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کستان کوتاه به احزاب و پویش های سیاسی و مذهبی جوانان در پا نگاهی 

کرانه و برکت اقتصادی در روند اقتصاد مقاومتی مصرف شا
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ً
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مسلمانان جهان، متحد شوید!



فرهنگ اسـالمی
ماهنامۀ تحلیلی سیاسی اجتماعی    شمارۀ مسلسل 58-57     بهمن و اسفند 1397

کبر اشعری / سردبیــر : محمدحســن زورق صاحب امتیاز : دفتر نشر فرهنگ اسالمی / مدیرمسئول : علی ا

کبر اشعری، دکتر رضا امیری مقدم، دکتر حسن بشیر، دکتر حسن بهشتی پور، دکتر سیدحسن حسینی، دکتر محمدحسین  هیــــأت علمــی:علی ا
رجبی دوانی، دکتر محمدعلی رمضانی، دکتر محمدحسن زورق، دکتر حسین رویوران، دکتر حسن سبحانی، مهندس حسین شیخ االسالم، دکتر 
کاظم زاده، دکتر محمدمهــدی مظاهری، دکتر احمد  ســعیدرضا عاملــی، دکتــر علی اصغر فهیمی فر، دکتــر علیرضا قزوه، دکتر ابراهیم متقــی، احمد 

مؤمنی راد.

کارگاه رسانه تهران / روابط عمومی و امور اجرایی : محمدمعین اقطاعی امور فنی و هنری : 

نقل قول از مطالب مجله با ذکر منبع آزاد اســت. پیشــنهاد و نظر خود را درباره مجله با ما درمیان بگذارید. نشــانی : تهران ، میدان هروی ، خیابان 
کدپستی : 15ـ1669747413. تلفن: 22930438. دورنگار : 22956401. کوچه مریم ، شماره 23.  شهید افتخاریان ، 

سخن نخست

گرِد بررسی ابعاد فلسفی، تاریخی و سیاسی مسئلۀ دشمن شناسی میز

کید بر اندیشه و بیانات مقام معظم رهبری مفهوم شناسی امنیت اجتماعی با تأ

کستان کوتاه به احزاب و پویش های سیاسی و مذهبی جوانان در پا نگاهی 

کرانه و برکت اقتصادی در روند اقتصاد مقاومتی مصرف شا

  برای مشاهدۀ هرکدام از مطالب روی عنوان آن کلیک کنید
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فرهنگ اسـالمیفرهنگ اسـالمی

پیامبر؟ص؟ در 40 ســالگی عمر خود به رســالت جهانی و تاریخی مبعوث شــد. آیا انقالب اســالمی در 
کرد و از سوی پیامبر خدا؟ص؟  40 سالگی خود یک بعثت منطقه ای وسپس جهانی را تجربه خواهد 
کــه از نخبــگان جامعۀ خــود می بیند  بــرای بشــریت پیامبــری می کنــد؟ یــا به دلیــل بی وفایی هایی 
کرد تا  همچون قوم موســی؟ع؟ 40 ســال سرگردانی را در بیابانی از عسرت و تلخکامی تجربه خواهد 

به سرمنزل مقصود برسد؟
که ایــن انقالب برای مردم ایران ومنطقه و جهان دســتاوردهای بزرگی داشــته  حقیقــت این اســت 

است، از جمله:

کسب استقالل سیاسی و ایجاد نظام سیاسی مستقل برای اولین بار پس از بیش از نیم قرن . 1
سلطۀ رژیم وابستۀ پهلوی

لغو پیمان های استعماری )نظیر پیمان سنتو(. 2
ح جدی و عملی و عینی مبارزه با آمریکا. 3 طر
قطع ارتباط سیاسی و اقتصادی با رژیم های اسرائیل، آمریکا، و آفریقای جنوبی. 4
برخورد قاطع با مطامع خارجی ها و احساس عزت نفس و افتخار اسالمی در برابر آن ها. 5
گاهی سیاسی و تقویت بینش سیاسی مردم. 6 ارتقای آ
پیدایــش جــدی و عینــی آرمــان نهضــت جهانی اســالم و ظهــور شــعارهایی مانند »تــا انقالب . 7

مهدی، نهضت ادامه دارد.«
توجه عمیق و آرمانی به مستضعفان جهان و پیدایش احساس همبستگی عاطفی با آن ها. 8
بیــداری ملت های مســتضعف در آســیا، آفریقــا، و آمریکای التین، تحت تأثیر انقالب اســالمی . 9

ایران
پی ریزی یک قطب قدرت جهانی در دنیای اسالم. 10
شکستن افسانۀ شکست ناپذیری آمریکا و قدرت های شیطانی. 11

احیای ُبعد سیاسی احکام اسالم )نظیر حج، و نماز جمعه، و...(. 12
کشورهای بیگانه اقتباس نشده بود. 13 که از قانون اساسی  تهیۀ قانون اساسی جدید 
ح مسئلۀ والیت فقیه به عنوان ستون اصلی مشروعیت و قدرت نظام اسالمی. 14 طر
سقوط رژیم 2500 سالۀ شاهنشاهی. 15

سخن نخست : پاسخ ما چه خواهد بود؟
40 سال انقالب در ایران مبارک باد
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توجه به اسالم ناب محمدی پس از 1400 سال. 16
بستن شیرهای نفت به روی اسرائیل و آمریکا. 17
کشور. 18 کهن از اقتصاد  خلع ید خاندان پهلوی و هزار فامیل اشرافیت 
کشور. 19 خلع ید ایادی مسلک های استعماری از اقتصاد 
کارگر . 20 ارتقای سطح زندگی طبقۀ 
کار در جهان امروز است(. 21 کار )که از عادالنه ترین و مترقی ترین قوانین  تصویب قانون 

کشور. 22 تالش در جهت خودکفایی 
کشور. 23 کمیت چندملیتی ها بر اقتصاد  لغو حا
کارگر. 24 ارتقای فرهنگ طبقۀ 
ملی شدن بانک ها. 25
افزایش سهم صادرات غیر نفتی. 26
ح های بزرگ مادر و تالش در جهت تغییر نظام تک محصولی. 27 اجرای طر
تالش در جهت نفی استثمار در روابط اقتصادی. 28
پرداخــت دیــون خارجــی به جــا مانده از رژیم پیشــین در شــرایط انقالب، جنــگ تحمیلی، و . 29

محاصرۀ اقتصادی
شکوفایی خیره کنندۀ استعدادها و نبوغ مردم در زمینه های صنعتی و علمی. 30
مبارزه با مصرف گرایی بی منطق. 31

کشور با عبور از دشوارترین تنگناهای اقتصادی. 32 پایین آوردن سطح ضربه پذیری اقتصادی 
کشور. 33 خلع ید از صهیونیست ها در اقتصاد 
توجه به عمران و آبادی و نوسازی روستاها و نقاط محروم. 34
توجه به صنایع سنگین و مادر. 35
توسعۀ بهره برداری از معادن مس، آهن، و روی. 36
بهینه شدن ساخت مسکن در نقاط روستایی و شهری. 37
کشاورزی. 38 کز تولیدی، صنعتی، و  ایجاد مرا
کوچک تریــن . 39 کشــور در شــرایط جنــگ تحمیلــی )بــدون  ادارۀ اقتصــادی، مالــی، و تدارکاتــی 

وابستگی به بیگانگان(
فروپاشی نظام خان خانی در نقاط عشایرنشین. 40
کی و بتونی(. 41 کشور )با احداث صدها سد خا توجه به مهار منابع آب 

کشاورزی به عنوان رکن خودکفایی. 42 گرفتن  محور قرار 
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پیدایش روحیۀ جهاد برای سازندگی در نقاط محروم. 43
توسعۀ بهداشت در روستاها و نقاط محروم. 44
گسترش سیستم های مخابراتی در روستاها و نقاط محروم. 45
گازرسانی به نقاط محروم. 46 توسعۀ شبکۀ برق رسانی، آب رسانی، و 
توجه به استعدادهای اقتصادی داخلی. 47
گاهی اقتصادی مردم. 48 رشد سطح آ
خودباوری و اتکا به نفس مردم در زمینۀ صنعت. 49
کشور با برنامه ریزی، مدیریت، طراحی، و خالقیت خودی. 50 بازسازی صنایع نظامی 
پیدایش نهاد جهاد سازندگی. 51

