البته تنها این رژیم دست نشانده بحرین بود که با همراه 
شدن با امارات ،باقی مانده اعتبار رژیم های عربی را برای انتخاب مجدد ترامپ 
هزینه کرد.امارات وبحرین  با تمکین به فشار آمریکا برای  انجام این توافق ، بعد 
از مصر و اردن در زمره سومین وچهارمین  کشور جهان عرب قرار می گیرند که با 

رژیم صهیونیستی توافقنامه صلح و همکاری دوجانبه امضا کرده اند.
توافق میان امارات ورژیم صهیونیســتی و اصرار آمریکا در تعمیم آن به ســایر 
کشورهای منطقه را  باید در چارچوب دستور کار راهبردی آمریکا  برای منطقه 
غرب آسیا)خاورمیانه( به منظور توسعه همکاری های دیپلماتیک ،تجاری و امنیتی 
و مهار جبهه مقاومت دانست.به رسمیت شناختن دولت جعلی رژیم صهیونیستی 
و بسترســازی برای پروژه طرح معامله قرن و خاورمیانه جدید آمریکا ،کمک به 
پیروزی ترامپ در انتخابات آینده آمریکا وکمــک به تقویت وتحکیم  موقعیت 
نتانیاهو در دولت متزلزل  ودر حال فروپاشی رژیم صهیونیستی از دیگر اهداف 
این توافق است واین در حالی اســت که  با تحقق این توافِق ،پیش بینی می شود  

اوضاع منطقه غرب آسیا  ، پیچیده و خطرناک تر از قبل شود.
اما فارغ از ظرفیت وتأثیر توافق امارات وبحرین بر روابــط میان اعراب و رژیم 
صهیونیستی، آمریکا هدف اصلی خود در این توافق را  مهار ظرفیت وتوان جبهه 
مقاومت وتضعیف عقبه راهبردی ایران در منطقه  قرار داده است .این امر نشانگر 
آن است که منطقه در حال ورود به دور جدیدی از تنش و چالش است وبه همین 

دلیل هوشیاری نیروهای جبهه مقاومت را بیش از پیش الزامی می نماید. 
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تأثیر توافق امارات 
وبحرین با رژیم 
صهیونیستی

 بر ظرفیت جبهه 
مقاومت                   
عباس حاجی نجاری 

حضرت امام خامنه ای)مدظله العالــی( روز سه شنبه ۱۱ شهریور اقدام دولت امارات متحده ی 
عربی در عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را خیانتی به دنیای اسالم، جهان عرب 
و کشورهای منطقه و به مسئله ی مهم فلسطین خواندند و خاطر نشان کردند : البته این 
وضعیت دیری نخواهد پایید اما لکه ی ننگ آن بر پیشانی کسانی که غصب کشور و آواره 
کردن ملت فلسطین را به بوته ی فراموشی سپردند و پای صهیونیست ها را در منطقه باز 

کردند، باقی خواهد ماند.

        پس  از ناکامی هیئت حاکمه آمریکا در اجرای طرح معامله قرن که با هدف نابودی 
مقاومت فلسطین و تثبیت موقعیت  رژیم صهیونیستی در منطقه  طراحی وبه اجرا درآمده 
بود، تالش کاخ سفید بر این قرار گرفت که بخشی از ابعاد این طرح را ازطریق  توافقات 
دوجانبه کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی دنبال وبه زعم خود نیروهای جبهه مقاومت 
و به ویژه مقاومت فلسطین را به انزوا بکشاند.به همین دلیل آنچه از آن به عنوان توافق میان 
شیخ نشین امارات و رژیم صهیونیستی یاد می شود ، از معدود توافقاتی در تاریخ روابط بین 
الملل است  که اعالم کننده آن نه سران این دو رژیم  بلکه رئیس جمهور آمریکاست که از 

آن به عنوان توافق تاریخی نام می برد. 
بعد از اعالم ترامپ بالفاصله دستگاه رسانه ای وابسته به کاخ سفید  وهم پیمانانش فعال 
شده وبا بزرگنمایی آن تالش کردند  این به اصطالح توافق را به مستمسکی برای ارتقاء 
موقعیت نزولی ترامپ در رقابتهای انتخاباتی آمریکا وبهبود موقعیت متزلزل نتانیاهو در 
دولت رژیم صهیونیستی تبدیل کنند.توافقی که نقطه ثقل آن متکی بر ارعاب کشور های 
عربی است .ترامپ در همان روزها وقبل  از متصل کردن  بحرین به این توافق گفته بود: 
»امارات و بحرین می دانند که اگر من دور دوم انتخاب نشوم فاتحه آنها خوانده است، برای 
همین در کمتر از دو ماه مانده به پایان دوره اول، هر امتیازی که الزم باشــد می دهند و 
برای همین  بحرین هم مثل امارات، در یک روز تاریخی، توافقنامه عادی سازی روابط با 

اسرائیل امضا می کند!
آنچه که به عنوان جاری شدن صلح در بستر این توافقنامه  اعالم شده است  ، تنها آشکار 
شدن روابط پنهان میان این شیخ نشین ها  با رژیم صهیونیستی است که از سالها قبل با 
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هم رابطه داشتند.  و این در حالی است که در سالهای اخیر این دو شیخ نشین در 
عرصه مقابله با رژیم صهیونیستی  وکمک به نیروهای مقاومت فلسطینی نقشی 
نداشته و بیشتر با دامن زدن به اختالفات میان گروههای مقاومت فلسطینی 

به نیابت از صهیونیستها در راستای تضعیف نیروهای مقاومت عمل کرده اند.
زمینه ها

امارات متحده عربی و بحرین  در زمره کشورهای عربی هستند که از کمترین 
سابقه تاریخی برخوردار هســتند. امارات امیرنشینی در شــرق شبه  جزیره 
عربستان، در غرب آسیا است که از جنوب با قطر و عربستان سعودی، از شرق 
با عمان و از شمال با خلیج فارس همسایه است. امارات عربی متحده، اتحادی 
از هفت شیخ نشین کوچک به نام های ابوظبی )که پایتختی را بر عهده دارد(، 
دبی، شارجه، عجمان، فجیره، راس الخیمه و ام القوین است که بعد از استقالل از 
بریتانیا در ۲ دسامبر ۱۹۷۱ میالدی      ) ۱۱آذر۱۳5۱شمسی(شکل گرفته است. 
هر یک از این ۷ امیرنشین از استقالل فراوانی برخوردارند، اما یک امیر موروثی 
به عنوان حاکم کشور ایفای وظیفه می کند و شورای عالی حکام که متشکل از 
هفت امیر است، رئیس دولت و کابینه را انتخاب می کند. در حال حاضر امیر و 

رئیس دولت امارات شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان است.
امارات ازجمله کشــورهایی اســت که به دلیل عدم برخــورداری از موقعیت 
ژئوپلیتیک، اعم از وسعت سرزمینی گسترده و جمعیت زیاد، به  شدت متأثر از 
رفتار سیاست های بازیگران خارجی  و کنشگران فرا منطقه ای بوده و با توجه 
به رقابت های درونی میان امیرنشین های هفتگانه و رقابتی که با سعودی ها در 
موضوعات مختلف دارد، به  شدت زیر نفوذ انگلیسی ها قرار دارد و با دادن پایگاه 

به آمریکائی ها، تالش دارد از این طریق موقعیت خود را تثبیت کند. 
 شیخ نشین بحرین نیز کشــوری جزیره ای در جنوب خلیج فارس است که تا 
سال ۱۳5۰ بخشی از خاک ایران بود که در پی فشار غربیها و خیانت رژیم پهلوی 
در۲۳مرداد۱۳5۰ )  ۱4 اوت ۱۹۷۱ ( به ظاهر مستقل شد ولی اکنون رژیم آن 
به علت اوج گیری قیامهای مردمی زیر سلطه وقیمومیت  سعودی ها قرار داشته 

و حکام ان عمال از خود اراده ای برای اداره این جزیره ندارند .
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امارات و بحرین  با تمکین به فشار آمریکا برای  انجام این توافق ، بعد از مصر و اردن در زمره 
سومین و چهارمین کشور جهان عرب قرار می گیرند که با رژیم صهیونیستی توافقنامه 
صلح و همکاری دوجانبه امضا کرده اند وتالشها و فشار ترامپ و پمپئو برای ملحق کردن 

دیگر کشورهای عربی و اسالمی به این توافق تا کنون به جایی نرسیده است.
نوع و نحوه اعالم توافقنامه آن  هم  از ســوی ترامپ، نشان دهنده جلوه دیگری از سلطه 
حاکمان کاخ سفید بر امیرنشین امارات به  عنوان یکی از گاوهای شیرده آمریکا در منطقه 
است که ناچار اســت برای بقای حکومت لرزان خود، توان اقتصادی و دستاورد پیشینه 
حمایت کشورهای عربی از مقاومت فلسطین را هزینه خروج از انزوای رژیم صهیونیستی 
نماید. ترامپ با تطمیع و تهدید کشورهای عربی توانسته است آنها را به این سمت سوق 
دهد که با اسراییل توافق کنند تا او بتواند از این موضوع به عنوان دستاوردی در سیاست 
خارجی خود اســتفاده کند. او ضعیف ترین حلقه را انتخاب کرده تا با فشــار آوردن ، 

دستاوردی برای خود بسازد.
جزئیات این توافق ننگین که با بازیگری مؤثر »جرد کوشنر« داماد ترامپ  و شخص ترامپ 
به امضاء رسیده و در یک بیانیه مشــترک بر آن تأکید شده است، حاکی از نقشه شومی 
است که مثلث »غربی، عبری، عربی« برای آینده سرزمین های اشغالی و بسترسازی جهت 

تسهیل اجرای پروژه »معامله قرن« پیگیری می کنند.
از سوی دیگر اعالم این که این توافق در قبال توقف اجرای طرح معامله قرن آمریکا بوده 
است، سخن گزافی بیش نیست . واقعیت این اســت که  دولت ترامپ و خود نتانیاهو به 
دالیلی به این جمع بندی رســیده  بودند که اجرای معامله قرن با توجه به  واکنش های 
مقابل افکار عمومی جهان عرب،مخالفت  نیروهای جبهه مقاومت و...باید به تعویق بیفتد، 
اما به دنبال آن بودند تا این مسئله در حاشیه یک رخداد بزرگ اعالم شود که دستاورد 
انتخاباتی برای ترامپ و نتانیاهو داشته باشد. و این در حالی است که این توافق صرفا با 
هدف آشکار کردن یک روابط پنهان بود، روابطی که  در دو دهه اخیر به صورت پنهانی 
وجود داشته و در چند سال گذشته شدت گرفته بود، به نظر می آید پیشتازی شیخ محمد 
زاید در این صحنه در مقایسه با برخی دیگر از شیخ نشین های دیگر خلیج فارس به رقابت 
درونی میان محمد سلمان ومحمد زاید باز می گردد که به دلیل تزلزل در موقعیت داخلی 

ومنطقه ای  در عرصه جلب رقابت کاخ سفید باهم رقابت می کنند.
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بن زاید  متکی به ذخایر ارزی و حمایت آمریکائی ها در سالهای اخیر پروژه های 
جاه طلبانه ای را در منطقه شروع کرده است که آغاز آن از یمن بود، اما شکست 
در یمن و خارج کردن عمده نیروهای عملیاتی خــود از محورهای درگیری و 
واگذاری امور به دست مزدوران و نیروهای وابسته به خود، آنها را به سمت مقابله 
با توسعه نفوذ اخوانی ها سوق داده است. مداخله در لیبی، کمک به دولت سوریه 
برای مقابله بانفوذ ترکیه،  حمله گاه  و بیگاه به مواضع اخوانی ها در یمن، رقابت 
شدید با قطر به عنوان بانک جماعت اخوان، کمک به دولت السیسی در مصر برای 
سرکوب اخوانی ها و .... ازجمله برخی از اقدامات بن زاید است. این اقدامات  از 
یک سو باعث فرسایش توان و قدرت حاکم ابوظبی شده و موقعیت وی را تضعیف 

کرده است و با این توافق نامه در پی احیای آن است .
اهداف  توافق

توافق میان امارات ورژیم صهیونیســتی و اصرار آمریکا در تعمیم آن به سایر 
کشورهای منطقه را  باید در چارچوب دستورکار راهبردی آمریکا برای منطقه 
غرب آســیا )خاورمیانه( به  منظور توسعه همکاری های دیپلماتیک، تجاری و 
امنیتی و مهار جبهه مقاومت دانست، اما اهداف دیگری نیز در اجرای این توافق 

دنبال می شود .
۱- به رسمیت شناختن دولت جعلی رژیم صهیونیستی و بسترسازی برای پروژه 
طرح معامله قرن و خاورمیانه جدید آمریکا که به دلیل نقش نیروهای جبهه 

مقاومت در منطقه به حاشیه رفته است.
۲-کمک به پیروزی ترامپ در انتخابات آینده به عنوان یک موفقیت در عرصه 
سیاست خارجی  آمریکا و جلب حمایت بیشتر البی صهیونیستی در آمریکا

۳- کمک به تقویت وتحکیــم  موقعیت نتانیاهو در دولــت متزلزل  ودر حال 
فروپاشی رژیم صهیونیستی

4- زمینه ســازی بــرای  برقــراری روابط ســایر کشــورهای عربــی نظیر 
سودان،مراکش، و عمان و سپس عربستان با رژیم صهیونیستی

5- ایجاد انشقاق در میان گروه های مقاومت فلسطین و فشــار بر آنها  برای کنار 
گذاشتن مقاومت مسلحانه و شناسایی رژیم صهیونیستی در سرزمینهای اشغالی
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تأثیر توافق امارات 
وبحرین با رژیم 
صهیونیستی

 بر ظرفیت جبهه 
مقاومت                   
عباس حاجی نجاری 

6- جعل تاریخ و تثبیت روایت وارونه از اشغالگری و جنایات صهیونیست ها با کلیدواژه 
»چشم انداز صلح« و شکست قبح روابط رژیم های مرتجع عربی  و رژیم صهیونیستی 

و پشت کردن به آرمان فلسطین
۷- تغییر موازنه سیاسی و روانی علیه جبهه مقاومت و تضعیف  کشورهای خط مقدم دفاع 

از آرمان فلسطین 
8- زمینه سازی برای برداشتن گام های بعدی  برای تکمیل پروژه الحاق بخش های دیگر 

فلسطین به سرزمین های اشغالی 
۹- تغییر خط مقدم تنش در منطقه وانحراف افکار عمومی از مقابله ومقاومت در برابر رژیم 
صهیونیستی و معرفی ایران و نیروهای جبهه مقاومت به عنوان تهدید آینده منطقه  

۱۰- دستیابی به ســالح های پیشــرفته آمریکایی نظیر هواپیماهای F35 برای تغییر 
درموازنه نظامی در منطقه 

۱۱- امارات با این توافق خود را به رژیم صهیونیستی و آمریکا نزدیک تر کرده است تا سطِح 
مصونیت خود را افزایش دهد و درعین حال، بر محاسبات ایران نسبت به خود و دیگر 
کشورهای منطقه خلیج فارس به  ویژه عربستان سعودی اثر بگذارد. تصور آنها این است 
که از طریق این توافق و جلب حمایت بیشتر آمریکایی ها و خرید تجهیزات پیشرفته 
تر قادر خواهند بود روند تحوالت منطقه را بر علیه  نیروی مقاومت تغییر دهند. تصور 
غلط در مورد رژیم صهیونیستی و این که این  رژیم در پی صلح با کشورهای منطقه 
است، بعد دیگری از فشار و جنگ همه جانبه آمریکا علیه کشورهای منطقه است و این 
در حالی است که این توافقنامه حتی می تواند  زمینه سلطه رژیم صهیونیستی به جای 

آمریکا بر این کشورها باشد.
پیامدها 

۱- در توافق امارات با رژیم صهیونیســتی هم مانند طرح صلح کوشــنر، این مســئله 
پذیرفته شده است که هرگاه نتانیاهو یا نخست وزیر بعدی رژیم صهیونیستی فرصت 
سیاسی مناسب را پیدا کند، سرانجام شهرک ها را به اســرائیل ملحق خواهد کرد. 
نتانیاهو با مطرح کردن این تهدید که الحاق امســال انجام خواهد شد، توانست یک 
جایزه سیاسی بزرگ از واشنگتن و ابوظبی دریافت کند و در مقابل، تنها وعده دهد که 
این الحاق کمی دیرتر انجام خواهد شد حال این پرسش مطرح است که اگر وی تصمیم 
بگیرد سال آینده روند الحاق را آغاز کند، آیا امارات روابط خود را با اسرائیل قطع خواهد 
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کرد؟ احتماالً نه، زیرا این توافق درواقع اصاًل با کرانه باختری ارتباطی ندارد.
۲-از دیدگاه امارات، بحرین و حتی عربستان؛ عادی سازی روابط، نگرانی های 
آنها را در خصوص »آمریکای بدون ترامپ« رفع خواهد کرد، چرا که با وارد 
شدن رژیم صهیونیستی در مناسبات امنیتی، نظامی و سیاسی با کشورهای 
حوزه خلیج فارس، نیازهای امنیتی آنها تامین خواهد شد و همچنین با خروج 
آمریکا از منطقه، خالء قدرت توســط رژیم صهیونیستی پر و موازنه قوای 

منطقه ای به نفع آنها حفظ می شود.
۳-با تحقق این توافِق ،پیش بینی می شود اوضاع منطقه غرب آسیا، پیچیده و 
خطرناک تر از قبل شود و چه  بسا تحرکات صهیونیست ها با حمایت اماراتی ها 

در منطقه مشکالت منطقه را بیشتر نماید.
4-روند حضور  و نفوذ رژیم صهیونیستی با توافقنامه  مذکور می تواند تهدیدی 

جدی برای امنیت منطقه و به ویژه  جمهوری اسالمی ایران به حساب آید. 
5- بعد از این توافق، مقامات آمریکایی از شــکل گیــری »خاورمیانه جدید« 
ســخن گفتند. اولین خصیصه این خاورمیانه، جداسازی مسئله تشکیل 
دولت مستقل فلسطینی از عادی سازی روابط میان کشور های عربی و رژیم 
صهیونیستی است. یعنی مسئله فلسطین از دیدگاه مثلث آمریکایی، عربی 

و صهیونیستی دیگر اولویت نخواهد داشت. 
6- برخالف تصور ترامپ وپمپئو مبنی بر اینکه باپیوستن دیگر کشورهای عربی 
به این توافق زمینه تثبیت رژیم صهیو نیستی فراهم می شود، این مساله با 
چالش جدی مواجه شد، به عنوان مثال در سفر پمپئو به سودان به رغم وجود 
خیانتکارانی در سودان، برای جلب رضایت این کشور برای پیوستن به این 
توافق، موفق نشد. پمپئو تصور می کرد سودان با یک اشاره، با اسرائیل ارتباط 
برقرار کند یا اظهار نظرهایی که مفتی عمان انجام داد، در این که فلسطین 
یک سرزمین اسالمی است و هیچ کس که اعتقادی به اسالم ندارد نمی تواند 
با اسرائیل رابطه برقرار کند.این گونه اظهار نظرها نشان می دهد که عمان به 

راحتی نخواهد توانست به این توافق بپیوندد.
۷-کرانه باختري رود اردن در جنگ ۱۹6۷ به کنترل رِژیم صهیونیستی  درآمده 
و از جنبه حقوقي کامال اشغالي دانسته مي شود و حتي بر طبق قطعنامه هاي 

توافق میان امارات 
ورژیم صهیونیستی و 

اصرار آمریکا در تعمیم 
آن به سایر کشورهای 

منطقه را  باید در 
چارچوب دستورکار 

راهبردی آمریکا برای 
منطقه غرب آسیا 

)خاورمیانه( به  منظور 
توسعه همکاری های 

دیپلماتیک، تجاری و 
امنیتی و مهار جبهه 
مقاومت دانست، اما 

اهداف دیگری نیز 
در اجرای این توافق 

دنبال می شود.
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شوراي امنیت همچون ۲4۲ و 4۷8 ) که دولتهاي وقت آمریکا نیز آن را وتو نکردند( 
صهیونیست ها موظفند به اشغال آن پایان دهند.حاال بر اثر بي کفایتي و ضعف اعراب، 
نتانیاهو  در قبال بهاي گراِن به رسمیت شناخته شدن  موجودیتش توسط ابوظبي ، 
الحاق منطقه اي که اعراب بدان "الضفه الغربیه" مي گویند ، را براي مدتي به عقب مي 

اندازد ) و نه حتي از آن صرفنظر مي کند ( .
8- ُدبي بر اثر سالها تالش محمد بن راشد حاکم این امیر نشین، هاب تجاري خلیج فارس 
و مقصد گردشگري مهمي در غرب آسیا شده است. کوچکترین واقعه امنیتي در این 
امیرنشین کل موقعیت تجاري آن را با خطر مواجه خواهد کرد و به رسمیت شناختن 

رژیم صهیونیستي مي تواند اعالم رمز ناامني در این بندر تجاري باشد .
۹- پس از امضاء توافق، امارات متحده نمي تواند مدعي حسن همجواري با ایران گردد و 
جمهوري اسالمي نیز مالحظات دیگري نسبت به این کشور خواهد داشت و با بدبیني 
بدان خواهد نگریست. اگر چه  مدتهاست ایران  نیاز تجاري اش را به دبي کم کرده و به 

رسمیت شناختن رژیم صهیونیستي آن را تشدید خواهد کرد.
۱۰- به رغم تبلیغات پمپئو؛ ایــن توافق نقطه عطفي در روند تحــوالت اعراب و رژیم 
صهیونیســتی  نخواهد نبود؛ مگر پذیرش رژیم صهیونیستي توسط مصر که ادعاي 
رهبري جهان عرب را داشت و دارد از مشکالت امنیتي رژیم صهیونیستی کاست؟ 
ومگر توافقات اسلو ، غزه - اریحا و ... با فلسطینیان معضالت متعدد رژیم صهیونیستی  
را حل کرده که توافق با امارات بخواهد حالل آنان باشد؟ اسرائیل قدرتمنِد بعد از توافق 
با سادات کجا و امروز کجا که توسط صدهها هزار موشک و راکت محاصره شده و حتي 

قدرت مقابله با بادکنک هاي آتش زاي ساکنان نوار غزه را هم ندارد.
تأثیر توافق بر جبهه مقاومت

فارغ از ظرفیت وتأثیر توافق امارات وبحرین بر روابط میان اعراب و رژیم صهیونیستی ،آمریکا 
هدف اصلی خود در این توافق را مهار ظرفیت و توان جبهه مقاومت و تضعیف عقبه راهبردی 
ایران در منطقه  قرار داده است. این امر نشانگر آن است که منطقه در حال ورود به دور جدیدی 
از تنش و چالش است و به همین دلیل هوشــیاری نیروهای جبهه مقاومت را بیش از پیش 
الزامی می نماید.  اما از سوی دیگر این شرایط در عین  حال واجد فرصتهای برای نیروهای 
مقاومت است و از آن می توان به دوران جدیدی از تاریخ مجاهدتها یاد کرد که البته الزمه 

آن هوشیاری بیشتر نیروهای جبهه مقاومت و اتخاذ تدبیر هوشمندانه تر در ابعاد زیر است:
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- در حوزه سازمان وساختار الزمه این امر تقویت ارتباط و پیوند میان نیروهای 
جبهه مقاومت وتشــکیل یک ائتالف با همکاری هســته های این جبهه در 
کشــورهای مختلف، کاهش اختالفات درونی در میــان طیف های مختلف 
نیروهای مقاومت به ویژه در میان گروههای فلســطینی، تسریع در تقویت 
زیرساخت ها و توان نظامی نیروهای جبهه مقاومت، کمک به  نیروهایی که در 
خط مقدم مواجه با جبهه استکبار به ویژه صهیونیستها درگیر هستند، می باشد.

