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* کالم نور * (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اعضاى بسیج دانشجویى)
بسماللّهالرّحمنالرّحيم
اين جلسهى بسيار عزيز و شما جوانان عزيز ،يكى از
شيرينترين نعمتهاى خدا بر اين بندهى حقير است.
جمع دانشجويان بسيجى ،نيروهاى زنده ،فعال ،هوشمند
و در حقيقت سربازان آمادهبهكار و كمربستهى ا سالم و
انقالب ،براى هر مسئولى  -بلكه براى هر احدى از آحاد
كشور كه به سرنوشت اين كشور عالقه دارد-مايهى
سپاس و مايهى مباهات است .دانشجوى انقالبی
مىتواند نسبت به مسائل سياسى كشور بىتفاوت يا
بدون موضع و بدون نظر باشد؟! مگر چنين چيزى ممكن است؟! من ،شما دانشجوهاى
بسيجى را توصيه مىكنم به اين كه محافظهكار نشويد و همواره دانشجو و بسيجى -به
همان معناى مثبت و پُرخون و پُرتپش  -باقى بمانيد .البته دنبالهى اين كه مىگوئيم
«محافظهكار نشويد» اين است كه «ولى هوشيار هم باشيد ».كامالً هوشيار باشيد .شعار
مىدهيد :دانشجو بيدار است! بله ،همين توقع هست؛ من مىخواهم به شما عرض بكنم:
بيدار باشيد .بيدارى دانشجو هم فقط بيزارى از امريكا نيست .امريكا چيست؟ امريكا به
معناى يك منطقهى جغرافيايى يا يك ملت مطرح است؟ يا نه ،به عنوان يك حجم و
هويت سياسى ،امنيتى ،تشكيالتى ،فرهنگى كه به چشم ديده نمىشود؟ آن هم
تشكيالتى با پشتوانهى عظيم مالى و تجربهى فراوان در كار تبليغات و جنگ روانى.
بيزارى از اين ،بيدارى مضاعف الزم دارد .مثل بيدارى در ميدان جنگ نظامى نيست كه
شما اگر در سنگر بيدار باشيد ،به مجردى كه دشمن كوچكترين تحركى نشان داد ،او را
هدف قرار بدهيد .در جنگ فرهنگى ،در جنگ سياسى ،در جنگ امنيتى ،تحرك دشمن
را درست نمىتوان ديد .گاهى اوقات ،دشمن كار را به گونهاى ترتيب مىدهد كه حرف
حقى ،از زبان يك نفر صادر بشود! دشمن ناحق و باطل است ،پس چرا مىخواهد اين
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حرف حق از زبان آن شخص صادر بشود؟ چون مىخواهد پازل خودش را كامل كند .اين
پازل از صد يا دويست قطعه تشكيل شده؛ يك قطعهاش هم همين حرف حقى است كه
آن شخص بايد بزند تا اين پازل را كامل كند! اينجا اين حرف حق را نبايد زد .پازل
دشمن را كامل نبايد كرد .در اين حد هوشيارى الزم است! بله ،وارد سياست بشويد و فكرِ
سياسى كنيد؛ اما بسيار هوشيار .دشمن نبايد بتواند از هيچ حركت و اظهار و موضعگيرى
شما استفاده كند .اين ،اصل اول و يك خط قرم است.
چهطور دشمن را بشناسيم؟ چهطور تمايالت او را كشف كنيم؟ چهطور بفهميم كه اين
كار به نفع دشمن يا به ضرر دشمن است؟ اين همان نقطهى اساسى است .اين همان
جايى است كه به اهتمام كامل ،مطلقاً سهلانگارى نكردن و هوشيارى و بيدارى كامل
احتياج دارد .اگر هم در جايى براى انسان مطلب روشن نيست ،آن جا نبايد حركت كند.
اگر ديديد زير پا محكم است ،پا بگذاريد؛ اگر ديديد مشكوك است ،پا نگذاريد .بنابراين
محافظه كار نباشيد ،اما هوشيار باشيد؛ اين ،آن خط سياسى است .البته سخت است و
آسان نيست؛ اما شما هم مرد كارِ سختيد؛ بسيجى هستيد و بايد اين كار سخت را به
عهده بگيريد.
ممكن است فالن تشكل ديگر دانشگاهى اين ظرفيت را نداشته باشد كه حتّى اين حرف
را بشنود؛ اما شما بعنوان بسيج ،بايد اين ظرفيت را داشته باشيد كه اين كار را بكنيد؛
تفاوت شما اينقدر است .دانشجوى عزيز تبريزىمان ،خيلى خوب و جمعبندى شده حرف
زد .اينجور ذهنيتها  -جمعبندى كردن و مطالب را از باالسرِ خطوط سياسى و جناح
بازيها ديدن  -همان چيزى است كه من از دانشجوى بسيجى توقع دارم  .در مورد بسيج،
اين مطلبى را كه بعضى از اين عزيزانِ من هم به آن اشاره كردند ،يك قدرى باز كنم.
بسيج يك ت شكل دو بعدى است :يك اتصال به محيط دانشجويى و دانشگاه و يك اتصال
به سپاه دارد .سپاه چيست؟ آيا سپاه صرف ًا يك سازمان نظامى است؟ نه ،سپاه نماد
مقاومت انقالبى و شجاعانه است؛ اين هرگز فراموشتان نشود .شما خيال نكنيد كه سپاه
صرفاً يك سازمان نظامى است؛ آن وقت يك عده هم بيايند بگويند :سپاه يك سازمانِ
نظامى است ،ما كه نظامى نيستيم !نه ،سپاه فراتر از يك سازمان نظامى است.
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سپاه مجموعه اى است كه براى مقاومت ،براى مجاهدت ،براى همان هدفهايى كه شما
امروز در دانشگاه براى آنها داريد درس مىخوانيد ،از زمين حاصلخيز انقالب اسالمى
روئيد .كجا؟ در ميدان مجاهدت! اين معناى سپاه است .البته هيچ كس خيال نمىكرد؛
ولى رشد بىسابقه و فوقالعاده اى هم كرد .بسيارى از عناصر اصلى سپاه ،جوانهايى مثل
شما و در سن شما  -بعض ًا هم از سن شما پائينتر  -بودند .يك وقت با خبر شدند كه
دشمن حمله كرده؛ درس و امتحان و كالس و استاد و خانه و زندگى راحت را گذاشتند و
به جبهه رفتند؛ «فمنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر» :عدهاى شهيد شدند ،عدهاى
مجروح شدند ،عده اى هم برگشتند؛ اين سپاه است .البته معلوم است كه «حكم مستورى
مستى همه بر عاقبت است»؛ بنده نمىگويم هركس به جبهه رفت و لباس سپاهى پوشيد،
فرشته است؛ نخير ،بعضى از همين فرشتهها؛ تبديل شدند به شيطان! خصوصيت انسان
همين است كه اگر از خود مراقبت نكند  -حتّى در آن وقتى كه به سر حد فرشته هم
مىرسد  -امكان سقوط دارد و ممكن است سقوط كند .بعضىها سقوط كردند؛ ليكن آنها
تشكيل دهنده ى هويت سپاه نيستند؛ هويت سپاه اين چيزى است كه من گفتم  -البته
در داخل اين هويت ،آدمها در سطوح مختلفى قرار دارند.
پس شما از يك بُعد به دانشگاه و محيط دانشجوئى و درس و علم و بحث و تحقيق ،و از
يك بُعد به مجموعهى سپاه وصل هستيد؛ اين يك خصوصيت ويژه است .حاال با اين دو
بُعد ،شما سپاهى هستيد يا دانشجو و تشكل دانشجويى؟! اين سؤال مهمى است .پاسخ
اين است كه نه ،شما نظامى نيستيد؛ شما دانشجو و يك تشكل دانشجويى هستيد؛ منتها
يك تشكل دانشجويى كه به نقطهى مطمئنى  -كه عبارت است از همان نماد مقاومت -
تكيه دارد؛ البته اين تكيهگاه ،تحرك او را محدود نمىكند ،دست و پاى او را نمىبندد،
كار علمى او را محدود نمىكند ،هويت او را نظامى نمىكند ،اما به او ذخيرهاى از دستاورد
تجربهى جهادى و انضباط ناشى از اين تجربه مىبخشد؛ اين به نفع تشكل دانشجويى
است :از خيرش استفاده مىكنيد ،اما نظامى هم نمى شويد.
البته من بالفاصله بگويم :نظامى شدن به هيچ وجه نقطهى ضعف نيست؛ نظامى بودن
افتخار است؛ منتها شما در محيط دانشجويى ،اين افتخار را نداريد؛ افتخارات ديگرى
داريد .اين افتخار مال محيط نظامى است .بله ممكن است يك دانشجوى بسيجى ،بعنوان
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بسيج فعال يا بسيج ويژه در رزمايشها هم شركت كند يا كارهاى ديگرى هم انجام بدهد و
يك افتخار نظامى هم بگيرد؛ مانعى ندارد؛ اما بدنهى بسيج دانشجوئى ،نظامى نيست؛ يك
تشكل دانشجويى با همان خصوصيات يك تشكل دانشجويى است .بنابراين توصيهى من
ايناست :دانشجو بمانيد و به ارتباط با سپاه افتخار كنيد .نظامى نيستيد  -نظامى بودن
يك افتخار است؛ آنهم نظامىاى كه عضو سازمان نظامى سپاه باشد  -اما اگر كسى نظامى
شد ،اين براى او يك افتخار است؛ كسى هم نخواست ،اجبارى ندارد.
يك سؤال ديگر اين است  -كه اينجا هم باز بعضى از دوستان گفتند  -كه رابطهى
«تكليفمدارى» با «دنبال نتيجه بودن» چيست؟ امام فرمودند :ما دنبال تكليف هستيم.
آيا اين معنايش اين است كه امام دنبال نتيجه نبود؟ چطور ميشود چنين چيزى را گفت؟
امام بزرگوار كه با آن شدت ،با آن حدّت ،در سنين كهولت ،اين همه سختىها را دنبال
كرد ،برا ى اينكه نظام اسالمى را بر سر كار بياورد و موفق هم شد ،ميشود گفت كه ايشان
دنبال نتيجه نبود؟ حتماً تكليفگرائى معنايش اين است كه انسان در راه رسيدن به
نتيجه ى مطلوب ،بر طبق تكليف عمل كند؛ برخالف تكليف عمل نكند ،ضدتكليف عمل
نكند ،كار نامشروع انجام ندهد؛ والّا تالشى كه پيغمبران كردند ،اولياى دين كردند ،همه
براى رسيدن به نتائج معينى بود؛ دنبال نتائج بودند .مگر ميشود گفت كه ما دنبال نتيجه
نيستيم؟ يعنى نتيجه هر چه شد ،شد؟ نه .البته آن كسى كه براى رسيدن به نتيجه،
برطبق تكليف عمل ميكند ،اگر يك وقتى هم به نتيجهى مطلوب خود نرسيد ،احساس
پشيمانى نميكند؛ خاطرش جمع است كه تكليفش را انجام داده .اگر انسان براى رسيدن
به نتيجه ،بر طبق تكليف عمل نكرد ،وقتى نرسيد ،احساس خسارت خواهد كرد؛ اما آن
كه نه ،تكليف خودش را انجام داده ،مسئوليت خودش را انجام داده ،كار شايسته و بايسته
را ا نجام داده است و همان طور كه قبالً گفتيم ،واقعيتها را مالحظه كرده و ديده است و
بر طبق اين واقعيتها برنامه ريزى و كار كرده ،آخرش هم به نتيجه نرسيد ،خب احساس
خسارت نميكند؛ او كار خودش را انجام داده .بنابراين ،اين كه تصور كنيم تكليفگرائى
معنايش اين است كه ما اصالً به نتيجه نظر نداشته باشيم ،نگاه درستى نيست.
در دفاع مقدس و در همه ى جنگهائى كه در صدر اسالم ،زمان پيغمبر يا بعضى از ائمه
(عليهم السّالم) بوده است ،كسانى كه وارد ميدان جهاد ميشدند ،براى تكليف هم حركت
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ميكردند .جهاد فىسبيلاهلل يك تكليف بود .در دفاع مقدس هم همين جور بود؛ ورود در
اين ميدان ،با احساس تكليف بود؛ آن كسانى كه وارد ميشدند ،اغلب احساس تكليف
ميكردند .اما آيا اين احساس تكليف ،معنايش اين بود كه به نتيجه نينديشند؟ راه رسيدن
به نتيجه را محاسبه نكنند؟ اتاق جنگ نداشته باشند؟ برنامهريزى و تاكتيك و اتاق فرمان
و لشكر و تشكيالت نظامى نداشته باشند؟ اينجور نيست .بنابراين تكليفگرائى هيچ
منافاتى ندارد با دنبال نتيجه بودن ،و انسان نگاه كند ببيند اين نتيجه چگونه به دست
مى آيد ،چگونه قابل تحقق است؛ براى رسيدن به آن نتيجه ،بر طبق راههاى مشروع و
ميسّر ،برنامهريزى كند.
* خداشناسی *
اهمیت شناخت خدا
دانستيم كه اساس دين را اعتقاد به وجود خدای جهان آفرين تشكيل می دهد و فرق
اصلی بين جهان بينی الهی و جهان بينی مادّی نيز وجود و عدم همين اعتقاد است.
بنابراين ،نخستين مسأله ای كه برای جوينده حقيقت ،مطرح می شود و بايد پيش از هر
چيز پاسخ صحيح آن را بدست بياورد ،اينست كه آيا خدايی وجود دارد يا نه و برای
بدست آوردن پاسخ اين سؤال ،همانگونه كه بيان شد ،بايد عقل خود را بكار بگيرد تا به
نتيجه قطعی برسد؛ خواه نتيجه ای مثبت باشد و خواه منفی .در صورت مثبت بودن
نتيجه ،نوبت به بررسی م سائل ديگر می رسد و به فرض منفی بودن نتيجه ،جهان بينی
مادی تثبيت می شود و ديگر نيازی به بررسی ساير مسائل مربوط به دين نخواهد بود.
بطور خالصه ،از آن جهت كه اعتقاد به وجود خدا ،منشأ اصلی تمايز دو دسته جهان بينی
الهی و مادّی است ،الزم است كه مباحث مربوط به خداشناسی به عنوان اولين قدم در
تحقيق از جهان بينی مورد بررسی قرار بگيرند.
عالوه بر اهميت ياد شده ،در چهارچوب نگرش دينی نيز ،سعادت انسان در گروی ايمان و
عمل صالح است؛ اما از طرفی ايمان به خداوند ،متفرّع بر شناخت خدا می باشد؛ تحقّق
ايمان در نفس انسان ،بر شناخت متعلق ايمان متوقف است .از سوی ديگر ،عمل صالح،
كه شرط ديگر دست يابی به سعادت از ديدگاه اديان آسمانی است ،مبتنی است بر عمل
6