کشور. 52 توجه بیشتر به بخش تعاون در 
احیای فرهنگ اسالمی در مقابل فرهنگ استکبار شاهنشاهی و فرهنگ استعمار غرب. 53
کردن عرصه های هنری از حیطۀ قدرت شبکه های پنهان فراماسونری . 54 ج  خار
گیــری شــیوه های مــدرن هنــری در خدمــت آرمان هــای مترقــی اســالم و ایجــاد هنر و . 55 کار  بــه 

ادبیات متعهد
ترویج مردم گرایی در ادبیات و هنر. 56
گریز از . 57 که  توجــه بــه عرفــان ناب محمدی )که در جبهه و جنگ شــاهد آن بودیم(، نــه عرفانی 

مسئولیت اجتماعی و انسانی را تشویق و ترغیب می کرد
جهش در زمینۀ سرود و تولید سرودهای انقالبی با مضامین بکر سیاسی و اجتماعی. 58
کــه در آن آفاق جدیدی از تفکر و اندیشــۀ بشــری به . 59 جهــش در شــعر و پیدایــش شــعر انقالبی 

چشم می خورد
مشروعیت یافتن موسیقی متعهد و پیدایش موسیقی مشروع انقالبی و مردم گرا. 60
کودک. 61 رشد چشمگیر ادبیات 

جهش در مطبوعات از نظر تیراژ و تنوع. 62
کشــور از عرصه های . 63 ج شــدن مطبوعات  جهش در مطبوعات از نظر موضوع و مضمون و خار

کثیف و ورود آن ها به عرصه های جدی و عینی زندگی مبتذل و 
گوشۀ جهان به . 64 پیدایش ادبیات انقالبی اسالمی در مقیاس جهانی )که امروز آثار آن در چهار 

چشم می خورد( 
سکس زدایی از عرصه های هنر و ادبیات. 65
کرده بود. 66 گذشته در مقابل فکر و اندیشه ایجاد  که رژیم استعماری  برداشتن محدویت هایی 
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کلیشــه های تنــگ و تاریک الحــادی در عرصــۀ هنر و . 67 تغییــر مبانــی هنــر و ادبیــات و شکســتن 
کشور دشوار  ادبیات 

کیفِی( سینما . 68 کّمی )و در مواردی،  پیشرفت 
 پــس از 1400 ســال، در تمام . 69

ً
که اســالم، مجــددا گونه ای  اصــالح باورهــای مذهبــی مــردم )بــه 

ح شد( کلیت تجزیه ناپذیر مطر ابعادش به صورت یک 
کهن و تغییر نظام ارزشی جامعه. 70 جایگزینی ارزش های نو به جای ارزش های 
کنون ســاالنه . 71 که ا گونه ای  کّمی انتشــارات از نظر تنوع، موضوع، و تیراژ )به  کیفی و  پیشــرفت 

کشــور منتشــر می شــود. در ایــن زمینه، ایــران، پس از ژاپــن )با 130  کتــاب در  هــزاران  عنــوان 
میلیون نفر جمعیت و چین با یک میلیارد و 450 میلیون نفر جمعیت، مقام ســوم را در آســیا 

دارد(
کز تحقیقاتی. 72 پیدایش و رشد چشمگیر مؤسسات پژوهشی و مرا
که . 73 کنگره ها، و ســمپوزیوم های علمی  پیدایش و رشــد چشــمگیر مجامع علمی )ســمینارها، 

قبل از انقالب به ندرت برگزار می شد(
ح مجدد برخی از سنت های انقالبی و اجتماعی اسالم )نظیر نماز جمعه( . 74 طر
ح حّج ابراهیمی به عنوان زیربنای تجدید حیات اسالم در دنیای امروز. 75 طر
ح اســالم ناب محمدی در مقابل اســالم آمریکایی و تغییر . 76 ارائۀ شــناخت جدید از اســالم و طر

رابطۀ فرد با جهان و خدا و خود
عینیت یافتن ارزش هایی نظیر جهاد و شهادت. 77
کشور. 78 تغییرات اساسی در سیستم آموزشی 
ح موضوعات جدید در آن ها . 79 تغییرات مناسب در حوزه های علمیه و طر
تفکیــک ارزش هــای قومــی از ارزش های اســالمی و طرد ملی گرایــی )به عنوان یــک انحراف از . 80

مسیر هدایت جامعۀ بشری به سوی خدا(
کار . 81 که هم مذهبی و معنوی اســت و هم در پی  ایجاد انســان دوُبعدی نه تک ُبعدی )انســانی 

کردن و عمران است( کوشش و ساختن و آباد  و 
ایجــاد احســاس خودبــاوری و اســتقالل فکــری در مــردم )بــه جــای خودباختگی و وابســتگی . 82

فکری(
پیشرفت چشمگیر و رشد فلسفه و تغییرات اساسی و مبنایی در رشتۀ فلسفه. 83
تالش در جهت بازگشت به هویت اسالمی. 84
ح مجدد جایگاه اجتماعی، سیاسی، حقوقی، و اقتصادی زنان. 85 طر
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ح پوشش اسالمی برای دفاع از امنیت خانواده ها و پرورش نسل سالم. 86 طر
تجلی خدا در زندگی اجتماعی. 87
باور به عملی بودن احکام اسالم و ایجاد یک سیستم اسالمی. 88
تجلی دوبارۀ نقش و رسالت اجتماعی مساجد. 89
کمیل(. 90 توجه به نیایش های اسالمی به عنوان قرآن صاعد )نظیر دعای 
کارساز نیروهای اصیل اسالمی و مردمی در عرصه های هنری. 91 مشارکت 

برقراری ارتباط و پیوند نسبی حوزه و دانشگاه . 92
گرایــش جوانــان تحصیل کــرده در دانشــگاه ها )کــه مجهز بــه روش تحقیق تجربی هســتند( به . 93

حوزه های علمیه 
الحادزدایی از عرصۀ هنر و ادبیات. 94
تجدید حیات معماری شرقی . 95
محدودیت نقش آفرینی روشنفکران وابسته و الئیک )به عنوان پیش قراوالن استعمار فکری . 96

و فرهنگی(
معرفی متون فرهنگی اسالمی و نشر دوبارۀ آن ها. 97
کشور. 98 توسعۀ دانشگاه های 
ح مسئلۀ انقالب فرهنگی )البته هنوز در زمینۀ انتخاب استادان و متون درسی رشته های . 99  طر

علوم انسانی دانشگاه ها مسئولیت سنگینی باقی است(
رشد چشمگیر جشنواره های داخلی و بین المللی هنری. 100
رشد چشمگیر جشنواره های داخلی و بین المللی علمی. 101

گرایش طالب و علمای اسالمی )که به بینش اسالمی مجهز هستند( به علوم جدید. 102
پیدایش ادبیات مقاومت و جنگ. 103
کشــور و خــروج پایتخــت از انحصــار پویش های . 104 پیشــرفت فرهنگــی و هنــری شهرســتان های 

فرهنگی و هنری
تصحیح جلوۀ حضور زن در مجامع هنری و فرهنگی. 105
پیدایش سبک های جدید در شعر و هنر تحت تأثیر شرایط نوین اجتماعی. 106
توجه جدی تر به مبارزه با بی سوادی. 107
احیای نام ها و نشانه های اسالمی. 108
نگاه جدید به جایگاه عالم ربانی. 109
خرافه زدایی از عرصۀ اعتقادات و باورهای دینی مردم. 110
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کوشــش و جســت وجو در فرهنگ اســالمی و شناخت بیشــتر خدمت اسالم به فرهنگ بشری . 111
گذشته در طول 1400 سال 

کشورهای دیگر. 112 صدور فرهنگ انقالب اسالمی به 
ح مسئلۀ مردم به عنوان سرچشمۀ اصلی قدرت و مقبولیت. 113 طر
تغییر روحیۀ ظلم پذیری به ظلم ستیزی. 114
حضور مردم در صحنه های سیاسی، نظامی، و اقتصادی. 115
تقویت روحیۀ مشارکت جویی و مسئولیت پذیری مردم. 116
افزایش حساسیت مردم به مسئلۀ سرنوشت اجتماعی. 117
تقویت احساس تعلق اجتماعی مردم. 118
ح جدی مسئلۀ شوراها و پیدایش شوراهای مردمی. 119 طر
اصالح روابط اجتماعی )به ویژه در سال های اول انقالب(. 120
از خود دانستن دولت و احساس رابطۀ خودی از سوی مردم با دولت. 121