- در عرصه میدانی با توجه به ظرفیت های مردمــی در منطقه و اختالف  بین 
حاکمان و طوایف در امارات و وجود نیروهای مقاومت در کشورهای اسالمی 
و مخالفت احزاب،گروه ها و ملت ها در جهان با این توافق،با اتخاذ راهبردهای 
مناسب می توان از دســتیابی طرفین به اهداف این توافق ممانعت  و آن را به 
بستری برای  تقویت مقاومت فلسطین  و منزوی کردن امارات  و بسترسازی 

برای فروپاشی رژیم صهیونیستی تبدیل کرد
- محور دیگر ضرورت غلبه بر جنگ روانی وادراکی دشــمن اســت که برای 
تحکیم و تثبیت سلطه نیابتی آمریکا علیه  نیروهای مقاومت از طریق رژیم 
صهیونیستی و عربستان و امارات طراحی شده است. نیروهای مقاومت باید 
نشان دهند که تعیین کننده روند تحوالت آتی منطقه و آرایش نیروها در حوزه 
اختیار و عمل  آنها هستند و این باور شکل گرفته در ذهن آمریکا و متحدانش 
مبنی بر اینکه بعد از شهادت سردار سلیمانی توانسته اند  نیروهای مقاومت را 
تضعیف کنند و مدیریت تحوالت منطقه را در اختیار بگیرند، باید  ابطال شود.

- در عرصه سیاست های تبلیغی و رســانه ای نیز تأکید بر عمق خیانت امارات 
به اسالم، مردم مسلمان منطقه و جهان اسالم، قدس شریف و به  ویژه مردم 
مظلوم فلســطین و حقوق آنان، باید بر ایجاد فاصله میــان مردم و حاکمان 
امارات به  ویژه حاکم ابوظبی و روشــنگری نســبت به پیامدهای این توافق 
خائنانه برای جهان اسالم و امت عربی تأکید و بر این نکته تأکید کرد که هر جا 
صهیونیست ها فرصت پیدا کنند آنجا را اشغال و سرنوشتی همانند مردم مظلوم 

فلسطین پیش روی آنها خواهد بود. 
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تأثیر توافق امارات 
وبحرین با رژیم 
صهیونیستی

 بر ظرفیت جبهه 
مقاومت                   
عباس حاجی نجاری 

- این توافق عزم نیروهای جبهه مقاومت به  ویژه مبارزان  فلسطین را جدی تر خواهد کرد. 
نیروهای مقاومت فلسطین سالهاست دریافته اند که کشورهای عربی مدعی  حمایت از 
آنها، هر روز بیشتر از پیش به مشکالت آنها بی توجه شده اند وآنها خود باید با مقاومت و 
با اتکا به ظرفیت های درونی  وحمایت دیگر کشورهای حامی مقاومت، موقعیت خود را 

تحکیم کنند و زمینه ساز فروپاشی این رژیم جعلی باشند. 





دکرت سعد الله زارعی 

می سال ا ری  بیدا م  سو ج   مو
( ن سنجی کا م ا و  سی  هیت شنا (ما
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»بیداری اسالمی« ترکیب مأنوس هوشیاری و اسالم خواهی است و این اشاره به دو 
مرحله پیشینی دارد. مرحله ای که مسلمانان در وضعیت بی خبری و گمراهی اند و 
به آنچه بر آنان می گذرد و در پیرامونشان در جریان است، توجه ندارند و مرحله ای 
که ایدئولوژی ها و تفکرات غیرالهی به عنوان راه حل مشکالت، مسلمین را جذب 

کرده و از سوی دیگر سبب دسته دسته شدنشان گردیده است. 
مســلمانان از حدود نیمه دوم قرن ۱8 تا اواســط نیمه دوم قرن بیستم ازگردونه 
تحوالت مهم بین المللی خارج بودند، غرب در این حدود ۲۳۰ سال، مقدرات جهان 
را در دست داشت و مدیریت جهان اسالم را هم کنترل و مدیریت می کرد. پیش از 
این دوران، امپراتوری اثرگذار »ایران عصر صفوی« و »هند عصر تیموری« از گردونه 
خارج شــده بودند. در این دوران بر ایران اسالمی پادشاهان تحت نفوذ انگلیس و 
آمریکا حکومت می کردند و به دلیل بی لیاقتی، بخش هایی از شمال، شرق و جنوب 
ایران را واگذار کرده بودند که بزرگ ترین نمادهای آن دو قرارداد اندوهبار »گلستان« 
و »ترکمانچای« بود. بر سرزمین تیموریان مسلمان هم کمپانی انگلیسی هند شرقی 

مسلط شده و این سرزمین پهناور را به اشغال خود درآورده بود. 
در این دو قرن و نیم جنبش های اجتماعی در جهان اســالم، یکسره رنگ و بویی 
مادی پیدا کرده بودند. تفکرات مادی گرایانه در جهان اسالمـ  که همه وارداتی بودند 
ـ به وسیله متفکران این جوامع بومی سازی می شد که البته به دلیل هم سنخ نبودن 
با آئین های این مرز و بوم ها، با موانع زیادی مواجه بود. تفکر »آزادی خواهی«، به 
انزوا بردن دین و معنویت را هدف گرفته بود و با تالش بی وقفه سازمان هایی نظیر 
فراماسونری جهانی هر روز گسترده تر و به دلیل کم اطالعی نخبگان جهان اسالم، 

امری مطلوب و خواستنی تلقی می شد. 
آزادیخواهی روی دیگر غرب گرایی بود و در ایران از یک امر اجتماعی به امری فلسفی 
 ،)Liberalism( تبدیل شده بود. بی خبران بی توجه به مبانی فلســفی آزادی خواهی
آن را راه حل بی بدیلی برای فرار از عقب ماندگی ها و انتقال از فقر و بیماری به ثروت و 
صحت معرفی می کردند و این در حالی بود که کانون های پیچیده کارگزاری غرب )نظیر 
فراماسون ها و سفارت خانه های غربی( ابعاد فلسفی آزادیخواهی را دنبال می کردند از 
اینجا دعوای بهبود زندگی به دعوای سنت و مدرنیته و دعوای دین و سیاست تبدیل 
می شد و بهبود وضعیت جوامع مسلمان به تغییر در کاله و کالم مسلمانان تنزل پیدا کرد.



42

34

موج سوم بیداری 
اسالمی 
)ماهیت شناسی و 
امکان سنجی(

 دکتر سعد اهلل زارعی

مهر ماه 1399

هيأت رزمندگان اسالم

 امان اهلل، رضاخان و آتاتورک که در معاصرت با هم افغانستان، ایران و ترکیه را از طریق  اثبات 
نوکری غرب به چنگ آورده بودند، شروع به تغییر جوامع مسلمان کردند، اما این تغییرات، 
رفع فقر، بیماری و جهل را مدنظر نداشــت؛ این تغییرات جوامع اسالمی را از ثروت مادی و 
معنوی خود به نفع مطامع و مدنیت غرب محروم می کــرد. خط التین در ترکیه جایگزین 
رسم الخط عربی که میراث مشــترک جوامع عرب و غیرعرب مسلمان بود، شد که تحقیر 
سرمایه های معنوی مسلمانان محسوب می شد و زمینه را برای سیطره کامل فرهنگی غرب 
فراهم می کرد. از این رو بعد از گذشت یک نسل، مسلمانان ترکیه که تا چندی قبل از آن تنها 
»کانون قدرت جهان اسالم«ـ  پس از فروپاشی صفوی و تیموریـ  بودند، نمی توانستند متون 
اسالمی )عربی، فارسی و ترکی( را بخوانند. در ایران رضاخان نتوانست زبان التین را جایگزین 
زبان فارسی کند، اما تالش زیادی کرد تا زبان فارسی را از  ظرفیت غنی و عظیم اسالمی اش 
تهی کند. در این دوره خالص سازی زبان فارســی و بازتولید واژگان »ایران باستان« به طور 
رسمی به اجرا گذاشته شد و یکدست کردن »کاله و لباس« و عمومی کردن »کاله پهلوی« 
و »شاپو« و »کراوات« و »فکل« و »دامن« و »مینی ژوپ« و »کت« اقدامات نمادینی بودند 
که تحقیر اقوام ایرانی و هر عالمتی که از ایرانیت آنان خبر می داد، دنبال می کرد. از آن طرف 
برداشتن عمامه از سر علما و حجاب از سر بانوان و ممنوع کردن عزاداری برای اهل بیت پیامبر 
ـ علیهم السالمـ  جنبه ضددینی آن اقدامات نمادین را هم آشکار می کرد. همین حکایت ها در 
سرزمین افغانستان اسالمی نیز توسط امان اهلل خان دنبال شد؛ اما در نهایت به دلیل نچسب 

بودن به همه اهداف خود نرسید ولی تغییرات عمده ای در جوامع مسلمان پدید آورد. 
در این زمان، »محافل فراماســونری«، طیف بزرگ »تحصیل کنندگان اروپا«، »احزاب 
سیاسی« برآمده از مدل های فرانســه و انگلیس و ورود »مراکز عظیم فرهنگی« نظیر 
مؤسسه گوته، »مؤسسات رسانه ای« و »سینما، تلویزیون و رادیو«، جنبش های بزرگی 
را در جوامع مســلمان به راه انداخته بودنــد که نتیجه کار همه آنها از ســکه انداختن 

فرهنگ های بومی و در رأس آن اسالم بود. 
در این دوران، جوامع مســلمان شــاهد جنبش های مــادی هم بودنــد، »غرب گرایی«، 
»قومی گرایی« )Nationalism(، »سوسیالیسم«، »سوفیسم«، »نیهیلیسم« و »اومانیسم« 
به صحنه آمدند و دست اندرکار ساخت نوعی انسان ایرانی، انسان عرب، انسان ترک، انسان 
کرد و... بودند که اگرچه با متن جوامع اسالمی سازگار نبودند، به دلیل بی خبری مسلمانان از 
مواریث شان، مطلوب قلمداد می شدند. این جنبش ها جوامع مسلمان را شقه شقه می کرد و 

 در ایران رضاخان 
نتوانست زبان التین را 
جایگزین زبان فارسی 
کند، اما تالش زیادی 
کرد تا زبان فارسی 
را از  ظرفیت غنی 
و عظیم اسالمی اش 
تهی کند.
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گروهی از آنان را در برابر گروهی دیگر قرار می داد. 

در میان این امواج ســهمگین که مســتظهر به حمایت حکومت هــای غربی و 
حکومت های وابسته به غرب بود، مقاومت اندکی هم صورت می گرفت و پیدایی 
نهضت های کم رمقی را ســبب می شــد. اندیشه ورزانی نظیر ســیدجمال الدین 
اســدآبادی، محمد اقبال الهوری، محمد عبده، رشیدرضا، عبدالرحمن کواکبی، 
سیدقطب، حســن البنا، سیدحســن مدرس و... تالش می کردند تا مسلمانان را 
نسبت  به »دروغ بزرگ غرب« )یعنی آزادی خواهی( و آنچه به نام آزادی و مدرنیته 
بر سرشــان می آمد، آگاه کنند و تا حدی هم مؤثر بودند کما اینکه در این دوران 
کتاب هایی در نقد تفکر و فلسفه غرب به رشته تحریر درآمدند و تا حدی هم مورد 
توجه جوامع مسلمان قرار گرفتند اما فاصله این اقدامات با اقدامات بسیار گسترده 
»جبهه غرب مهاجم« بسیار زیاد بود و ضربه ای اساسی به رقیب وارد نمی کرد. ما 

این اقدامات روشنگرانه را موج اول بیداری اسالمی می نامیم. 
موج دوم: بیداری اسالمی

در پایان این مقطع )۱۷5۰ تا ۱۹۷۹م( ما به مرحله انقالب اسالمی می رسیم که با 
توجه به آنچه شرح دادیم، پیروزی آن یک معجزه تمام عیار به حساب می آید. اینکه 
در این وانفسا در ایران خیزشی اسالم گرایانه با محوریت یک روحانی پدیدار شود و 
بتواند موج های علیه خود را کنار بزند، باورکردنی نبود. وقوع چنین پدیده ای حتی 
در میان مذهبی ها، »محال« تلقی می شــد. بر این اساس حتی مبارزینی که برای 
کنار زدن آن موج به صحنه آمده بودند و »جان« خود را بی  دریغ به پای این جنبش 
گذاشته بودند، امیدی به پیروزی نداشتند. در ایران آنهایی که به حضرت امام خمینی 
لبیک می گفتند، معتقد بودند مبارزه با رژیم پهلوی یک واجب است که نمی توان 

آن را ترک کرد و برای روز قیامت نزد رسول خدا صلی اهلل علیه و آله جواب داشت. 

   در این دوران، جوامع مسلمان شاهد جنبش های مادی هم بودند، »غرب گرایی«، »قومی گرایی« 
و  آمدند  صحنه  به  »اومانیسم«  و  »نیهیلیسم«  »سوفیسم«،  »سوسیالیسم«،   ،)Nationalism(
دست اندرکار ساخت نوعی انسان ایرانی، انسان عرب، انسان ترک، انسان کرد و... بودند که 
اگرچه با متن جوامع اسالمی سازگار نبودند، به دلیل بی خبری مسلمانان از مواریث شان، مطلوب 
قلمداد می شدند. این جنبش ها جوامع مسلمان را شقه شقه می کرد و گروهی از آنان را در برابر 

گروهی دیگر قرار می داد.
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وقتی در میان این فضای یأس آلود، انقالب اسالمی به پیروزی رسید، تفکر مسلمانان تغییر 
کرد و مبارزه با امید به پیروزی تــوأم گردید. از این رو امواج حرکت اســالمی به زودی در 
کشورهای منطقهـ  از افغانستان و پاکستان در منتهی الیه شرق »منطقه اسالمی« تا فلسطین، 
لبنان، مصر و مراکش در منتهی الیه غرب منطقه اسالمی به صحنه آمدند و رخدادهای بزرگی 

را رقم زدند. ما این مرحله را »مرحله دوم بیداری اسالمی« می نامیم. 

از آنجا موج دوم بیداری اسالمی توأ م با هزینه های زیادی بود، بیم آن می رفت که مقاومت 
مردمی در میانه راه متوقف گردد  که در بعضی از ممالکت اسالمی متوقف هم گردید، اما در 
مجموع ادامه پیدا کرد و توانست بخش بزرگی از منطقه اسالمی غرب آسیا را از سیطره نظام  

سلطه جهانی خارج نماید. 
موج دوم بیداری اسالمی از طبقات فرودست جوامع اسالمی شروع شد، طبقاتی که حزبی 
نداشتند و تعلیمات حزبی ندیده بودند، آنان سرمایه آنچنانی نداشتند و جزء طبقه ممتاز 
جامعه خود نبودند. اولین جرقه توسط آنان در کشور تونس زده شد؛ »محمد بوعزیزی« یک 
شهروند تونسی ۲4 دی ۱۳8۹ )4 ژانویه ۲۰۱۱( در اعتراض به تعرض مأموران حکومتی، 
دست به خود سوزی زد. در واکنش به آن به زودی موج اعتراض، جامعه تونس را فراگرفت 
و ده روز پس از آن حکومت ۲۳ ســاله زین العابدین بن علی فروپاشید. کمی بعد یعنی در 
5 بهمن ۱۳8۹ )۲5 ژانویه ۲۰۱۱(، موج اعتراضات به مصر رســید و ۱۷ روز بعد از آن، در 
۲۲ بهمن به سرنگونی رژیم حسنی مبارک انجامید. موج انقالب، لیبی را هم در ۲8 بهمن 
۱۳8۹ )۱۷ فوریه ۲۰۱۱( دربرگرفت و در نهایت به ســرنگونی رژیم معمر قذافی در مهر 
۱۳۹۰ )اکتبر ۲۰۱۱( منجر شد. پیش از این، بیداری اســالمی در ۲5 بهمن ۱۳8۹ )۱4 
فوریه ۲۰۱۱( به بحرین نیز رسید و این کشور شاهد موج گسترده اعتراضات مردمی بود و به 
جنبشی گسترده و ممتد تبدیل شد ولی با گسیل نیروهای ارتش سعودی به منامه سرکوب 
گردید. از ۲4 دی ماه ۱۳8۹ ) ۱4 ژانویه ۲۰۱۱( یمن نیز شــاهد موج گسترده اعتراضات 

رشیدرضا،  عبده،  محمد  الهوری،  اقبال  محمد  اسدآبادی،  سیدجمال الدین  نظیر  اندیشه ورزانی   
را  تا مسلمانان  و... تالش می کردند  البنا، سیدحسن مدرس  کواکبی، سیدقطب، حسن  عبدالرحمن 
نسبت  به »دروغ بزرگ غرب« )یعنی آزادی خواهی( و آنچه به نام آزادی و مدرنیته بر سرشان می آمد، 
آگاه کنند و تا حدی هم مؤثر بودند کما اینکه در این دوران کتاب هایی در نقد تفکر و فلسفه غرب به 
رشته تحریر درآمدند و تا حدی هم مورد توجه جوامع مسلمان قرار گرفتند اما فاصله این اقدامات با 
اقدامات بسیار گسترده »جبهه غرب مهاجم« بسیار زیاد بود و ضربه ای اساسی به رقیب وارد نمی کرد. 

ما این اقدامات روشنگرانه را موج اول بیداری اسالمی می نامیم.



34

45
مهر ماه 1399

هيأت رزمندگان اسالم

مخالفان علی عبداهلل صالح بود که در نهایت در 8 اسفند ۱۳۹۰ )۲۷ فوریه ۲۰۱۲( 
به سرنگونی رژیم ۳5 ساله او منتهی گردید. 

سه وجه مشترک این موج ها »مردمی بودن«، »فقدان رهبری اولیه« و »سرعت 
در پیروزی« بود. فقدان رهبری سبب شد که در اکثر این کشورها، به زودی احزاب 
شناسنامه دار، رهبری این جنبش ها را به دســت بگیرند و این نوعاً سبب انحراف 
در مسیر این جنبش ها گردید. در تونس پس از سقوط حکومت بن علی حکومت 
نیم بندی از معترضین شکل گرفت؛ در مصر، دولت مبارک پس از حدود دو سال 
توسط وزیر دفاع او »ژنرال عبدالفتاح السیسی« بازسازی شد؛ در لیبی اغتشاش 
جایگزین رژیم معمر قذافی گردید؛ در بحرین موج اعتراضات پنج ســال به درازا 
کشیده شــد و رژیم آل خلیفه با زندان و تبعید کردن رهبران و استقرار حکومت 
نظامی و اقدامات خشن مانع پیروزی بیداری اسالمی شد؛ در یمن، شورای عربی 
همکارای خلیج فارس توانست عبدربه منصور هادی جانشین علی عبداهلل صالح 
را به قدرت برساند و مانع پیروزی مردم شــود. اما کمی پس از آن موج اعتراضات 
دوباره در سال ۱۳۹۳ راه افتاد و به فرار منصور هادی از یمن منجر شد و تالش رژیم 
سعودی برای آنکه با همان روشی که در بحرین عمل کرد، مردم یمن را سرکوب 

کند، به جایی نرسید . 
بیداری اسالمی در این گام اگرچه با مشکالت زیادی توأم شد و در هر کشوری که 
راه افتاد، حکایت متفاوتی پیدا کرد، اما در نهایت توانست چهره جدیدی به منطقه 
بدهد. رژیم بن علی در تونس بازسازی نشد و اســالم گرایان اکثریت کرسی های 
پارلمان این کشور را به دســت آوردند و به یک ضلع مهم در دولت تبدیل شدند؛ 
ماجرای لیبی تمام نشده و مردم مطالبات خود را پیگیری می کنند؛ در بحرین امواج 
اعتراضات مردمی خاتمه نیافت، کما اینکه پس از برقراری رابطه علنی آل خلیفه با 
رژیم اشغالگر فلسطین در روزهای متوالی موج اعتراضات مردمی، منامه را فراگرفت. 
در یمن موج بیداری اسالمی، مقاومتی شش ساله را در مقابل ائتالف عربی غربی و 
جنگ سنگین آنان علیه محرومین یمن پدید آورد و در همان حال به شکل گیری 

دولتی انقالبی در ۱۱ استان یمن به پایتختی صنعا انجامید. 

در ایران آنهایی که به 
حضرت امام خمینی 

لبیک می گفتند، 
معتقد بودند مبارزه 
با رژیم پهلوی یک 

واجب است که 
نمی توان آن را ترک 

کرد و برای روز 
قیامت نزد رسول خدا 

صلی اهلل علیه و آله 
جواب داشت.