به دستورهای دينی و ركن اصلی دين ،اعتقاد به وجود خداوند است .بنابراين ،سعادت
انسان ،در گروی شناخت خداوند خواهد بود.
انواع شناخت

برای شنا خت ،تقسيم های مختلفی ذكر شده است كه به مهمترين آنها كه با اين بحث
تناسب دارد ،اشاره می شود:
شناخت جزئی (شخصی) و کلّی

شناخت بر حسب شيئی مورد شناخت ،بر دو نوع است:
شناخت جزئی (شخصی) :شناختی است كه متعلق آن ،امری جزئی و شخصی است و
قابل تطبيق بر افراد متعدّد نيست .اين نوع شناخت ،در محسوسات با حواس و بصورت
ادراك حسی حاصل می شود و در غير محسوسات ،تنها از طريق علم حضوری و شهودی
امكان پذير است.
شناخت کلّی :شناختی است كه با مفاهيم عقلی حاصل می شود و در حقيقت ،به عناوين
كلی موجودات تعلق می گيرد و بالعرض ،به افراد و اشخاص نسبت داده می شود.
شناخت حضوری و حصولی

شناخت بر حسب بودن يا نبودن واسطه ميان درك كننده و درك شونده ،بر دو گونه
است:
شناخت حضوری :شناخت حضوری نوعی از شناخت است كه در آن ،شيئی مورد
ن
شناخت ،بدون واسطه نزد درك كننده حاضر است؛ مانند شناخت انسان به خود (م ِ
درك كننده) يا به نيروهای درونی و فعل و انفعاالت نفسانی خود ،همچون اراده و محبّت.
اين نوع شناخت ،همواره شخصی است و قابل آموزش و يادگيری نيست؛ زيرا در آموزش و
يادگيری ،گوينده يا نويسنده بوسيله الفاظ و عبارات ،مفاهيم و معانی ويژه ای را به ذهن
شنونده يا خواننده منتقل می نمايد؛ ولی علم حضوری از قبيل معانی و مفاهيم ذهنی
نيست تا بتوان با گفتار يا نوشتار به ديگری انتقالش داد.
شناخت حصولی :شناختی است كه با وساطت به صورت يا مفهوم ذهنی تحقّق می يابد.
از ويژگی های چنين شناختی ،امكان آموزش و يادگيری آن بوسيله گفتار و مانند آن
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است ،تمام شناخت های حسی و عقلی از اين گونه اند .اين شناخت براساس متعلق خود،
به دو قسم تقسيم می گردد:
 -1شناخت حصول كلّی كه در آن ،صورت يا مفهوم ذهنی بر افراد متعدد قابل
انطباق است.
 -2شناخت حصولی جزئی كه در آن ،صورت يا مفهوم ذهنی تنها بر يك فرد
منطبق می شود .اين شناخت تنها در محسوسات و بوسيله حواس بصورت
ادراك حسی حاصل می شود.

* والیت فقیه *

از آنجاييكه ايران يك كشور اسالمی است و بايد بر اساس اسالم اداره شود لذا برای اجرای
قوانين اسالم به يك دستگاه حكومتی اسالمی نياز داريم.در اين قسمت به مطالب مرتبط
با واليت و حكومت اسالمی می پردازيم.
والیت فقیه؛ تكوینى یا تشریعى؟!
مراد از «واليت فقيه» واليت تكوينى نيست بلكه آن چه در صدد اثبات آن هستيم واليت
تشريعى فقيه است .واليت تكوينى كه به معناى تصّرف در عالم وجود و قانونمندى هاى
آن است اساساً مربوط به خداى متعال است كه خالق هستى و نظام خلقت و قوانين
حاكم بر آن است .نمونه هاى كوچكى از اين واليت را گاهى خداوند به برخى از بندگان
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خود نيز عطا مىكند كه بواسطه آن مىتوانند دخل و تصرّفاتى در موجودات عالم انجام
دهند .معجزات و كراماتى كه از انبيا و اولياى الهى صادر مىشود از همين باب است .به
اعتقاد ما شيعيان ،وسيع ترين حدّ واليت تكوينى در ميان بندگان ،به پيامبر اسالم و
امامان معصوم بعد از آن حضرت داده شده است .به هر حال در بحث واليت فقيه صحبت
از تصرّف در نظام خلقت و قانون مندى هاى مربوط به طبيعت نيست؛ گر چه ممكن است
احياناً فقيهى از چنين ويژگى نيز برخوردار بوده داراى كراماتى باشد.
مسأله اى كه در ارتباط با اداره امور جامعه ،هم براى پيامبر و امام معصوم و هم براى فقيه
وجود دارد بحث «واليت تشريعى» آنهاست .واليت تشريعى يعنى واليت قانونى؛ يعنى
اين كه فردى بتواند و حق داشته باشد از طريق جعل و وضع قوانين و اجراى آنها در
زندگى مردم و افراد جامعه تصرّف كند و ديگران ملزم به تسليم در برابر او و رعايت آنها
باشند.معناى «النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم» اين است كه تصميمى را كه پيامبر
براى يك فرد مسلمان يا جامعه اسالمى مىگيرد الزم االجراست و بر تصميمى كه خود
آنها درباره مسائل فردى و شخصى خودشان گرفته باشند مقدّم است و اولويّت دارديكى از
شبهاتى كه گاهى بطور كلى در رابطه با اصل واليت فقيه و گاهى نيز به طور خاص در
مورد قيد «مطلقه» مطرح مىشود اين است كه مىگويند واليت فقيه و به خصوص واليت
مطلقه فقيه همان حكومت استبدادى است و واليت مطلقه فقيه يعنى ديكتاتورى؛ يعنى
اين كه فقيه وقتى به حكومت رسيد هر كارى دلش خواست انجام مىدهد و هرحكمى
دلش خواست مىدهد و هر كسى را دلش خواست عزل و نصب مىكند و خالصه اختيار
مطلق دارد و هيچ مسؤوليتى متوجه او نيست .به عبارت ديگر ،مىگويند حكومت دو نوع
است :جوهره حكومت يا ليبرالى و بر اساس خواست مردم است يا فاشيستی و تابع رأى و
نظر فرد است و با تبيينى كه شما از نظام واليت فقيه مىكنيد ،و خودتان صريحاً نيز
مى گوييد ،نظام واليت فقيه يك نظام ليبرالى نيست؛ پس طبعاً بايد بپذيريد كه يك نظام
فاشيستى است.
در پاسخ اين شبهه بايد بگوييم تقسيم حكومت به دو قسم و انحصار آن به دو نوع ليبرال
و فاشيست ،يك مغالطه است و به نظر ما قسم سوّمى هم براى حكومت متصوّر است كه
حاكم نه بر اساس خواست و سليقه مردم (حكومت ليبرالى) و نه بر اساس خواست و
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سليقه شخصى خود (حكومت فاشيستى) بلكه بر اساس خواست و اراده خداى متعال
حكومت مى كند و تابع قوانين و احكام الهى است و نظام واليت فقيه از همين قسم سوّم
است بنابراين فاشيستى نيست.واليت مطلقه فقيه بدان معناست كه دامنه اختيارات واليت
فقيه محدود به حدضرورت وناچاری نيست بلكه مطلق است وحتی جايی راهم كه مساله
به حدناچاری نرسيده ولی دارای توجيه عقلی وعقاليی است شامل ميشود ،پس از آنجايی
كه واليت فقيه ،به جز در موارد محدودی با واليت پيامبر و امامان معصوم(عليهم السالم)
هيچ تفاوتى ندارداز آن به «واليت مطلقه فقيه» تعبير مىشود.
والیت فقیه؛ تقلیدى یا تحقیقی؟!
از آن جهت كه مسأله واليت فقيه دنباله بحث امامت است لذا گاهى گفته مىشود اين
مسأله از «مسائل كالمى» و از مباحث مربوط به «علم كالم» است .علم كالم ،در معناى
خاصّ آن  ،علمى است كه به مباحث مربوط به اصول دين ،يعنى مباحث مربوط به خدا و
نبوّت و معاد مىپردازد  .بدنبال اثبات امامت امام معصوم اين سؤال مطرح مىشود كه «در
زمانى مثل زمان ما كه عمال دسترسى به امام معصوم وجود ندارد تكليف مردم و رهبرى
جامعه اسالمى چيست؟» و بدنبال اين سؤال است كه بحث واليت فقيه مطرح مىشود .از
آن جا كه مشهور است «تقليد در اصول دين جايز نيست» برخى تصوّر كردهاند كه چون
مسأله واليت فقيه به ترتيبى كه گفته شد از مباحث اصول دين و علم كالم است بنابراين
مانند بحث اثبا ت وجود خدا و يا نبوّت پيامبر ،اين بحث هم يك مسألهاى است كه هر
كسى خودش بايد برود تحقيق كند و خالصه اين كه تقليدى نيست.
امّا واقعيت اين است كه چنين تصوّرى درست نيست و در اين رابطه بايد بگوييم كه اوّال
اين گونه نيست كه هر مسألهاى كه از مسائل علم كالم و از فروعات مربوط به اصول دين
باشد تقليد در آن جايز نيست و حتماً هر شخصى خودش بايد با دليل و برهان معتبر آن
را اثبات كند بلكه بسيارى از مسائل كالمى وجود دارد كه مردم بايد در آن تقليد كنند و
ببينند كسى كه صاحب نظر در آن زمينه است چه مىگويد .مسأله واليت فقيه هم گر
چه از جهتى يك مسأله كالمى و از فروعات بحث نبوّت و امامت است اما به لحاظ
ماهيتى كه دارد از آن دسته مسائلى است كه هر شخص خودش توانايى و تخصّص الزم
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براى تحقيق در مورد آن را ندارد و لذا بايد به گفته شخص ديگرى كه متخصّص و مورد
اعتماد است تكيه كند.
و ثانياً ،گر چه مسأله واليت فقيه ازاين نظر كه دنباله بحث امامت است يك مسأله كالمى
و از فروعات مربوط به مباحث اصول دين است اما يك بحث فقهى به شمار مىرود .و به
همين دليل هم فقها در كتاب ها و مباحث فقهى خود آن را عنوان نموده اند .و شكّى
نيست كه در مسائل مربو ط به فروع دين تقليد جايز و بلكه نسبت به بسيارى از افراد
واجب است.
چرا اداره جامعه با ولی فقیه؟!
ادلّه اثبات والیت فقیه
داليلى كه براى اثبات واليت فقيه اقامه شده به دو دسته ادلّه عقلى و ادلّه نقلى تقسيم
مىگرددكه در اين جزوه تنها به يك مورد از هر كدام اشاره می شود.
الف ـ دلیل عقلى
اين دليل بطور خالصه از مقدمات ذيل تشكيل مىشود:
الف ـ براى تأمين مصالح فردى و اجتماعى بشر و جلوگيرى از هرج و مرجو فساد و
اختالل نظام ،وجود حكومت در جامعه ضرورى و الزم است.
ب ـ حكومت ايده آل و عالى ترين و مطلوب ترين شكل آن ،حكومتى است كه امام
معصوم(عليه السالم) در رأس آن باشد و جامعه را اداره كند.
ج ـ بر اين اساس كه هنگامى كه تأمين و تحصيل يك مصلحت الزم و ضرورى در حدّ
مطلوب و ايده آل آن ميسّر نباشد بايد نزديك ترين مرتبه به ح ّد مطلوب را تأمين كرد،
لذا در بحث ما هم هنگامى كه مردم از مصالح حكومت معصوم(عليه السالم) محروم بودند
بايد بدنبال نزديك ترين مرتبه به حكومت معصوم باشيم.
د ـ اقربيت و نزديكى يك حكومت به حكومت معصوم(عليه السالم) در سه امر اصلى
متبلور مى شود :يكى علم به احكام كلّى اسالم (فقاهت) ،دوّم شايستگى روحى و اخالقى
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به گونه اى كه تحت تأثير هواهاى نفسانى و تهديد و تطميعها قرار نگيرد (تقوى) ،و سوّم
كارآيى در مقام مديريت جامعه.
بر اساس اين مقدمات نتيجه مىگيريم :پس در زمان غيبت امام معصوم(عليه السالم)
كسى كه بيش از ساير مردم واجد اين شرايط باشد بايد زعامت و پيشوايى جامعه را عهده
دار شود و با قرار گرفتن در رأس حكومت ،اركان آن را هماهنگ نموده و بسوى كمال
مطلوب سوق دهد .و چنين كسى جز فقيه جامع الشرايط شخص ديگرى نخواهد بود.
ب ـ دلیل نقلى :
روايتى كه در بين فقهاء به «توقیع شریف» مشهور است .اين توقيع را عالم بزرگ شيعه،
مرحوم شيخ صدوق در كتاب اکمال الدین خود آورده است .اين توقيع پاسخى است كه
حضرت ولى عصر (عليه السالم) در جواب نامه اسحاق بن يعقوب كه سؤاالتى را به محضر
شريف آن حضرت ارسال داشته مرقوم داشته اند .از جمله سواالت اين است كه در مورد
«حوادث واقعه» كه در زمان غيبت پيش خواهد آمد وظيفه ما چيست؟ آن حضرت در
اين باره مىفرمايند:
وَ اَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةِ فَارْجِعُوا فِيهَا اِلَى رُوَا ِة حَدِيثِنَا فَ ِانَّهُمْ حُجَّتِى عَلَيكُمْ َو اَنَا حُجَّةُ اللَّهِ
عَلَيهِمْ( )1اكمال الدين ،ج  ،1ص .483