گذشتگی. 122 تقویت روحیۀ ایثار و از خود 
ح مسئلۀ امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک فریضۀ اجتماعی. 123 طر
ح مسئلۀ تعاون و همکاری در اجتماع. 124 طر
مشــارکت مــردم در انتخــاب و برگــزاری انتخابات و رفرانــدوم برای تصمیم گیری های اساســی . 125

اجتماعی
کشور. 126 تقویت جایگاه مجلس در 
تقویت رفتار اجتماعی مثبت در مردم. 127
مشارکت وسیع اقشار مردم در قدرت. 128
ایجاد نهادهای اجتماعی جدید نظیر جهاد سازندگی، بسیج، و.... 129
کاخ جوانان. 130 کارکرد برخی از نهادهای اجتماعی نظیر سازمان زنان و  تغییر 
تقویت نقش و جایگاه خانواده )به عنوان اولین نهاد اجتماعی(. 131

گسترش نقش اجتماعی زنان. 132 تصحیح و 
گاهی اجتماعی مردم. 133 افزایش سطح آ
آمیختگی دولت و مردم. 134
تحکیم برادری اسالمی. 135
کشور(. 136 حضور فعال جوانان در همۀ عرصه ها )از جمله، مدیریت عالی 
توجه به محرومان و مناطق محروم. 137
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توجه به روستاییان و روستاها. 138
توجه به نیروهای مؤمن و مخلص. 139
از بین رفتن فاصلۀ مردم و مسئوالن. 140
پیدایش حرکت های سیاسی و انقالبی و اجتماعی، نظیر تظاهرات روز جهانی قدس. 141

توسعۀ سطوح تصمیم گیری اجتماعی . 142
کردند(. 143 احترام به مستضعفان و محرومان )که پس از انقالب، جایگاه واقعی خود را پیدا 
گروهی و مجامع عمومی و توسعۀ آزادی های . 144 ح مسائل مردم از زبان مردم در رسانه های  طر

اجتماعی
تقــدم تعهــد بر تخصــص و به اســتخدام در آوردن تخصص در خدمت عقیــده و آرمان مردم و . 145

انقالب
کردن آن به نفع مردم. 146 اصالح روش توزیع قدرت و مهار 
منسوخ شدن مظاهر غرب گرایی و عالئم غرب زدگی . 147
رشد احساس تنفر نسبت به اشراف و مرفهان بی درد و ضّد ارزش شدن وابستگی به اشراف. 148
ارزش یافتن مشاغل مفید در جامعه . 149
پیدایش هویت و روحیۀ جدید به ویژه در نسل جوان، مخصوصًا در سال های اول انقالب، به . 150

کند که انسان می توانست نور تجلی خدا را در سیمای آنان مشاهده  گونه ای 
پیدایش ُبعد سیاســی-اجتماعی امت اســالمی تحت عنوان حزب اهلل و انتشــار آن در سراسر . 151

جهان
اصالح مفهوم و برداشت اجتماعی از ازدواج و مراسم آن، به ویژه در سال های اولیۀ انقالب. 152
کانون های فساد و فحشا )نظیر میخانه ها و عشرتکده ها(. 153 بستن 
کهنساالن، به ویژه در سال های اولیۀ انقالب. 154 اصالح روابط نسل جوان و میانساالن و 
که در ســال های اولیه انقالب تمام آن ها تحــت تکفل خانواده ها . 155 گونه ای  توجــه بــه ایتام )بــه 

گرفتند( قرار 
آمیختگی طبقات اجتماعی و در هم شکستن حصارهای طبقاتی. 156
مشارکت بیشتر مردم در آموزش رسمی. 157
کارکرد اجتماعی. 158 ح مباحث فقهی در جامعه به صورت یک  طر
که رهبر . 159 گونــه ای  تغییــر مفهــوم منزلت هــای اجتماعی از ســطح مادی به ســطوح معنوی، به 

که از منزلت اجتماعی باالیی برخوردارند از نظر شــیوۀ زندگی بســیار ساده تر از دیگران  انقالب 
زیست می کنند.
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تقویــت روحیــۀ مقابلــه بــا نفــوذ و ســلطه بیگانــگان در مــردم )زورق، محمدحســن. آییــن . 160
برنامه سازی رادیویی، تهران: انتشارات سروش، صص 427-434(

کرده و  که این دستاوردها را تا چه اندازه حفظ  که اینک در مقابل ما قرار دارد این است  مسئله ای 
یا تا چه حد آن ها را توسعه داده یا تا چه اندازه آن ها را از دست داده ایم.

در 	  دراین بــاره  )کــه داوری  به ناحــق  یــا  ایــن دســتاوردها-به حق  از  بعضــی  بی تردیــد، 
صالحیت ما نیست(-از دست رفته اند؛ مانند ملی شدن بانک ها )دستاورد 25(.

کشــور بــا 	  بعضــی دیگــر اتفاقــًا بســیار توســعه یافته انــد؛ مثــل بازســازی صنایــع نظامــی 
برنامه ریزی، مدیریت، طراحی، و خالقّیت خودی )دستاورد 50(. 

بعضی دیگر اندک اندک به فراموشــی ســپرده می شــوند؛ مانند جهش در شعر و پیدایش 	 
که در آن آفاق جدیدی از تفکر و اندیشۀ بشری به چشم می خورد )دستاورد  شعر انقالبی 
59( یــا جهــش در زمینــۀ ســرود و تولیــد ســرودهای انقالبــی بــا مضامیــن بکر سیاســی و 

اجتماعی )دستاورد 58(.
گرفته اند؛ مثل ســکس زدایی از 	  بعضی دیگر از دســتاوردهای انقالب در معرض خطر قرار 

عرصۀ هنر و ادبیات )دستاورد 65(.
گاهی 	  که از مســائل سیاســی و فرهنگی و اعتقادی آ برخی دیگر به وســیلۀ برخی از افراد 

گذاشــته می شــوند؛ مثــل تفکیــک ارزش هــای قومی از  چندانــی ندارنــد عامدانــه زیــر پا 
ارزش هــای اســالمی و طــرد ملی گرایــی بــه عنــوان یــک انحراف از مســیر هدایــت جامعۀ 

بشری به سوی خدا )دستاورد 80(.
ح 	  گرفته انــد و عده ای درصــدد محو آن هســتند؛ مثل طر برخــی امــروز دقیقًا هــدف قرار 

پوشش اسالمی برای دفاع از امنیت خانواده ها و پرورش نسل سالم )دستاورد 86(.
برخــی دیگــر اندک انــدک مــورد تهاجــم قــرار می گیرنــد؛ مثــل الحادزدایی از عرصــۀ هنر و 	 

ادبیات )دســتاورد 94( و محدودیت نقش آفرینی روشنفکران وابسته و الئیک به عنوان 
پیش قــراوالن اســتعمار فکــری و فرهنگــی )دســتاورد 96( یا احیــای نام ها و نشــانه های 

اسالمی )دستاورد 108(. 
گرفته اند؛ مانند 	  ج مورد حمالت مســتقیم و غیر مســتقیم قرار  برخی دیگر از داخل و خار

از خود دانســتن دولت و احســاس رابطۀ خودی از ســوی مردم با دولت )دستاورد 121(، 
کشور )دستاورد 126(، تقویت رفتار اجتماعی مثبت در مردم  تقویت جایگاه مجلس در 
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)دســتاورد 127(، آمیختگی دولت و مردم )دســتاورد 134(، یا توجه به نیروهای مؤمن و 
مخلص )دستاورد 139(.

برخی به دلیل فشارهای خارجی و افزایش بی کاری و اعتیاد به شدت تضعیف شده اند؛ 	 
مثل تقویت نقش و جایگاه خانواده به عنوان اولین نهاد اجتماعی )دستاورد 131(.

بعضــی از دســتاوردها تقریبًا از دســت رفته انــد؛ مثل احترام به مســتضعفان و محرومان 	 
کرد )دســتاورد 143(، منســوخ شدن مظاهر  که پس از انقالب جایگاه واقعی خود را پیدا 
غرب گرایی و عالئم غرب زدگی )دســتاورد 147(، یا رشــد احساس نفرت نسبت به اشراف 

و مرفهان بی درد و ضّد ارزش شدن وابستگی به اشراف )دستاورد 148(.