وقتی در میان این 
فضای یأس آلود، 

انقالب اسالمی به 
پیروزی رسید، تفکر 
مسلمانان تغییر کرد 

و مبارزه با امید به 
پیروزی توأم گردید.
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موج سوم بیداری اسالمی 
کشورهای اسالمی در شرایط انتظار به سر می برند. اعتراضات در مصر به پایان نرسیده است؛ 
شرایط عربستان پر از ابهام است؛ شرایط در پاکستان هم از بی ثباتی خبر می دهد؛ شرایط در 
سودان برای حاکمان جدید این کشور اطمینان بخش نیست؛ الجزایر بعد از تغییرات اخیر در 
وضعیت انتظار قرار دارد، اردن وضع مبهمی را سپری می کند و مراکش وضع ملتهبی دارد. 

توافق اخیر بعضی از کشورهای عربی با رژیم منفور صهیونیستی التهاب زیادی ایجاد کرده است پروژه 
»معامله قرن« در کشورهایی که در مدار آن قرار گرفته اند، به بگومگوهای زیادی منجر شده است. 
اقدامات رژیم صهیونیستی علیه ساکنان غزه و شهروندان کرانه باختری و دو کشور عربی سوریه و 
لبنان آینده منازعه اسرائیل با مسلمانان را در هاله ای از ابهام قرار داده است. قدرت آمریکا در منطقه رو 
به ضعف گذاشته و پایداری رژیم های عربی وابسته به آمریکا را با دشواری مواجه کرده است. پایداری 
جبهه مقاومت در برابر امواج نظامی امنیتی و سیاسی، روحیه  جدیدی به مسلمانان غرب آسیا و شمال 
آفریقا داده است. قطب بندی های جدید در منطقه، میدان مانور غرب و دستگاهای نظامی آنـ  ارتش 
آمریکا و ناتوـ  را تنگ کرده است. همه این موارد در منطقه اسالمی زمینه های موج جدیدی را فراهم 

کرده است. به نظر این قلم شاخص های زیر می توانند به موج سوم بیداری اسالمی مدد برسانند: 
فلسطین  

فلســطین زخم کهنه جهان اسالم است. مردم مســلمان نمی توانند نسبت به آنچه بر این 
قطعه مقدس می گذرد، بی تفاوت باشند. در جوامع اســالمی از شرق آسیا تا شمال آفریقا، 
مقابله با اســرائیل هنوز یک ضرورت تلقی می شــود و علیرغم پروژه های سازش، نفرت از 
رژیم اشغالگر کاستی نگرفته است و آگاهی مسلمانان اجازه به سرانجام رسیدن طرح هایی 
مثل »معامله قرن« و »عادی سازی رابطه اعراب و اسرائیل« نمی دهد. امروز فلسطینی ها به 
همگرایی بیشتری رسیده اند و »مقاومت« به ایده عمومی در میان آنان و احزاب و دسته های 
سیاسی فلسطینی تبدیل شده است. بر این اساس وفاداری به آرمان فلسطین هنوز به عنوان 
»شاخص« در ارزیابی صداقت و صالحیت دولت ها و گروه های این منطقه مطرح است و بر 

این اساس »سازشکاران« بیش از گذشته زیر فشار ملت ها قرار دارند. 
ادامه روند اشغالگری اسرائیل در ســرزمین های فلسطین و تداوم شهرک سازی ها، شرایط 
مناطق فلسطین به خصوص در کرانه باختری را در وضعیت انفجاری قرار داده است. هر لحظه 
ممکن است نزدیک به سه میلیون ساکن فلسطینی جنین، قدس و کرانه به خیابان ها بریزند 
و با اسرائیلی ها درگیر شوند و این در حالی اســت که برخالف گذشته، نیروهای »حکومت 
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خودگردان« بــه رهبری محمود عبــاس در رام اهلل نه تمایلی به درگیرشــدن با 
هم وطنان خود دارند و نه قادرند در مقابل این موج بایستند. انتفاضه کرانه باختری 
مسلماً با اقدامات خشن ارتش اسرائیل مواجه می شود و موج خون به راه می افتد. 
این موضوع جهان اسالم و به خصوص دو کشور مصر و اردن را در وضع جدید قرار 
می دهد. توسل ارتش اسرائیل به خشونت علیه مردم کرانه به بروز ناآرامی هایی در 
مصر و اردن منجر می شود و حکومت های این دو کشور را تحت فشار شدید قرار 

می دهد و حتی ممکن است به فروپاشی آنها هم بیانجامد. 
فلسطین بعد از شروع موج تکفیری ها و نیز با طرح معامله قرن به حاشیه رفته بود و 
رفتار سران کشورهای عربی منطقه خلیج فارس از به فرجام رسیدن آرمان فلسطین 
نزد آنان حکایت می کرد. با موج جدید انتفاضه فلسطینی ها در کرانه، این وضعیت 
دگرگون می شود و روندهای سازش را به حاشیه می برد و دفاع اسالمیـ  عربی از 
فلسطین بار دیگر موضوعیت می یابد. و از سوی دیگر موج بیداری اسالمی با باال 
بردن پرچم فلسطین و دعوت به نجات آن به تحوالت منطقه هویتی تازه می دهد. 
از این رو پیش بینی می شود، جنبش های بیداری اسالمی در کشورهای عربی، این 
بار با »آرمان فلسطین« گره می خورد و این یعنی جنبه ایدئولوژیک و آرمانی موج 
سوم بیداری اسالمی، برخالف موج دوم برجسته خواهد شد و به همین دلیل این بار 

مصادره آن برای غرب و رژیم های عربی وابسته دشوار خواهد شد. 
افول قدرت آمریکا  

برای خود آمریکایی ها این سؤال به طور جدی پدید آمده است »آیا می توان به حضور 
در مناطق مســلمانان ادامه داد؟«. حضور نظامی آمریکا در خارج از مرزهای این 
کشور به تحقق دو شرط وابسته بوده است؛ »امنیت نیروهای نظامی« و »برخوردار 
شدن از کاپیتوالسیون«. نیروهای نظامی آمریکا تا پیش از دو دهه اخیر، در حصار 
امنی قرار داشتند. ابهت نظامی آن سبب شده بودـ  به جزدر موارد بسیار نادرـ  علیه 
آنان اقدامی صورت نگیرد. وابستگی شدید دولت ها به واشنگتن هم سبب دستیابی 

نظامیان آمریکا به کاپیتوالسیون شده بود. 
اگر ارتش آمریکا در مورد اول نتواند »تضمین های الزم« را به دست آورد، در منطقه 
نمی ماند. نیروهای نظامی آمریکا مدتی اســت در معرض حمالت قرار گرفته اند؛ 
مورد حمله قرار گرفتن در عراق و افغانســتان، بارزترین نمونه های فقدان امنیت 

سه وجه مشترک 
این موج ها »مردمی 

بودن«، »فقدان 
رهبری اولیه« و 

»سرعت در پیروزی« 
بود. فقدان رهبری 

سبب شد که در اکثر 
این کشورها، به زودی 
احزاب شناسنامه دار، 
رهبری این جنبش ها 

را به دست بگیرند 
و این نوعاً سبب 

انحراف در مسیر این 
جنبش ها گردید.
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این نظامیان است. حمله به پهباد گلوبال هاوک و سرنگون شدن آن به وسیله سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی، حمله سنگین سپاه پاسداران به پایگاه نظامی آمریکایی عین االسد در غرب 
عراق و حمالت پیاپی افغان ها به نظامیان آمریکا نشان می دهد، دیگر امنیتی تضمین شده 
برای نظامیان آمریکایی وجود ندارد. کما اینکه رخدادهایی که طی چند سال گذشته علیه 
نیروها و تجهیزات آنان در خلیج فارس و دریای سرخ پیش آمده، ابهتی برای ارتش آمریکا 
باقی نگذاشته است براین اساس بحث خروج آمریکا به یک محتمل جدی نزد محافل سیاسی 

و نظامی دنیا و از جمله خود آمریکا تبدیل شده است. 
بگومگو راجع به بقاء یا خروج نظامیان آمریکایی از منطقه، سبب تزلزل زیادی در رژیم های 
اسرائیل، سعودی، امارات و... شده است. این دولت ها بقاء خود را در گرو بقاء نیروهای نظامی 
آمریکا در منطقه می دانند و لذا حتی بحث از خروج نظامیان و تعطیلی پایگاه های نظامی آمریکا 

را برای خود سم مهلک و سبب گسترش جنبش های اجتماعی علیه خود ارزیابی می کنند. 
واقعیت این اســت که وقتی آمریکا از مقاومت در منطقه شکســت بخورد که نماد آن خروج 
نظامیان آمریکا از منطقه اســت، دولت هایی که در ســایه ابهت نظامی آمریکا، پایدار دیده 
می شدند دچار ضعف جدی شــده و ضعف آنان، مخالفان را به صحنه می کشاند. برخورداری 
آنان از حمایت آمریکا سبب ناامیدی رهبران جنبش های اجتماعی در این کشورها از به نتیجه 
رسیدن مبارزه می شد. با خروج نظامیان آمریکا از منطقه و حتی صرفاً با راه افتاده بحث خروج 
قریب الوقوع یا میان مدت آمریکا از منطقه، ناراضیان سیاسی و اجتماعی به تحرک وادار می شوند. 
همین االن که مقامات آمریکا گاه و بیگاه بحث کنار گذاشتن حضور نظامی در منطقه اسالمی 
و انتقال این پایگاه ها به نقطه های دوردستی مثل جزیره »دیه گوگارسیا« را مطرح می کنند، 

دولت های عربی جنوب خلیج فارس از لزوم یافتن سرپناه های مطمئن تر حرف می زنند. 
آمریکا به طور کامل یا ناقص از منطقه خواهد رفت و این یک »انتخاب« برای آن نیست. سیاست 
ایران در منطقه براســاس خروج نظامیان آمریکا تنظیم گردیده است و با توجه به دو شرطی 
که آمریکا برای بقاء نیروها و پایگاه هایش در منطقه دارد، سیاست تهاجمی ایران ضد پایگاه ها 
و نیروهای نظامی آمریکا هم از اعتبار این نیروها و پایگاه های نظامی کاسته و هم چشم انداز 
حضور آنها را تیره و تار کرده است. با توجه به نفرت شدید و فراگیر مسلمانان علیه آمریکا، خروج 
نظامیان این کشور از منطقه، به موج سوم بیداری اسالمی، »هویت« می بخشد و این موج را از 

موج دوم که بی رنگ تلقی می شد، متمایز می کند و به آن قدرت بیشتری می بخشد. 

واقعیت این است 
که وقتی آمریکا از 
مقاومت در منطقه 
شکست بخورد که 
نماد آن خروج نظامیان 
آمریکا از منطقه است، 
دولت هایی که در سایه 
ابهت نظامی آمریکا، 
پایدار دیده می شدند 
دچار ضعف جدی شده 
و ضعف آنان، مخالفان 
را به صحنه می کشاند.

با توجه به دو 
شرطی که آمریکا 
برای بقاء نیروها 
و پایگاه هایش 
در منطقه دارد، 
سیاست تهاجمی 
ایران ضد پایگاه ها 
و نیروهای نظامی 
آمریکا هم از 
اعتبار این نیروها 
و پایگاه های 
نظامی کاسته و هم 
چشم انداز حضور 
آنها را تیره و تار 
کرده است.
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ائتالف های جدید منطقه با محوریت جبهه مقاومت  
جنبش بیداری اسالمی در فضای جدید می تواند با نشاط و سرزندگی بیشتری توأم 
باشد. اگر به دو جنبه ضدآمریکایی و ضداسرائیلی مردم منطقه توجه کنیم، جبهه 
مقاومت که به پایداری در مبارزه با آمریکا و اسرائیل شهرت پیدا کرده و توانسته 
ضربه های اساسی به این دو رژیم بزند، می تواند در جایگاه  رهبری موج سوم بیداری 
اسالمی قرار گیرد و این به آن معناست که موج ســوم برخالف موج دوم گرفتار 
»فقدان رهبری« نیست. حل این مسئله غامض به آنان نسبت به موج دوم بیداری 

اسالمی قوام و دوام بیشتری می دهد. 
اگر مبارزان یمنی بتوانند به جنگ کنونی »با قدرت« خاتمه دهند و شکست را به 
سعودی و امارات و... تحمیل نمایندـ  که روند تحوالت، امکان تحقق این موضوع 
را جدی کرده استـ  قوت قلب زیادی به ملت های مبارز در کشورهایی که در مدار 
موج بیداری اسالمی قرار دارند، می دهد. پیروزی مردم فقیر و تحت محاصره یمن 
در برابر محور عربستان که از حمایت همه جانبه اروپایی ها و آمریکا برخوردار است، 

اعتماد به نفس زیادی به موج سوم بیداری اسالمی می دهد. 
کسانی که وقوع موج سوم بیداری اسالمی را بسیار نزدیک و شروع آن را از عربستان 
سعودی ارزیابی می کنند، کم نیســتند. این موضوع ارتباط زیادی به سرنوشت 
جنگ یمن دارد. کمااینکه در این موضوع سیاســت ها و وضع بن ســلمان را هم 
مؤثر ارزیابی می نمایند. اگر عربســتان مرکز موج سوم بیداری اسالمی باشد، آثار 
آن به همه کشورهایی که خواسته یا ناخواسته در مدار رژیم سعودی و ایدئولوژی 
افراطی آن قرار دارند، می رسد. سقوط رژیم عربستان سعودی، موازنه منطقه ای را 
در حوزه عربی و اسالمی تغییر می دهد. چرا که تنها دیواری که در جهان اسالم در 
مقابل انقالب اسالمی و جبهه مقاومت قرار دارد، وهابیت و »نئوتکفیری ها« است. 
فروپاشی این دیوار، جبهه مقاومت را گسترش زیادی می دهد. همین االن بسیاری 
از فتنه هایی که در کشورهای لبنان، ســوریه، عراق، سودان، لیبی و... علیه مردم 
مسلمان شکل گرفته، ماهیت سعودی دارد و از این رو فروپاشی قدرت وهابی ها در 

عربستان، وضع این مسلمانان را دگرگون می کند. 

با توجه به نفرت 
شدید و فراگیر 
مسلمانان علیه 
آمریکا، خروج 

نظامیان این کشور 
از منطقه، به موج 

سوم بیداری اسالمی، 
»هویت« می بخشد 

و این موج را از موج 
دوم که بی رنگ 

تلقی می شد، متمایز 
می کند و به آن 
قدرت بیشتری 

می بخشد.

کسانی که وقوع 
موج سوم بیداری 
اسالمی را بسیار 
نزدیک و شروع 

آن را از عربستان 
سعودی ارزیابی 

می کنند، کم 
نیستند. این موضوع 

ارتباط زیادی به 
سرنوشت جنگ 

یمن دارد.
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شروع موج سوم بیداری اسالمی از عربستان، به این جنبش معنای تازه ای هم می بخشد؛ وجود 
مکه و مدینه فضای جنبش اسالم گرایی را معنوی تر و بر پایداری نیروهای آن کمک زیادی 
می کند. موج بیداری اسالمی از عربستان به بیش از یک قرن سلطه غرب بر نفت منطقه پایان 
می دهد و از سوی دیگر به افزایش مقاومت جنبش اسالم گرایی منتهی می شود. به هم رسیدن 
سه قدرت نفتی منطقه یعنی عربستان، عراق و ایران، می تواند جان تازه ای به سازمان اوپک 

بدهد و سیطره سابق آن بر بازار نفت را بازگرداند. 
سقوط رژیم عربستان 
سعودی، موازنه 
منطقه ای را در حوزه 
عربی و اسالمی تغییر 
می دهد. چرا که تنها 
دیواری که در جهان 
اسالم در مقابل انقالب 
اسالمی و جبهه مقاومت 
قرار دارد، وهابیت 
و »نئوتکفیری ها« 
است. فروپاشی این 
دیوار، جبهه مقاومت 
را گسترش زیادی 
می دهد.

همین االن بسیاری 
از فتنه هایی که در 
کشورهای لبنان، 
سوریه، عراق، 
سودان، لیبی و... 
علیه مردم مسلمان 
شکل گرفته، ماهیت 
سعودی دارد و از این 
رو فروپاشی قدرت 
وهابی ها در عربستان، 
وضع این مسلمانان را 
دگرگون می کند.
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چهل سال از آغاز دفاع مقدس ملت ایران در برابر یک تهاجم جهانی می گذرد. 
کسانی در ۳۱ شهریور ۱۳5۹، رژیم بعث عراق به رهبری صدام را برای تجاوز 
همه جانبه نظامی به ایران تحریک کردند، هرگز تصور نمی کردند محاسبات آنان 
غلط از آب درآمده و ملت ایران در برابر این تهاجم سنگین و برق آسا، دست به 
یک دفاع همه جانبه هشت ساله بزند. اّما در پرتو عنایات الهی، رهبری حکیمانه 
امام رحمت اهلل علیه و هوشمندی، غیرت و مردانگی ملت ایران، دفاع در برابر 
متجاوزین ماهیت عاشورایی پیدا کرد و اینچنین بود که، جنگ تحمیلی به دفاع 
مقدس تبدیل شد. در تاریخ 4۰۰ ساله ملت ایران، آن دوران هشت ساله یک 
دوران مشعشع و بی نظیر و پر افتخار برای ملت ایران برای همیشه تاریخ است. 
از این روی رهبر معظم انقالب اسالمی، از جنگ به عنوان یک گنجینه عظیم یاد 

می کند که همواره باید ملت ایران از آن بهره ببرد.
اما اینک، این گنجینه عظیم و گران سنگ در معرض خطر تحریف قرار گرفته و 
نیازمند مراقبت است. دشمنان انقالب اسالمی در 4۱ سال گذشته، همواره برای 
آسیب رساندن به انقالب و نظام جمهوری اسالمی از راهبرد تحریف استفاده 
کرده، اکنون با فاصله گرفتن از زمان آغاز جنگ و شروع دفاع مقدس ملت ایران، 
به دنبال آنند که با تحریف دفاع مقدس، نسل جوان امروز و فردای ایران اسالمی 
را نسبت به دفاع مقدس و مدیریت حضرت امام رحمت اهلل علیه در این دفاع و 

همچنین نیروهای مسلح بدبین و بی اعتماد سازند.
بدیهی است که برای مقابله با جریان تحریف در دفاع مقدس، باید با رویکردی 
تبیینی - تحلیلی به تمامی سواالت، شبهات و ابهامات پیرامون دفاع مقدس، 

پاسخی منطقی، مستدل و باورپذیر داد.
سواالتی از قبیل چرایی پدیدایی جنگ و اینکه آیا امکان جلوگیری از وقوع جنگ 
نبود، و یا اینکه چرا بعد از فتح خرمشهر، با وجود آمادگی صدام برای آتش بس 
و صلح، ایران به جنگ ادامه داد. در این نوشــتار دفاع مقدس از این زاویه مورد 

بررسی قرار می گیرد.

اکنون دشمنان 
تحریف تاریخ انقالب 

و هر آنچه مرتبط با 
انقالب و نظام مقدس 

جمهوری اسالمی 
به حساب می آید 
را، تنها راه ممکن 
برای بدبین سازی 
و جداسازی نسل 

جوان از نظام اسالمی 
و رهبری والیی آن 

ارزیابی می کنند.
روزی بر تحریف 

مکتب امام )ره( 
علیه تمرکز کرده و 

روز دیگری هم بر 
تحریف دفاع مقدس 

تمرکز می کنند.
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        دفاع مقدس ملت ایران در یک دوره هشت ساله، به طور قطع یک دوره مشعشع، پر برکت و 
چنان برگ زرینی در تاریخ ملت ایران است که باید، همانند یک گوهر درخشان و گنجینه عظیم 
از آن مراقبت نمود. چرا که این دوره طالیی و پر افتخار، مورد طمع دشمنان و راهزنان تاریخی قرار 
گرفته و دست تحریف درحال دستبرد زدن به آن است. رهبر حکیم انقالب اسالمی در بیانات ۳۱ 
شهریور خود در این خصوص هشدار داده و فرمودند: ما هر چه از لحاظ زمان از دفاع مقدس دور 
می شویم، از لحاظ معرفت باید به دفاع مقدس نزدیک تر بشویم، چرا!؟ چون تحریف در کمین 
است. دستهای تحریف گر در کمینند خب شماها که مردان جنگید االن حضور دارید، باالخره 
شما ها یک چیزی می گویید، یک دفاعی می کنید اما بیست سال دیگر عده بیشتری نیستند. 
دست تحریف این بخش پر درخشش تاریخ ما را ممکن است مخدوش کند، لذا بایستی کار کنیم، 
معرفت ما بایستی زیاد بشود، جریان تحریف در طول تاریخ، همواره بزرگترین تهدید خسارت بار 
و ویرانگر، برای ادیان توحیدی و جریان های اصالحی و افتخارات پیروان جبهه حق بوده است. 
عاشورا به عنوان بزرگترین مصیبت تاریخ بشر، محصول جریان تحریف در تاریخ اسالم و دوران 
پس از رحلت پیامبر عظیم الشأن اسالم است در تاریخ معاصر ایران نقاط عطفی این وجود دارد که 
با دست تحریف زمینه پدیدایی حوادث تلخ رقم خورده است که مشروطه و قصه به دار آویختن 
شهید شیخ فضل اهلل نوری ، نمونه ای از آن به حساب می آید اما اینک، تحرکات جریان تحریف در 
انقالب اسالمی و موضوعات مرتبط با جمهوری اسالمی و نظام والیی، بیش از هر زمان دیگری 
مشاهده می شود. دلیل اصلی این تحرکات روزافزون هم ناکامی های جبهه استکبار و دنباله های 
آنان در داخل کشور طی 4۱ سال گذشته در قبال انقالب اسالمی و ملت بزرگ ایران است. اکنون 
دشــمنان تحریف تاریخ انقالب و هر آنچه مرتبط با انقالب و نظام مقدس جمهوری اسالمی به 
حساب می آید را، تنها راه ممکن برای بدبین سازی و جداســازی نسل جوان از نظام اسالمی و 

رهبری والیی آن ارزیابی می کنند. 