و امّا رخدادهايى كه پيش مى آيد پس به راويان حديث ما مراجعه كنيد زيرا آنان حجت
من بر شمايند و من حجت خدا بر آنان هستم.
اگر منظور از «حوادث واقعه» و «رواة حديث» در اين توقيع معلوم گردد آن گاه داللت آن
بر مدّعاى ما كه اثبات واليت فقيه است روشن خواهد شد.
در مورد توضيح مراد از «حوادث واقعه» كه در متن توقيع شريف آمده بايد بگوييم بسيار
بعيد است كه منظور اسحاق بن يعقوب از آن ،احكام شرعى بوده باشد زيرا اوّال براى
شيعيان معلوم بوده كه در اين گونه مسائل بايد به علماى دين مراجعه كنند و نيازى به
سؤال نداشته است .همانگونه كه در زمان حضور خود ائمه(عليهم السالم) به علّت
مشكالتى نظير دورى مسافت و امثال آنها كه وجود داشته امامان شيعه مردم را در مورد
مسائل شرعى به افرادى نظير يونس بن عبدالرحمن ارجاع مىدادند .همچنين نوّاب اربعه
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در زمان غيبت صغراى امام زمان(عليه السالم) (كه هر چهار نفر آنان از فقها و علماى دين
بوده اند) گواه روشنى بر اين مطلب است؛ وخالصه اين مسأله براى شيعه چيز تازهاى
نبوده است .و ثاني ًا اگر منظور اسحاق بن يعقوب از حوادث واقعه ،احكام شرعى بود قاعدت ًا
بايد تعبيراتى نظير «وظيفه ما در مورد حالل و حرام چيست؟» و مانند آنها را بكار مىبرد
كه تعبير رايجى بوده و در ساير روايات هم بسيار بكار رفته است و به هر حال ،تعبير
«حوادث واقعه» در مورد احكام شرعى به هيچ وجه معمول و متداول نبوده است .و ثالثاً
اصوال داللت الفاظ ،تابع وضع آنهاست و كلمه «حوادث واقعه» به هيچ وجه از نظر لغت و
داللت وضعى به معناى احكام شرعى نيست بلكه معناى بسيار وسيع ترى دارد كه حتماً
شامل مسائل و مشكالت و رخدادهاى اجتماعى نيز مىشود.بنابراين ،سؤال اسحاق بن
يعقوب از محضر حضرت ولى عصر(عليه السالم) در واقع اين است كه در مورد مسائل و
مشكالت اجتماعى جامعه اسالمى كه در زمان غيبت شما پيش مىآيد وظيفه ما چيست
و به چه مرجعى بايد مراجعه كنيم؟ و آن حضرت در جواب مرقوم فرمودهاند كه در اين
مورد به «راويان حديث ما» مراجعه كنيد .اكنون ببينيم مراد از «راويان حديث» چه
كسانى هستند.
ممكن است كسى بگويد منظور از «راويان حديث» هر كسى است كه مثالً كتاب اصول
كافى يا وسائل الشيعه يا هر كتاب روايى ديگر را بر دارد و احاديث و روايات آن را براى
مردم بخواند و نقل كند .امّا با اندكى دقّت و توجّه معلوم مىگردد كه اين تصوّر درست
نيست .زيرا كسى كه در زمان ما مىخواهد از قول پيامبر(صلى اهلل عليه وآله) يا امام
صادق و ساير ائمه(عليهم السالم) حديث و روايتى را نقل كند بايد به طريقى احراز كرده
باشد كه اين حديث واقعاً از پيامبر يا امام صادق يا امام ديگر است ،و در غير اين صورت
حق ندارد و نمى تواند بگويد امام صادق چنين فرموده و اگر در حالى كه آن حديث و
روايت به هيچ طريق معتبرى برايش ثابت نشده معهذا آن را به امام صادق و يا ساير ائمه
و معصومين(عليهم السالم) نسبت دهد از مصاديق كذب و افتراى بر پيامبر و امامان
خواهد بود كه گناهى بزرگ است .به عبارت دقيق تر ،اگر كسى بخواهد حديثى را از
پيامبر يا امامى نقل كند حتماً بايد بتواند بر اساس يك حجّت و دليل شرعى معتبر آن را
به امام معصوم نسبت دهد .و واضح است كه اين گونه نقل حديث كردن نياز به تخصّص
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دارد و تخصّص آن هم مربوط به علم پزشكى يا مهندسى يا كامپيوتر و ساير علوم نيست
بلكه مربوط به علم فقه است و «فقیه» كسى است كه از چنين تخصّصى برخوردار است.
بنابراين ،مقصود از «راويان حديث» در واقع همان فقها و علماى دين هستند.
با توجّه به توضيحى كه درباره دو واژه «حوادث واقعه» و «رواة حديث» داديم اكنون
معناى توقيع شريف اين مىشود كه امام زمان(عليه السالم) فرمودهاند «درباره مسائل و
مشكالت و رخدادهاى اجتماعى كه در زمان غيبت من در جامعه اسالمى پيش مىآيد به
فقها و علماى دين مراجعه كنيد زيرا آنان حجّت من برشمايند و من حجّت خدا بر آنان
هستم ».و داللت چنين جملهاى بر واليت فقيه در زمان غيبت بسيار روشن و واضح است.
ولی فقيه همان مرجع تقليد؟!
ى فقيه اين است كه مرجع تقليد ،احكام كلّى را (چه در
يك تفاوت مرجع تقليد و ول ّ
مسائل فردى و چه در مسائل اجتماعى) بيان مىكند و تعيين مصداق ،كار او نيست .امّا
ص
كار ولىّ فقيه ،صدور دستورات خاص و تصميم گيرى متناسب با نيازها و شرايط خا ّ
اجتماعى است .از منظر ديگر ،تفاوت بين مرجع تقليد و ولىّ فقيه اين است كه از مرجع
تقليد نظر كارشناسى مى خواهند و اصوال رجوع به مجتهد و مرجع تقليد از باب رجوع
غيرمتخصّص به متخصّص است اما از ولىّ فقيه مىپرسند امر و دستور شما چيست .به
عبارت ديگر ،شأن يكى فتوا دادن و شأن ديگرى دستور دادن و حكم كردن است .نكته
ديگر هم اين بود كه تعدد فقها و مراجع ،و تقليد هر گروه از مردم از يكى از آنان ،امرى
است ممكن و صدها سال است كه بين مسلمانان وجود داشته و دارد و مشكلى ايجاد
نمىكند .امّا فقيهى كه بخواهد به عنوان حاكم و ولىّ امر عمل كند نمىتواند بيش از يك
نفر باشد و تعدّد آن منجر به هرج و مرج اجتماعى و اختالل نظام خواهد شد .و امّا نسبت
به جمع بين دو منصب «مرجعيت» و «واليت امر» در شخص واحد بايد بگوييم كه على
االصول چنين چيزى الزم نيست كه فقيهى كه منصب واليت و حكومت به او سپرده
مىشود  ،مرجع تقليد همه يا الاقل اكثر افراد جامعه باشد بلكه اصوال الزم نيست كه
ى فقيه الزم است ويژگى فقاهت و
مرجع تقليد بوده و مقلّدينى داشته باشد .آن چه در ول ّ
تخصّص در شناخت احكام اسالمى و اجتهاد در آنهاست به اين مقام ،مرجع تقليد بوده و
مقلّدينى داشته باشد و يا البتّه در عمل ممكن است چنين اتفاق بيفتد كه ولىّ فقيه قبل
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از شناخته شدن اتّفاقاً همان مرجع تقليدى باشد كه اكثريت افراد جامعه از او تقليد
مىكنند.
اكنون كه نقش ولی فقيه را در اداره جامعه اسالمی بررسی نموديم الزم به ذكر است ولی
فقيه در دوران دفاع مقدس نقش به سزايی در مديريت بحران ها ايفا كرده است واز آن
جا كه در زمان جنگ تحميلی فرماندهی كل قوا در اختيار حضرت امام خمينی
(ره)،مرجع تقليد مردم بود؛ اين باعث می شد كه مردم رفتن به جبهه ها را برای خود
تكليف بدانند و اين مسأله در پيروزی دفاع مقدس نقش اساسی داشت.

* دفاع مقدس *

" ما افتخار می كنيم كه در اين نبرد طوالنی و نابرابر ،فقط با تكيه بر سالح ايمان و توكل
بر خدای بزرگ و دعای بقيه اهلل(عج) و اعتماد به نفس و همت دالور مردان و شيرزنان
صحنه ی كارزار به پيروزی رسيده ايم و خدا را سپاس می گزاريم كه منت هيچ قدرت و
كشور و ابر قدرتی در جنگ بر گردن ما نيست (".امام خمينی ( ره ) ) 1
"جنگ تحميلی – يعنی دفاع مقدس ملت ايران – نشان داد كه يك ملت در سايه ی
اتحاد ،ايمان به خدا  ،در سايه ی حسن ظن به خدای متعال و صدق وعده ی الهی می
تواند از همه ی گذرگاه های دشوار گذر كند و می تواند در مقابل دشمن بياستد و می

 1صحفه نور جلد ،2صفحه 119
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تواند دشمن را وادار به هزيمت كند،جنگ تحميلی اين را به همه ما نشان داد(".حضرت
آيت اهلل خامنه ای )2
چه ضرورت هایی باعث پرداختن به دفاع مقدس در زمان حاضر می شود؟

.1اين عرصه،مقوله ای ارزشی و بخشی از تعاليم انبيا از ابتدای خلقت را تشكيل می دهد.
معارف اهل بيت در سيره ی شهدا مثل طهارت  ،صبر،عبادت و (...آن چه اسالم به آن
اشاره دارد )ديده می شود.
 . 2تشكيل دهنده ی هويت و انسجام ملی:همه ی اقوام و اديان در جنگ حضور داشتند.
همه ی اقشار و انصاف گوناگون نيز بودند.كمتر مقوله ای است كه همه را در كنار هم
جمع كرده باشد.
 . 3دفاع مقدس باعث ارتقای شان جمهوری اسالمی در دنيا شد و ما نياز به معرفی دوباره
ی اين جايگاه داريم.
ايران كه در زمان پهلوی مدافع منافع آمريكا بود و پس از فتح خرمشهر چهره ای دوباره
در بين همه پيدا كرد و ما نياز به بازخوانی اين اقتدار داريم.گرچه آمريكا و دشمنان،تالش
برای كوچك نشان دادن آن كردند ولی باز هم موفق نشدند.
 .4دفاع مقدس نمونه ای كامل از الگوی اسالمی پيشرفت است.
توسعه ی اسالمی :توسعه ی اسالمی نيازمند توسعه ی فرهنگی است و يك فرهنگ
معاصر غنی است و در واقع غنی ترين است.زيرا هر الگويی نيازمند فرهنگی مولد است.تا
نقش حمايت و پشتيبانی از آن الگو را ايفا كند .با وجهه و ساز و كار های نهاد اجتماعی و
دنيای امروز،تنها فرهنگ مطل وب،فرهنگ دفاع مقدس است.فرهنگی كه از شاخصه های
آن؛بومی بودن،كارآمدی،عملكرد مطلوب،وجود ابعاد مختلف و قابل سرايت به بخش ديگر
است.