که به عنوان امانت از ســوی مردم به دســت نخبگان  اینک ماییم و این انقالب و دســتاوردهای آن 
که  ســپرده شده اســت. فردا در میعاد از ما خواهند پرسید: »شما با دســتاوردهای انقالب اسالمی، 

کردید؟« ثمرۀ مجاهدت انبیا و اولیا و علما و شهدا بود، چگونه رفتار 
پاسخ ما چه خواهد بود؟

سردبیر
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گرد بررسی ابعاد فلسفی، تاریخی و سیاسی  میز
مسئلۀ دشمن شناسی

کبــر اشــعری، حســن بهشــتی پور، محمدباقــر خرمشــاد، حســین رویــوران،  بــا حضــور: علی ا
احمــد  قــزوه،  علیرضــا  فهیمی فــر،  علی اصغــر  عیوضــی،  محمدرحیــم  زورق،  محمدحســن 

کاظم زاده، ابراهیم متقی، احمد مؤمنی راد 
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ح  بهشــتی پور: بســم اهلل الرحمن الرحیم. زمینه های دشمن شناسی را باید از نظر تاریخی عمیقًا مطر
کنیم؛ بنابراین،  کنیــم تــا بتوانیم موقعیت دشــمن را در زمان فعلی بشناســیم و آینده را پیش بینــی 
کنیم. این یک بحث اساسی است، برای اینکه می خواهیم  گذشته را مطالعه  الزم است روند های 

کجا می رود. ببینیم جریان حوادث در آینده به 

که »اصاًل  ح شــود  زورق: ممکــن اســت در ذهــن بعضــی از افراد ســاده لوح و ظاهربین این بحث مطر
گفتــن از دشــمن؟ چرا همه بــا هم در صلــح، آرامش، و همزیســتی نباشــند؟« خوِد این  چــرا ســخن 
موضــوع بــرای آن هــا چالش برانگیز اســت. ما نمی گوییم دشــمن باید وجود داشــته باشــد، بحث بر 
که دشــمن هســت، این دشــمنی هم ریشــۀ انسان شناســانه دارد. وجود دشــمن و  ســر این اســت 

که وجــود دارد چیزی مثل وجود بیماری اســت. ممکن  جنگــی 
کتاب در مــورد بیماری هــای عفونی  اســت زمانــی بگوییم فــالن 
بحــث می کنــد، بعــد بپرســیم: »اصاًل چــرا بیمــاری عفونــی؟ چه 
کــه مخالف  اشــکالی دارد همــه ســالم باشــند؟« واضح اســت ما 
که باید  کسی نیستیم. اصواًل برای حفظ سالمت است  سالمتی 
بیماری های عفونی را بشناســیم و به فکر معالجۀ آن ها باشــیم. 
کتاب دربــارۀ بیماری های عفونی این نیســت  منظــور از نوشــتن 
که چگونه با  که همه باید مریض شــوند، بلکه منظور این اســت 
کــه از دشمن شناســی حرف  کنیــم. اآلن هم  بیماری هــا مقابلــه 
می زنیم در حقیقت برای جنگ نیست، برای ایجاد صلح است. 
گر از دشمن شناســی نگوییم و دشــمن را نشناســیم، صلح هرگز  ا

برقرار نمی شود. 
اتفاقــًا مبنــای فلســفی ایــن بحث مهم تر از مبنای سیاســی آن اســت. تــا مبنای فلســفی آن را درک 
که دشــمنی چگونه از ذات انســان سرچشــمه می گیرد و مظاهر آن در دوره های  نکنیم نمی فهمیم 
مختلف )امروز به صورت امپریالیســم آمریکا و انگلیس، دیروز امپریالیســم اموی و عباســی، و پیش 
که در نقاط مختلف  از آن امپریالیســم هخامنشــی یا فراعنۀ مصر( تجلی پیدا می کند. طغیان هایی 
که در نقاط مختلف بدن  جغرافیایی و تاریخی به وجود آمده است شبیه همان بیماری هایی است 
کینه توزانه به این مسئله  انسان به وجود می آید. ما باید با نگاه آسیب شناسانه و نه انتقام جویانه و 

کنیم.  نگاه 

بشری  جامعۀ  در  دشمنی 
انسان شناسانه  ریشۀ  یک 
دارد.
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کــه در ادبیات دینی مــا با عنوان  مــا در طــول تاریــخ با مســئله ای در جامعۀ بشــری روبه رو هســتیم 
که فقط اســالم از حــق و باطــل و نیک و  »جنــگ حــق و باطــل« معرفــی می شــود. این طــور نیســت 
بد ســخن بگوید یا بخواهد باطل وجود داشــته باشــد و جنگ با باطل وجود داشــته باشــد. اســالم 
گریزناپذیر خواهد بــود. این بحث  گر بــود، جنگ بین حــق و باطــل  می خواهــد باطــل نباشــد؛ امــا ا
کــه بالقــوه عاشــق صفات  مبنــای انسان شــناختی دارد. انســان، از بیــن حیوانــات، حیوانــی اســت 
خدا آفریده شده اســت؛ یعنی عاشــق قدرت، زیبایی، عدالت، لطف، و خالقیت مطلق اســت. بقیۀ 
که مأموریت و فلســفۀ  حیوانــات ایــن دغدغــه را ندارند و با مکانیســم غریــزی خود زندگــی می کنند 
وجــودی آن مشــخص اســت. انســان ها آفریــده شــده اند برای اینکــه خودشــان را بر اســاس الگوی 

کار دو چیز است: صفات خدا بیافرینند. الزمۀ این 

گاهــی؛ یعنــی خــود را به عنوان موجــود ممکن 	  خودآ
نیازمند بشناسند.

گاهی؛ یعنی خدا را به عنوان واجب و قدرت، علم، 	  خدا آ
زیبایی، عدالت، لطف، و خالقیت مطلق بشناسند؛ در 
نتیجه، راه حرکت خود را از وضعیت ناسوتی به ملکوتی 
کننــد و  بــه وســیلۀ  انبیــا و امامــان و صلحــا شناســایی 
کــه هــدف از خلقــت و آفرینــش خــود را  انســانی شــوند 

شناخته و خود را برا اساس صفات خدا ساخته است. 

گاه نیستند سرچشمۀ جنگ اند،  گاه و خود آ انسان هایی که خداآ
گاهــی و الزم و ملزوم  گاهــی و خداآ چــون آن مطلــق را در ایــن محــدود جســت وجو می کننــد. خودآ
که  گاهی هم الزم و ملزوم یکدیگر هستند. انسان هایی  گاهی و ناخداآ کما اینکه ناخودآ یکدیگرند، 
گاه نیســتند نمی توانند میل به خدا را در خودشــان بُکشــند. میل به خدا در آن ها به صورت  خدا آ
میل به قدرت مطلق تجلی می کند. چون قدرت مطلق را نمی شناســند، می خواهند قدرت مطلق 
را در ظرفیت عالم طبیعت )که محدودیت جزء ذات آن است( بیافرینند. آن ها همیشه می خواهند 
کنند. اتفاقًا، از نظر تمدن آفرینی، این قدرت ها خیلی پیشتاز هستند.  بزرگ تریِن هر چیز را درست 
نمونــۀ آن را از زمــان فرعون هــا در مصر )به صورت اهرام ثالثــه( و خاقان ها در چین )به صورت دیوار 
که چه آثــار عظیمی ســاخته اند. این ها  چیــن( تــا امــروز در واشــنگتن و نیویورک مشــاهده می کنیم 
کنند؛ خالقیت و اختراع و نیز بنیاد های فیزیکی فراوان ایجاد  می تواننــد به فراوانــی علم و هنر تولیــد 

نشناسیم،  را  دشــمــن  گـــر  ا
صلح هرگز برقرار نمی شود.
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ً
گاهی و به دلیــل محدودیت های عالــم طبیعت، اجبارا گاهــی و ناخدا آ کننــد؛ ولــی بــه دلیل ناخودآ
بــه حقــوق و بــه حــدود دیگران تجــاوز می کنند و آن ها را بــه تبعیت از خود و حتی بــه عبودیت خود 

کنند.  که اختیار خود را در دست آنان رها  گزیر می کنند  می خوانند و دیگران را نا
کنند، باید این طاغوت ها را از سر  گر می خواهند راه خدا را بپیمایند و مسیر تکامل را طی  دیگران، ا
راه خدا و مردم بردارند. این هم تکلیف شرعی و هم سرنوشت عمومی است و برای تکامل انسانی 
کرد؛ بنابراین، جنگ حق وباطل جزء ذات سرشــت و سرنوشــت و هستی ما  کاری جز این نمی توان 
که مریض شــده و باید دارو بخورد را در نظر بگیرید. همۀ ما به نوعی  کســی  در زندگی زمینی اســت. 