رهبر حکیم انقالب اسالمی در بیانات 31 شهریور خود در این خصوص هشدار داده و فرمودند: ما هر 
چه از لحاظ زمان از دفاع مقدس دور می شویم، از لحاظ معرفت باید به دفاع مقدس نزدیک تر بشویم، 
چرا!؟ چون تحریف در کمین است. دستهای تحریف گر در کمینند خب شماها که مردان جنگید االن 
اما بیست سال دیگر عده  حضور دارید، باالخره شما ها یک چیزی می گویید، یک دفاعی می کنید 

بیشتری نیستند. دست تحریف این بخش پر درخشش تاریخ ما را ممکن است مخدوش کند،
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روزی بر تحریف مکتب امام )ره( علیه تمرکز کــرده و روز دیگری هم بر تحریف دفاع 
مقدس تمرکز می کنند. دشمنان و جریان ضد انقالب حوادث دهه شصت را به گونه ای 
تحریف کردند که، مقام معظم رهبری در این خصوص هشدار دادند مراقب باشید، 
جای شهید و جالد عوض نشود معظم له در بیانات روز عید قربان در باب خطر تحریف 
فرمودند؛ دشمن به موازات جریان تحریم، جریان تحریف را هم به راه انداخته و از این 
طریق به دنبال بدبین سازی نا امید سازی و بی اعتماد سازی عمومی نسبت به نظام 
اسالمی و در نهایت آدرس غلط دادن برای حل مشکالت کشور به مردم، یعنی رفتن 
به سمت مذاکره با آمریکا به عنوان تنها راه حل است! ایشان در باب اهمیت مقابله با 
تحریف فرمودند اگر جریان تحریف شکست بخورد جریان تحریم هم شکست خواهد 
خورد راه شکست تحریف، روشنگری، بصیرت افزایی، پاســخ درست به سواالت و 
ابهامات و رفع شبهات نسل جوان نسبت به موضوعات است. بر همین اساس هم رهبر 
حکیم انقالب اسالمی در بیانات ۳۱ شهریور به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس و 4۰ 
ساله شدن این دفاع، تاکید نمودند که هرچه از زمان دفاع مقدس دور می شویم، باید 

از نظر معرفت به دفاع مقدس نزدیک تر بشویم چون ))تحریف در کمین است.((
نقطه هدف در تحریف دفاع مقدس

پرسش اصلی آن است که جریان تحریف دفاع مقدس، کدام هدف راهبردی را دنبال 
می کند؟ در پاســخ باید گفت، هدف اصلی تحریف گران، بدبین سازی نسل جوان 
کنونی و نسل های آینده، نسبت به  انقالب اسالمی، نظام دینی و رهبری والیت فقیه و 
مشخصاً بدبین سازی این مجموعه نسبت به حضرت امام خمینی رحمة اهلل علیه است.

دشمن با تحریف دفاع مقدس، می خواهد عالوه بر سر پوش گذاشتن بر روی رهبری 
بی نظیر، داهیانه و حکیمانه حضرت امام رحمت اهلل علیه در مدیریت جنگ، اساساً 

امام را منشاء خسارت های ایران در جنگ معرفی کند.

هدف اصلی تحریف 
گران، بدبین سازی 
نسل جوان کنونی 
و نسل های آینده، 

نسبت به  انقالب 
اسالمی، نظام دینی 

و رهبری والیت فقیه 
و مشخصاً بدبین 

سازی این مجموعه 
نسبت به حضرت 

امام خمینی رحمة 
اهلل علیه است.

دشمن با تحریف 
دفاع مقدس، می 

خواهد عالوه بر 
سر پوش گذاشتن 
بر روی رهبری بی 

نظیر، داهیانه و 
حکیمانه حضرت 

امام رحمت اهلل علیه 
در مدیریت جنگ، 

اساساً امام را منشاء 
خسارت های ایران 

در جنگ معرفی 
کند.
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در کنار این هدف اصلی و راهبردی، اهداف زیر را دشمنان با تحریف دفاع مقدس دنبال می کنند:
 ۱- تخریب رهبران انقالب اسالمی و معرفی آنان به عنوان افراد رادیکالی که بدون برخورداری 
از دانش نظامی و توان فرماندهی، مردم کشور و خصوصاً جوانان را روانه جنگ کرده و موجب 

کشته شدن آنان شدند.
۲ـ  اعتبار زدایی از توان دفاعی کشور

۳ـ بی اعتبار سازی فرماندهان دفاع مقدس در نزد افکار عمومی
4ـ  ایجاد تنفر در افکار عمومی نسبت به آن دوران پر افتخار
 5- جلوگیری از انتقال فرهنگ دفاع مقدس به نسل جوان

راهبرد اصلی مقابله با جریان تحریف
وقتی جریان تحریف به دنبال وارونه جلوه دادن حقایق و واقعیت ها می باشد، مهمترین راهبرد 
برای مقابله با آن، تبیین دقیق حقایق و واقعیت ها است. تحریف گران و راهزنان تاریخی که 
برای تحریف دفاع مقدس بسیج شده اند، به دنبال ارائه روایت خالف واقع از آن دوران به مردم 
هستند. بنابراین بسیار روشن است که، راه مقابله با این جریان، ارائه روایت صحیح و متقن به 
همراه اسناد و مدارک، آن هم به صورت اقناعی و باور پذیر به مردم به صورت مستمر می باشد. 
به عبارتی روایت صحیح جنگ، باید برای مردم به صورت مستمر و بدون وقفه ادامه یابد. اگر 
این کار به صورت دقیق و باور پذیر و به صورت مستمر دنبال شود، هرگز جریان تحریف موفق به 
تحریف آن دوران پر افتخار نخواهد شد بنابراین، معرفت افزایی مستمر نسبت به دفاع مقدس 

باید به عنوان اصلی ترین راهبرد برای مقابله با جریان تحریف مورد توجه همگان باشد.
در پردازش معارف دفاع مقدس، حداقل پنج رویکرد اصلی وجود دارد که عبارت است از:

الف( رویکرد تاریخی توصیفی
در این رویکرد تمرکز بر توصیف وقایع، رخدادها و حوادث به صورت روز شمار، از زمان شروع 

جنگ تا پایان آن است.
ب( رویکرد تاریخی راهبردی

در این رویکرد، تالش می شود با توجه به آموزه های جنگ و دفاع مقدس، برای جنگ های آینده 
تولید اندیشه شود. در این رویکرد هدف دســت یابی به راهبردها، سیاست ها و دکترین های 

دفاعی، با بهره گیری از معارف دفاع مقدس است.

وقتی جریان تحریف 
به دنبال وارونه 
جلوه دادن حقایق و 
واقعیت ها می باشد، 
مهمترین راهبرد 
برای مقابله با آن، 
تبیین دقیق حقایق و 
واقعیت ها است. 
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ج( رویکرد تبلیغی ترویجی
در این رویکرد آن جنبه های عاطفی، اجتماعی، ایثارگری ها، سلحشوری ها، رشادت 
ها، و فداکاری  ملت ایران و خصوصاً جوانان، بیش از جنبه های دیگر مورد توجه قرار 
می گیرد. کنگره ها و یادواره های شهدا، عمدتاً با چنین رویکردی برگزار می شود تا 

فرهنگ مقاومت و فرهنگ ایثار و شهادت را همچنان در جامعه زنده نگه دارد.
د( رویکرد تجربه نگاری

در این رویکرد، تمرکز به جمع آوری تجربه فرماندهان و رزمندگان و ثبت آن می باشد. 
در این رویکرد تمرکز بر ثبت تاریخ شفاهی جنگ و جزئیات از زبان کسانی می باشد 

که آن را تجربه کردند.
ه( رویکرد تبیینی تحلیلی

در این رویکرد، تمرکز بر تبیین و تحلیل درســت چرایی وقوع جنگ، چرایی ادامه 
آن و چگونگی پایان آن اســت. عمده کار کرد این رویکرد جلوگیری از تحریف دفاع 

مقدس است. 
در طول سال های بعد از دفاع مقدس بیشترین تمرکز بر روی رویکرد های 
تبلیغی - ترویجــی از طریق برگزاری کنگره ها، یادمــان ها و یادواره های 
شهدا و کاروان های راهیان نور بوده اســت. اینک ضرورت دارد برای مقابله 
با جریان تحریف گــر دفاع مقدس، بــه رویکرد تبیینــی - تحلیلی توجه 
بیشتری شده و نسل جوان با دالیل وقوع جنگ، اهداف متجاوزان، چرایی 
ادامه جنگ، چگونگی انجام عملیات ها و در نهایت چگونگی پایان جنگ با 

پذیرش قطعنامه 5۹8 بیشتر آشنا شود.
مهمترین محورها برای تبیین دوران دفاع مقدس

در رویکرد تبیینی - تحلیلی با هدف روایت درســت دفاع مقــدس و جلوگیری از 
تحریف، باید محورهای زیر به درستی تبیین و تحلیل شود.

۱( چرایی شروع جنگ به اهداف متجاوز از  آغاز جنگ
۲(شرایط داخلی، منطقه ای و بین المللی در مقطع آغاز جنگ

۳( آیا عراق به طور مستقل این جنگ را آغاز کرد و یا با اراده قدرت های جهانی جنگ 
انجام شد؟

4( چرایی تبدیل جنگ تحمیلی به دفاع مقدس
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5( چرا ادعا می کنیم در این جنگ ایران پیروز شد؟
6( عوامل اصلی پیروزی در دفاع مقدس کدام است؟

۷( چرا جنگ بعد از فتح خرمشهر درحالی که صدام خواهان صلح بود ادامه پیدا کرد؟
8( دستاوردهای دفاع مقدس برای ملت ایران کدام است؟

۹( چرا جمهوری اسالمی، عملیات های نظامی را داخل خاک عراق انجام داد؟
۱۰( چرا جمهوری اسالمی از طریق دیپلماسی و مذاکره جلوی وقوع جنگ را نگرفت؟

مهمترین و برجسته ترین مصادیق تحریف
کسانی که به دنبال تحریف دفاع مقدس هستند، عمدتاً با طرح سواالت و شبهات در موضوع جنگ، 
در اذهان مخاطب حساسیت ایجاد کرده سپس با دادن پاسخ های غیر واقعی و نادرست به آن سوال 
و شبهه، تحریف مورد نظر را انجام می دهند. شکل گیری سوال در ذهن نسبت به هر پدیده ای و 

از جمله پدیده های تاریخی همانند جنگ عراق علیه ایران در سال ۱۳5۹ یک امر طبیعی است.
چرا این جنگ شروع شد؟ دالیل آن چه بود؟ چه کسی آغاز کننده جنگ بود؟ آیا نمی شد جلوی 
وقوع جنگ را گرفت؟ چرا ما در این جنگ این همه شهید دادیم؟ آیا مدیریت ما در جنگ درست 

بود؟ و ده ها سوال دیگر رامی توان در ارتباط با دفاع مقدس مطرح ساخت.
اگر به این ســواالت که عمدتاً هم به صورت طبیعی در اذهان پدید می آید، پاسخی درست، 
منطقی، و مستدل و باورپذیر داده نشود، زمینه فراهم می شود تا جریان در کمین نشسته برای 

تحریف، با پاسخ ها و روایت های نادرست، واقعیت های دفاع مقدس را تحریف کند.
در ادامه چند مورد از برجسته ترین مصادیق تحریف اشاره می شود:

1( تحریف در اصل پدیداری و به وقوع جنگ و آغازکننده آن
جریان تحریف در موضوع چرایی وقوع جنگ، بدون در نظر گرفتن واقعیات آن دوران، تالش 
می کند جمهوری اسالمی را به عنوان آغاز کننده جنگ از طریق تحریک صدام رژیم بعث 
عراق معرفی کند. در این تحریف از شعارهای انقالبی همانند صدور انقالب، به عنوان عامل 
تحریک کشور همسایه یاد شده تاجایی که گفته می شود صدام در راستای دفاع از موجودیت 
حکومت خود، به تحرکات ایران پاسخ داد و جنگ شروع شد این تحریف در حالی صورت می 
گیرد که صدام حسین با تصور پدید آمدن یک فرصت طالیی بی نظیر، از طریق راه انداختن 
جنگ علیه ایران به نیابت از قدرت های جهانی، به آرزوهای خود در منطقه و جهان عرب با 

پیروزی در این جنگ می رسد.
واقعیت آن است که، جنگ با هدف نابودی انقالب اسالمی و ساقط کردن جمهوری اسالمی 
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علیه ایران آغاز شد و طرف اصلی جنگ هم، قدرت های جهانی بودند که صدام را 
تحریک کرده و در طول جنگ، مورد حمایت و پشتیبانی همه جانبه قرار دادند. با 
پیروزی انقالب اسالمی و ساقط شدن رژیم پهلوی وابسته به اجانب و خارج شدن 
ایران از تحت سلطه غرب و به ویژه آمریکا، تمامی قدرت های شیطانی شرق و غرب 
از پدیداری یک انقالب اســالمی آن هم در منطقه راهبردی غرب آسیا احساس 
نگرانی کرده، سیاست نابودی این انقالب را در پیش گرفتند.این قدرت ها نگران آن 
بودند که انقالب اسالمی به عنوان یک الگوی موفق در ایران، مورد پذیرش بسیاری 
از ملت های مســلمان قرار گرفته، به مرور دیگر کشورهای اسالمی هم با پیروی 
از این الگو از تحت سلطه بلوک شــرق و غرب خارج شوند بنابراین از همان زمان 
پیروزی انقالب اسالمی، توطئه ها یکی پس از دیگری با پشتیبانی آمریکایی ها، 
صهیونیست ها، کشورهای اروپایی، برخی از دولت های عربی، شوروی سابق و حتی 
برخی از کشورهای بلوک شرق علیه انقالب اسالمی و نظام نوپای برخاسته از این 

انقالب آغاز شد.
شکست تمامی این توطئه ها با هوشــیاری و مقاومت ملت ایران سبب گردید تا 
دشمنان انقالب اسالمی سراغ گزینه جنگ بروند. در گزینه جنگ، کشور عراق با 
حاکمیت حزب بعث و رهبری انسان جاه طلبی چون صدام، بهترین انتخاب بود که 
انجام گرفت. صدام هم که از حمایت های همه جانبه قدرتهای شرق و غرب مطمئن 
بود. پیروزی برق آسا حداکثر ظرف دو سه ماه را برای خود قطعی می دید. بنابراین، 

متهم سازی ایران به عنوان تحریک کننده صدام به جنگ یک دروغ بزرگ است.

شکست تمامی این توطئه ها با هوشیاری و مقاومت ملت ایران سبب گردید تا دشمنان 
انقالب اسالمی سراغ گزینه جنگ بروند. در گزینه جنگ، کشور عراق با حاکمیت حزب 
بعث و رهبری انسان جاه طلبی چون صدام، بهترین انتخاب بود که انجام گرفت. صدام هم 
که از حمایت های همه جانبه قدرتهای شرق و غرب مطمئن بود. پیروزی برق آسا حداکثر 
ظرف دو سه ماه را برای خود قطعی می دید. بنابراین، متهم سازی ایران به عنوان تحریک 

کننده صدام به جنگ یک دروغ بزرگ است.
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2( چرا ایران با اقدامات دیپلماتیک جلوی وقوع جنگ را نگرفت
جریان نهضت آزادی به همراه برخی از چهره های ملی گرای غرب پرست که پیش از آغاز 
جنگ و در سال اول پیروزی انقالب اسالمی عهده دار دولت موقت بودند، بیشترین نقش را در 
تحریف دفاع مقدس دارند.این جریان با طرح سواالت و ایجاد شبهات نسبت به دفاع مقدس، 
می کوشد تا خود را یک جریان دلسوز کشور و مردم معرفی کرده و جمهوری اسالمی و نظام 

والیی را در جنگ مقصر معرفی کند.
به عنوان نمونه عناصر نهضت آزادی همانند ابراهیم یزدی که در دولت موقت در جایگاه وزیر 
خارجه قرار داشت، مدعی می شود که جنگ هم قابل پیش بینی بود و هم قابل پیشگیری بود! 
تکرار این نوع ادعاها درسال های گذشته سبب شده تا عده ای از جوانان کشور در دهه پنجم 
انقالب اسالمی سوال کنند، چرا جمهوری اسالمی از طریق اقدامات دیپلماتیک جلوی وقوع 

یک جنگ خسارت بار را نگرفت؟! در پاسخ باید گفت:
۱( همان طور که اشاره شد جنگ عراق علیه ایران، درواقع یک جنگ جهانی بود که با هدف 
نابودی انقالب اسالمی به دست صدام جاه طلب آغاز شد بنابراین تصور مذاکره با صدام برای 

جلوگیری از وقوع جنگ با توجه به نیابتی بودن آن یک تصور نادرست است.
۲( بهانه گیری های صدام حســین برای آغاز جنگ، چیزهایی نبود که بتوان از طریق مذاکره با 
او، به این بهانه ها پایان داد. کسانی که مدعی هستند از طریق گفتگو و اقدامات دیپلماتیک، 
می توانستیم از وقوع جنگ جلوگیری کنیم، باید پاسخ دهند که چگونه می شد صدام را قانع کرد 
که به ایران حمله نکند؟ صدامی که ایران را ناتوان در دفاع ارزیابی کرده بود و خودش را به دلیل 
برخورداری از حمایت های همه جانبه، پیروز قطعی جنگی میدانست که برایش آماده شده بود. 
آنان که می گویند با اقدامات دیپلماتیک جنگ قابل پیشگیری بود، باید خواسته های صدام را 

که در آستانه آغاز جنگ مطرح نموده بود مورد توجه قرار دهند، خواسته ها و ادعاهایی چون:
الف( ادعای حاکمیت مطلق عراق بر اروند رود

در سال ۱۹۷5 میالدی طی قراردادی اختالفات مرزی ایران و عراق در اروند رود پایان یافت 
و این قرارداد به قرارداد ۱۹۷5 الجزایر معروف شد. در این قرارداد حاکمیت مشترک ایران و 
عراق بر اروند رود، مورد پذیرش طرفین قرار می گیرد و خط القعر اروند که محل عبور کشتی 
ها می باشد به عنوان مرز آبی مشترک و قابل بهره برداری برای طرفین شناخته می شود. صدام 
در سخنرانی هایش پیش از آغاز جنگ و در جریان حمله به ایران، اعالم می کرد که جنگ را 
برای لغو این قرارداد و اســتقرار دوباره حاکمیت کامل عراق بر اروند رود با عنوان  شط العرب 

جریان نهضت آزادی 
به همراه برخی از 
چهره های ملی گرای 
غرب پرست که پیش 
از آغاز جنگ و در 
سال اول پیروزی 
انقالب اسالمی 
عهده دار دولت موقت 
بودند، بیشترین نقش 
را در تحریف دفاع 
مقدس دارند.
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آغاز می کند. در همین راستا وزیر خارجه وقت عراق در نامه به دبیرکل سازمان ملل 
در ۳۰ شهریور ۱۳5۹ یک روز قبل از تهاجم گسترده عراق به ایران تصریح کرد که 
دولت عراق در نظر دارد به مواضع قبل از ۱۹۷5 بر گردد و کنترل کامل شط العرب 

را در دست گیرد!
ب( ادعای مالکیت جزایر سه گانه ایرانی در خلیج فارس

جزایر سه گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی، بخشی از تمامیت ارضی ایران 
است که کشور امارات متحده عربی در مورد آن ادعاهایی دارد. بعد از پیروزی انقالب 
اسالمی صدام با تصور ضعف ایران در دفاع از تمامیت ارضی خود نقشه تصرف این 
جزایر را با حمایت کشورهای بیگانه در ســر پروراند. اسناد محرمانه آمریکا که بعد 
از سی سال انتشار یافت نشان می دهد که حدود ۲ ماه بعد از تسخیر النه جاسوسی 
امریکا درتهران، جیمی کارتر رئیس جمهور ایاالت متحده، دستور تحریک پنهانی 
صدام برای اشغال این ســه جزیره را صادر کرده است نکته بسیار مهم آن است که، 
دستور کارتر به پیشنهاد برژینسکی مشــاور امنیت ملی کارتر انجام شده است. به 
گزارش بی بی سی، برژینسکی روز ۳۰ آذر ۱۳58 به کارتر می نویسد که باید بخشی از 
خاک ایران مانند جزایر سه گانه را اشغال کرد تا آیت اهلل خمینی دچار تحقیر طوالنی 
مدت شود! بر اســاس چنین  تحریکاتی از سوی آمریکا، صدام حسین روز 8 اسفند 
۱۳58، ازطریق سلطان بن زاید بن خلیفة آل نهیان حاکم امارات متحده عربی، به 
کارتر پیشنهاد تجزیه ایران را می دهد! بر همین اساس پیش از آغاز جنگ، مقامات 
عراقی در چندین نوبت با صراحت خواستار استرداد جزایر سه گانه ایرانی شده بودند.