2بيانات در يادمان شهدای شرق كانون khanei.ir،
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به عبارتی رشد و جهش عملی به كمك فرهنگ دفاع مقدس تحقق می يابد.
اگر به سير جنك كه رسيدن از ضعف و شكست به پيروزی و اقتدار بود،توجه
كنيم،برگرفته از شناخت عميق و نهادينه شدن و تطبيق ساز و كارهای اسالمی با رسوم
وعرف و تكنولوژی و وضعيت سياسی اجتماعی و به عبارت دقيق،تولد فرهنگ جديد به
نام دفاع مقدس بود و در جامعه ی فعلی ما به اين عنصر برای حل مسائل و مشكالت
خرد و كالن محتاجيم3.
چرا آغاز جنگ را هفته دفاع مقدس می نامیم ؟

اساسا هر كشوری پايان جنگ يا بحرانی را گرامی می دارد.به ويژه اينكه در پايان
جنگ،ايران پيروز ميدان بود و در ابتدا وضعيت خوبی نداشت.
به عالوه به جز دفاع مقدس،همه جنگ هايی كه در عصر معاصر ايران اتفاق افتاده با از
دست دادن بخشی از خاك ايران همراه است .به طوری كه در دويست سال گذشته (از
زمان فتحعلی شاه قاجار به ب عد)نزديك به يك ميليون كيلومتر مربع از خاك ايران جدا
شد.
پایان جنگ:

جنگ تحميلی با تحريك و حمايت همه جانبه ی استكبار جهانی،توسط رژيم بعثی عراق
بر مردم ايران تحميل شدكه تمام سرزمين اسالمی اعم از شهر ها و روستاها را درگير
كرد.جنگ تحميلی،از بزرگترين و بی سابقه ترين جنگ متعارف در قرن حاضر است .چون
جنگ جهانی اول و دوم مدتی كمتر از  8سال بودو جنگ ها يكديگر مثل ويتنام شمالی
و جنوبی نيز به عنوان يك جنگ متعارف نيست.
تاريخ برای ايران از اين جنگ،شرف و آزادگی و مقاومت و برای متجاوزان و متحدان آنها
جز زشتی ياد خواهد كرد.

3دكتر معز خادم الحسينی  ،سايت آفتاب با تلخی

17

امام خمينی ":هرروز ما در جنگ بركاتی داشته ايم كه در همه ی صحنه ها از آن بهره
جستيم.ما انقالبمان را در جنگ به جهان صادر نموده ايم.ما مظلوميت خويش و ستم
متجاوزان را در جنگ ثابت نموده ايم .ما در جنگ پرده ی از چهره ی تزوير جهان خواران
كنار زده ايم .ما در جنگ دوستان و دشمنانمان را شناخته ايم.ما در اين جنگ به اين
نتيجه رسيده ايم كه بايد روی پای خود بياستيم.ما در جنگ ابهت دو ابرقدرت شرق و
غرب را شكستيم .ما در اين جنگ ريشه های انقالب پربار اسالمی مان را محكم می
كرديم.ما در جنگ به مردم جهان و خصوصا مردم منطقه نشان داديم كه عليه تمامی
قدرت ها و ابر قدرت ها می توان ساليان سال دفاع كرد(.منشور روحانيت،اسفند)67
بعد از جنگ :

جنگ با تمام فراز و فرود هايش به آتش بست ختم شد .اين آتش بست در هاله ای از
ابهام است.تكليف بندهای قطع نامه ی  598چه شد؟ كدام يك از بند های قطع نامه به
طور جدی پيگری شد؟دفاع مقدس از آغاز تا مقاومت و تنبيه متجاوز ،بيش از 91
عمليات كوچك و بزرگ در خود جای داده است .تلخی ها و شيرينی های بسياری را در
ياد ها زنده می كند .هرچند جنگ تلخ بود اما شيرينی را به اين مردم هديه داد كه در
حالت عادی سال ها برای رسيدن به آن بايد تالش كرد
بنا به فرمايش امام كه فرمودند":جنگ تا پايان رفع فتنه ".بنابراين ما نمی توانيم پايانی
برای جنگ متصور باشيم.امام فرمودند ،جنگ نعمت است .آثار اين نعمت و بركت آن
همان آغاز جنگ است نه با پذيرش قطعنامه .چرا كه عليرغم پيروزی رزمندگان،اين
پ يروزی به ذايقه ی رزمندگان و مردم شيرين نيامد.زيرا امام پذيرش قطعنامه را به جام
زهر و تلختر از آن تعبير كرد.
قصه امام حسن (ع) و قضيه صلح،آن هم صلح تحميلی بود.برای اين كه امام
حسن،دوستان خودش  ،يعنی آن اشخاص خائنی كه دور او جمع شده بودند ،او را جوری
كردند كه نتوانست خالفش را بكند،صلح كرد.صلح تحميلی بود .اين صلحی كه به ما می
خواهند بگويند،اين است(. ....امام خمينی،نيمه ی پنهان ،رازقطنامه )
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در حالی كه شروع جنگ و ادامه ی ان را نعمت تلقی كردند ،رزمندگانی كه در جنگ
بودند،بعد از رضای خدا  ،دوست داشتند رهبرشان،پايان جنگ را شيرين تلقی كند .امام
در تاريخ ، 67/12/3هفت ماه بعد از جنگ در جمع طالب فرمودند  " :جنگ ما جنگ
حق و باطل بود و تمام شدنی نيست،جنگ ما جنگ فقر و غنا بود .جنگ ما جنگ ايمان و
رذالت بود و اين جنگ از آدم تا ختم زندگی وجود دارد.
آیا با بیان این گفتار می شود پایانی برای دفاع مقدس قایل بود ؟ که بر اساس آن
بزرگداشتی گرفت؟

" هدف از نام گذاری روزها و هفته های خاص،بزرگداشت ارزش ها و شناسايی پيوند های
دينی،ملی  ،فرهنگی،علمی،سياسی و  ...در جامعه است كه منجر به نوعی همكاری
عمومی می شود" ولی آغاز جنگ چرا؟
می شود به عن وان اولين گام برای دفاع از هرچه كه به دست آورده ای جشن گرفت.به
قول دكتر چمران " :وقتی شيپور جنگ نواخته می شود مرد از نامرد مشخص می شود".
امام خمينی (ره) می فرمايند " :الزم است ملت شريف ايران عموما و خصوصا دولت
مردان و گويندگان و نويسندگان و شاعران و هنرمندان از اين قشر های فداكار  ،هريك به
سهم خود قدر دانی نمايند و مراحل مختلف پيروزی اين حماسه آفرين ها را با گفتار و
نوشتار و كردار خود در معرض نمايش گذارند و در محافل"هفته ی جنگ " فوايد و پيامد
های آن را برشمارند و روح شجاع اين رزمندگان بزرگ را هرچه بيشتر تقويت كنند4.
راه های حفظ انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل آینده چگونه است؟
چگونه انديشيدن درباره ی تاريخ و آگاهی از آن  ،عاملی است برای روشن شدن خواست
های ما ،اين انديشه يا به ما روشنايی می دهد و يا ما را از راه به در كرده و از واقعيات
غافل می كند.

 4صحيفه ی نور_مجموعه ی رهنمود های امام خمينی ( بهمن  ) 67جلد سيزده ،ص  ،94منبع :سايت
ساجد
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دامنه ی تاثير گذاری فرهنگ جبهه با پيچيدن آوازه اش در ميان ديگر جوامع مسلمين
خاصه در لبنان و افغانستان و كشور های منطقه ی خليج فارس گسترده شد .تاثير عميق
فرهنگ دفاع مقدس در زندگی مردم و در اعتقادات مذهبی امت مقاوم و حزب اهلل انكار
پذير نيست .اهميت اين موضوع وقتی بيشتر نمايان می شود كه ببينيم مقام معظم
رهبری نيز در فرمايشات گوهربارشان مدام بر اين موضوع تاكيد دارند".می بايست اين
فرهنگ با جديت تمام در سياست ها و برنامه ريزی های فرهنگی  ،اجتماعی و اقتصادی
كشور لحاظ و تثبيت گردد.بر همين اساس  ،بايد با آفت ها و ضد ارزش های دفاع مقدس
كه همانا رفاه طلبی و راحت طلبی و دنيا خواهی است مقابله كرد ".
نهادینه کردن ارزش ها در بین نسل جوان :

در پرتوی ارزش ها انسان ها متحول شده و در قالب فرهنگ و فلسفه ی حياتی كه به آن
معتقدنداستحكام روانی  ،شخصيتی و اجتماعی پيدا می كنند و به هويت ملی می رسند.
زير ساخت های فكری هر جامعه ای منبعث از فرهنگ حاكم بر آن جامعه است و مقوله
ی فرهنگ رابطه ی مستقيمی با زير ساخت های جامعه دارد بنابراين ،برای تغيير در
حاكميت هر جامعه ای ابتدا بايد از تغيير در فرهنگ آن جامعه شروع گردد كه در اين
برحه از زمان دشمن ان دين و قرآن و كشور های سلطه گر چه در داخل و چه در خارج
برای نيل به تغيير در نوع حاكميت در جامعه  ،تهاجم به نظام های فرهنگی را سرلوحه
ی سياست های توسعه طلبانه ی خود قرار داده اند.
نهادينه كردن ارزش ها در جامعه نياز به برنامه ريزی و سازماندهی دارد و مسئوليت اين
كار بر عهده ی تمامی نهاد های فرهنگی جامعه است كه با انجام امور كليدی و مبنايی ،
قدم های اساسی در جهت ارائه ی الگو های درست به نسل جوان برداشته شود و نياز
های متناسب با ارزش های انقالب را جوابگو باشد.
آموزش و پرورش و صدا و سيما مهمترين نهاد های پر مخاطب كشور هستند  .ديگر
رسانه های گروهی ازجمله مطبوعات و وسايل صوتی و تصويری و اطالع رسانی نوين می
تواند نقش قابل توجهی در تبين ارزش ها و فرهنگ ها داشته باشد.
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پيامبرگرامی اسالم(ص) با ترويج فرهنگ جهاد و شهادت توانست با جمع اندك و ناتوان (
به لحاظ مادی) مسلمانا ن صدر اسالم،نصرت و ياری خداوند متعال را كسب كرده و
بزرگترين ضربه ها را به شرك زده و سبب تثبيت و گسترش اسالم شود.
توجه به چند نكته در اين باره ضروری است :
-

بررسی و تبيين سيره ی معصومين (ع)،حضرت امام خمينی (ره) و مقام معظم
رهبری به عنوان الگو های قابل قبول
ت عيين استراتژی دفاع فرهنگی با بهره گيری اصولی از ارزش های هشت سال
دفاع مقدس و اخالق و رفتار رزمندگان به عنوان برگزيده ای بازبينی شده در
حوزه ی دست آوردهای فرهنگی انقالب اسالمی5.

آيا از تجارب و آموزه ها ی دفاع مقدس می توان در مقابله با تحريم ها استفاده نمود؟
در برخورد با اين موضوع پيچيده يعنی زنده و فعال كردن امری ثابت و هدايت آن در
امری جاری و متغير به منظور تاثير گذاشتن بر آن،آنچه انجام شده قابل تقدير است ،ولی
كافی نيست و سختی كار و وجود موانع بزرگ هم نبايد جلوی استفاده ی حداكثری از
اين ميراث بزرگ را بگيرد اگر تا كنون جامعه برای كاوش بيشتر در دفاع مقدس و تمسك
به ارزش های واالی آن و به كار بستن آن اضطراری احساس نمی كرد،به نظر می رسد
طی سال های اخير كه دشمنان ايران اسالمی تصميم گرفتند برای فشار بيشتر بر مردم و
واداشتن به دست برداشتن از مواضع و حقوق قانونی و انسانيشان،از سالح تحريم سخت
تر استفاده كنند،اين اضطرار تمام قد آشكار شده است.در اين راستا بايد دانست كه با
رجوع عالمانه و باورمندانه به آموزه های دفاع مقدس می توان با تحريم های شدت يافته
امروز دشمن مقابله كرد .برای رسيدن به اين هدف از تركيب مسائل دفاع مقدس و
وضعيت موجود استفاده شده است.
-

از بعد اخالقی " جنگ " مذموم ترين پديده ای است كه با اراده ی انسان شكل
می گيرد".مذموميت" پرده ی اول جنگ و صفتی است متوجه آغازگر جنگ.

5محقق اعظم افشار،سايت ساجدwww.navideshahed.com ،
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-

پس از شروع جنگ پرده ی اول كنار می رود و پرده های ديگر آن آشكار می
شود .اخالق جزئی از اجزای مختلف جنگ می شود كه در پرده های بعدی خود
را بروز می دهد و در بردارنده ی زشتی و زيبايی های مختلف است.
فرآيند تحريم در انقالب اسالمی :مواضع و حركت انقالب اسالمی از همان آغاز
ضد استكباری بود و پس از انقالب نيز در آن تغييری ايجاد نشد و آمريكايی ها
پس از تالش زياد در ماه های اول پيروزی انقالب برای يافتن راه های نفوذ
برای بازگشتن به جايگاه گذشته،نقاب از چهره برداشتند و علنا عليه انقالب
اسالمی مواضع تند و معاندانه گرفتند و زعم خود برای تنبه ايران سياست
تحريم را بكار بردند .چند نمونه از تحريم ها  14( :نوامبر :1979جيمی كارتر
طی بخشنامه  12171دستور ضبط  12بيليون از دارايی های ايران در آمريكا و
تحريم كليه واردات از ايران را تحريم كرد ،در مقابل گروگان گيری سفارت
آمريكا در ايران)(آوريل:1981كارتر كليه ی مبادالت تجاری با ايران(به استثنای
كمك های انسان دوستانه)و مسافرت اتباع آمريكايی به ايران را ممنوع كرد).
(19ژانويه  :1981در پی آزاد سازی گروگان ها و امضای قرارداد الجزيره،تحريم
اقتصادی عليه ايران لغو ودارايی های آن از مصادره خارج شد(به استثنای
بخشی كه به علت مطالبات شركت های آمريكا مسترد نشد ).و...