گذارمان به دکتر و دارو می افتد و وقتی مریض می شویم باید دارو  گرفتاری هایی از این قبیل داریم و 
بخوریم. شــناخت بیماری های جســم به معنی تأیید ضرورت آن ها نیســت، بلکه به معنی آمادگی 
برای مقابله با آن هاست. شناخت بیماری های روح نیز چنین است. مبنای انسان شناختی بحث 
گاهی مربوط اســت. اینکه ما از دشمن شناســی می گوییم به این معنا  گاهی با خداآ بــه نبــرد ناخداآ
ح  که ما باید حتمًا دشــمنی داشــته باشیم و علیه او بیانیه بدهیم. از این گونه اتهامات مطر نیســت 

امپریالیسم از هخامنشیان و فراعنۀ مصر تا عصر انگلیس و آمریکا سابقه دارد.
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که می گویند این ها چون پایگاه داخلی ندارند، باید یک دشــمن خارجی برای خودشــان  می شــود 
کنند و به حیات خود ادامه دهند.  بتراشند تا مردم را تحت عنوان مبارزه با آن دشمن بسیج 

مــا بایــد بدانیم دشــمن و دشــمنی پدیدۀ شــرقی و غربی یا یک پدیــدۀ مربوط به نژادهــای اروپایی 
یــا آســیایی نیســت، ایــن حتی یــک پدیدۀ تمدنی نیســت و ریشــۀ آن در یک تمدن خاص نیســت، 
گروه هایی از انسان هاست.  گاهی  گاهی و ناخدا آ این یک پدیدۀ انســانی اســت، ریشۀ آن در ناخودآ
کبر داشتیم اینجا نیز موضوعیت دارد. وقتی ما از خدا غفلت  که پیشتر در مورد جهاد ا همان بحث 
گاه به همان دشــمن تبدیل می شــویم و اول با خود دشــمنی می کنیم و ســپس با  می کنیم، ناخودآ

کنیم.  که در این جلسه می خواهیم در مورد آن بحث  دیگران. این همان دشمنی ای است 
کنز و غارت اموال عمومی می رویم، ما هم به همان دشمن تبدیل می شویم  وقتی به دنبال تکاثر و 

که شــب و روز علیه آن شعار می دهیم. استکبار فردی و استکبار 
می کنــد.  تفــاوت  آن هــا  ابعــاد  فقــط  ندارنــد،  تفاوتــی  جهانــی 
کننــد  آن هــا می تواننــد آســیا و آفریقــا و آمریــکای التیــن را غــارت 
کنیــم! از نظــر ماهیت  و مــا هــم می توانیــم بــازار تهــران را غــارت 
گر هست در ابعاد  انسان شــناختی، تفاوتی وجود ندارد؛ تفاوتی ا
که ســطح های مختلــف دارد؛  اســت؛ درســت مثل یــک بیماری 
مثاًل، میزان خطر بیماری سرطان در سطح های اول تا چهارم با 
هم تفاوت می کند: در سطوح اول و دوم قابل معالجه است، در 
کاری  کار مشــکل می شود، و در ســطح چهارم دیگر  ســطح سوم 

کرد. نمی شود 

گر در همین جا یک ســؤال من را پاســخ دهید ممنون خواهم شــد. شــما  بهشــتی پور: آقای دکتر، ا
که  که دشــمنی چه طور به وجود می آید و اصاًل ماهیت آن چیســت و این طور نیســت  توضیح دادید 
که  حتمًا مصداق آن آمریکا یا فالن قدرت در زمان  های قدیم باشــد. این یک پدیدۀ انســانی اســت 
که دارند را  کاهلی هایی  شــما توضیح دادید؛ از طرف دیگر، عده ای ســعی می کنند تمام مشــکالت و 

که فرمودید بیندازند. گردن همین دشمن  به 

ح می کنیــد بــه یکــی از قواعــد علــم سیاســت مربــوط اســت. ریشــۀ  کــه شــما مطــر ســؤالی  زورق: 
که  کشــور ها در شــرایطی  گرایی اســت. معمواًل  جامعه شــناختی قــدرْت همگرایــی و ریشــۀ ضعْف وا
گرایی باشــند از یک دشــمن خارجی برای ایجاد همگرایی اســتفاده  از نظر داخلی دچار ضعف و وا

ــگ  ــن جــــنــــگ تــــــاریــــــخ ج
ــا  گــــــــاهــــــــی بـ نــــــــاخــــــــودآ
نـــبـــرد  و  گــــــاهــــــی  خــــــودآ
گاهی  گاهی با خداآ ناخداآ
است.
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می کنند. این موضوع اصاًل ربطی به دشمن شناســی ندارد، این یک مکانیســم سیاسی است. یکی 
گاهی از علم سیاســت، تضاّد  که به دلیل عدم آ از اشــتباهات بعضی از بازیگران سیاســت این اســت 
خارجــی را بــه تضاّد داخلی تبدیل می کنند؛ مثاًل، درگیری هــای جناحی خدمتی به مردم نمی کند، 
بلکــه بــه خارجی ها خدمت می کند چون تضاّد خارجی را تحت الشــعاع تضــاّد داخلی قرار می دهد. 
که بیشترین همگرایی ممکن  کنند  حضرت امام؟ق؟ همیشــه ســعی می کردند شعار هایی را انتخاب 
کّل آفریقایی ها  گفته می شــود »مستضعفین«،  کند؛ مثاًل می گفتند: »مســتضعفین«! وقتی  را ایجاد 
که از نابرابری توزیع ثروت در جهان در رنج هستند  هم در جبهۀ شما قرار می گیرند، همۀ مردم دنیا 

می توانند با شما همگرا باشند؛ اما این موضوع به بحث ما مربوط نیست. 
کردم. تمام قدرت های سلطه گر -مثل بنی امیه  من ضمن صحبت به تاریخچۀ این بحث نیز اشاره 

و بنی عباس-کــه مــا آن ها را نقــد می کنیم از نظــر تمدن آفرینی، 
معماری، هنر، و ادبیات بی دستاورد نبودند. وقتی سلسله های 
پادشــاهی را بررســی می کنند دســتاورد های تمدنــی آن ها را هم 
ذکــر می کننــد. نظــام سیاســی معمــواًل بســتر را ایجــاد می کنــد، 
که تمدن را  مخترعــان و مکتشــفان و علما و هنرمندان هســتند 
که آثار  ایجــاد می کننــد. در ظــرف امپراتوری اموی هــم می بینید 
کما اینکه در یونان و چین و مصر و امثالهم  تمدنــی وجــود دارد، 
که ما اآلن  این ظرف تمدنی وجود دارد. چه چیز باعث می شود 
کنیم؟ علت  از دوران اموی و عباســی و دیگر دوره ها با اندوه یاد 

گاهی آن هاست.  گاهی و ناخدا آ این نام و یاد غم انگیز ناخودآ
گاهی قربانی شــدن عدالت  گاهی و ناخدا آ عالمــت وجود ناخودآ

کــه فراموش می شــود صفــت عدالت  گاه، آن صفــت ربوبــی  گاه و ناخــداآ اســت. در جوامــع ناخــودآ
کردن  گاه اســت و عالمت آن هم قربانی  گاه و ناخدا آ اســت. اآلن تمدن غرب هم یک تمدن ناخودآ
کــرۀ زمیــن اســت. تمــدن غرب بر جهان مســلط شــده، ولــی عدالــت را در جهان  عدالــت در سراســر 
که  گفتــه می شــود در غرب مــردم عادالنه تر زندگی می کنند. مشــکل این اســت  کرده اســت.  قربانــی 
کارنامــۀ دولت هــای غربــی را باید در یک ظرف جهانی دید نه در یک ظــرف ملی! یعنی دولت هایی 
کار می کننــد می توانند با این  کــه در مقیاس جهانی ســلطه و نفــوذ دارنــد و  مثــل انگلیــس و آمریــکا 
کشــور خود را به سطح باال تری از استاندارد های  کرده اند تمام مردم  که پهن  گســتردۀ غارت  ســفرۀ 
زندگی برســانند. آمریکا می گوید: »امریکن اســتاندارد«!  )American Standard( آن ها خانۀ بزرگ تر 
گر شما  و ماشــین بزرگ تر و مصرف بیشــتر دارند! اما مصرف بیشــتر نتیجۀ غارت بیشــتر است. بله، ا

گـــــــــاهـــــــــی و  نـــــــــاخـــــــــودآ
گاهی الزم و ملزوم  ناخداآ
یکدیگرند.
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کار  کنید و باز هم در آمریکا همین استاندارد ها باشد، این عملکرد نتیجۀ  آمریکا را از بقیۀ دنیا جدا 
خودش با امکانات خودش تلقی می شود. 