برژینسکی روز 30 آذر 1358 به کارتر می نویسد که باید بخشی از خاک ایران مانند جزایر 
سه گانه را اشغال کرد تا آیت اهلل خمینی دچار تحقیر طوالنی مدت شود! بر اساس چنین  
تحریکاتی از سوی آمریکا، صدام حسین روز 8 اسفند 1358، ازطریق سلطان بن زاید بن 
ایران را می دهد!  به کارتر پیشنهاد تجزیه  امارات متحده عربی،  نهیان حاکم  خلیفة آل 
بر همین اساس پیش از آغاز جنگ، مقامات عراقی در چندین نوبت با صراحت خواستار 

استرداد جزایر سه گانه ایرانی شده بودند.
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4( تجزیه خوزستان
اسناد و مدارک غیرقابل خدشه ای وجود دارد که نشان می دهد صدام از طریق جنگ، به 
دنبال تجزیه ایران و الحاق بخش هایی از ایــران به قلمرو جغرافیایی عراق بود. در همان 
ماه های اولیه بعد از پیروزی انقالب و پیش از حمله و آغاز جنگ در ۳۱ شهریور ۱۳5۹، 
دولت عراق مجموعه ای از اقدامات را انجام مــی داد که کامال برنامه ها و اهداف صدام را 

آشکار می نماید.
اقداماتی چون: اخراج هزاران ایرانی از عراق در نیمه دوم ســال ۱۳58، توزیع اسلحه 
بین عوامل ضد انقالب در خوزستان و حمایت از بمب گذاری ها و انفجارات در خطوط 
راه آهن و تاسیســات نفتی ایران، پناه دادن به ژنرال های فراری حکومت ساقط شده 
پهلوی و مهمتر از همه انتخاب اسامی مجعول برای برخی از شهرهای ایران در نقشه ها 
و کتاب های درسی عراق مانند االحواز بجای اهواز، معمره به جای خرمشهر، عبادان به 

جای آبادان خفاجیه به جای سوسنگرد و عربستان به جای خوزستان.
بعد از پیروزی انقالب اســالمی، بغداد تبدیل به پایگاهی امن برای قوم گرایان تجزیه طلب 
خوزستان شد. جالب است که در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳58 سفیر عراق در بیروت، بهبود روابط ایران 
و عراق را به تحقق چند شرط از جمله اعطای خودمختاری به اقلیت عرب مشروط کرد. صدام 
حسین نیز در فروردین ۱۳5۹ خواستار به رســمیت شناختن خوزستان )که آن را عربستان 
نامید( به عنوان یک منطقه عربی شد. بر اساس برخی گزارشات، انگلیس ها در طرح تجزیه 
ایران و جداسازی خوزستان از ایران نقش داشــتند. اکنون با توجه به موارد مذکور آیا امکان 
جلوگیری از جنگ با مذاکره وجود داشت؟ صدام منافع حیاتی )تمامیت ارضی ( ایران را هدف 
قرار داده بود و او بر این تصور بود که با جنگ به تمامی خواسته هایش خواهد رسید فلذا پنداشت 
جلوگیری از جنگ با مذاکره تصور نادرستی است. چرا که دولت جمهوری اسالمی در مسیر 
مذاکره هم گام برداشت.به عنوان نمونه، ابراهیم یزدی وزیر خارجه دولت موقت ایران در ۱۰ 
شهریور ۱۳58 با صدام حسین در حاشیه کنفرانس هاوانا مذاکراتی را انجام داد و پیشنهاد کرد 
تا اختالفات موجود از طریق گفت وگو میان دو کشور حل شود، اما صدام در رویاهای خود به 
سر می برد و از این پیشنهاد استقبال عملی نکرد. جالب است بدانیم بعد از این مذاکره کوتاه 
بین وزیر امور خارجه ایران با صدام حسین یکی از مقامات عراقی به صدام می گوید: حال که 
ایرانی ها خواهان مذاکره هستند، خوب است ما از طریق مذاکره به دنبال حل اختالفات باشیم! 
اما پاسخ صدام از رویاهایش پرده برمی دارد او می گوید در هر ۱۰۰ سال شاید یک بار چنین 
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فرصت طالیی پیش آید!!!
این فرصت طالیی بی نظیر چیست؟

فرصتی است که صدام مختصاتش را چنین می داند:
۱- ایران از نظر سیاسی بی ثبات و از نظر نظامی فاقد قدرت دفاع و از نظر اجتماعی 

غیر منسجم است.
۲- تمام قدرت های جهانی شرق و غرب خواهان نابودی انقالب اسالمی و ساقط شدن 

جمهوری اسالمی هستند.
۳- قدرت های جهانی برای شکست جمهوری اسالمی از طریق نظامی روی صدام 

حساب باز کرده، از هر جهت او را حمایت خواهند کرد.
4- پاداش صدام در این جنگ که نابودی جمهوری اســالمی در آن قطعی برآورد 
می شود، دســتیابی به رهبری جهان عرب، تســلط بر خلیج فارس و الحاق و 
بخش های راهبردی ایران به عراق همانند استان نفت خیز خوزستان خواهد بود!

بنابراین بسیار روشن است که در چنین فضا و شرایطی، اساساً چیزی که رژیم بعث 
عراق به آن اعتقاد ندارد، مذاکره اســت در همان آغاز جنگ، طاها یاسین رمضان، 
معاون نخست وزیر عراق، در مصاحبه با روزنامه الثوره ارکان رسمی حزب بعث عراق 
می گوید: ما بر این نکته تاکید می کنیم که جنگ به پایان نخواهد رسید، مگر اینکه 

رژیم حاکم بر ایران به طور کلی نابود شود.
با توجه به آنچه آمد، بسیار روشن است که ادعای امکان پیشگیری جنگ از طریق 
مذاکره، یک تحریف بزرگ برای متهم سازی جمهوری اسالمی ایران و رهبران انقالب 
است. اتهامی که می خواهد خسارت جنگ را ناشــی از بی تدبیری های مسئوالن 

جمهوری اسالمی و از جمله حضرت امام رحمة اهلل علیه معرفی کند.
3( چرا ایران بعد از فتح خرمشهر با توجه به آمادگی صدام برای صلح به 

جنگ ادامه داد؟
از دیگر سواالت و شــبهات مهم مطروح در موضوع دفاع مقدس، آن است که بعد از 
آزادسازی خرمشهر صدام خواهان آتش بس و حل اختالفات از طریق مذاکره بود. 
لکن جمهوری اسالمی جنگ را ادامه داد و به درخواست صدام و جامعه جهانی مبنی 

بر پذیرش آتش بس و آغاز مذاکره جواب منفی داد.
کسانی که این سوال را مطرح می کنند تاکید دارند که مسئوالن جمهوری اسالمی، 

اسناد و مدارک غیرقابل 
خدشه ای وجود دارد 

که نشان می دهد صدام 
از طریق جنگ، به دنبال 

تجزیه ایران و الحاق 
بخش هایی از ایران به 
قلمرو جغرافیایی عراق 
بود. در همان ماه های 

اولیه بعد از پیروزی 
انقالب و پیش از حمله 

و آغاز جنگ در 31 
شهریور 1359، دولت 

عراق مجموعه ای از 
اقدامات را انجام می 

داد که کامال برنامه ها و 
اهداف صدام را آشکار 

می نماید.
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شش سال بی جهت جنگ را ادامه دادند و در این شش سال خسارات بسیاری به کشور وارد 
شد. سوال این است که آیا واقعا امکان توقف جنگ بعد از آزادسازی خرمشهر بود؟ همه شواهد و 
قرائن از آن حکایت داشت که در آن مقطع پیشنهاد صدام برای صلح و آتش بس، یک تاکتیک 
فریب بود. صدام از این طریق، دنبال رهایی از شوک سنگین شکست در عملیات  بیت المقدس 
و از دست دادن خرمشهر با بیش از ۱۹ هزار اسیر و ۱6 هزار کشته و تحمل خسارت های سنگین 
دیگر بود. از طرف دیگر فقط خرمشهر آزاد شده بود و برخی از دیگر مناطق ایران تحت اشغال 
عراقی ها بود بنابراین پذیرش آتش بس و رفتن به سمت مذاکره ادعایی می توانست یک حالت 
)نه جنگ و نه صلح( را بین ایران و عراق  برای ســال های طوالنی پدید آورده.از طرفی هم به 
قطعنامه های صادره از سوی شورای امنیت تا آن مقطع زمانی، هیچکدام حقوق ملت ایران را 
تامین نمی کرد. فلذا باید جنگ تا رسیدن به یک نقطه مطمئن برای تامین حقوق ملت ایران و 

از جمله حفظ تمامیت ارضی و یک امنیت پایدار ادامه پیدا می کرد.
دو نکته و مطلب زیر نشان می دهد ادعای صلح طلبی صدام بعد از فتح خرمشهر فریبی بیش نبود:

۱- با پذیرش قطعنامه 5۹8 از سوی ایران در سال ۱۳6۷ صدام تصور کرد ایران در موضع ضعف قرار 
گرفته، مجدداً از چند محور به ایران حمله کرد و مناطقی را اشغال نمود صدام با همین برآورد بود 
که منافقین را روانه ایران کرد تا ۷۲ ساعته تهران را فتح کنند!!! اما با عملیات مرصاد، بسیاری از این 

منافقین به درک واصل شدند و صدام باز هم شکست خورد.
۲- صدام پس از پایان جنگ ایران و عراق، بر اساس همان روحیه جاه طلبی و قلدری، به کویت 
حمله کرد حمله عراق به کویت نشــان داد که ادعای صلح طلبی صدام بعد از آزادســازی 

خرمشهر یک تاکتیک و خدعه جنگی بیش نبود.
جالب است بدانیم بعد 
از این مذاکره کوتاه 
بین وزیر امور خارجه 
ایران با صدام حسین 
یکی از مقامات عراقی 
به صدام می گوید: حال 
که ایرانی ها خواهان 
مذاکره هستند، خوب 
است ما از طریق 
مذاکره به دنبال حل 
اختالفات باشیم! 
اما پاسخ صدام از 
رویاهایش پرده برمی 
دارد او می گوید در هر 
100 سال شاید یک بار 
چنین فرصت طالیی 
پیش آید!!!

سوال این است که آیا واقعا امکان توقف جنگ بعد از آزادسازی خرمشهر بود؟ همه شواهد و قرائن 
از آن حکایت داشت که در آن مقطع پیشنهاد صدام برای صلح و آتش بس، یک تاکتیک فریب بود. 
صدام از این طریق، دنبال رهایی از شوک سنگین شکست در عملیات  بیت المقدس و از دست دادن 
خرمشهر با بیش از 19 هزار اسیر و 16 هزار کشته و تحمل خسارت های سنگین دیگر بود. از طرف 
بنابراین  ایران تحت اشغال عراقی ها بود  از دیگر مناطق  دیگر فقط خرمشهر آزاد شده بود و برخی 
پذیرش آتش بس و رفتن به سمت مذاکره ادعایی می توانست یک حالت )نه جنگ و نه صلح( را بین 

ایران و عراق  برای سال های طوالنی پدید آورده.
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4- مدیریت جنگ خیلی دقیق نبود و این ضعف مدیریت، موجب وارد شدن 
خسارات سنگین به ایران و افزایش تعداد شهدا شد.

غیر عقالیی و غیر علمی معرفی کردن دفاع مقدس، یکی دیگر از جنبه های تحریف 
دفاع مقدس است. این تحریف درحالی صورت می گیرد، که چگونگی دفاع ملت ایران 
از موجودیت و تمامیت ارضی خود در برابــر آن تهاجم همه جانبه، تعجب و حیرت 
جهانیان را برانگیخت. اگر مدیریت جنگ و دفاع که در راس آن حضرت امام خمینی 
رحمت اهلل علیه قرار داشت، عقالیی، علمی و مدبرانه نبود، به طور قطع رژیم بعث 
عراق که به نمایندگی از سوی قدرت های جهانی این جنگ را به ملت ایران تحمیل 
کرد، به پیروزی مطلق می رسید. در حالی که در این جنگ نابرابر، جمهوری اسالمی 
و ملت ایران به پیروزی قطعی رسید و دشمن متجاوز به هیچ یک از اهدافش نرسید. 
در این جنگ تمامیت ارضی ایران، استقالل ایران و نظام سیاسی ایران حفظ شد. اما 
نکته مهم دیگر که نشان می دهد، مدیریت جنگ و دفاع مقدس، یک مدیریت عقالیی 
بود، نسبت شهدای ایران به کشته های عراقی است. کشته های عراق دراین تهاجم 
سه برابر شهدای ایران در دفاع است. درحالی که معموالً کشوری که مورد تهاجم قرار 
می گیرد و مهاجم متجاوز هم از هر جهت تجهیز شده و پشتیبانی می شود، باید تعداد 

تلفاتش بسیار کمتر از کشور مدافع باشد.
مقام معظم رهبری در بیانات روز ۳۱ شهریور ۱۳۹۹: دفاع مقدس را از ابتدا تا انتها 
یکی از عقالنی ترین و مدبرانه ترین حرکات ملت ایران برشمردند و گفتند: برخی ها 
تالش دارند تا با استناد به خطایی که در یک جمعی صورت گرفته، دفاع مقدس را به 
بی تدبیری متهم کنند، درحالی که این دفاع از همان شروع کار یعنی همکاری ارتش 
و سپاه و انتخاب تاکتیک های مبتکرانه و شجاعانه و انجام اقدامات بزرگ و شگفت 

آور در عملیات ها تا پایان جنگ و قبول قطعنامه هم مبتنی برعقالنیت و تدبیر بود.

غیر عقالیی و غیر 
علمی معرفی کردن 

دفاع مقدس، یکی دیگر 
از جنبه های تحریف 

دفاع مقدس است. این 
تحریف درحالی صورت 

می گیرد، که چگونگی 
دفاع ملت ایران از 

موجودیت و تمامیت 
ارضی خود در برابر 

آن تهاجم همه جانبه، 
تعجب و حیرت جهانیان 

را برانگیخت. 

. اگر مدیریت جنگ و دفاع 
که در راس آن حضرت امام 

خمینی رحمت اهلل علیه 
قرار داشت، عقالیی، علمی 

و مدبرانه نبود، به طور 
قطع رژیم بعث عراق که به 

نمایندگی از سوی قدرت 
های جهانی این جنگ را 

به ملت ایران تحمیل کرد، 
به پیروزی مطلق می رسید. 

در حالی که در این جنگ 
نابرابر، جمهوری اسالمی 
و ملت ایران به پیروزی 

قطعی رسید و دشمن 
متجاوز به هیچ یک از 

اهدافش نرسید. در این 
جنگ تمامیت ارضی ایران، 

استقالل ایران و نظام 
سیاسی ایران حفظ شد. 

اما نکته مهم دیگر که نشان می دهد، مدیریت جنگ و دفاع مقدس، یک مدیریت عقالیی 
بود، نسبت شهدای ایران به کشته های عراقی است. کشته های عراق دراین تهاجم سه 
برابر شهدای ایران در دفاع است. درحالی که معموالً کشوری که مورد تهاجم قرار می گیرد 
تلفاتش  تعداد  باید  و پشتیبانی می شود،  تجهیز شده  از هر جهت  متجاوز هم  مهاجم  و 

بسیار کمتر از کشور مدافع باشد.



دکرت علیرضا معاف

ب نقال ا هبری  ر ی  اه گی  دیچیپ
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        در ســالهای اخیر شــبهات و ســواالت زیادی پیرامون کنش های سیاســی 
رهبرانقالب، بخصوص در مواجهه با جریانات و مســئوالن غربگرا در میان مردم و 
بخصوص جوانان و حتی جوانان انقالبی، ایجاد شده است. در این نوشته تالش شده 
است تا با محوریت برخی آیات قرآن کریم و سیره اهل بیت)ع(، به برخی سواالت و 

شبهات در این زمینه پاسخ داده شود. 
آیه اول:

ِفیَنُة َفکانَْت لَِمساِکیَن یَْعَمُلوَن ِفی الَْبْحِرَفأََرْدُت أَْن أَِعیَبها  َو أَمَّا السَّ
وَ کاَن َوراَءُهْم َمِلٌک یَأُْخُذ ُکلَّ َسِفیَنٍة َغْصباً؛ 

اما آن کشتی)که آن را سوراخ کردم(، از آِن گروهی از نیازمندان بود که )با آن( در دریا  
کار می  کردند؛ خواستم آن را معیوب کنم، ]چرا که [ پیشاپیش آنان پادشاهی بود که 
هر کشتی ]بی نقصی [ را به زور می  گرفت. )و با این عیب گذاری، دیگر در غصب آن 

طمعی نخواهد داشت.( )کهف: ۷۹(
در مواجهه با »رفتارهای متشابه« ولّی خدا چگونه باید عمل نمود؟/ چرا در 
برخی موارد اینگونه به نظر می رسد که »رفتارهای سیاسی« رهبرانقالب، 
مبتنی بر »آرمان های انقالبی« ایشان نیست؟/ چرا رهبرانقالب در زمان 

فتنه88، با عامالن فتنه برخورد قاطع تری نکردند؟
یکی از سؤاالت و شبهات در میان برخی افراد مؤمن انقالبی این است که چرا در برخی 
موارد، »رفتارهای سیاسی« رهبرانقالب، مبتنی بر »آرمان های انقالبی« ایشان نبوده 
و درنتیجه برخی رفتارهای ایشان از نوعی »تشابه« برخوردار شده است؟۱  آیا وجود 

این تخالف، به دور از »عدالت« نیست؟

۱ .. منظور از »رفتارهای متشابه«، برخی رفتارهای موردی و مصداقی است که با »محکمات« گفتمانی و رفتارِی »غیرقابل تفسیر« و »پرتکرار«، در ظاهر سازگاری ندارند 

و در ذهن انسان شبهه و ابهام ایجاد می نمایند. 
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پیچیدگی های 
رهبری انقالب 
دکتر علیرضا معاف

هرچند پاســخ به این سؤال بســیار دقیق و در برخی مصادیق خاص، بسیار پیچیده 
است و حتی می تواند موضوع یک پایان نامه و یا یک کتاب مفّصل باشد، اّما به اجمال 
باید گفت رفتارهای سیاســی ولّی خدا، تنها مبتنی بر »آرمان های انقالبی« نیست، 
بلکه »آرمان های انقالبی« با ضمیمه شــدن به »مصلحت« هاســت که »رفتارهای 
سیاسی« ولّی خدا را شکل می دهند. حال در مواردی که نیازی به دخالت دادن عنصر 
»مصلحت« نباشد، رفتار ولّی خدا، رفتاری صریح، بدون ابهام و کاماًل مبتنی بر گفتمان 
انقالبی او خواهد بود و در مواردی که عنصر »مصلحت« به تصمیم گیری هایش اضافه 

می شود، ممکن است رفتارش، »متشابه« و بعضاً »مبهم« باشد.
درواقع باید گفت عنصر »مصلحت«، نه چیزی جدای از گفتمان و آرمان های اسالمی 
و انقالبی و در عرض آن، بلکه جزء آن است؛۲  و هدف از اِعمال آن نیز »حفظ، تثبیت و 

ارتقاء نظام اسالمی« است.۳
برای تبیین بیشتر این مطلب، بیان روایتی از امام صادق)ع(، مفید خواهد بود. زرارة ابن 
اعین، یکی از اصحاب خاص و بسیار مورد اعتماد امام باقر)ع( و امام صادق)ع( بود؛ با این 
حال گاه امام صادق)ع( در برخی مجالس، از او بدگویی    می کردند. رفتاری که شاید اگر 
برخی از خواّص سیاسی زمان ما با آن مواجه شــوند، موضع آنان را نسبت به ولّی خدا 
تغییر دهد. امام)ع( در پیامی خصوصی به زراره، علت این رفتار خود را جلوگیری از تعّرض 
حکومت ظالم آن زمان به زراره بیان می کننــد؛ چراکه ارتباط با امام صادق)ع(، تبعات 
زیادی برای یاران حضرت درپی داشت و فشارهای زیادی را به آنان تحمیل می کرد و 

این رفتار امام)ع(، از طمع دشمنان برای آسیب زدن به او می کاست:

۲ . رهبر معظم انقالب در بیاناتی به موضوع »مصلحت« و نسبت آن با »آرمان« و »واقعّیت« و چگونگی جمع میان آنها 
پرداخته اند، که در پی نوشت۱، در انتهای همین فصل، قابل مطالعه است. 

۳ . برخی از مصلحت های احتمالی که ممکن است مالحظه آنها رفتارهای سیاسی ولّی خدا را »متشابه« نماید، عبارتند 
از: »جلوگیری از ایجاد تفرقه و دوقطبی های اجتماعی خطرناک«، »کنتــرل روانی منافقان و بیماردالن برای 
جلوگیری از فتنه انگیزی های بیشتر آنان«، »جلوگیری از قبح زدایی مخالفت با امر ولّی«، »فریب دادن دشمن 
و جریان نفاق برای پی بردن به ترفندها و نقشه های خائنانه آنان«، »همراه نمودن همه افراد و گروههای مختلف 
سیاسی در امر اداره حکومت«، »تألیف قلوب و بازگشت احتمالی منافقان و بیماردالن به دامان انقالب«، »فرصت 
دادن به مردِم متأثّر از جریان نفاق برای تجربه کردن عاقبت برخی اشتباهات«، »جلوگیری از هتک حرمت افراد و 
حفظ نظامات اخالقی در جامعه«، »جلوگیری از تزلزل و یا فروپاشی ساختارهای قانونی نظام اسالمی« و »کاستن 

از طمع دشمنان برای آسیب زدن به نظام اسالمی«.  
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ََّما أَِعیُبَک ِدَفاعًا ِمنِّی َعْنَک، َفِإنَّ النَّاَس َو الَْعُدوَّ یَُساِرُعوَن إِلَی ُکلِّ  »إِن
ونَُه  ُه َو نَُقرِّبُُه، َو یَُذمُّ بَْناُه َو َحِمْدنَا َمَکانَُه، ِلِْدَخاِل الَْذی ِفیَمْن نُِحبُّ َمْن َقرَّ
ِتَنا لَُه َو ُقْربِِه َو ُدنُوِِّه ِمنَّا، َو یََرْوَن إِْدَخــاَل الَْذی َعَلْیِه َو َقْتَلُه، َو  لَِمَحبَّ
ََّک َرُجٌل اْشَتَهْرَت بَِنا َو بَِمْیِلَک  ََّما أَِعیُبَک ِلَن یَْحَمُدوَن ُکلَّ َمْن ِعْبَناُه، َفِإن
إِلَْیَنا، َو أَنَْت ِفی َذلَِک َمْذُموٌم ِعْنَد النَّاِس، َفَیُکوُن َذلَِک َداِفَع َشــرِِّهْم 
َعْنَک؛ عیبگذاری من بر تو )درحقیقت( برای دفاع از توست. چراکه مردم و 
دشمن به سرعت درپی کسی هســتند که ما او را به خود نزدیک می کنیم و 
از او ستایش می کنیم، تا به کسی که او را ستایش کرده و به خود نزدیک می 
کنیم آزار برسانند و او را به دلیل محبت ما و نزدیکی به ما مذّمت می کنند، و 
در اندیشه اذیت و قتل او بر می آیند. و هرکسی را که ما عیب او را می گوییم، 
می ستایند. پس همانا من عیب تو را می گویم، فقط به این دلیل که تو مردی 
مشهور به ارتباط و گرایش نسبت به مایی و تو در این باره نزد مردم مذمومی؛ 

پس این عیب گذاری من بر تو، شّر آنان را از تو دفع می نماید.« 4
آنگاه حضرت برای روشن تر شدن علت این رفتار خود برای زراره، به ماجرای 
سوراخ کردن کشتی توسط حضرت خضر)ع( اشاره نمودند5  که جناب خضر)ع(، 
پس از پایان مّدت همراهی جناب موسی)ع( با ایشان، در بیان علّت این رفتار 

سؤال برانگیز خود فرمود: 
ِفیَنُة َفکانَْت لَِمساِکیَن یَْعَمُلوَن ِفی الَْبْحِر، َفَأَرْدُت أَْن أَِعیَبها  »َو أَمَّا السَّ
َو کاَن َوراَءُهْم َمِلٌک یَْأُخُذ ُکلَّ َسِفیَنٍة َغْصباً؛ اما آن کشتی)که آن را سوراخ 
کردم(، از آِن گروهی از نیازمنــدان بود که )با آن( در دریــا کار می  کردند؛ 
خواستم آن را معیوب کنم، ]چرا که [ پیشــاپیش آنان پادشاهی بود که هر 
کشتی ]بی نقصی [ را به زور می  گرفت. )و با این عیب گذاری، دیگر در غصب 

آن طمعی نخواهد داشت.(« )کهف: ۷۹(

4 . حویزی، عبد علی بن جمعه؛ تفسیر نورالثقلین؛ ج۳، ص۲85 
5. ماجرا این بود که جناب موسی)ع( و جناب خضر)ع(، سوار بر کشتی شدند و پس از مدتی، جناب خضر)ع( 
ِفیَنِة َخَرَقها قاَل أََخَرْقَتها لُِتْغِرَق  شروع کردند به سوراخ کردن آن کشتی: »َفانَْطلَقا َحتَّی إِذا َرِکبا فِی السَّ
أَْهلَها لََقْد ِجْئَت َشْیئاً إِْمراً؛ آنها به راه افتادند تا اینکه سوار کشتی شدند و او[خضر)ع(] کشتی را سوراخ 
کرد؛ [موسی)ع(] گفت:  آیا آن را سوراخ کردی که اهلش را غرق کنی، به راستی چه کار فاجعه باری 

انجام دادی؟! « )کهف: ۷۱(  
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هرچند از ارادت زرارة به امام صادق)ع( اندکی هم کاسته نشد، اما برخی از یاران دیگر 
امام صادق)ع( با دیدن رفتارهای متشابه اینچنینی در ایشان، که اقتضاء دوران »تقیه« 

بود، از ایشان رویگردان شده و ایشان را متهم به دروغگویی می کردند.
کشتی انقالب و خضر زمانه ما

هدف از بیان این روایت نورانــی، توجه دادن به این نکته کلّی اســت که نباید درباره 
رفتارهای متشابه ولّی خدا، عجوالنه قضاوت کرد.