در ادامه ی اين روند از سال  2115كه سياست هسته ای ايران تغيير اساسی
كرد،تحريم ها وارد مرحله ی سختگيرانه تر شد و اين تحريم ها تا كنون اداكه
دارد.هدف دشمن از تحريم در زمان جنگ از پای درآوردن رزمندگان و در پشت
جبهه نيز نااميد و ناراضی كردن مردم بود ،امروز هدف او دست كشيدن از فعاليت
های هسته ای و كوتاه آمدن از مواضع به حق در برابر قضيه ی فلسطين و نيز در
تنگنا قرار دادن مردم در اداره ی زندگی و در نتيجه اعتراض به نظام است.
برخورد امام با رزمندگان و مردم و تحريم،پس از اولين موج تحريم اقتصادی،امام
(ره) در سال  58در جمع پاسداران می فرمايند":هرچه می خواهند آنها فشار بياورند
و نقشه بچينند برای اين كه محاصره ی اقتصادی بكنند.ما از محاصره ی اقتصادی
باكی نداريم،مگر دنيا تابع آقای كارتر است كه وقتی بگويد بايد محاصره اقتصادی
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شود همه ی دنيا بگويند چشم! ما محاصره ی اقتصادی می كنيم  .اين اشتباهاتی
است كه اين ابرقدرت های خالی از عقل می كنند.حااليی كه من يك قدرتی
دارم،تمام مردم،تمام عالم،تابع من هستند ".ايشان در 11دی همان سال
فرمودند ":اگر ما را محاصره ی اقتصادی بكنند ما فعال تر می شويم  ،به نفع ما است،
از اينهم هيچ نترسيد".
در آن زمان مردم خم به ابرو نياوردند و با اينكه در زمان رد محل زندگی خود در
وضعيت سختی بودند  ،جبهه و رزمندگان را بر خود مقدم داشتند و بی محاسبه به
جبهه كمك كردند .كه همه ناشی از ظرفيتی بود كه تا آن زمان آن گونه كشف
نشده بود ":ايمان و توكل به خدا"
بايد به اين موارد با الگو گيری از گذشتگان توجه كرد.
-

آموختن چگونگی كنار آمدن با كمبود ها،تالش همه جانبه و فراگير برای تامين
نياز های اساسی در داخل و ضمانت بقای آن ،منفعل نشدن در برابر تحريم
ها؛پس از تفكيك نياز های ضروری و غير ضروری ،نياز غيرضروری را حذف و
نياز های ضروری را در حد امكان كاهش داد.

در اين ميان امتداد مردمی و اجتماعی،مديران و مسئوالن،اعتقادات و باورها  ،تقويت
و تحكيم بنياد ها،هنر و سرعت انتقال مردم از وضعيتی به وضعيتی ديگر و ...نياز
است6.
شيطان حكومت خويش را بر ضعف ها و ترس ها و عادات ما بنا كرده است و اگر تو
نترسی و از عادات مذموم خويش دست برداری و ضعف خويش را با كمال خليفه اللهی
جبران كنی،ديگر شيطان را بر تو تسلطی نيست(.شهيد مرتضی آوينی،دفتر طرح
واليت،تابستان )1392

،6رضا گرمابدری؛ منبع  :بصيرت www.farsnews.com
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* مین جا مانده از دیروز* ...
« همين كه حاال معمول شده در بيان ها و در تلويزيون و توی تبليغات و توی زبانها ،همه
می گويند :جنگ نرم؛ راست است ،اين يك واقعيت است؛ يعنی االن جنگ است .البته
من اين حرف را امروز نمی زنم ،من بعد از جنگ سال 1367هميشه اين را گفته ام ،بارها
و بارها .علت اين است ك ه من صحنه را می بينم؛ چه بكنم اگر كسی نمی بيند؟! من دارم
می بينم صحنه را ،من می بينم تجهيزات را ،می بينم صف آرايی ها،می بينم دهان های
با حقد و غضب گشوده شده و دندان های با غيظ بهم فشرده شده عليه انقالب و عليه
امام و عليه همه ی اين آرمان ها و همه ی آن كسانی كه دل به اين حركت بسته اند را؛
وقتی انسان اين ها را می بيند وجود اين جنگ نرم را باور می كند هر چند ممكن است
عده ای اين ها را نبينند...اين تمام نشده ،و چون تمام نشده ،همه وظيفه داريم» .
مقام معظم رهبری در ديدار با هنرمندان()138886814
پس از پيروزی انقالب اسالمی و پايه گذاری جمهوری اسالمی ايران در منطقه ی
خاورميانه ،قدرت های استكباری به رهبری آمريكا و معاونت انگليس با تمامی توان از
حداكثر پتانسيل های خود برای بازيابی قدرت از دست رفته ی خود در اين خطه ی
جغرافيايی استفاده كردند و بعد از به كار گيری روش های مختلف كودتا ،حمله های
نظامی ،ترورهای كور و در نهايت تحريم های اقتصادی به اين نتيجه رسيدند كه به زانو
درآورد اين ملت جز از طريق روش های نرم و به ظاهر مسالمت آميز امكان پذير نخواهد
بود ،به همين منظور ،هزاران كارشناس وتحليل گر خبره در صدها سازمان و موسسه ی
تحقيقاتی گرد هم آمدند و بر آن شدند تا به صورت تدريجی و طی يك برنامه ی زمان
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بندی شده فكر و روح اين ملت را از وضعيت استكبار ستيزی و مقاومت خارج كرده و
روحيه ی سازش و تمكين در مقابل اربابان را جايگزين آن نمايند.
در ابتدای اين راه بودند كه رهبر معظم انقالب خطر تهاجم فرهنگی ،شبيخون فرهنگی و
در نهايت ،عبارت « ناتوی فرهنگی» را طی مقاطع مختلف مطرح كردند ،ولی آن طور كه
بايد و شايد گوش هايی كه بايد می شنيدند و به مقابله و روشنگری جدی بر

می

خاستند نشنيدند و دشمن آهسته و خزنده نزديك و نزديك تر شد تا جايی كه در
ماجرای كوی دانشگاه سال 1378و  11سال پس از آن ،پس از انتخابات دهمين دوره ی
رياست جمهوری به يك باره و اندكی زودهنگام چهره ی حقيقی خود را برای خوشه
چينی از دسترن ج خود را به نمايش گذاشت واين جا بود كه به وضوح تلفات و مجروحين
جنگ نرم رونمايی شدند .نتيجه ی اين آزمايش و امتحان همچون آب خنكی بود كه روح
و جان نيم خفته ی بسياری از دلسوزان و همراهان انقالب را بيدار و هوشيار كرد و آن ها
متوجه شدند در تمامی اين سال ها كه ما به زندگی روزمره ی خود مشغول بويم ،دشمن
با تمامی توان و با استفاده از همه ی ظرفيت ها مشغول برنامه ريزی و دسيسه چينی
بوده وهزاران فيلم ،صدها سريال و ميليون ها سايت اينترنتی محصول اين تالش ها بوده
است كه امروز روح و جان ما را در معرض تهديد نرم قرار داده است.
برای آشنايی با جنگ نرم ابتدا الزم است به سراغ مفهوم شناسی اين تهديدها برويم:
تهديد های صورت گرفته و طراحی شده بر ضد جريان حق از سوی جريان باطل ،از سه
طريق صورت می پذيرد:
تهديد سخت :اين نوع تهديد عموماٌ در عرصه ی مرزها و حوزه های برون مرزی صورت
می پذيرد .ابزار اين تهديد ،نيروهای نظامی و مسلح هستند و هدف از اين تهديد تسخير
يك سرزمين يا بخشی از يك سرزمين است و پس از موفقيت طرف مهاجم و يا پس از بر
جای ماندن تلفات انسانی فراوان از طرفين پايان می پذيرد و دوره ی آن كوتاه است.
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تهديد نيمه سخت (سرد) :اين نوع تهديد در عرصه ی داخلی ،سازمان ها و ستاد های
يك كشور صورت می گيرد .ابزار آن ،روش های براندازی مانند گسترش دامنه ی تحريم
ها است و هدف آن ،تخريب امنيت اقتصادی است كه در يك پروسه ی ميان مدت شكل
می گيرد.
تهديد نرم :اين تهديد عموما در عرصه های گوناگون فرهنگی ،اجتماعی و سياسی شكل
گرفته وابزار كاربردی آن هم ناتوی فرهنگی در قالب ابزارهای روانی و رسانه ای است.
هدف آن  ،تضعيف ثبات امنيت اجتماعی و فرهنگی بوده و دوره ی آن نيز بلند مدت
است ،از اين رو می توان تهديد يا براندازی نرم را تالش دشمن ،برای تسلط كامل در ابعاد
گوناگون يك جامعه دانست ،كه اين تسلط با زدودن الگوهای رفتاری و هنجارهای ارزشی
جامعه ی مورد تهاجم و جايگزينی الگوها و ارزش های جامعه ی مهاجم محقق ميشود.
در اين نوع تهديد و جنگ  ،كشور مهاجم بدون خون ريزی و طی پروسه ی زمانی ،آرام و
بدون نياز به نيروهای مسلح و با استفاده از استحاله ی فكری و فرهنگی يك جامعه،
سلطه ی همه جانبه ی خود را بر آن جامعه تحميل كرده و با روش نرم افزاری حساب
شده آن ها را مطيع كند .در يك كالم ،می توان جنگ نرم را اين گونه تعريف كرد:
« اجرای برنامه ای حساب شده ،مسالمت آميز و دراز مدت برای نفوذ در اركان سياسی
يك نظام ،به منظور تغيير سيستم سياسی يك كشور با ايجاد تغيير و تحول اساسی در
باورهای اساسی و اصلی  ».و به زبان ساده تر جنگ نرم يعنی تاثير گذاری بر اعتقادات،
احساسات ،باورها ،ارزش ها ،رفتارها و در نهايت سبك زندگی مردم.

جوزف نای

پژوهش گر و نظريه پرداز برجسته ی آمريكايی در كتاب معروف خود تحت عنوان "
قدرت نرم ؛ ابزاری برای موفقيت در سياست جهانی" جنگ نرم را اين گونه تعريف می
كند « :توانايی شكل دهی ترجيحات ديگران و قدرت برای جذب اما نه از طريق اجبار».
در جنگ نرم دشمن مديريت فايل های ذهنی ما را در اختيار می گيرد .در اين صورت،
دشمن است كه تصميم می گيرد ما چه كسی را دوست بشماريم و با چه كسی دشمن
باشيم .به اين ترتيب ،در حوادث و رويدادها با دقت در موضع گيری های دوستان و
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آش نايان متوجه می شويم كه برخی بدون اختيار به كسی كه دشمن ميخواهد ،عالقه مند
ميشوند و با كسی كه دشمنی می ورزند كه دشمن می خواهد.
تاریخچه ی جنگ نرم
جنگ نرم قدمتی به اندازه ی حيات بشری دارد .پيشينه ی جنگ نرم دشمن به آغاز و
تقابل حضرت آدم(ع) و حوا(س) با شيطان برميگردد .جنگ نرم دشمن توسط سردمدار
اصلی آن( ،ابليس) تا ظهور امام زمان (عج) ادامه دارد .آنچه در اين ميان جلب توجه
ميكند ،پيچيده تر شدن جنگ نرم در گذر زمان است.