که امروز در  کارنامــۀ جهانی دارند، ولی مســئولیت جهانی ندارند. یکی از مســائلی  اآلن این هــا یــک 
 powers( که قدرت های جهانی بدون مســئولیت های جهانی هســتند دنیا وجود دارد این اســت 
کتاب با این عنوان چاپ شده است: یکی از آن ها در مورد رسانه ها و  without responsibility(. دو 

کند ولی به  دیگری در مورد دولت آمریکاست.امروز دولت آمریکا می خواهد یک نقش جهانی را ایفا 
که به صورت استکبار جهانی و دشمن بشریت ظهور  جهانیان پاســخ گو نباشــد؛ بدین ترتیب اســت 

کرده حقوق ملت ها- که برای خود در سراسر جهان تعریف  کرده است، زیرا در مقابل منافعی  پیدا 
کند. به ویژه، ملت ها و نیروهای مترقی و پیشرو-را قربانی می 

کنم، ولی قبل از آن می خواهم  رویوران: من می خواهم از یک زاویۀ دینی راجع به این موضوع بحث 
که از ابتــدای انقالب تا اآلن در مــورد آن اختالف  کــه یکی از مقوله هــای داخلی  ایــن نکتــه را بگویــم 

گاه، آثار بزرگ پدید می آید ولی انسان های بزرگ پدید نمی آیند. در تمدن های ناخودآ
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گروهی هیچ شاخص و اتفاق نظری  گویی برای  داریم بحث دشمن شناسی است. به نظر می رسد 
کیست؟« یکی  در تعریف دشمن وجود ندارد. اتفاقًا در بحث جناح بندی داخلی، پرسش »دشمن 
کنیم« و یکی بگوید  گفت وگو  از موارد اختالف ماست. ممکن است یک نفر بگوید »ما باید با آمریکا 
کردیم و او دبه درآورده شــاید انســجام  گفت وگو ســندی را امضا  که پس از  »گفت وگــو نکنیــم.« حاال 

داخلی باالتر رفته باشد، ولی در مورد بحث دشمن شناسی متأسفانه همچنان درگیر هستیم. 
گام بسیار مهمی در  کنیم، به نظرم  گر در این جلسه بتوانیم شاخص هایی برای تعریف دشمن پیدا  ا
جهت انســجام داخلی برداشــته ایم؛ لذا، انتخاب این موضوع نکتۀ خیلی مهمی اســت. جالب است 
ذیَن َمَعُه أِشّداُء 

َّ
 اهَّلِل َو ال

ُ
ٌد َرسول ّمَ که در قرآن، در ســورۀ محمد، آمده است: »ُمَ کنم  خدمت شــما عرض 

کرم؟ص؟ و همۀ کسانی که از ایشان تبعیت   َیبَتغوَن....« پیامبر ا
ً
دا  ُسّجَ

ً
عا

َ
م َتراُهم ُرّك  الُكّفاِر ُرَحاُء َبیَنُ

َ
َعل

که حضرت  می کنند را تعریف می کند. ]یعنی از اولیِن مســلمانان، 
علی؟ع؟ و حضرت خدیجه؟اهع؟ بوده اند، تا آخرین مسلمان که در 

کرد مشمول این آیه است.[  این دنیا زندگی خواهد 
 

َ
بعــد، بــه عنــوان اولیــن شــاخص ایمــان، می گویــد: »أِشــّداُء َعل

که بحث انســجام  م«  الُكّفــاِر.« بعــد از آن می فرمایــد: »ُرَحاُء َبیَنُ
که نماز   »...

ً
دا  ُسّجَ

ً
عا

َ
است. در سومین بخش می گوید: »َتراُهم ُرّك

را به عنوان ســومین نماد معرفی می کند. به نظرم این تسلســل 
 الُكّفــاِر« یعنی مؤمن 

َ
اُء َعل

َ
هــم نکتۀ خیلی مهمی اســت. »أِشــّد

بایــد نســبت بــه دشــمن بــا صالبت و شــدید باشــد. این شــدت 
که اول دشمن را بشناسی، یعنی دشمن  زمانی روشــن می شــود 
گرفتن اســت. بــدون تعریف دشــمن،  شــناختن مقدمــۀ موضع 

کار ببرید. ایــن را بر انســجام اجتماعی  کســی بــه  شــما نمی دانیــد بایــد این رفتار شــدید را علیه چه 
 
ً
عا

َ
ح می کند؛ چون »ُرّك م« اســت و از لحاظ تسلســل مقدم بر نماز مطر که »ُرَحاُء َبیَنُ مقدم می داند 

« توصیف نماز است، رکوع و سجود نماز است. 
ً
دا ُسّجَ

که دشمن شناسی  کرد  که دشمن شناســی در اولویت است، نمی توان فرض  اولین بحث این اســت 
که خود سازی وقوع  متأخر است، اتفاقًا اولویت دارد. دشمن شناسی در چه ظرفی است؟ در ظرفی 
کیســت و خودش را آماده  که دشــمن  کبر را انجام داده خوب می داند  کرده اســت. آنکه جهاد ا پیدا 
کبر[ را انجام دهم. اول باید دشمن  کار ]جهاد ا کرده است تا دشمن را بشناسد. مِن انسان باید این 
گر من درگیر   ا

ّ
کنــم؛ و اال کرده باشــم تا بتوانم دشــمن بیرونی را بشناســم و آن را مهار  درونــی را مهــار 

دشــمن داخلی هســتم، دشــمن خارجی خیلی معنــا و مفهومی پیدا نمی کند. بــه نظر من، بین دو 

در  ریـــــــشـــــــه  ــی  ــ ــ ــن ــ ــ ــم ــ ــ دش
گـــــــــاهـــــــــی و  نـــــــــاخـــــــــودآ
گاهی دارد. ناخداآ
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ح است؛ بنابراین، خود سازی هم  موضوع دشمن شناســی و خود ســازی ارتباط بســیار نزدیکی مطر
با موضوع مورد بحث ما مرتبط است. 

بســیاری از مفاهیــم یــا رفتار های سیاســی را باید بــا توجه به همین تمایزها شــناخت؛ مثــاًل، آیا غیر 
که اولــی در پــی اثبات و دومــی در پی   کــه فــرق اســتقالل طلبی و اســتعمار ایــن اســت  از ایــن اســت 
که ما  کجاســت؟ این تعارض در شــاخص هایی اســت  نفی اســتقالل اســت؟ این تعارض چراســت و 
کنیم. بحــث آزادی خواهی و ســلطه جویی همین طور اســت. خیلی ها می گویند  بایــد آن هــا را پیــدا 
»مــن آزادی خواهــم،« ولــی آیا آزادی را بــرای دیگران هم می خواهند؟ همین پدیــده را باید در مورد 
کرد. آیا نظــام لیبرال آمریکا حاضر اســت آزادی مردم یمــن را بپذیرد؟ همچنین،  یــک نظــام تعریف 
که  گان سیاسی دیگر وجود دارند  زیاده خواهی در مقابل عدالت خواهی قرار می گیرد و بسیاری از واژ

گیرند.  باید مورد توجه قرار 
کبــر و تربیت نفــس ارتباط  گونــه ای با جهــاد ا بحــث امــروز مــا به 
کنــد، می تواند  گر انســان توانســت دشــمن درونی را مهار  دارد. ا
این دشمن را در محیط بیرونی تعریف و شناسایی و با آن مبارزه 
کند،  گر انســان خودش نتوانســت دشــمن درونــی را مهار  کنــد. ا
کند چون چنین توانی را  قطعًا نمی تواند دشــمن بیرونی را مهار 
گاْم خود ســازی و  نــدارد؛ لذا، به نظرم در دشمن شناســی اولین 
جهاد با نفس اســت. بدون مهار دشــمن درون-که نفس اماره 
کرد. مسئلۀ دفاع هم به  است-نمی توان دشمن بیرون را مهار 
که اول بایــد این زمینه ها در وجود ما  همین اســاس برمی گردد، 
کرد. ما باید شاخص هایی را  فراهم شود تا بتوان از انقالب دفاع 

کنیم.  برای دشمن شناسی پیدا 
که در آن قرار داریم و شــناخت محیط بیرونی  من تصور می کنم شــناخت خود و شــناخت محیطی 
که دشمن در آن قرار دارد هر سه الزم و ملزوم هستند، یعنی دشمن های درونی و داخلی و خارجی 

را باید با همدیگر دید تا به یک سری شاخص ها برسیم.