بی شک امروز همانند زمان امام صادق)ع(، زمانه »تقّیه« نیســت، اّما زمانه فتنه های 
گوناگون و خطرناکی است که ممکن است ولّی خدا برای خاموش کردن تدریجی این 

فتنه ها و به خاطر رعایت مصالح بزرگتر، گاه مجبور به انجام رفتارهای متشابه شود.
شاید الزم باشد خضر زمانه ما، به دالیل و مصالحی که بعدها آشکار خواهد شد، اجازه 
دهد بخش هایی از کشــتی انقالب دچار عیب شود تا از آســیب های جّدی تر به این 
کشتی جلوگیری شود و با این ترفند، از طمع دشمن برای آسیب رساندن به اصل نظام 

اسالمی، کاسته شود.
در چنین زمانه ای، اگر به ولّی مان اعتماد داریم، در مرحله اول، باید »متشابهات رفتارِی 
موردِی« ایشان را به »محکمات گفتمانِی پرتکراِر« ایشان ارجاع دهیم تا تحلیل درستی 
از موضوع به دست آید؛ و در صورت روشن نشدن موضوع، در مرحله دوم، باید »صبر« 
کرد تا به تدریج حکمت رفتار ولّی خدا روشن شود. این »صبر«، از جنس همان »صبر 

انقالبی« است که رهبرمعظم انقالب، جوانان انقالبی را به آن توصیه فرموده اند. 6
»قضاوت زودهنگام« از رفتارهای متشــابه ولّی خدا، بسیاری را از دایره انقالب خارج 
خواهد کــرد. همانگونه که برخی معترضین به امیرالمؤمنیــن)ع( در ماجرای پذیرش 
حکمّیت، و معترضین به امام حسن)ع( در ماجرای پذیرش صلح با معاویه، و معترضین 
به امام صادق)ع( در پیشبرد سیاســت »تقّیه«، و معترضین به امام رضا)ع( در ماجرای 
پذیرش والیتعهدی، به دلیل عدم هضم و درک و تحلیل درست از وقایع و عدم اعتماد 

به امامشان، به تدریج از دایره مؤمنین انقالبی خارج شدند.

6 . برای مطالعه بیانات ایشان در این زمینه، به پی نوشت۲، در انتهای همین فصل مراجعه نمائید. 
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آیه دوم:
ِبَعِن أََفَعَصْیَت أَْمِري *  قاَل یا هاُروُن ما َمَنَعَک إِْذ َرأَیَْتُهْم َضلُّوا * أاَلَّ تَتَّ

ْقَت بَْیَن  ِّی َخِشیُت أَْن تَُقوَل َفرَّ قاَل یَا بَْن أُمَّ ال تَْأُخْذ بِِلْحَیِتی َو ال بَِرأِْسی إِن
بَِنی إِْسرائِیَل َو لَْم تَْرُقْب َقْولِی؛ 

موســی)ع( گفت: ای هارون! چرا هنگامی که دیدی آنها)توســط سامری( گمراه 
شدند. * از من پیروی نکردی؟! آیا فرمان مرا عصیان نمودی؟! * هارون)ع( گفت: 
ای فرزند مادرم! ریش و سر مرا مگیر! من ترســیدم بگویی تو میان بنی اسرائیل 

تفرقه انداختی و سفارش مرا به کار نبستی! )طه: ۹۲-۹4(
مهمترین مصلحتی کــه رعایت آن، رفتارهــای حکومتی ولّی خدا را 
»متشابه« و »سؤال برانگیز« می نماید، چیست؟/ آیا اقتضائات مدیریتی 

رهبرانقالب، متفاوت از حضرت امام)ره( است؟    
یکی از مهمترین مصالحی که مانع از اعمال برخی تصمیمات صریح انقالبی توسط ولّی 
خدا شده و بعضاً رفتارهای سیاسی او را »متشابه« و »سؤال برانگیز« می سازد، مصلحتی 

به نام »جلوگیری از ایجاد و یا تشدید دوقطبی های خطرناک در جامعه« است.۷
مطابق آیات شریفه قرآن، »سامری« که عالمی »زیرک« و درعین حال »نفسانی« 
بود، توانست قوم موسی)ع( را در زمانیکه او برای عبادت به کوه طور رفته بود، گوساله 
پرست نماید. از ســوی دیگر جناب هارون)ع( نیز، که از سوی حضرت موسی)ع( به 
عنوان نائب و جانشین ایشان منصوب شده بود، دائماً در حال روشنگری میان مردم 
بود تا آنان را از این کار بازدارد؛8  اّما مردم به سخنان اوتوجهی نکرده و بجای اطاعت 
از ایشان، خواستار بازگشت خود موسی)ع( شدند، تا مستقیماً از او دستور بگیرند: 

۷ . الزم به ذکر است که شکل گیری هر نوع دوقطبی در جامعه، مذموم نیست؛ دوقطبی و تفرقه ای مذموم است که به 
»دین و امنّیت مردم« آسیب رسانده و »ثبات نظام اسالمی« را در معرض خطر قرار دهد.   

8 . قرآن کریم این ماجرا را اینگونه به تصویر می کشد: »َفَأْخَرَج لَُهْم ِعْجاًل َجَسداً لَُه ُخواٌر َفقالُوا هذا إِلُهُکْم َو إِلُه 
ا َو ال نَْفعاً * َو لََقْد قاَل لَُهْم هاُروُن ِمْن َقْبُل  ُموسی  َفَنِسَي * أَ َفال یََرْوَن أاَلَّ یَْرِجُع إِلَْیِهْم َقْوالً َو ال یَْمِلُک لَُهْم َضرًّ
ْحمُن َفاتَِّبُعونِي َو أَِطیُعوا أَْمِري ؛ و )سامری( برای آنان مجّسمه گوساله ای که  َُّکُم الرَّ َّما ُفِتْنُتْم بِِه َو إِنَّ َرب یا َقْوِم إِن
صدایی همچون صدای گوساله )واقعی( داشت پدید آورد؛ سپس )او و یارانش به مردم( گفتند: »این خدای شما، و 
خدای موسی است!« پس سامری )پیمانی که با خدا بسته بود را( فراموش کرد * آیا نمی بینند که )این گوساله( هیچ 
پاسخی به آنان نمی دهد، و مالک هیچ گونه سود و زیانی برای آنها نیست؟! * و پیش از آن، هارون به آنها گفته بود: 
“ای قوم من! شما به این وسیله مورد آزمایش قرار گرفته اید! پروردگار شما خداوند رحمان است! پس، از من پیروی 

کنید، و فرمانم را اطاعت نمایید!”« )طه: 88-۹۰(  
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»قالُوا لَْن نَْبَرَح َعَلْیِه عاِکِفیَن َحتَّی یَْرِجَع إِلَْینا ُموسی؛ ولی آنان گفتند: »ما هرگز از 
پرستش آن)گوساله( دست برنخواهیم داشت، تا موسی)ع( به سوی ما بازگردد!««  )طه: ۹۱( ۹

هنگامی که حضرت موســی)ع( از پرده غیبت چهل روزه به سوی قومش بازگشت، جناب 
هارون)ع( در پاسخ به سؤال ایشان مبنی بر چرایی عدم برخورد انقالبی با سامری فرمود:

ْقَت بَْیَن بَِنی إِْسرائِیَل َو لَْم تَْرُقْب َقْولِی؛ من ترسیدم بگویی  ِّی َخِشیُت أَْن تَُقوَل َفرَّ »إِن
میان بنی اسرائیل تفرقه انداختی و سفارش مرا به کار نبستی!« )طه: ۹4(

همانگونه که مالحظه می شــود، دلیل منطقی جناب هارون)ع( برای عدم برخورد صریح و 
شدید با سامری، مصلحتی به نام »جلوگیری از ایجاد تفرقه« میان مردم بود؛ تفرقه ای که 

خطرش از فتنه سامری نیز بیشتر بود و »تثبیت حکومت« را نشانه گرفته بود. 
امیرالمؤمنین)ع( نیز در دو مقطع از حیات مبارکشــان بعد از وفات پیامبراکرم)ص(، ناچار به 
مالحظه همین مصلحت، شدند. مقطع اول، مربوط به ماجرای »سقیفه« و »غصب خالفت« 

بود، که در این باره فرمودند:
ِ لَْو ال َمخاَفُة الُْفْرَقِه بَْیَن الُْمْسِلمیَن َو اْن یَعوَد الُْکْفُر َو یَبوَر الّدیُن لَُکّنا َعلی   »َو ایَْم اهللَّ
َغْیِر ما ُکّنا لَُهْم َعَلْیِه؛ به خدا سوگند اگر بیم وقوع تفرقه میان مسلمین و بازگشت کفر و 

تباهی دین نبود، رفتار ما با آنان طور دیگر بود.« ۱۰
مقطع دوم، در ماجرای »حکمّیت« و »پذیرش صلح با معاویه« بود، که در این باره نیز در 

نامه ای به ابوموسی اشعری فرمودند:

۹ . این استدالل بنی اسرائیل، شبیه به استدالل برخی گروه ها و فرقه های منحرف زمانه ماست که نائب امام)ع( را در زمانه ای که خود امام)ع( حضور 
ندارد، به رسمّیت نمی شناسند و در نتیجه اطاعت از او را مجاز نمی شمارند؛ و شاید همین فکر غلط بود که برخی از شیعیان کوفه را از اطاعت 

از جناب »مسلم«، بازداشت. 
۱۰ . عالمه مجلسی، محمد باقر؛ بحار األنوار؛ ج ۹، ص 6۳4؛ رهبر معظم انقالب درباره این رفتار سیاسی امیرالمؤمنین)ع( می فرمایند: »کسانی 
در همان وقت آمدند پیش امیرالمؤمنین)ع( که: یا علی!  حق با توست؛ ما می آئیم چنین می کنیم، چنان می کنیم، از تو حمایت می کنیم، زیر 
بار این ها نرو. امیرالمؤمنین)ع( ردشان کرد. خود او اگر می خواست از حق خود دفاع کند و قیام کند، احتیاج به کسی نداشت؛ اما دید جامعه ی 
اسالمی تاب تحّمل این اختالف  و درگیری را ندارد؛ لذا کنار کشــید. این درس است برای ما.«)۰8/ ۱۰/ ۱۳86؛ دیدار با اقشار مختلف مردم 

در روز عید سعید غدیر خم(
همچنین باید گفت یکی از مهمترین آسیب های اختالف و تفرقه در درون جامعه اسالمی، ایجاد طمع در دشمن برای آسیب زدن به نظام 
اسالمی است. رهبرانقالب در این زمینه می فرمایند: »دشمن با اختالف میان ما، وسوسه می شود؛ همچنان که در سال پنجاه و نه شد. سال 

پنجاه و نه، دو جریانِی داخل نظام- که آن رئیس جمهور فرارِی مطرود[بنی صدر] آن را راه انداخته بود- دشمن را وسوسه کرد. گفتند اختالف 
شد و این ها به جان هم افتادند. دشمن وسوسه شد و به ما حمله کرد. البته دشمن تودهنی خورد، اما خسارت هم وارد شد و هشت سال وقت ما 
به جنگ گذشت. نگذارید با اختالفاتی که گاهی اوقات به آن حّتی تظاهر می شود، دشمن وسوسه شود و به ما ضربه  یی بزند.«)۱5/ ۰5/ ۱۳8۲؛ 

دیدار با مسئوالن و کارگزاران نظام جمهوری اسالمی ایران(
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ٍد )ص( َو أُلَْفِتَها ِمنِّی أَبَْتِغی  »َفاْعَلْم أَْحَرَص ]النَّاِس [ َعَلی َجَماَعِة أُمَّــةِ ُمَحمَّ
بَِذلَِک ُحْسَن الثََّواِب َو َکَرَم الَْمآِب؛ بدان که هیچ کس نیست که نسبت به وحدت 
و اتحاد امت محمد )ص( از من حریص تر و انسش به آن از من بیشتر باشد. من در این 

کار پاداش نیک و سرانجام شایسته را از خدا می طلبم.« ۱۱
ماجرای سامری و تفاوت نوع مواجهه جناب هارون)ع( و حضرت موسی)ع( با او، بیانگر 
نکته ای دیگر نیز هست و آن اینکه، اقتضائات جایگاه امام معصوم)ع( با جایگاه نائب 
امام)ع( و همچنین اقتضائات جایگاه مؤّسس انقالب با جانشینش، کمی متفاوت 
است؛ و مهمترین دلیل این تفاوت نیز آن اســت که اصوالً منافقان و بیماردالن 
سیاسی که همواره بر بینش مردم اثرگذار هســتند، در زمان والیت و حکومت 
خود امام)ع( و یا مؤّسس انقالب، نسبت به زمان والیت و حکومت نائب امام)ع( و یا 

جانشین مؤّسس، قدرت مانور کمتری دارند. 
 در زمانه ای که به ظهور امام عصر)عج( نزدیک تر می شویم و فتنه ها نیز پیچیده تر 
می شوند، مصلحت سنجی های نائب امام)ع( برای تثبیت و حفظ نظام اسالمی تا 
سپردن آن به صاحب اصلی اش، بسیار بیشتر از خود امام)ع( است. برخی فتنه ها 

جز با دست موسایی خاموش نخواهند شد. ۱۲

۱۱ . نهج البالغه؛ نامه۷8  
۱۲ . الزم به ذکر است که در ماجرای فتنه سامری، حضرت موسی)ع( منطق جناب هارون)ع( را پذیرفت و خود با سامری 
و گوساله اش برخوردی شدید نمود. قرآن کریم پیرامون چگونگی برخورد حضرت موسی)ع( با سامری می فرماید: 
»قاَل َفاْذَهْب َفإِنَّ لََک فِی الَْحیاةِ أَْن تَُقوَل الِمساَس َو إِنَّ لََک َمْوِعداً لَْن تُْخلََفُه َو انُْظْر إِلی  إِلِهَک الَِّذي َظلَْت َعلَْیِه عاِکفاً 
لَُنَحرَِّقنَُّه ثُمَّ لََنْنِسَفنَُّه فِی الَْیمِّ نَْسفاً؛ )موسی)ع(( گفت: برو که بهره تو در زندگی دنیا این است که )هرکس با تو نزدیک 
شود( خواهی گفت با من تماس نگیر! و تو میعادی )از عذاب خدا( داری که هرگز از آن تخلف نخواهد شد. )اکنون( 
بنگر به معبودت که پیوسته آن را پرستش می کردی و ببین ما آن را نخست می سوزانیم، سپس ذرات آن را به دریا 

می پاشیم!« )طه: ۹۷(
مطابق این آیه شریفه، موسی)ع( چندگونه با سامری و گوساله اش برخورد نمود؛ اوالً جمله  »قاَل َفاْذَهْب«، حکم به 
طرد او از میان اجتماع است و موسی )ع( او را از اینکه با کسی تماس بگیرد و یا کسی با او تماس بگیرد یا به او منزل دهد 
و با او هم کالم شود و با او بنشیند، منع کرد؛ و به طور کلی همه مظاهر اجتماع انسانی را از او منع نمود؛ و این خود یکی 
از سخت ترین انواع شکنجه ها است.)ر.ک: عالمه طباطبایی، سیدمحمدحسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ ج۱4، 
ص۱۹۷( ثانیاً دو وعده به او داد که ِصرف فکر کردن راجع به آنها، به تنهایی موجب عذاب روحی اوست؛ اول اینکه 
به زودی به مرضی دچار می شود که در نتیجه آن، همه را از خود دور می نماید؛ و دوم اینکه او را به مجازات الهی در 

روز قیامت واگذار می کند. ثالثاً گوساله سامری را سوزاند و خاکسترش را به دریا افکند.
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آیه سوم:
ِ َو یُْؤِمُن  َِّذیَن یُْؤُذوَن النَِّبیَّ َو یَُقولُوَن ُهَو أُُذٌن ُقْل أُُذُن َخْیٍر لَُکْم یُْؤِمُن بِاهللَّ َو ِمْنُهُم ال
ِ لَُهْم َعذاٌب أَلِیٌم؛ َِّذیَن یُْؤُذوَن َرُسوَل اهللَّ لِْلُمْؤِمِنیَن َو َرْحَمٌة لِلَِّذیَن آَمُنوا ِمْنُکْم َو ال

برخی از آن منافقان کسانی هستند که پیامبر)ص( را آزار می دهند و می گویند او گوش )زود باور( 
است! بگو گوش بودن او به نفع شماست )ولی بدانید( او )سخنان( خداوند را باور دارد و )اّما سخنان 
افراد دیگر را( به نفع مؤمنان تصدیق می نماید، و برای کســانی از شما که ایمان آورده اند، مایه 

رحمت است و برای آنها که فرستاده خداوند را آزار می دهند، عذاب دردناکی دارند. )توبه: 6۱(
چرا رهبرانقالب در مواجهه با برخی افراد غیرانقالبی، بگونه ای رفتار کرده و یا ســخن می 
گویند که گویی به آنان اعتماد دارند؟/ آیا »تعریف« و حتی »حمایت« رهبرانقالب از این 
افراد به معنای تأیید عملکرد آنان نیســت؟/ چرا رهبرانقالب نسبت به رفتارهای نابهنجار 
برخی افراد غیرانقالبی »تغافل« می نمایند؟/ بطور کلّی، چه مصالحی در تعریف و یا حمایت 

ولّی خدا از برخی افراد و یا ساختارهای غیرانقالبی نهفته است؟  
رفتار پیامبر)ص( با همه افراد جامعه اسالمی، که منافقان هم جزء آنان محسوب می شدند، 
بگونه ای بود که اگر نزد پیامبر آمده و سخنان خالف واقعی می گفتند، ایشان بگونه ای با 
آنان مواجه می شد که گویی به آنان اعتماد دارد و منافقان گمان می بردند که این تأیید، به 
معنای تأیید سخن یا عملکرد آنان نیز هست؛ و به همین دلیل، پیامبراکرم)ص( را )نغوذ باهلل( 

مّتهم به »خوش باوری« می نمودند:  
َِّذیَن یُْؤُذوَن النَِّبیَّ َو یَُقولُوَن ُهَو أُُذٌن؛ برخی از آن منافقان کســانی هســتند که  »َو ِمْنُهُم ال

پیامبر)ص( را آزار داده و می گویند او گوش )زود باور( است!« )توبه: 6۱( 
خداوند در پاسخ به این اتهام منافقان می فرماید:

َِّذیَن  ِ َو یُْؤِمُن لِْلُمْؤِمِنیَن َو َرْحَمٌة لِلَِّذیَن آَمُنوا ِمْنُکْم َو ال »ُقْل أُُذُن َخْیٍر لَُکْم یُْؤِمُن بِاهللَّ
ِ لَُهْم َعذاٌب أَلِیٌم؛ بگو گوش بودن او به نفع شماست )ولی بدانید( او  یُْؤُذوَن َرُســوَل اهللَّ
)سخنان( خداوند را باور دارد و )اّما سخنان افراد دیگر را( به نفع مؤمنان تصدیق می نماید، 
و برای کسانی از شما که ایمان آورده اند، مایه رحمت است و برای آنها که فرستاده خداوند 

را آزار می دهند، عذاب دردناکی دارند.« )توبه: 6۱( 
طبق بیان عالمه طباطبایی تعبیر »یُْؤِمُن لِلُْمْؤِمِنیَن« در این آیه شریفه، حاوی نکته دقیقی است 
و آن اینکه: »ایمان« به معنای »تصدیق« است و »الم« نیز در »للمؤمنین«، الم »نفع« است؛ 
بنابراین، منظور از عبارت »یُْؤِمُن لِلُْمْؤِمِنیَن« این است که هرکسی از جامعه اسالمی )حتی 
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منافق یا بیماردل و یا ضعیف اإلیمان( برای ایشان خبری بیاورد، پیامبراکرم)ص(، به 
نفع جامعه اسالمی تصدیق می فرماید؛ و تصدیقی که به نفع جامعه اسالمی باشد آن 
است که در مواجهه با آورنده خبر، الزاماً »خبر« او را تصدیق نمی نماید، بلکه بگونه 
ای با او برخورد می نماید که گویی او را راســتگو می داند؛ و این تصدیق، تصدیقی 
است که حتی در خبرهای زیان آور)که از سوی منافقان ابراز می شد( نیز، به نفع همه 
جامعه اسالمی تمام می شود. به عبارت دیگر، پیامبراکرم)ص(، بدون اینکه اصل خبر را 
تصدیق نماید، به آورنده خبر »وانمود« می کند که من تو را راستگو می دانم، هر چند 
در واقع خبر او را خبر نادرستی می داند و آثار صدق بر خبرش بار نمی کند و مطابق 
خبر نادرست او تصمیم نمی گیرد و عمل نمی کند؛ چراکه اگر پیامبر)ص( اینگونه رفتار 