جنگ نرم در قرآن
خداوند در قرآن كريم در مورد كيفيت تعامل دشمنان می فرما يد:
" ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب و الالمشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم"
بقره 116،كافران اهل كتاب و مشركان دوست ندارند كه از سوی خداوند ،خير و بركتی
برشما نازل گردد .يعنی دشمنان حق دوست ندارند كه شما به سمت كمال و پيشرفت
گام برداريد ،از اين رو ،به مقابله با شما می پردازند تا مانع شما شوند .سپس در آيه ای
ديگر به صراحت به شيوه ی دشمنان در جدا كردن انسان از راه هدايت اشاره می كند و
می فرمايد" :الذين يصدون عن سبيل اهلل و يبغونها عوجا و هم باآلخرة هم يكفرون"
هود 19 ،همانا كه (مردم را) از راه خدا باز می دارند و راه حق را كج و معوج نشان می
دهند و به سرای آخرت كافرند .با تمسك به اين آيه ی نورانی می توان گفت باز دارندگی
نوع بشر از مسير هدايت و كمال با مه آلود كردن فضا و به تصوير كشاندن راه درست به
راه غلط ،همان جنگ نرمی است كه همواره جريان باطل در برابر جريان حق دنبال كرده
است.
ابزار و اهداف جنگ نرم  :با توجه تعريفی كه از جنگ نرم شد ،می توان ابزارهای اين
جنگ را بسيار ساده و كم هزينه دانست .اين سادگی در عين حال ،بسيار پيچيده و
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كاربردی تر از جنگ سخت است ،چرا كه ديگر به لشكركشی و مقاومت های فيزيكی نياز
نيست ،بلكه با تصرف فكر ،انديشه و اراده ی يك جامعه و نفوذ آرام خزنده در اليه های
فكری آن صورت می پذيرد .به تعبير رهبر معظم انقالب اسالمی" :جنگ نرم يعنی جنگ
به وسيله ی ابزار های فرهنگی  ،به وسيله ی نفوذ ،به وسيله ی دروغ ،به وسيله ی شايعه
پراكنی با ابزارها يپيشرفته ای كه امروز وجود دارد؛ ابزارهای ارتباطی كه ده سال قبل،
پانزده سال قبل و سی سال قبل نبود و امروز گسترش پيدا كرده است .جنگ نرم يعنی
ايجاد ترديد در دل ها و ذهن های مردم ".ديدار با نخبگان بسيجی13888984 ،
ابزارهای گوناگونی برای اجرای اين تهديد استفاده ميشود ،مانند تبليغات ،رسانه ،احزاب،
شيوه ی القاء شبهه پراكنی و تربيون و ...هدف همان گونه كه گفته شد ،فتح سنگرهای
فكری و عقيدتی يك جامعه است ،كه رهبر انقالب در اين باره نيز می فرمايند:
" در جنگ نظامی دشمن به سراغ سنگرهای مرزی ما می آيد .مراكز مرزی ما را سعی می
كند منهدم كند تا بتواند در مرز نفوذ كند .در جنگ روانی و آنچه امروز به ان جنگ نرم
گفته می شود در دنيا ،دشمن به سراغ سنگرهای معنوی ما می ايد كه آنها را منهدم
كند ".ديدار با اعضای مجلس خبرگان13888782 ،
ابزار های مورد استفاده در جنگ نرم بسيار گسترده و به سرعت در حال تغيير است و
هرروز شاهد به كارگيری ابزار و روشی نو در اين عرصه هستيم .اما در اين ميان رايج
ترين ابزار های جنگ نرم رسانه  ،اينترنت و شبكه های ماهواره ای اند .نقش رسانه ها در
جنگ نرم تا آنجاست كه به گمان عده ای  ،جنگ نرم همان جنگ رسانه ای است.هرجا
كه قدرتی هست ،حتما در كنار آن رسانه ای قوی نيز وجود دارد و هرجا سياستی اثرگذار
وجود دارد ،همراه با آن رسانه های اثر گذار نيز وجود دارد .رسانه های صوتی ،تصويری و
نوشتاری ،بهترين راه برای تغيير ذهنيت ها و باورها و ارزش های يك ملت اند  .به همين
دليل ،هزينه هايی كه كشورهای غربی در حوزه رسانه می كنند بسيار سرسام آور و خيره
كننده است .برخی معتقدند امروزه اختيار جهان در دست كسانی است كه از رسانه های
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قوی و تاثير گذار برخوردارند .در حال حاضر قدرت رسانه ای و تبليغی جهان  ،چهار
كشور :امريكا ،انگليس  ،فرانسه و آلمان هستند.
نقش و اهميت اينترنت به عنوان يكی از رسانه های پرقدرت ،بركسی پوشيده نيست .با
توجه به جذابيت كم نظير آن و نفوذ گسترده ای كه درجوامع گوناگون پيدا كرده است و
هم چنين هزينه های اندك آن  ،شايد هيچ وسيله ای از وسايل ارتباط جمعی در حال
حاضر  ،قدرت رقابت با آن را نداشته باشد .امروزه می توان فضای مجازی را اصلی ترين
ميدان درجنگ نرم توصيف كرد كه اولين قربانی اين فضا هويت افراد است  .وجود شبكه
های اجتماعی در فضای مجازی سبب می شود كه افراد با هر اسم و عنوانی و با گرايشات
سياسی خاص در بين اعضای اين شبكه ها حضور پيدا كنند و اين فرصت مهيا می شود
كه طی يك برنامه حساب شده و هدفمند طيف گسترده ای از افراد جامعه را با خود
همراه سازند شبكه های اجتما عی در تامين نياز های اطالعاتی نقش به سزايی دارند.
همانطور كه می دانيد مهم ترين ركن شبكه های جاسوسی در سراسر دنيا ،كسب
اطالعات از منطقه هدف به منظور برنامه ريزی و طراحی سياست های راهبردی است .در
اين نقطه است كه نقش شبكه های اجتماعی به عنوان كاربردی ترين منبع تامين كننده
اطالعات خودنمايی می كنند  .فيس بوك با ميليون ها هزار كاربر يكی از محبوب ترين
برنامه های اجتماعی در جهان است  .با توضيحاتی كه ارائه شد شايد الزم باشد كنترل
بيشتری را بر نحوه استفاده مان در خصوص استفاده صحيح از اينترنت اعمال نماييم و در
مورد چرايی رشد روز افزون تعداد كاربران شبكه های اجتماعی كه امروزه در دسترس
قرار دارد همچون فيس بوك ،وی چت ،تويتر ،اسكايپ ،وايبر،تانگو ...تأمل نماييم.
ماهواره؛ بازوی عملیاتی جنگ نرم
شبكه های ماهواره ای كه ا كثر قريب به اتفاق برنامه های آنها با سنت و فرهنگ اسالمی
و ايرانی در تضادند يكی ازمهم ترين تاكتيك ها و ابزارها در جنگ نرم عليه ارزش های
اسالمی و ايرانی است.با نگاهی عميق تر و تحليل محتوای برنامه های اين شبكه ها ،اين
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نكته ظريف آشكار م ی شود كه بسياری از اين داستان های در ظاهر جذاب و ديدنی،
حاوی مفاهيم خيانت ،جنايت و عدم تعهد به خانواده هستند و هدف عمده ی اين شبكه
ها ،ترويج خشونت ،سست شدن بنيان خانواده ،هجوم فرهنگی و مذهبی و دخالت سياسی
است.ماهواره ای که اکثر قریب به اتفاق برنامه های آنها با سنت و فرهنگ

بازی های رایانه ای
بازی های رايانه ای از خطرناك ترين ابزار های جنگ نرم است كه تاكنون به دليل بازی
بودن چندان مورد توجه قرار نگرفته است در اين بازی ها با هر كليك و باهر بار فشردن
دكمه ،صدها تير به سمت دشمنان فرضی شليك می شود و كاربران غرق در شور و
هيجان می شوند ولی واقعيت اين است كه در ورای اين تيرهای مجازی  ،تير های
زهرآگينی به صورت بی صدا به قلب و روح كودكان و نوجوانان شليك می شوند  .جراحت
ها و آثار ناشی از اين بازی ها در قالب انواع بيماری های روحی و روانی و هم چنين
پرخاشگری های فردی و اجتماعی خودنمايی می كند.
راهبردهای مقابله با جنگ نرم
اگر هدف اصلی جنگ نرم تغيير باورها و ارزش های اسالمی است ،بنابراين بهترين راه
مبارزه با آن هم ترويج و تقويت فرهنگ اسالمی و الهی است .اين جهاد و مبارزه ی نرم
بايد تا جايی ادامه يابد كه توان مخالفان دين و نظام اسالمی به حداقل برسد؛ به گونه ای
كه نتوانند هيچ ضربه ای به نظام اسالمی وارد سازند ،و به تعبير قرآن كريم اين مبارزه
بايد تا جايی ادامه پيدا كندكه«و يكون الدين كله هلل»
در جنگ های نرم ،همه ی مناطق و بخش های جامعه خط مقدم به شمار می روند و
همه ی افراد جام عه در هر رده ی سنی و سطح اجتماعی در خط مقدم جبهه قرار دارند.
بنابراين بايد همه ی افراد جامعه ی اسالمی در حد توان ،تجهيزات الزم برای مبارزه و
مقابله با دشمن را داشته باشند .افزون بر اين ،قدرت تبليغی و رسانه ای و علمی نظام
اسالمی بايد تا حدی باشد كه نه تنها دشمنان توانايی فريب مردم و به انحراف كشاندن
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آنان را نداشته باشند ،بلكه بايد سعی شود قدرت علمی و فرهنگی و اعتقادی جمهوری
اسالمی و آرمان های بلند انسانی و اسالمی در معرض ديد جهانيان نيز قرار گيرد و به
آنان شناسانده شود.
پذيرش وجود جنگ نخستين گام در مقابله با جنگ نرم دشمنان عليه اسالم وجمهوری اسالمی ايران پذيرش وقوع جنگ است.مخفيانه وپنهانی بودن از ويژگی های
جنگ نرم است .همان طور كه رهبر معظم انقالب فرمودند بايد وجود جنگ را عميقاٌ باور
كنيم تا وظيفه ی خود را در مقابل آن بشناسيم .بايد چشم ها را باز كرد و صحنه را
شناخت...اگر ندانيم كه دشمن كار می كند يا از آن كه می داند فرمان نبريم...پشت
سرش شكست است.
 روشنگری وظيفه ی حوزويان و اساتيد دانشگاه به عنوان فرماندهان جنگ نرم ودانشجويان به عنوان افسران اين جنگ ،روشنگری درباره ی ابعاد مختلف جنگ نرم و
تبيين وظايف و رسالت های ساير اقشار مردم و همچنين ساير بخش های جامعه است.
فعال سازی ظرفيت های بسيج در حوزه ی جنگ نرم بسيج نهادی متشكل از همه یآحاد جامعه است كه قدرت تشكيالتی و حيطه ی كنترل آن از دور افتاده ترين مناطق
كشور تا شهرهای بزرگ و دانشگاه ها را شامل می شود .يكی از ويژگی های بسيج
شناخت صحيح دشمن و ارزيابی دقيق از فرصت ها و تهديدها است.بنابراين نقش بسيج
در مقابله با جنگ نرم دشمنان انقالب اسالمی بسيار حياتی است.
-استفاده ازظرفيت های دانشجويی در جنگ نرم رهبر معظم انقالب خطاب به جوانان و

دانشجويان می فرمايند « :شما افسران جنگ نرم هستيد و عرصه ی جنگ نرم بصيرتی
عمارگونه و استقامتی مالك اشتر وار می طلبد .با تمام وجود خود را برای اين عرصه آماده
كنيد .نظام سلطه را با تمام ابعاد و اليه هايش بشناسيد و راهبردهای واقعی آن را تجزيه
و تحليل كنيد و برای رويارويی با آن تمام ظرفيت های خودتان را به كار بگيريد .افق
های روشنی در مقابل شما جوانان قرار دارد ،اين كشور و انقالب با دست پرتوان شما
آينده ای اميد بخش در پيش رو خواهد داشت.بر تالش های خود بيافزاييد و برای
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رسيدن به قله های پيشرفت و تعالی از همديگر سبقت بگيريد».

شايد

بتوان جريان دانشجويی در كشور را به رودخانه ای پرآب و پرشتاب تشبيه كرد كه بايد با
مهارت و زيركی هرچه تمام تر در مسير درست هدايت شود و از آن برای آبادانی و
سازندگی جامعه بهره برد و در صورت ناتوانی و بی برنامه گی در كنترل و استفاده بهينه،
خرابی های حاصل از آن اجتناب ناپدير خواهد بود.
شناسايی و استفاده از ظرفيت نخبگان  -هدفمند كردن فعاليت های فرهنگی وهنری-
حفظ و تقويت وحدت و اتحاد مردم و جريان های سياسی و دوری از اختالف و ترديد و
بدبينی -بصيرت آحاد جامعه و به ويژه نخبگان -فعال سازی مساجد و مراكز علمی در
جنگ نرم -ايستادگی و عدم سازش در برابر دشمنان انقالب و در نهايت دشمن شناسی و
غرب شناسی و شناخت مبانی صهيونيسم از جمله راهكارهای مقابله با اين جنگ عظيم
است.
«مواظب باشيد! پای تان را كجا بر زمين می گذاريد!اكنون مين هايی از جنس ديگر در
كمين شماست .مين های جنگ سخت پای جسم تان را قطع می كند اما مين های
جنگ نرم پر پروازتان را»....
منابع:
کتاب جنگ نرم در همین نزدیكی-علی محمد اسماعیلی-نشرساقی
کتاب جنگ نرم در قرآن-حسین جوشقانی-نشر ساقی
کتاب جنگ نرم-احمد حسین شریفی-انتشارات موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)

* دشمن شناسی *
دانشجو در واقع جزو مجموعه هايی است كه وجدان بيدار ملت را و جهت گيری های آن
را نشان ميدهد .لذا بايد دانشجو خيلی آگاهانه با مسايل برخورد كند ،وضعيت خود را
،وضعيت محيط را ،تهدي د هارا  ،فرصت ها را،دشمن ها را ،دشمنی ها را بايد بشناسد
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.انتظار داريم كه با چشم باز ،با نگاه روشن ،با احساس تكليف و با انگيزه به مسايل نگاه
كند .اين انتظار ما از دانشجو است.
 93/5/1بيانات حضرت آفا در ديدار با دانشجويان
«دشمنان از ديدگاه قرآن»
خداوند در قرآ ن به ما راه شناخت دشمن را نشان و سه دشمن را برای ما مشخص كرده
است كه عبارتند از :يهود ،مشركان ،نصارا كه بر اساس سوره مائده ،يهود به عنوان اولين
دشمن معرفی شده است.
«عبرت از تاريخ»
اولين مرحله برای شناخت دشمن آگاهی از تاريخچهی آن است و معتبرترين راه برای
ك سب اين آگاهی بهره گيری از داستان های تاريخی قرآن كريم میباشد كه با ورود به
داستان های قرآن زنجيره ای بودن تاريخ مشخص خواهد شد .نخست بايد مشخص شود
كه اهداف ما از مطالعه تاريخ چيست و ما با مطالعه آن به دنبال چه چيزهايی هستيم؟
در پاسخ بايد گفت كه مهمترين هدف از مطالعهی تاريخ عبرت گيری از آن است و
دومين چيزی كه بايد در مطالعه تاريخ به آن توجه كنيم يافتن علل حوادث و شناخت
كامل تر آنها برای بهره گيری در شرايط امروز می باشد .در اينجا تالش ما بر آن است كه
به اين دو مهم دست يابيم.
«پیشینه ی وجود دشمن برای انسان»

رويارويی حق و باطل از ابتدا وجود داشته ،همچنان ادامه دارد و تا آخر هم خواهد بود .بر
اساس آيه :اهلل ولیّ الذين امنوا يخرجهم من الظّلمات الی النّور و الّذين كفروا اوليائهم
الطّاغوت يخرجونهم من النّور الی الظّلمات خط اين رويارويی ها برای ما مشخص و واضح
است.
ب ا جرأت می توان برای آغاز تاريخ دشمن از مسخره نكردن شيطان به انسان و مهلت
خواستن وی از خداوند برای گمراهی انسان ها ياد كرد[.قال انظرنی الی يوم يبعثون] كه
33