کردیــد و اولویت را بر اســاس آن به دشمن شناســی  که شــما به آن اســتناد  بهشــتی پور: ایــن آیــه ای 
کّلیتی  ناِت( چه ارتباطی دارد؟ آیا ما نباید قرآن را  نا ِبالَبّیِ

َ
َقد أرَسلنا ُرُسل

َ
دادید با آیۀ 25 سورۀ حدید )ل

کنیم؟ کار  ُکل نگرانه  بدانیم و با آن به صورت 

ریــشــۀ اجــتــمــاعــی قــــدرْت 
 

ْ
ضعف ریــشــۀ  و  همگرایی 
گرایی است. وا
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کرده بــه وضعیت  ح  کریــم در جا هــای مختلــف اولویت هــای مختلــف را مطــر رویــوران: اینکــه قــرآن 
مخاطبــان مختلــف برمی گردد. عالمۀ طباطبایی؟ق؟ در بحث آیۀ »إن هذا القرآن هیدی للیت هی اقوم« 
قنَی(  یَب فیِه ُهدی ِللُمّتَ ِكتاُب ال َر

ْ
کتاب هدایت است )ذِلَک ال که قرآن  کرده است  ح  این سؤال مطر

 َخســارا« دیگــر بــه وضعیت مخاطــب بر می گردد. چگونــه قرآن باعث 
ّ
اِلــنَی ِإاَل

ّ
یــُد الَظ و اینکــه »َو ال یز

گمراه و  که ماهیتش هدایت و رحمت اســت چگونه می تواند یــک نفر را  کتابــی  خســارت می شــود؟ 
کند؟ این شرایط را وضعیت مخاطب تعیین می کند. عالمۀ طباطبایی می گوید قرآن  دچار خسران 
گر مشــکل داری، زخم معده داری،  که همه نوع غذا در آن هســت. شــما ا همچون ســفره ای اســت 
که با پیشداوری منفی  کسی  کنی و بیماری ات شدیدتر می شود.  نمی توانی از هر غذایی استفاده 
به ســمت قرآن بیاید، اتفاقًا خاصیت هدایتگری قرآن برای او عمل نمی کند. مســائل از خود ســازی 

کبر شــروع می شــود، باید دشــمن درونی را بشناســی تا  و جهاد ا
دشمن بیرونی قابل شناخت و شناسایی بشود.

کــه اجازه  فهیمی فــر: مــن نقــدی بــر عناویــن این جلســات دارم 
می خواهم خدمت شما عرض کنم. ارادت نزدیک من به سردبیر 
این نشــریه  بیش از دو دهه ســابقه دارد، من ایشــان را از قبل از 
انقــالب بــه عنوان یک فرد بســیار متعهــد فرهنگی می شناســم. 
منتهــی مــن هم مانند همۀ شــما درد انقــالب و وضعیت انقالب 
دارم. جایــگاه ایــن نشــریه تقریبــًا منحصربه فــرد اســت، از ایــن 
که دغدغــۀ اصلی جریــان فکری  کــه هیچ کــس تردید نــدارد  نظــر 
که  این نشــریه دغدغۀ انقالب اســت و با خیلی از نشــریات دیگر 

که نشــریه چنین وضعیتی دارد، چرا این مجال را برای خودش  این جور نیســتند فرق می کند. حاال 
که تحلیل انتقادی بکنــد؛ یعنی در واقع یک رویکرد انتقادی به مســائل انقالب در  ایجــاد نمی کنــد 
گرایــش و روش در این نشــریه خالی اســت. انقالب یک ســازۀ  ایــن دوره داشــته باشــد؟ جــای ایــن 
که در حــوزۀ تئوریک  گمانه زنی هایــی  کــه در عمــل دارد خــودش را محقق می کنــد،  تئوریــک اســت 
کــه چه قدر قابل تحقق اســت و چه قدر قابل تحقق نیســت. بر این  دارد را در تجربــه اثبــات می کنــد 
که  که خیلی از نشریات  جریان تئوریک مســائل بســیاری مترتب اســت. نباید انتظار داشته باشــیم 
کشــور چاپ می شــود متعرض این مســائل شــوند؛ مثل اینکه وقتی در یک خانواده پدر  ج از  در خار
گــر به او بگوید  یــا مــادر ایــرادی دارنــد، این ایراد را فرزنــد باید به آنان بگوید نــه افراد بیرونی! فرزند ا
حتمًا مشــتاقانه تر می گوید. ســردبیر! شــما اســتاد بنده هســتید. انقالب اســالمی در این شــرایط با 

عــــــــــــالمــــــــــــت وجـــــــــــــــود 
گـــــــــاهـــــــــی و  نـــــــــاخـــــــــودآ
گاهی قربانی شدن  ناخداآ
عدالت است.
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کریتیک )critique( نه به معنای  کنیم.  کلیشه شکنی  مســائل عدیده روبه روســت. به نظر من باید 
انتقاد، بلکه به معنی سنجش: با یک رویکرد عقالنی، مسائل بنیادین و عملکردی و فکری انقالب 
کــه معطوف به عمل هســتند  را توســط طیف هــای مختلــف متصــدی بحث های نظری و مشــاغل 
کنیم. قبل از اینکه به تعبیری دشمن این حرف ها را بزند، خودمان بزنیم. سینمای آمریکا  ح  مطر
گاف های سیاســی خودش-مثل جنگ ویتنام-را در درجۀ اول در هالیوود می ســازد. با این  تمام 
 خواست فیلم بسازد در چارچوب آن ادبیات حرف 

ً
کسی هم بعدا گر  که ا کار، ادبیاتی ایجاد می کند 

بزند. این اقدام هوشمندانه ای است. 

کریتیک و انتقادی نیست،  که در جلسۀ اخیر در نشریه بوده اصاًل  من احساس می کنم موضوعاتی 
موضوعات آن تابع موقعیت های فعلی نیســت. ما در یک فضای آرام هســتیم و مشــکالت را خیلی 
که  کــه اآلن بــه دوســتان می دهید  بنیــادی نمی بینیــم. مــن پیشــنهاد می کنــم ذیــل ایــن برگــه ای 
کنند.  ح  کــه از زاویۀ تخصصشــان بنیادین اســت آن را مطر گر مســئله ای دارند  بنویســند، بگوییــد ا

آمریکا، با غارت منابع جهان، معیارهای زندگی مادی شهروندان خود را ارتقا داده است.
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ح شود؛ در آنجا حالجی  که نشریه با مسئولیت آقای سردبیر دارد مطر بعد، این در هیئت رئیسه ای 
شده و اولویت بندی شود. 