نکند، امورات جامعه و نظام اجتماع مؤمنین دچار اختالل می شود.  ۱۳
این آیه شــریفه، عالوه بر منافقان، به برخی مؤمنان معترض بــه این رفتار مداراگونه 
پیامبر)ص( نیز این پاسخ را می دهد که شنیدن سخن منافقان و حفظ آبروی آنان، هرچند 
در ابتدا، امری ناخوشایند به نظر می رسد، اّما در مجموع »خیر« بوده و »مصلحت جامعه 
اسالمی« را تأمین می کند؛ زیرا اوالً چه بسا با این عمل، رقیب و دشمن انسان به دوست 
گرم و صمیمی تبدیل شود؛ هرچند اینگونه رفتار کردن، کار آسانی نیست و تنها مردان 

صابری که از »حّظ عظیم« برخوردارند، از عهده آن برمی آیند.  ۱4
۱۳ . ر.ک: عالمه طباطبایی، سیدمحمدحسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ ج۹، ص۳۱5-۳۱4؛ شبیه به این نوع برخورد پیامبراکرم)ص( با منافقان را می توان 

در برخورد جناب یعقوب)ع( با پسرانش نیز مشاهده نمود. زمانیکه آنها می خواستند از پدرشان اجازه بگیرند تا یوسف)ع( را با خود به صحرا ببرند، به پدرشان 

َّا لَُه لَناِصُحوَن؛ )برادران نزد پدر آمدند و( گفتند: پدر جان! چرا تو درباره یوسف به ما اطمینان نمی کنی  گفتند: »قالُوا یا أَبانا ما لََک ال تَأَْمنَّا َعلی  یُوُسَف َو إِن

در حالی که ما خیرخواه او هستیم؟« )یوسف: ۱۱(

اّما جناب یعقوب)ع( به این سؤال آنها، پاسخ نداد؛ چراکه درواقع به آنها اعتماد نداشت؛ نشانه اش هم این است که به یوسف)ع( می فرماید: »خوابت را برای 

برادرانت نقل نکن؛ زیرا ممکن است برای تو توطئه ای تدارک ببینند.«)یوسف:5(؛ بلکه ایشان در پاسخ پسرانش بهانه های دیگری را برای نفرستادن 

ئُْب َو أَنُْتْم َعْنُه غافُِلوَن؛ )پدر( گفت من از دوری او غمگین می شوم و  ِّي لََیْحُزنُِني أَْن تَْذَهُبوا بِِه َو أَخاُف أَْن یَأُْکلَُه الذِّ یوسف)ع( همراه آنان، بیان فرمود: »قاَل إِن

از این می ترسم که گرگ او را بخورد و شما از او غافل باشید!« )یعقوب: ۱۳(

مرحوم عالمه طباطبایی)رحمة اهلل علیه( درباره این پاسخ جناب یعقوب)ع( می فرمایند: »این آیه، حکایت پاسخی است که پدرشان در ازای پیشنهاد 

پسرانش به آنها داده و در این جواب  انکار نکرده که من از شما ایمن نیستم. بلکه وضع درونی خود را در حال غیبت یوسف بر ایشان بیان کرده، و کالمش 

ِّي لََیْحُزنُِني أَْن تَْذَهُبوا بِِه؛ یقیناً و مسلماً از اینکه او را ببرید اندوهگین می شوم«؛ و از مانع پذیرفتن این پیشنهاد چنین پرده  را با تأکید بیان فرموده که: »إِن

برداشته که آن مانع، نفس خود من اســت؛ و نکته لطیفی را که در این جواب بکار برده، این است که هم »رعایت تلّطف« نسبت به ایشان را کرده و هم 

»لجاجت« و »کینه« ایشان را تهییج نکرده است.«)عالمه طباطبایی، سیدمحمدحسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ ج۱۱، ص۹8(   

َِّتي ِهَي أَْحَسُن  یَِّئُة اْدَفْع بِال ۱4 . قرآن کریم درباره این نوع رفتار و آثار آن و افرادی که می توانند اینگونه رفتار نمایند، می فرماید: »َو ال تَْسَتِوي الَْحَسَنُة َو ال السَّ

اها إاِلَّ ُذو َحظٍّ َعِظیٍم؛ هرگز نیکی و بدی یکسان نیست، بدی را با نیکی دفع کن، تا  َِّذیَن َصَبُروا َو ما یُلَقَّ اها إاِلَّ ال َُّه َولِيٌّ َحِمیٌم * َو ما یُلَقَّ َفإَِذا الَِّذي بَْیَنَک َو بَْیَنُه َعداَوٌة َکأَن

دشمنان سرسخت همچون دوستان گرم و صمیمی شوند! * اما به این مرحله جز صابران و جز کسانی که  بهره عظیمی دارند، نائل نمی گردند.« )فصلت: ۳4-۳5(
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پیچیدگی های 
رهبری انقالب 
دکتر علیرضا معاف

ثانیاً اینگونه عمل کردن، زمینه تنش و درگیری را از جامعه دور می کند و این، به سود جامعه اسالمی 
است؛ از این رو خداوند می فرماید این رفتار حکیمانه و مداراگونه پیامبر)ص( برای همه خیر است، 

هرچند برای برخی ناخوشایند باشد. ۱5
البته ولّی خدا، تنها »اُُذن خیر« برای همه افراد اّمت نیست؛ بلکه »یدخیر« و »لسان خیر« نیز هست. 
به این معنا که ولّی خدا برای »جذب برخی افراد غیرانقالبی« که امید به اصالحشان وجود دارد، 
به دامان انقالب و یا جلوگیری از فتنه انگیزی های بیشتر آنان در نظام اسالمی و یا برای »تثبیت 
برخی افراد انقالبی« که خوف لغزششان وجود دارد، در دامان انقالب و جلوگیری از تأثیر وسوسه 
های دشمن در این افراد و گرایش آنان به سمت دشمن، ممکن است آنان را مشمول »حمایت های 
مالی ویژه« نموده۱6 )که مصداق »ید خیر« بودن است( و یا در مواردی از آنان »تعریف« و »حمایت« 

زبانی نماید)که مصداق »لسان خیر« بودن است(.  
این نوع رفتار سیاسی در مواجهه با افراد و جریانات غیرانقالبی، بارها و بارها در سیره حضرت امام 
خمینی)ره( و رهبرمعظم انقالب نیز مشاهده شده است. ایشان در برخی موارد و به دلیل رعایت مصالح 
متعدد سیاسی و تربیتی، و با وجود انتقاد صریح و شفاف از عملکرد و دیدگاههای برخی افراد، از آنان 

حمایت نموده اند. این حمایت ها، همواره دو گونه بوده است:

۱5 . ر.ک: آیت اهلل جوادی آملی، عبداهلل؛ تفسیر تسنیم؛ ج۳5، ص۳6۰؛ آیت اهلل مکارم شیرازی نیز در تحلیل این رفتار پیامبراکرم)ص( در مواجهه با منافقان معتقدند 

ایشان از این طریق، آبروی آنها را حفظ کرده و شخصیتشان را خرد نمی کند و عواطف آنها را جریحه دار نمی سازد و برای حفظ محبت و اتحاد و وحدت جامعه از این 

طریق کوشش می کند؛ در حالی که اگر پیامبر)ص( فوراً پرده ها را باال می زد و دروغگویان را رسوا می نمود، دردسر فراوانی برای آنها فراهم می آمد؛ عالوه بر اینکه آبروی 
عده ای به سرعت از بین می رفت و راه بازگشت و توبه بر آنها بسته می شد و افراد آلوده ای که قابل هدایت بودند، در صف بدکاران جای می گرفتند و از اطراف پیامبر)ص( 

دور می شدند. یک رهبر مهربان و دلسوز و در عین حال پخته و دانا، باید همه چیز را بفهمد، ولی باید بسیاری از آنها را به روی خود نیاورد، تا آنها که شایسته تربیتند، 

تربیت شوند و از مکتب او فرار نکنند و اسرار مردم از پرده برون نیفتد. )آیت اهلل مکارم شیرازی، ناصر؛ تفسیر نمونه؛ ج8، ص۱5-۱6(  

۱6 . همچنانیکه پیامبراکرم)ص(، گاه برای »تألیف قلوب« برخی افراد غیرانقالبی، به آنان ســهم بیشــتری از بیت المال می دادند که این رفتار ایشان، از سوی برخی 

مسلمانان قابل هضم نبوده و حّتی به دلیل این رفتار پیامبر)ص(، به ایشان توهین و اعتراض می نمودند. آیاتی از قرآن کریم، به این مسئله اشاره نموده است: »َو ِمْنُهْم 

ُ ِمْن َفْضلِِه َو  ُ َسُیْؤتِیَنا اهللَّ ُ َو َرُسولُُه َو قالُوا َحْسُبَنا اهللَّ َُّهْم َرُضوا ما آتاُهُم اهللَّ َدقاِت َفإِْن أُْعُطوا ِمْنها َرُضوا َو إِْن لَْم یُْعَطْوا ِمْنها إِذا ُهْم یَْسَخُطوَن * َو لَْو أَن َمْن یَلِْمُزَک فِي الصَّ

 ِ ِبیِل َفِریَضًة ِمَن اهللَّ ِ َو ابِْن السَّ ََّفِة ُقُلوبُُهْم َو فِي الرِّقاِب َو الْغارِِمیَن َو فِي َسِبیِل اهللَّ َدقاُت لِلُْفَقراءِ َو الَْمساِکیِن َو الْعاِملِیَن َعلَْیها َو الُْمَؤل ََّما الصَّ ِ راِغُبوَن * إِن َّا إِلَی اهللَّ َرُسولُُه إِن

ُ َعلِیٌم َحِکیٌم؛ و در میان آنها کسانی هستند که در )تقسیم( غنائم به تو ایراد می گیرند، اگر از آن به آنها بدهند، راضی می شوند و اگر ندهند، خشم می گیرند  َو اهللَّ

)خواه حق آنها باشد یا نه(. * ولی اگر آنها به آنچه خدا و پیامبرش به آنها می دهد راضی باشند و بگویند خداوند برای ما کافی است و به زودی خدا و رسولش از فضل 

خود به ما می بخشد، ما تنها رضای او را می طلبیم )اگر چنین کنند، به سود آنهاست(. * زکات مخصوص فقراء و مساکین و کارکنانی است که برای )جمع آوری( آن 

کار می کنند، و کسانی که برای جلب محبتشان اقدام می شود، و برای )آزادی( بردگان، و بدهکاران، و در راه )تقویت آئین( خدا، و واماندگان در راه، این یک فریضه 

)مهم( الهی است و خداوند دانا و حکیم است.« )توبه: 58-6۰(

برای آگاهی بیشتر پیرامون شأن نزول این آیات شریفه و مسئله »تألیف قلوب« و اعتراضاتی که در این باره به پیامبراکرم)ص( شد، رجوع نمائید به: کلینی، محمد بن 

یعقوب؛ الکافي؛ ج۲، ص4۱۱؛ حویزی، عبدعلی بن جمعه؛ تفسیر نورالثقلین؛ ج۲، ص۲۳۰-۲۳۲.  
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وجود انتقاد صریح و شفاف از عملکرد و دیدگاههای برخی افراد، از آنان حمایت 
نموده اند. این حمایت ها، همواره دو گونه بوده است: 

الف.حمایت حقوقی و ساختاری: به این معنا کــه امامین انقالب از افرادی به 
لحاظ جایگاه حقوقی و یا ساختارهای تحت مسئولیتشان، حمایت نموده اند؛ درواقع 
باید گفت حمایت از ساختارهای قانونی و یا مسئوالنی که در رأس امور هستند و 
عمدتاً با رأی مردم انتخاب شده اند، چه مسئوالن انقالبی و چه غیرانقالبی، شیوه 

همیشگی رهبرانقالب و حضرت امام)ره( بوده است.  ۱۷
البته حمایت امامین انقالب از مسئوالن انقالبی، امری بدیهی است و نیاز به دلیل 
ندارد؛۱8  اّما حمایت ایشان از برخی مســئوالن غیرانقالبی نیز از دالیل منطقی 
برخوردار بوده است؛ دالیلی همچون »احترام به رأی مردم«، »جلوگیری از طمع 
دشــمنان برای ایجاد اختالف در میان مســئوالن«، »جلوگیری از تضعیف و یا 

فروپاشی ساختارهای قانونی نظام«،

۱۷ . رهبرانقالب در بیانات متعددی به روش همیشگی خود و حضرت امام)ره( در حمایت از مسئوالن کشور اشاره نموده اند )۱4/ ۰۹/ ۱۳6۹)دیدار با مسئوالن 

نظام(؛ ۰۷/ ۰۱/ ۱۳۷۱)خطبه های نماز جمعه تهران(؛ ۱۲/ ۰6/ ۱۳۷۷)جلسه  پرسش و پاسخ دانشگاه تربیت مدرس(؛ ۰8/ ۰5/ ۱۳۷8)خطبه های 

نماز جمعه ی تهران(؛ ۰۱/ ۰۹/ ۱۳۷8)دیدار با دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف(؛ ۰5/ ۰6/ ۱۳8۰)دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت(؛ 

۰4/ ۰6/ ۱۳88)دیدار با دانشجویان و نخبگان علمی(؛ ۲8/ ۱۱/ ۱۳۹۱)دیدار با مردم آذربایجان(؛ ۲۹/ ۰8/ ۱۳۹۲)دیدار با فرماندهان بسیج سراسر 

کشور(؛ ۱6/ ۰4/ ۱۳۹۳)دیدار با مسئوالن نظام(؛ ۲۰/ ۰۱/ ۱۳۹4)دیدار با مداحان اهل بیت علیهم السالم((.

ایشان همچنین، حمایت »معنوی« و »کلّی«شان از مسئوالن را به معنای حمایت از جزئیات تصمیمات اجرایی آنها نمی دانند و به همین دلیل، راه انتقاد 

از مسئوالن را همواره باز گذاشته اند: »بنده از دولت ها حمایت کرده ام، از این دولت هم حمایت  می کنم ؛ این، به معنای این نیست که همه ی »جزئیات« 

کارهائی که انجام می گیرد، مورد تأیید من است...بعضی از اشخاص و بعضی از کارها ممکن است در مجموعه ی دولتی وجود داشته باشد که صددرصد 

مورد اعتماد و مورد تأیید ماست، اما آن کار را ما تأیید نکنیم؛ چون دلیل ندارد که رهبری وارد محیط اجرائی شود؛ به دلیل اینکه مسئولیت ها مشخص 

است و باید مسئول، وزیر، رئیس فالن مرکز یا بنگاه فرهنگی یا اقتصادی، وظائف خودش را انجام بدهد. بنابراین ما به هیچ وجه »انتقاد کردن« را »مخالفت« 

و »ضّدیت« نمی دانیم. بعضی تصور می کنند که ما چون از مسئوالن کشور، از دولت محترم...حمایت می کنیم، این حمایت و این طرف داری، به معنای 

این است که انتقاد نباید کرد، یا من خودم انتقاد نداشته باشم؛ ممکن است مواردی هم انتقاد داشته باشم.« )۱۷/ ۰۷/ ۱۳86؛ دیدار با دانشجویان(

ایشان همچنین، این حمایت ها را همیشگی ندانسته و بر این مسئله تأکید نموده اند که: »البّته »چک سفید امضاء« هم به کسی نمي دهم. نگاه 

مي کنم به »عملکردها« و برحسب »عملکردها« قضاوت مي کنم و به توفیق الهی و به کمک الهی، برحسب »عملکردها« هم عمل خواهم کرد.« 

)۰۱/ ۰۱/ ۱۳۹4؛ سخنرانی در حرم مطهر رضوی(      

۱8 . همچنانیکه رهبرمعظم انقالب در برخی بیاناتشان تأکید کرده اند که از مسئوالنی که جهت گیری عملکردشان در راستای ارزش های انقالبی و اسالمی، 

خدمت به مردم و محرومان، ایستادگی در برابر دشمن مستکبر و زورگو و دوری از اشرافی گری، عدالت طلبی، زّی مردمی و سخت کوشی باشد، بطور 

خاّص و ویژه حمایت می نمایند)۰۱/ ۰۱/ ۱۳88 و ۱۳86/۰۱/۰۱؛ اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی(. 
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»جلوگیری از ایجاد هرج و مرج و بی قانونی در کشور«، »فرصت دادن به مسئوالن و مردم 
برای تجربه کردن برخی راهها«، » اتمام حجت با مسئوالن« و غیره.  ۱۹

۱۹ . رهبر معظم انقالب در همین زمینه، به روش حضرت امام)ره( در حمایت از برخی دولت های غیرانقالبی اشاره نموده و می فرمایند: »در 
طول این ده سالی که حیات بابرکت امام)ره( ادامه داشت، هر دولتی سر کار بود، امام)ره( مقید به دفاع از آن بودند. بااینکه شما می دانید، 
دولت هایی سر کار بودند که بعضی از آن ها وقتی کنار رفتند، مغضوب امام)ره( و امت بودند؛ اما تا وقتی که سر کار بودند، امام)ره( از آن ها 
حمایت  می کرد. حمایت هایی که ایشان از بعضی از رؤسای جمهور و نخست وزیران در اوایل انقالب کردند، هنوز یادمان است. چرا؟ چون 

دولتی سرکار بود که مسئول بود.« )۰۷/ ۰5/ ۱۳6۹؛ دیدار با مسئوالن صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران(
اشاره رهبرانقالب در این سخن، به حمایت امام)ره( از دولت هایی همچون دولت بازرگان و بنی صدر است. چراکه حمایت علنی امام)ره( 
از بنی صدر تا جایی بود که ایشــان حتی فرماندهان ارتش را به تبعیت از او، که در آن زمان فرمانده کل قوا بود، توصیه می نمودند و 
دلیل این کار را رعایت سلسله مراتب و حفظ نظم و انسجام بیان داشتند. )امام خمینی، روح اهلل؛ صحیفه امام؛ ج ۱۲، ص۲۹5( امام)ره( 
همچنین در حکم تنفیذ ریاست جمهوری بنی صدر نیز به آحاد مردم و مسئوالن توصیه کردند با حسن نیت از دولت پشتیبانی نمایند. 

)همان؛ ج ۱۲، ص۱۳۹(    
همه این حمایت های علنی در حالی بود که ایشان، همواره در جلسات خصوصی نسبت به اقدامات غیرانقالبی بنی صدر، به او تذکر 
می دادند. ایشان در سخنانی پس از عزل بنی صدر از ریاست جمهوری می فرمایند: »شــما دیدید که آقای بنی صدر حسابش را [از 
منافقین]جدا نکرده؛ خدا می داند که من مکرر به این گفتم که آقا، اینها تو را تباه می کنند. این گرگ هایی که دور تو جمع شده اند و به 
هیچ چیز عقیده ندارند، تو را از بین می برند؛ گوش نکرد؛ هی قسم خورد که اینها فداکار هستند، اینها مردم کذا هستند؛ یعنی آنهایی 
که دور و بر او هستند. خوب، من می دانستم که این جور نیستند.« )امام خمینی، روح اهلل؛ صحیفه امام؛ ج۱5، ص۳۰؛ همچنین، ر.ک: 

همان؛ ج۱4، ص48۷(
امام)ره( همچنین در نامه به آقای منتظری صریحاً فرمودند که از برخی انتخاب ها در برخی مسئولیت ها ناراضی بودند: »و اهللَّ  قسم، من از 
ابتدا با انتخاب شما مخالف بودم ... و اهللَّ  قسم، من با نخست وزیری بازرگان مخالف بودم ولی او را هم آدم خوبی می دانستم. و اهللَّ  قسم، من 
رأی به ریاست جمهوری بنی صدر ندادم و در تمام موارد نظر دوستان را پذیرفتم.« )امام خمینی، روح اهلل؛ صحیفه امام؛ ج ۲۱، ص ۳۳۱(

رهبرمعظم انقالب درباره حمایت های امام)ره( از بنی صدر می فرمایند: »در زمان ریاست جمهوری بنی صدر، وقتی مأیوس شدیم از 
اینکه امام)ره( حرف ما را در باره ی آقای  بنی صدر قبول بکنند، خدمت ایشان رفتیم. ما یکی یکی می رفتیم، چند نفری می رفتیم، نوشته یی 
می گفتیم، زبانی می گفتیم. من یک بار خدمت امام)ره( رفتم و صریحاً گفتم من به این نتیجه رسیده ام که چون دیگر نمی شود با آقای  
بنی صدر برخورد بکنیم، من به همان روش قبل از انقالب باید عمل بکنم. ما قبل از انقالب حرف هایی می زدیم، که وقتی کسی در آن 
حرف ها می اندیشید، موضعی نسبت به آن دستگاه پیدا می کرد. من به ایشان گفتم مجبورم اآلن حرف هایی بزنم، که وقتی کسی در 
باره ی آن ها اندیشید، موضعی علیه آقای  بنی صدر بگیرد. امام)ره( نگاه کردند و تبسمی کردند و هیچ چیز نگفتند. در آن زمان ها، گاهی 
می شد که من با دل پُر خدمت امام)ره( می رفتم؛ اما وقتی می آمدم، به رفقا می گفتم که امام)ره( دستی به سر و صورت ما کشیدند و لقمه ی 
حلوایی با لطف و نگاه خودشان در دهان ما گذاشــتند، ما را رها کردند؛ بعد که می آمدیم، باز در سخنرانی خودشان می گفتند: آقای 
رئیس جمهور، آقای بنی صدر! یعنی همان، همان بود! ایشان »مصلحت« می دیدند؛ چون باالخره ایشان »حکیم« بودند. امام)ره( یک 
حکیم به معنای واقعی بود؛ یعنی واقعاً پشت دیوار و پشت حجاب را می دید، که ماها قادر نبودیم آن را ببینیم. ایشان چیزهای خیلی 
ریزتری از آنچه که در حد دید ما بود و هست، می دید. ما وقتی در آن شرایط قرار می گرفتیم، چه کار می توانستیم بکنیم؟ نمی شد که 
ول کرد. بعضي ها بریدند. این اسمش »بریدن« است. آدم که نباید بُبرد؛ باید باالخره بایستد. دشمن دارد ما را می بُراند؛ از انواع و اقسام 

وسایل هم استفاده می کند. اگر ما هم بریدیم، به دشمن کمک کرده ایم.« )۰4/ ۰۹/ ۱۳۷۰؛ دیدار با جمعی از هنرمندان( 
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ب. حمایت حقیقی و فردی:
 به این معنا که امامین انقالب به برخی افراد غیرانقالبی صفات نیکویی را نســبت 
داده اند و یا صفات ناپسندی را از آنان نفی نموده اند؛۲۰  صفاتی که در برخی موارد، 
هرچند با ادبیات و لحن »اِخبار«، اّما با هدف »انشاء« بیان می گردند. ۲۱ عالوه بر آنکه 
اصوالً صفات اخالقی دارای مراتب مختلف حداقلی و حداکثری بوده و می توان

۲۰ . به عنوان نمونه، حضرت امام)ره( در یکی از بیاناتشان، از اینکه به افرادی همچون »بنی صدر«، »ابراهیم یزدی« و »قطب زاده«، 

تهمت آمریکایی بودن زده می شود، انتقاد نمودند و آنان را افرادی »مؤمن« و »متقی« توصیف فرمودند: »و امروز هم همین طور 

که مالحظه می کنید روز تهمت است! من نمی دانم چه جور شده است که هرکه به هرکس دلش می خواهد هرچی می گوید! 