به طور صريح قرآن كريم طبق آيه ی [فبعزتك الغوينهم اجمعين] هدف شيطان را از
زبان خودش عنوان می كند.
«ابزارهای شیطان برای رسیدن به هدف خود»

 -1بهره گيری از خواسته ها و اميال انسانی :در واقع شيطان برای نيل به هدف خود از
ميل به جاودانگی انسانها استفاده كرد و آنها را فريب داد.
 -2بی تجربگی :شيطان از بی تجربگی آدم و حوا استفاده كرد و آنها را فريب داد چرا كه
آدم و حوا تا آن موقع تجربه ی شنيدن سخن دروغ را نداشتند اما شيطان قسم دروغ ياد
كرد [و قاسمهما انی لكما لمن الناصحين] و آنها را فريب داد.
 -2خلط حق و باطل
«ابراهیم و فریادگر توحید»

يكی از عبرت انگيزترين وقايع تاريخ ،دوران زندگی حضرت ابراهيم و روش های برخورد
ايشان با مخالفان خود بود .شايد بتوان وجود جنگ روانی در جامعه را يكی از تشابهات
زمان حضرت ابراهيم با عصر حاضر محسوب كرد .بعد از گفتگوی مهم نمرود و حضرت
ابراهيم ،وقتی كه نمرود برای پاسخ به خواسته ی حضرت ابراهيم مبنی بر اين كه :
خداوند خورشيد را از مشرق بر می آورد تو آن را از مغرب بر آور ناتوان ماند به ناچار به
جنگ روانی متوسل شد و برای تغيير اوضاع به نفع خود گفت :او به خدايان شما توهين
می كند ،از خدايان خود دفاع كنيد و او را بسوزانيد و از اين طريق اوضاع را به نفع خود
تغيير داد.
همچنين می توان از نحوه برخورد حضرت ابراهيم با سايرين و زيركی در برخورد با
دشمن و افراد ناآگاه را به عنوان ويژگی برجسته ايشان نام برد .همانطور كه قرآن كريم
صراحتاً بيان می كرد اما با افول آن از خدای غروب كننده بيزاری می جست و اين گونه
آنان را عمالً آگاه می كرد.
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« آغاز تاریخ بنی اسرائیل»

يعقوب نام يكی از فرزندان اسحاق (فرزند حضرت ابراهيم)است كه نام ديگر وی اسرائيل
است .در زبان عبری اسرائيل به معنای بنده ی خدا ذكر شده است.
«نخستین تجربه ی حكومت داری بنی اسرائیل»

نخستين تجربه ی حكومت داری بنی اسرائيل مربوط به زمان حضرت يوسف است و می
توان از حكومت يوسف به عنوان نقطه ی آغاز كسب تجربه در حكومت ياد كرد .ايشان در
اواخر عمر مباركشان با توجه به بصيرت و بينشی كه داشتند به بنی اسرائيل مطالبی را
عنوان و آنان را هوشيار كردند «:به زودی مردان كشته خواهند شد ،شكم زنان آبستن
دريده و كودكان ذبح خواهند شد تا اين كه خداوند حق را به دست قيام كننده ای كه از
فرزندان الوی بن يعقوب است ظاهر می كند»
ايشان همچنين بنی اسرائيل را متذكر شدند كه در سه جهت بيشتر از بقيه ی جهات
تالش كنند-1 :تالش برای حفظ هويت دينی -2تالش برای رشد جمعيت -3انتظار
منجی
كه دشمنان آنها نيز در مقابله با اين موارد به شدت تالش كردند  -1 .تهاجم فرهنگی بر
هويت دينی  :تالش دشمنان برای رشد نيافته نگه داشتن بنی اسرائيل بود تا در صورت
تحقق ظهور آنان تناسبی با موعود نداشته باشند.
-2كنترل جمعيت از طريق كشتن نوزادان تازه متولد شده
 -3برخورد با موعود و منتظران  :در خصوص برخورد با موعود مصريان فعاليت های زيادی
انجام دادند .ازجمله آن استفاده از تمام مفسران و معبران خوب برای تخمين زمان تولد
موعود بود كه پس از تعيين آن تمام نوزادان پسری كه در آن محدوده زمانی متولد شدند
را به قتل رسانيدند.در زمينه برخورد با منتظران نيز اقداماتی انجام شد ،به عنوان مثال
هرچند خانواده ی بنی اسرائيل می بايست تحت كنترل يك مرد فرعونی باشند .اما با
وجود همه ی اين شرايط با خواست خداوند موعود و منجی متولد شد و چهل سال دوران
رنج بنی اسرائيل به پايان رسيد .با بررسی دقيق تاريخ به اين نكته می توان پی برد كه
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منتظران عصر حاضر با مشكالتی همچون منتظران حضرت موسی مواجه هستند و دشمن
نيز از همان روش مشابه زمان حضرت موسی در حال بهره گيری است.
«موسی پیام آور رهایی»

زمانی كه خداو ند موسی را به رسالت برگزيد دو مسئوليت به وی ابالغ كرد -1 :دعوت
فرعون به اسالم  -2رهايی بخشی بنی اسرائيل از چنگ فرعون
حضرت موسی در راستای مسئولست دوم خود اقدامات زيادی برای مردم بنی اسرائيل
انجام داد .حضرت موسی  41سال از عمر خود را در كنار فرعونيان سپری كرد تا زمانی
كه فرعون قصد قتل بنی اسرائيل را كردند و بنی اسرائيل مجبور به فرار شدند كه در
جريان فرار معجزه ی شكاف دريا رخ داد و بنی اسرائيل نجات يافتند اما فرعونيان غرق
شدند و آنان به سمت فلسطين حركت كردند .هدف حضرت موسی تشكيل يك حكومت
جهانی برای ترويج دين خد ا بود كه مناسب ترين سرزمين برای اين هدف سرزمين
فلسطين بود چرا كه :
-1سر راه تجارت روم با آسيا و آفريقا قرار داشت -2 .جنوب آن مصرو حبشه بود-3.
شمال آن تركيه و روم واقع شده بودند .پس اين سرزمين می توانست مركز دين و
حكومت جهانی قرار گيرد.اين نشان دهنده ی اهميت سرزمين فلسطين از همان ابتدا
برای بنی اسراييل است.
اقدامات حضرت موسی برای حكومت جهانی:
از جمله اقدامات حضرت موسی برای حكومت جهانی استقرار قوم بنی اسرائيل در كوه
طور در نزديكی فلسطين بود .هدف از اين كار آمادگی بنی اسرائيل برای تشكيل حكومت
جهانی بود كه در اين دوران آموزش هايی به آنان داده می شد .از جمله آن آموزش چهره
شناسی و سيستم ارتباطی و اطالعاتی قوی بود كه به عقيده برخی صاحب نظران امروزه
نيز توانايی باالی يهود تحت تاثير آموزش های موسی در كوه طور می باشد كه با گذشت
زمان نسل به نسل منتقل شده است.
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ناهنجاری های دوره بیابان:

-1گرايش به گوساله پرستی  -2پرشگری جاهالنه و لجوجانه -3طمع كاری
طمع كاری :با گذشت زمان و با مشاهده ی معجزات متعدد از حضرت موسی و خدای
وی ،بنی اسرائيل دچار تنوع طلبی شدند و از حضرت موسی خواسته های جديدی
داشتند ،به همين دليل خداوند برای تنبيه آنان ،دستور بازگشت به مصر را داد كه با اين
كار چندين سال از هدف خود كه تشكيل حكومت جهانی در فلسطين بود دور شدند.
امروزه نيز يهوديان با عبرت از گذشته برای به زانو در آوردن يك قوم آنان را دچار تنوع
طلبی می كند.
«چهل سال سرگردانی»

پس از آمادگی قوم بنی اسراييل برای تشكيل حكومت جهانی در فلسطين حضرت موسی
از آن ها خواست تا برای شناسايی فلسطين به آن جا رفته و هنگام بازگشت اطالعات به
دست آمده را فقط به حضرت موسی منتقل كنند اما آنان با نافرمانی از دستور حضرت
موسی پس از با زگشت اطالعات را به تمام مردم دادند و باعث ترس بنی اسراييل از ورود
به فلسطين شدند و حضرت موسی هم آنان را نفرين كرد .در نتيجه آنان چهل سال در
بيابان سرگردان شدند.اين نتيجه ی عدم پيروی از رهبر زمان است .كه ما نيز بايد از آن
عبرت بگيريم.
با گذر زمان بنی اسرا ئيل به اين نتيجه رسيدند كه نژاد آنها ،نژاد برتر است  .در نتيجه به
مقابله با پيامبران و كشتن آنها پرداختند و تصميم گرفته تا حكومتی جهانی بر مبنای
نژاد خود به وجود بياورند .هرچه زمان می گذشت بنی اسرائيل ترغيب بيشتری برای
حكومت رانی خود پيدا می كرد به گونه ای كه بعد از زمان حضرت سليمان اين ديدگاه
در آنان دو چندان شد .برای اصالح بنی اسرائيل مبعوث شد كه بنی اسرائيل با ايشان نيز
به مقابله پرداختند و پيروی نكردن از مسيح (ع) به دليل تفكر نژاد برتر بودن باعث دو
فرقه شدن يهوديت و مسيحيت گشت .بعد از حضرت عيسی(ع) سازمان يهود جز اسالم
هيچ تهديدی در برابر خود نمی ديد.
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بنی اسرائیل در اسالم:

آنان در راستای مقابله با اسالم كارهای زيادی انجام دادند .از جمله  )1ترور و جلوگيری از
پيدايش پيامبر خاتم كه با وجود تالش فراوان به خواست خداوند موفق به چنين كاری
نشدند )2 .ايجاد موانع بر سر راه ايشان برای جلوگيری از رسيدن به قدس ،زيرا قدس
محور خواسته ی يهود بوده و هست.
یهود و حكومت جهانی

همان گونه كه بيان شد يهود برای تحقق فكر جهانی شدن خود سه مرحله را پيش روی
خود قرار داد-1:فتح قدس  -2فتح نيل تا فرات -3فتح بقيه عالم
صهیونیسم:

گروهی از يهوديان كه در سرزمين های مختلف اروپايی پراكنده بودند بنا بر ايده ی يك
نويسنده ی يهودی به نام «تئودورهرتزل» تصميم به ايجاد يك دولت واحد برای يهوديان
سراسر دنيا گرفت  .نخستين يهوديانی كه بنا بر ايده ی هرتزل به فلسطين مهاجرت
كردند اطراف تپه ای به نام صهيون ساكن شدند و به همين علت به صهيونيسم معروف
شدند .بعد از برگزاری كنگره حزب صهيونيست در سال  1897در شهر بال سوئيس و
مذاكرات و مشاورات زياد قطعنامه ای صادر شد .در اين قطعنامه فلسطين منطقه
مهاجرت يهود معلوم گشت و اسم فلسطين نيز به ارض اسرائيل مبدل گرديد .بعد از
مذاكرات بسياری كه هرتزل با كشور انگليس انجام داد سرانجام بالفورد وزير خارجه
انگلستان طی اعالميه ی بالفورد رسما قول همكاری برای تشكيل كشور يهودی را به
صهيونيست داد .در سال  1933به دليل اعالميه بالفورد حدود  238هزار نفر يهودی به
فلسطين مهاجرت كردند .
آمریكا و یهود:
امروزه نفوذ يهود به كشورهای مختلف جهان حتی ابرقدرت هايی چون آمريكا و انگليس
بر كسی پوشيده نيست .در اينجا بر آنيم كه با ذكر آمار و ارقام اين حقيقت را ملموس تر
كنيم.
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)1از  684هزار پزشك ايالت متحده حدود صد هزار نفر ( 15درصد) يهودی هستند كه 7
برابر سهم آنها در كل جمعيت است.
)2حداقل  %21دانشجويان دانشگاه های برجسته ی آمريكا يهودی هستند.
)3يك چهارم ثروتمند ترين آمريكايی ها و  %31ميلياردرهای آمريكايی يهودی هستند.
*بر اساس تحقيقی يك چهارم چهره های برجسته و سرشناس حوزه ،رسانه ،توليد فيلم،
انتشار كتاب ،آگهی ه ای بازرگانی و ...يهودی بودند كه ده برابر درصد يهوديان كل كشور
هستند.حتی قدرتمندترين خانواده ها در آمريكا نيز از يهوديان هستند :به عنوان مثال :
) 1خانواده ی الثيم:كنترل فارس الكتريك از شركت های تابعه ی امسكور بزرگترين
شركت سازنده محصوالت الكتريكی در دنيا.
 )2خانواده بومهبرگ:شهردار نيويورك در  ،2111تاسيس امپراطوری چندرسانه ای برای
فراهم كردن خوراك روزنامه ها و شبكه های تلويزيونی به صورت  24ساعته.
 )3خانواده ديويدسون :مقام پنجم شيشه سازی در جهان.
مصرف کاالهای خارجی:

يهوديان به سرعت وارد شغل های كليدی و درآمدزا در جوامع غربی شدند .نبض اقتصاد
نوين در دنيای غرب را بدست گرفتند .در مورد آنها در مكتوبات آمده است :يهوديان
بودند كه به بازار سهام و معامالت آن جنبه ويژه ای بخشيدند و عمالً بورس بازی را رواج
دادند.
اينگونه با بدست آوردن ثروت های كالن از راه های غيراخالقی و غيرشرعی بر بازارهای
جهانی چيره شدند.
و امروز در ميان انفعال كشورهای ديگر ،يهود نقش تعيين كننده ای بر نحوه توليد ،توزيع
و مصرف كاال و خدمات در سراسر دنيا دارد و آن را در راستای سلطه بالمنازع صهيونيسم
بر دنيا پيش می برد .شركت های عظيم كه گاهی دولت ها زير سلطه آنها هستند ،امالك
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كوچكی برای يهود م حاسبه می شوند .گاه يك شركت نوشابه سازی خارجی برای يك
كشور سرنوشت تعيين می كند و گاه يك شركت توليد لوازم الكترونيك ،برنامه فرهنگی
به ملتی ارائه می دهد.اين شركت ها در سرتاسر جهان رخنه كرده ،كسب توجه و درآمد
می كنند و فرهنگ يهودی ،فرهنگ مصرف گرايی و مصرف زدگی را صادر می كنند.
شركت هايی نظير نوكيا ،اينتل ،بابيلون ،استارباكس ،نستله ،آی بی ام ،اوريل ،تايم وارنر،
تيبرلند ،والت ديزنی ،كوكاكوال ،جانسون اندجانسون ،مك دونالد ،آرسنال و...
شركت هايی كه گاه تا  21درصد از درآمد ساالنه شان را صرف تبليغ و تجهيز رژيم
صهيونيستی می كنند.
حضرت امام خمينی(ره) می فرمايد« :مسلمين بايد از استعمال كاالهای اسرائيلی
خودداری كنند و رابطه با اسرائيل و عمال آن ،چه رابطه تجاری ،چه رابطه سياسی حرام
و مخالفت با اسالم است».
حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) می فرمايند« :خريد هرگونه كااليی كه موجب
تقويت صهيونيسم شود ،جايز نيست».
بعضی می گويند اگر من اين كاالها را مصرف نكنم ديگران مصرف می كنند و حاال اگر
يك نفر بيشتر مصرف كند چه اتفاقی می افتد؟
به اين دسته از دوستان بايد گفت همانطور كه يكی يكی شروع به استفاده اين كاالها
نموديم،حال هم بايد يكی يكی دست از اين كاالها بكشيم و ديگران را هم از استفاده اين
كاالها برحذر داريم.
شايد شخصی بپرسد جنس و قيمت اين كاالها بسيار مناسب است،چرا آنهارا مصرف
نكنيم؟
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در پاسخ به اين سوال بايد گفت اگر دليل مصرف كاالهای يهودی منفعت خودمان باشد
مانند مزدورانی عمل كرده اي م كه برای سود خود با بزرگترين جنايتكاران و دشمنان
درجه اول اسالم همراه شده ايم!
» بعضی عنوان می كنند كه از كجا معلوم كه واقعا اين كاالها صهيونيستی هستند و
تكليف كاالهايی از جمله نوكيا كه مثال ساخت فنالند و چين هستند چه می شود؟
در جواب بايد به اين مطلب اشاره كنيم كه از ديگر حربه های صهيونيست،توليد و مونتاژ
دسته ای از محصوالت در ساير كشورها ميباشد تا از اين طريق به كشورهايی كه كاالهای
صهيونيستی را تحريم كرده اند بقبوالنند كه اين كاالها هيچ گونه تعلقی به اسرائيل
ندارند!ولی بر خالف تمام ادعاهايشان سهم،سود و حقوق انخصاری ويژه ای نزد كشورهای توليد
كننده محصوالت شان دارند.
منابع:كتاب تبار انحراف –قدرت پنهان در امريكا-سراب تمدن-يهود و صهيونيسم-قران
كريم
* بیداری اسالمی *
وقتى جوان در يك كشورى بيدار شد ،اميد به بيدارىهاى عمومى در آن كشور افزايش
پيدا ميكند .امروز جوانهاى ما در سرتاسر جهان اسالم بيدار شدهاند .اين همه دام مقابل
پاى جوانها قرار داده شده ،اما جوان مسلمان و غيور و بلندهمت ،از اين گرفتارىها
خودش را نجات داده .شما مىبينيد در تونس ،در مصر ،در ليبى ،در يمن ،در بحرين چه
اتفاق افتاد؛ در بقيهى كشورهاى اسالمى چه حركتى به وجود آمده .اينها همه بشارت
است.
بيانات مقام معظم رهبری در ديدار شركتكنندگان در اجالس جهانى «جوانان و بيدارى
اسالمى» 11/11/1391
41

مفهوم بیداری اسالمی :
بيداری اسالمی ،خود آگاهی امت اسالمی و احساس عميق هويت اسالمی در توده و بدنه
امت اسالمی در عصر حاضر است كه نمود ظاهری اش،حركت ها،جنبش هاو انقالب های
ملل مسلمان در پرتو اسالم در برابر استبداد داخلی و استثمار و استكبار خارجی
است.مقام معظم هبری در اين زمينه می رمايند«:به بركت انقالب اسالمی ،پديده ای به
نام بيداری اسالمی به وجود آمدكه اين ديگر قابل انكار نيست.امروزبيداری اسالمی در
همه كشور های اسالمی هست؛هرچندكه كم و زياد دارد.بيداری اسالمی به اين معنی
نيست كه همه ملت ها و همه آحادی كه در اين بيداری سهيمند،به صورت منطقی و
استداللی مبانی فكری يك نظام اسالمی را شناخته اند،بلكه به اين معناست كه احساس

هويت اسالمی در ميان توده های مسلمان،در همه جا،به وجود آمده است».
تاریخچه بیداری اسالمی :
بيداری اسالمی پديده خاص عصر حاضر نيست بلكه حقيقتی است كه از عصر بعثت
پيامبر(ص) آغاز شده و بذر های بيداری در ادوارو اعصار مختلف به اشكال گوناگون به ثمر
نشسته است.با اين رويكرد ،پيامبر(ص)،ائمه (عليهم السالم)و علماو انديشمندان متعهد
اسالمی در اعصار گوناگون،رهبران بيدارگرامت اسالمی بودند.گويا بعد از قرن ها صبر و
انتظار،پيام بلندپيامبربزرگوار اسالم(ص)درباره امام حسين (ع) كه فرمودند«:حسين منی و
انا من حسين» بيشتر شنيده می شود.گويا امت اسالمی بعد از تاخيری بسيار طوالنی كه
شايسته مذمت است،به ندای «هل من ناصر»امام حسين(ع)پاسخ می دهد؛زيرا عاشورا
نماد دو پرچم بزرگ بيداری اسالمی است كه در هر عصربه جلوه و اهتزاز در می آيدوچه
نيكو گفتند:هر روزی عاشوراست و هرزمينی كربالست.هرروز صحنه رويارويی حق و باطل
است.هرروز هر انسانی خود را در جبهه حق وباطل ،يا در جبهه حسين(ع)ويزيد ملعون
می بيندو اينجاست كه مراقبت و بيداری،اهميتی دوچندان می يابد؛چراكه يك لحظه
غفلت و يك لغزش كوچك ،ممكن است انسان را در جبهه باطل داخل كند.امروز يزيديان
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زمان ما،سران استكبارهستندكه در برابرجبهه اهل حق كه پرچمدارآن مقام معظم رهبری
است قدعلم كرده اند اما اميدواری ما اين است كه توده امت مسلمان امروز،همان به ظاهر
مسلمانان غافل و جاهل ديروز نيستند.
صدور انقالب اسالمی  ،سرآغاز بیداری اسالمی
انقالب اسالمی ايران ،كه خوديك انقالب فرهنگی است و الگوی مجسمی از مقاومت،
آزادی،استقالل،بيداری و نظام دينی ارائه داده است،برای كشورهايی كه تشنه مقاومت،
آزادی ،استقالل و بيداری هستند،سرچشمه ای زالل از آب حيات است و تشنگان فرهنگ
و معرفت اصيل اسالمی را سيراب می سازد .قدرت فرهنگی از نوع قدرت نرم است كه
اسير مرزهای جغرافيايی نمی شود و مرزهای اذهان و انديشه را در می نوردد و با نفوذ به

اعماق وجدان و عواطف بشری،بشر رابه خيزش و انگيزش وامی دارد؛بنابراين امام خمينی
(ره) با شناخت عميقی كه از ماهيت انقالب اسالمی داشت،با اطمينان كامل پيش بينی
كرده بود كه پيام انقالب اسالمی به گوش تمام جهانيان خواهد رسيد.امام خمينی (ره)
می فرمايد «:ما انقالب را به تمام جهان صادر می كنيم؛چراكه انقالب ما اسالمی است و تا
بانگ الاله االاهلل و محمد رسول اهلل در هر كجای جهان طنين نيفكند ،مبارزه هست و تا
مبارزه در هر كجای جهان عليه مستكبران هست،ما هستيم».
راز اطمينان امام خمينی درباره صدور پيام انقالب اسالمی به جهان و تاثيرگذاری اين
پيام در شناخت عميقی است كه امام (ره)از يك سو ،ازفرهنگ اصيل و عميق اسالم و
ازسوی ديگر  ،از فرهنگ مبتذل حاكم برجهان دارند.پيام اسالم چون پيام فطرت الهی
ا نسان و مقتضای سرشت و نهادانسانی است؛اگربه درستی فهميده شود و اگر به درستی
فهميده شود و اگربه درستی تبيين شود،اذهان و قلوب بشر را دربرابر منطق اصيل خود
به خضوع وا می داردو غبار از فطرت بشر برمی گيردو با فتح عرصه وجودی بشر،عرصه
جامعه جهانی را نيز در می نوردد ،زيرا به يقين اگرآدم بيدارگردد،عالم نيز بيدار می گرددو
اين تفسير درست صدور انقالب است.مقام معظم رهبری نيز درباره معنای درست
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صدورانقالب می فرمايند «:صدور انقالب يعنی صدورفرهنگ انسان ساز اسالم و صدور صفا
و خلوص و تكيه و اصرار برارزش های انسانی ما به اين كار و انجام وظيفه افتخار ميكنيم.
اين راه انبياست و ما اين را راه را بايد ادامه دهيم...چرا ما بايد ازصادر كردن توحيد و
اخالق انبيا و روح فداركاری  ،اخالص و تزكيه اخالقی به كشور های ديگر خجالت
بكشيم؟ملت ها باور نميكنند كه بشود با عوامل و مزدوران قدرت های استكباری در
افتاد.ما درافتاديم و پيروز شديم.چرا اين عمل و تجربه خودمان را در اختيار افكار عمومی
ملت ها نگذاريم؟....صدور انقالب به معنای صادر كردن ارزش های انقالبی و افشاگری
درباره مستبد ها و ظالم های عالم وظيفه و تكليف الهی ماست.اگر اين كار رانكنيم
كوتاهی كرده ايم».
نقش انقالب اسالمی در تحوالت اخیر خاورمیانه
در سال های اخير،خيزش اسالمی در جهان اسالم كه از تونس آغازشد و
درمصر،يمن،بحرين وليبی دنبال شد ،بار ديگر دنيای غرب به ويژه امريكا رامتوجه قدرت
نرم جهان اسالم كرده وآنها را از احتمال وقوع انقالب اسالمی در كشورهای عربی نگران
ساخته است.با اينكه دستگاه های تبليغاتی غرب،با بهره گيری از قدرت نرم خود كه
عبارت از عنصر رسانه،فناوری ارتباطات و عمليات روانی است اعتقادات مسلمانان ،وحدت
جهان اسالم و بيداری اسالمی را نشانه گرفته اند،بی ترديد ،خيزشی كه جهان عرب را
دربرگرفته است،با تحولی بنيادين در منطقه خاورميانه پايان خواهد يافت؛تحولی كه اسالم
حرف آخر را درآن خواهد زد.در اين روند،بی گمان بازگشت كشورهای مسلمان به
خويشتن خويش يا همان اسالم ناب محمدی (ص)،می تواند مهمترين دستاورد خيزش
اسالمی در جهان تلقی شود.ازسوی ديگر،امروز به دليل وقوع تحوالت منطقه و سرنگونی
رژيم های اقتدارگرا،شاهد برجسته شدن مقاومت فلسطين و تحوالت مثبت در
مسيرآزادی اين سرزمين هستيم و باور اين موضوع كه رژيم اشغالگرازبين رفتنی است
،بيشتر شده است.حتی امريكا به عنوان حامی اصلی رژيم اشغالگر،در حال تغيير رويكرد
است؛زيرا مقاومت در برابر اراده ملت ها را بسيار دشوار ميبيندو ديری نخواهد پاييد كه
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بزرگترين برنده در تحوالت كنونی،جهان اسالم و بازنده اصلی رژيم اسراييل خواهد
بود.آيت اهلل خامنه ای،رهبر معظم انقالب نيزدر ديدار با گروه های مبارز فلسطينی
فرمدند«:شكی نيست كه براساس حقايقی كه خدای متعال تقدير كرده است ،خاورميانه
جديد شكل خواهد گرفت واين خاورميانه  ،خاورميانه اسالم خواهد بود».
بنابراين  ،امروز جهانيان شاهد تحقق پيش بينی امام راحل هستند و پديده كم
نظير«مقاومت» در برابر استبداد داخلی و استعمار و صهيونيسم بين المللی،به خيزش
ع ظيم مردم تونس ،مصر،الجزاير،اردن،ليبی و يمن منجرشده است.پس بی دليل نيست كه
ژوزف نای نظريه پرداز مشهور امريكايی و مبتكرنظريه قدرت نرم اذعان می كند كه
« ايران،به نماد استقالل تبديل شده است و ارزش های مردم خود را ترويج ميكندكه مورد
احترام بقيه قرار ميگيرد».
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