نمی داند که تهمت زدن به مؤمن جزایش چه هســت پیش خدا. نمی داند غیبت کردن از مؤمن چی هست. نمی داند که هتک 

حرمت مؤمن، هتک حرمت اهللَّ است، اینها را نمی دانند؟ هرکه هرچه دلش می خواهد، حاال به هرکس، نه به یک نفر، نه به دو نفر، 

به اشخاص متقی تهمت می زنند! خوب، البته یک دسته هم هستند که می خواهند تهمت بزنند. اینها از یک اشخاصی ترس دارند، 

خوف دارند. ما اولی که آمدیم در اینجا، و اینها خیال کردند که ما این اشخاص را، بعض این اشخاص را نمی شناسیم، شروع کردند 

راجع به چند نفری که بیست سال من با آنها آشنا ]هستم [، مثل آقای دکتر یزدی ، آقای بنی صدر، آقای قطب زاده ، اینهایی که من 

بیست سال با آنها آشنا بودم و اینها بیست سال در خارج خدمت کردند به ضد اینها، به ضد رژیم عمل کردند؛ به مجردی که اینها 

آمدند، فوراً هی کاغذ می آمد که اینها آمریکایی هستند! اینها اصاًل مگر فارسی هم بلدند! نسبت به آقای یزدی می گویند مگر فارسی 

بلد است این؟! اینکه آمریکایی است. آخر چرا باید انسان این طور باشد.« )امام خمینی، روح اهلل؛ صحیفه امام؛ ج۱۰، ص ۲۷5(

ایشان همچنین در نامه به بنی صدر، نسبت به نجات یافتن او از سانحه هوایی ابراز خرسندی کرده و آن را معجزه الهی و لطف و 

عنایت خداوند دانسته و او را فردی »صدیق« در خدمت به کشور توصیف فرمودند. )ر.ک: امام خمینی، روح اهلل؛ صحیفه امام؛ 

ج۱۳، ص ۱۰۹(  

۲۱ . منظور از »إخبار به معنای إنشاء«، این است که گوینده، سخنی را با بیان و جمالتی به مخاطب بگوید که گویی در حال حکایت 

و خبر دادن از واقعه ای است، درحالیکه درواقع منظورش »امر« یا »نهی« مخاطب است. مانند اینکه که گاه پدر خانواده برای 

جلوگیری از موضع گیری منفی فرزندانش، خصوصاً فرزندانی که در آســتانه لغزش های اخالقی اند، بصورت مستقیم به آنان 

دستور نمی دهد و مثالً به آنها نمی گوید: »با دوستانت دعوا نکن« و یا »نزدیک فالن کار نشو«، بلکه در مواجهه با او و بگونه ای که 

احساس »عّزت نفس« بکند و یا در »رودربایستی« قرار بگیرد، می گوید: »پسرم اهل دعوا با دوستانش نیست« و یا »پسرم اهل 

فالن کار نیست«. در بسیاری از موارد، اینگونه سخن گفتن، تأثیرات بیشتری بر مخاطب دارد، نسبت به زمانیکه مستقیماً به او 

امر و نهی شود؛ و اصوالً اینگونه سخن گفتن، بر تأکید بیشتری داللت دارد؛ چراکه جمله خبریه، در حقیقت، »اِخبار« از وقوع فعل 

است و زمانیکه برای »امر« یا »نهی« از جمالت خبریه استفاده می شود، گویی گوینده اینگونه ادعا نموده که امتثال امر یا نهی از 

سوی مخاطب، امری است حتمی. )برای مطالعه بیشتر در این زمینه، ر.ک: مظفر، محمدرضا؛ اصول الفقه؛ ص8۲( البته ممکن 

است »امر« یا »نهی« در مواردی از نوع »مولوی« و در مواردی نیز از نوع »ارشادی« باشد. 

قرآن کریم نیز در مواردی برای بیان برخی احکام، از این ادبیات استفاده نموده اســت؛ به عنوان نمونه، ر.ک: توبه: ۱8 )عالمه 

طباطبایی، سیدمحمدحسین؛ المیزان في تفسیر القرآن؛ ج ۹، ص۲۰۱(؛ بقره: ۲۳۳ )طبرسی، فضل بن حسن؛ مجمع البیان 

في تفسیر القرآن؛ ج ۲، ص586(؛ بقره: ۲۳4 )طبرسی، فضل بن حسن؛ مجمع البیان في تفسیر القرآن؛ ج ۲، ص586(؛ واقعه: 

۷۹ )طبرسی، فضل بن حسن؛ مجمع البیان في تفسیر القرآن؛ ج ۹، ص۳4۱؛ آیت اهلل مکارم شیرازی، ناصر؛ تفسیر نمونه، ج ۲۳، 

ص ۲68(
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افرادی با حداقل مراتب را نیز واجد آن صفات دانست.۲۲  عمده ترین دلیل این نوع برخورد 
نیز، مدیریت روانی طرف مقابل و کاستن از آسیب های احتمالی او به نظام اسالمی است. ۲۳

این شیوه برخورد، هرچند ممکن است در کوتاه مدت منشأ سؤاالت و ابهاماتی باشد، اما در 
مجموع و در بلندمدت به نفع جامعه اسالمی و نظام اسالمی است.

بنابراین اینگونه نیست که حمایت های زبانی یا مالی ولّی خدا از برخی افراد غیرانقالبی و 
یا تعریف از برخی ویژگی های مثبت شخصّیتی آنان و یا تغافل نسبت به برخی رفتارهای 
ناهنجار آنان و یا سایر برخوردهای اخالقی با آنان، لزوماً به معنای تأیید »عملکرد« آنان باشد؛ 
بلکه به دلیل رعایت مصالحی است که باید از سوی صاحبان بصیرت، کشف و تحلیل گردد.

زمانی می توان تعریف و حمایت ولّی خدا از افراد را »واقعی«، و نه »مصلحت اندیشــانه«، 
دانست که هم »اندیشه« و هم »عمل« آنان، بیشترین تطبیق را بر اندیشه و دستورات ولّی 
خدا داشته باشد؛ در غیر اینصورت باید دانست در بیان برخی تعاریف و انتساب برخی صفات 

مثبت به افرادی که واجد حداقلی ترین مراتب آن هستند، »مصالحی« نهفته است.
پی نوشت ها

۲۲ . همچنانیکه خداوندمتعال در قرآن کریم، حتی منافقانی که کامالً به قصد ریاء و خودنمایی به نماز می ایستادند را نیز واجد حّداقلی ترین مراتب ذکر خداوند می داند: 

»َو ال یَذُکُروَن اهللَ إال َقلیاًل؛ و آنان خدا را یاد نمی کنند، مگر اندک.« )نساء: ۱4۲(؛ این آیه شریفه نشان میدهد که منافقان مرتبه اي از توجه به خداوند را داشته اند. 

)ر.ک: آیت اهلل مصباح یزدی، محمدتقی؛ آذرخشی دیگر از آسمان کربال؛ ص 54( 

۲۳ . خداوندمتعال در یک آیه شریفه خطاب به پیامبراکرم)ص( می فرمایند: »َوإِْن کاُدوا لََیْفِتُنونََک َعِن الَِّذي أَْوَحْینا إِلَْیَک لَِتْفَتِرَي َعلَْینا َغْیَرُه َو إِذاً التََّخُذوَک َخلِیالً * َو لَْو ال 

أَْن ثَبَّْتناَک لََقْد ِکْدَت تَْرَکُن إِلَْیِهْم َشْیئاً َقلِیاًل؛ نزدیک بود آنها )با وسوسه های خود( تو را از آنچه وحی کرده ایم بفریبند، تا غیر آن را به ما نسبت دهی، و در آن صورت 

تو را دوست خود انتخاب کنند! * و اگر ما تو را تثبیت نمی کردیم، نزدیک بود کمی به آنها تمایل کنی!« )اسراء: ۷۳-۷4(

هرچند این آیه شریفه در مورد شخص پیامبراکرم)ص( بوده و مراد از »تثبیت« نیز »عصمت« ایشان است،)ر.ک: عالمه طباطبایی، سیدمحمدحسین؛ المیزان فی 

تفسیرالقرآن؛ ج۱۲، ص۱۷۳( و نشان دهنده این واقعیت است که پیامبراکرم)ص(، به دلیل »تثبیت« و »عصمت الهی«، حتی اندکی هم به سمت دشمنان متمایل 

نشد، اّما مضمون آیه شریفه، منحصر در ایشان و مصداق »تثبیت« نیز منحصر در »عصمت« نیست؛ بلکه از این آیه شریفه یک روش تربیتی کلّی قابل اخذ است؛ و 

آن اینکه اگر یک مربّی یا پدر یک خانواده و یا یک جامعه، فرزندان و متربّیانش را، که همواره در معرض لغزش های احتمالی قرار دارند، با روش های خاّص کالمی 

و غیرکالمی در جبهه حق »تثبت« نماید، آنگاه تا حد زیادی آنان را از گرایش به سمت شیطان و دشمنان شیطانی مصون داشته است و یا از آسیب های احتمالی 

شــان می کاهد؛ در این میان، روش هایی که به نوعی موجب تزریق »عّزت نفس« در طرف مقابل می شوند، بسیار بیشتر می تواند در تحقق این هدف، کارآمد 

باشند. برخی از این روش ها عبارتند از: تعریف از برخی ویژگی های شخصیتِی هرچند کوچک، حمایت و دفاع منطقی و به موقع، مشورت کردن، تغافل نسبت 

به برخی رفتارهای غلط و غیره. 
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۱. رهبرانقالب در پاسخ به این سؤال که چرا در مورد برخی موضوعات، بصورت »علنی« موضع گیری نمی کنید، می فرمایند: »این جور نیست که 

تصور بشود اگر چنانچه یک ایرادی، اشکالی در مجموعه ی مسئولین اجرائی کشور وجود دارد و رهبری با آن ها مخالف است، حتماً بایستی این را 

در بلندگوها بیان کند؛ نه، گاهی اوقات »مصلحت قطعی« در این است که انسان یک چیزی را »علنی« نکند. حاال اینجا نگوئید آقا »حقیقت« و 

»مصلحت«. این تقابل »حقیقت« و »مصلحت« جزء آن حرف های محکم نیست. خود »مصلحت« هم یکی از »حقائق« است. این جور نیست که 

هرچه اسم »مصلحت« رویش بود، این یک چیز منفی ای باشد. بعضی این جور خیال می کنند: آقا »مصلحت اندیشی « می کنید؟ خوب، بله، گاهی 

انسان »مصلحت اندیشی«  می کند. خود »مصلحت اندیشی«  یکی از »حقائقی« است که باید به آن توجه داشت؛ این جزء مسلّمات و واضحات اسالم 

است. البته این مسئله حاال جای بحث و شکافتنش نیست، اما جزء مسلّمات است. صالح نیست گاهی اوقات انسان یک چیزی را »علنی« کند.« 

)۰4/ ۰6/ ۱۳88؛ دیدار با دانشجویان و نخبگان علمی(

ایشان همچنین جمع میان »آرمانگرایی« و »مالحظه مصلحت ها« را ممکن دانسته و می فرمایند: »هیچ منافاتی وجود ندارد بین انجام دادن 

وظائفی که »جوانی« و »آرمان گرائی« به انسان دیکته می کند، و بین مالحظه ی مصالح مدیریتی کشور، مالحظه ی قانون، مالحظه ی تدبیر و درایت 

مدیریتی در کشور. یعنی می توان »آرمان گرا« بود، به »احساسات جوانی« هم پاسخ داد و بر طبق »اقتضای جوانی« و »آرمان گرائی« عمل کرد؛ در 

عین حال جوری هم بود که با مصلحت  کشور و با مصالح مدیریتی کشور تعارض و اصطکاکی نداشته باشد.« )۱6/ ۰5/ ۱۳۹۱؛ دیدار با دانشجویان(         

ایشان در عین حالی که »مالحظه مصلحت ها« را امری ضروری می دانند، اّما آن را زمینه ساز دو »آفت« می دانند؛ اول اینکه، »مصلحت سنجی« برای 

مسئوالن نظام اسالمی به یک »رویّه همیشگی« تبدیل شود و مسئوالن به بهانه رعایت مصلحت، دائماً مرتکب اشتباه شوند و آن را »استمرار« 

بخشند.)ر.ک: ۱۳/ ۱۱/ ۱۳۷۷؛ دیدار با جمعی از جوانان در دومین روز از دهه ی مبارکه ی فجر؛ ۱5/ ۰8/ ۱۳8۲؛ دیدار با جمعی از اعضای تشکلها، 

کانونها، نشریات، هیئتهای مذهبی و شماری از نخبگان دانشجویی( 

دومین آفت این است که جوانان انقالبی)و مسئوالن(، به بهانه »مصلحت سنجی«، از آرمان های اسالمی و انقالبی خود کوتاه بیایند. ایشان در این 

زمینه نیز می فرمایند: »اگر شما جوانان نگاه به قلّه های آرمانی را کنار بگذارید، برآینِد غلطی به وجود خواهد آمد. برآینِد آرمان گرایی شما و چالش 

مسئوالن با مصلحت ها، برآیند معتدل و مطلوبی خواهد شد؛ اما اگر شــما هم دنبال مصلحت گرایی رفتید و گرایش مصلحت اندیشانه- یعنی 

صددرصد با واقعیت ها کنار آمدن- وارد محیط فکری و روحی دانشجو و جوان شــد، آن وقت همه چیز به هم می ریزد و بعضی آرمان ها از ریشه 

قطع و گم خواهد شد. دانشجویان نباید آرمان گرایی را رها کنند.«)۱5/ ۰8/ ۱۳8۲؛ دیدار با جمعی از اعضای تشکلها، کانونها، نشریات، هیئتهای 

مذهبی و شماری از نخبگان دانشجویی(

ایشان در بیانات دیگری مطالبه گرِی آرمان ها را امری ضروری می دانند که نباید از آن دست برداشت؛ چراکه: »اگر چنانچه این حجم عظیم و وسیع 

تهاجم به افکار عمومی از سوی ضّد انقالب با این مطالبه گری ها مواجه نشود، قطعاً ویرانگری خواهد کرد. یادآوری آرمان ها، مطرح کردن آرمان ها، 

خواستن آرمان ها ، طلبکاری نسبت به تحّقق این آرمان ها یک سّدی است در مقابل تخریب افکار عمومی و فضاهای نخبگانی -که متأّسفانه روی 

فضاهای نخبگانی هم دارند کار می کنند- و فضاهای مدیریّتی؛ که در مواردی هم متأّسفانه بی تأثیر نبوده. اینجا یک لشکری از جوان های مؤمن و 

انقالبی الزم است که وارد میدان بشوند، مطالبه کنند آرمان ها را و خودشان کمک کنند به تحّقق این آرمان ها؛ که البّته اینکه حاال چه جوری کمک 

کنند، جای بحث دارد ... پس بنابراین، احتیاج است به یادآوری این آرمان ها با همان زباِن ویژه ی جواِن مؤمِن انقالبی که از خصوصّیاتش »صراحت« 

است، از خصوصّیاتش »شجاعت در گفتار« است؛ اینکه شجاعانه حرف خودش را بزند.« )۱۳۹۷/۳/۷؛ دیدار با دانشجویان(

۲. رهبرمعظم انقالب درباره لزوم تقویت »صبرانقالبی« در کنار »خشم انقالبی« در جوانان می فرمایند: در می فرمایند: »یکی از موانع[پیشرفت]، 

»بی صبری« است. »بی صبری«؛ باباجان! این غذا را وقتی شما سِر بار گذاشتید، نمی شود که به مجّرد اینکه آتش زیِر غذا را روشن کردید، بنا کنید پا 

به هم کوفتن که من غذا می خواهم! خب باید »صبر« کنید تا بپزد. گاهی اوقات این جوری است؛ بعضی از فّعالّیت هایی که برادرها و خواهرهای خوب 

انقالبی یک جاهایی انجام می دهند، ناشی از »صبور نبودن« است؛ »صبوری« الزم است؛ »صبر« هم یکی از خصلت های انقالبی است. بله، »خشم 

انقالبی« داریم، اّما »صبر انقالبی« هم داریم. مظهر اتّم و اکمل »عدالت«، امیرالمؤمنین)ع( است دیگر؛ از او عادل تر که نداریم؛ اّما امیرالمؤمنین)ع( هم 

یک جاهایی »صبر« کرد؛ تاریخ زندگی امیرالمؤمنین)ع( را می بینید دیگر. یک جا می گوید: »َفَصَبرُت َو فِی الَعیِن َقًذی َو فِی الَحلِق َشجا؛ پس صبر 

کردم درحالیکه خار در چشم و استخوان در گلو داشتم.«)نهج البالغه؛ خطبه۳( یک جا هم در مقابل فشار خوارج و مانند اینها در جنگ صّفین صبر 

می کند و به »حکمّیت« تن می دهد؛ پس یک جاهایی »صبر« ضروری است؛ الزم است؛ یک جاهایی صبر، ]از روی[ ناچاری است، یک جاهایی هم 

نه، ناچاری نیست، اما الزم است که انسان این صبر را انجام بدهد...وقتی که حضرت موسی)ع( بعد از پیغمبری آمدند به مصر و آن معجزه را نشان دادند 



82

34

مهر ماه 1399

هيأت رزمندگان اسالم

پیچیدگی های 
رهبری انقالب 
دکتر علیرضا معاف

و دعوت و این حرف ها؛ خب، بنی اسرائیل منتظر بودند دیگر؛ از گذشته خبر داده شده بود که یک منجی ای خواهد آمد و آن منجی هم موسی)ع( است؛ حاال موسی)ع( 

آمده، منتظر بودند به مجّردی که موسی)ع( آمد، دستگاه فرعون کن  فیکون بشود؛ نشده بود. قرآن می گوید آمدند پیش حضرت موسی)ع( و گفتند که: »اوذینا ِمن 

َقبِل اَن تَأتَِینا َو ِمن بَعِد ما ِجئَتنا«)اعراف: ۱۲۹( تو که آمدی چه فرقی کرد؟ چه تفاوتی کرد؟ قبل از اینکه بیایی هم ما را آزار می کردند؛ زیر فشار بودیم؛ حاال هم که 

آمدی باز زیر فشاریم. ببینید! این آن حالت »بی صبرِی بنی اسرائیلی« است؛ »بی صبری«. حضرت موسی)ع( گفت: خب »صبر« کنید: »اِنَّ االَرَض هلل یورِثُها َمن یَشاُء 

ِمن ِعباِده َو العاقَِبُة لِلُمتَّقین« )اعراف: ۱۲8( »تقوا« اگر داشته باشید، عاقبت مال شما است؛ »صبر« الزم است. این حالت را نباید داشته باشید؛ اینکه ما بگوییم چرا 

نشد، چه جوری شد، پا به زمین بزنیم، درست نیست.« )۱۳۹۷/۳/۷؛ دیدار با دانشجویان(

ایشان همچنین در بیانات دیگری درباره علت صبر خود در برابر فتنه گران سال88، می فرمایند: »گاهی هم از بنده گله می کنند که چرا فالنی »صبر« می کند؟ چرا 

فالنی »مالحظه« می کند؟ من عرض می کنم؛ در شرائطی که دشــمن با همه ی وجود، با همه ی امکاناِت خود درصدد طراحی یک »فتنه«  است و می خواهد یک 

بازی خطرناکی را شروع کند، باید مراقبت کرد او را در آن بازی کمک نکرد. خیلی باید با »احتیاط« و »تدبیر« و در وقت خودش، با »قاطعیت« وارد شد ... اگر بدون 

دقت، بدون حزم، انسان وارد برخی از قضایا بشود، بی گناهانی که از آن ها بیزار هم هستند، لگدمال می شوند؛ این نباید اتفاق بیفتد ... مسائل کشور که فقط مسائل 

مربوط به »اغتشاشگران« نیست؛ کشور مسائل اقتصادی دارد، مسائل علمی دارد، مسائل سیاسی دارد، مسائل بین المللی دارد، مسائل امنیتی دارد؛ صدها مسئله ی 

مهم پیش روی مسئوالن کشور هست؛ باید این ها را انجام بدهند؛ باید کشور را مدیریت کنند؛ باید کشور را جلو ببرند. دشمن می خواهد با این حوادث، چرخ های 

کشور از کار بیفتد؛ نباید به دشمن کمک کرد. دشمن می خواهد با این گونه حوادث، چرخ پیشرفت اقتصادی متوقف بشود؛ دشمن می خواهد چرخ پیشرفت علمی 

که بحمد اهللَّ دور برداشته است و حرکت علمی خوبی آغاز شــده و رو به رشد هم هست، متوقف بشود؛ دشمن می خواهد حضور سیاسی قدرتمندانه ی جمهوری 

اسالمی در عرصه های بین المللی را که امروز از گذشته بسیار بارزتر و پرجلوه تر است، مخدوش کند، خراب کند با این مسائل این جوری؛ نباید به دشمن کمک کرد.« 

)۱۹/ ۱۰/ ۱۳88؛ دیدار با مردم قم(