کالن وجود  گر از خود من بپرســید چه مشکالتی در مملکت به صورت  این بحث اصلی من اســت. ا
دارد و ممکن است به بحران و فاجعه تبدیل شود، فی البداهه می توانم این مسائل را خدمت شما 

کردم. که خدمت شما عرض  کنم. این مقدمه ای بود  عرض 

کنم. من دیــدگاه خودم را  بهشــتی پور: مــن بــا اجازۀ آقای ســردبیر توضیحی را خدمت شــما عــرض 
عرض می کنم. نشــریۀ فرهنگ اســالمی در زمینۀ مســائل تئوریک انقالب تولید محتوا می کند. یکی 
که خوِد انقالب اســالمی را از نظر تئوریک تعریف نکردیم؛  که ما می خوریم این اســت  از ضربه هایی 

کردن در مباحث تئوریک انقالب اسالمی  بنابراین، تولید محتوا 
کار بزرگــی اســت. مــن واقعــًا قصــد دفــاع نــدارم، ولــی برداشــت 
که در این مدت  خــودم را بــه عنوان یک مخاطب ایــن فصلنامه 
که بــرای مبانی  خوانــده ام عــرض می کنم. ما شــدیداً نیــاز داریم 
انقــالب اســالمی و تئوری هــای آن دقیقــًا محتــوا تولیــد شــود. 
کار را  کــه فصلنامۀ فرهنگ اســالمی ایــن  ایــن خیلی مهم اســت 

کار ادامه دهد. کرده است و امیدوارم به این 
کــه در بخش انتقــادی دیگران، الی ما شــاء اهلل،  نکتــۀ دوم ایــن 
فعــال هســتند. مــا مبانــی زیــادی در موضــوع انتقــاد از انقــالب 
اســالمی داریــم، ولــی پاســخ آن خیلــی مهم تــر اســت؛ بــه عنوان 
مثال، ما در یک جلسه دربارۀ فرصت ها، تهدید ها، نقاط قوت، 

که در موضوع انقالب  کنم  کردیم. من می خواستم فقط خدمت شما یادآوری  و نقاط ضعف بحث 
گفته شود بگوییم. که باید بدون پرده پوشی  هم ما باید بگردیم و چیز هایی را 

فهیمی فــر: من اصاًل نمی خواهم بگویم خوب یا بد اســت، اصاًل ارزش گــذاری نمی کنم. من می گویم 
که دارد را قبــل از اینکه دیگران بگویند بــه صورت عقالنی و  بعاد اســت، مشــکالتی  ســازۀ انقالب ذواَ
گر واقعًا رویکــرد عقالنی و انتقادی به معنای دقیق  بــا روش معطــوف به راه حل خودمان بگوییم. ا
کنیم،  که انتقاد  فلســفی مفهوم شــود، من وشما هیچ مشــکلی با هم نداریم. بحث من این نیست 
کســی   که چه  کاری نداشــته باشــیم  کنیم،  بلکه منظورم این اســت با روش عقالنی آسیب شناســی 

ــا  ــکـ ــریـ امــــــــــروز دولـــــــــت آمـ
ولی  دارد،  جهانی  نقش 
ــدارد  ن جهانی  مسئولیت 
ــیــان  جــهــان مـــقـــابـــل  در  و 
یک  ایــن  نیست.  پاسخ گو 
مسئولیت  ــدون  ــ ب ــدرت  ــ ق
است.
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کنیم؛  کشور مترتب است را عنوان  که اآلن بر  چه می گوید، مبنا را بر اساس تعقل بگذاریم و مسائلی 
که فساد در یک نظام مذهبی چه جور به وجود می آید. کنیم  مثاًل، بررسی 

گونه ای با بحــث انقالب  کــه تحت چند محــور وارد بحث آن شــدیم را بــه  کــردم جریانی  مــن ســعی 
پیونــد دهــم. یکــی از مشــکالت ما فقدان معرفت نســبت به دشــمن و دشــمنی و مبهم بــودن این 
که به جای اینکه واقعًا وحدت  تعاریف است. این سبب شده از ابتدای انقالب رویه ای اتفاق بیفتد 
انقالبی ایجاد شــود بیشــتر تفرق ایجاد شــود. اتفاقًا، قرآن دائمًا بر وحدت و »اعتصموا حببل اهَّلل مجیع 
کــه در احادیث ما هســت می گوید: »ســعی نکنیــد اختالف نظر  کیــد دارد. یــا ادبیاتــی  و ال تفرقــوا« تأ
کنید پرده پوش باشید.«  شــما تبدیل به دشــمنی شود، ســعی نکنید از آدم ها ایراد بگیرید، ســعی 
که اخالقی و به شــدت مشــوق وحدت  که حضرت علی در نهج البالغه دارد  وقتــی مــا بــا بحث هایی 

اجتماعی است برخورد می کنیم، باید آن را باید به عنوان جریان 
که این جور  عملــی مملکتمان نصب العین قرار دهیم؛ در صورتی 

نیست. 
که اآلن در افواه عموم هست  تعریف دشمن یا enemy با آن چیز 
که با ما تضاد، اختالف نظر، یا  کســی  متفاوت اســت. دشــمن با 
رقابــت دارد متفــاوت اســت. حداقــل از نظر من، معنی دشــمن 
کــه می خواهــد مــن نباشــم«؛ حــاال این من  ایــن اســت: »کســی 
ممکــن اســت مــِن ایدئولوژیک یا مــِن ملی یا مــِن فرهنگی یا مِن 
کمیتی باشد، یعنی آن دیالوگ و تعامل می خواهد به تناقض  حا
تبدیل شود. برای ایجاد تعامل به هر دو بخش نیاز است، اما در 

ایجاد تناقض یکی از این عوامل باید وجود داشته باشد. 
گر واقعًا این را به عنوان یک روش برخورد با نیرو های خودمان مّد نظر داشته  من احساس می کنم ا
که به صورت فعال وجود دارد را از بین نخواهیم برد؛ یعنی در واقع  باشیم، خیلی از پتانسیل هایی 
که با من نیست لزومًا بر من است.« این نگاه  که »کسی  دشمنی در نظام های استبدادی این است 
بایــد عوض شــود. نیرو های بســیاری در اول انقالب اهــل نماز و روزه بودند و مبانــی انقالب را قبول 
که این روش به صورت ســنت اجرایی حســنۀ ائمــه؟مهع؟ و پیامبر؟ص؟  داشــتند، ولــی بــه خاطــر این 
ج شده و به نیرو های غیر فعال و بالقوه تبدیل شده اند.  جاری و ساری نبوده از موقعیت فعال خار
البتــه ایــن خوشــبینانه ترین نــگاه اســت. در نگاه بد بینانــه، بســیاری از این ها ممکن اســت فاصله 

گرفته و معاند شده باشند. 

ــان  ــن ــؤم م قـــــــرآن،  نـــظـــر  از 
»اشداُء علی الکفار رحماء 
بینهم« هستند.
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مــن پیشــنهاد می کنم صحبت ها صرفًا در بحث های اجتماعی باشــد و خیلــی ماهیت تئوریک به آن 
ندهیم. بگوییم تلقی جامعه در این 40 سال از دشمن و دشمنی بر چه پایه هایی از تئوری بنیاد نهاده 
شده اســت. این تلقی چه قدر توســط قرآن و سنت ساپورت می شود؟ تبعات عملکرد غلط و عملکرد 
که ما داریم بحران آدم های حســابی است. در صورتی  درســت چگونه بوده اســت؟ یکی از مشــکالتی 
کشور  گر  کنید. ا کم نداشته است. شما ترکیب جمعیت مجلس را نگاه  که انقالب از قدیم آدم حسابی 
یک مجلس سالم، درست، عاِلم، و با شعور داشته باشد، خیلی از مشکالت مملکت حل می شود. چرا 

لزومًا بهترین آدم ها در مجلس نیستند، بهترین آدم ها در هیئت دولت نیستند؟ 

کنیم شــاید تأثیر زیادی داشــته باشــد. بــه تعبیر من،  گــر تلقــی خودمــان را از بحــث دشــمن دقیق  ا
کردیم. این هــا بهترین هــا نبودند، آقای  مــا در انتخــاب رئیس جمهــور فعلی و قبلی اشــتباه مطلــق 
روحانی و آقای احمدی نژاد بهترین نبودند. چرا انتخاب شــدند ؟ به خاطر اینکه جامعه به ســمت 
سیســتم های مــن درآوردی و نــه ممیــزی مبتنــی بر اســالم و تولی و تبری رفته اســت. تولــی و تبرای 
که از هر جناح یک نفر به مدت هشت سال در  اسالم اخالقی و تئوریک است. اما این اتفاق می افتد 

از نظر قرآن، انسجام اجتماعی جامعۀ اسالمی اهمیت فراوان دارد.
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که ما یک سری  رأس دولت قرار می گیرد. این ها بهترین ها نیستند. چه اتفاقی در این فرآیند افتاد 
کردیم و به حاشیه راندیم و آدم های غیر اصیل از این فرصت استفاده و خودشان  آدم ها را منفعل 
کردنــد و به جایی رســاندند؟ من پیشــنهاد می کنم بحث را به ســمت ایجــاد روش ببریم،  ح  را مطــر
یعنی ببینیم وقتی از دشمن و دوست صحبت می کنیم بازتاب جامعه نسبت به آن چگونه است.

کنم. ممکن است ما در جایی یک نفر را دشمن بدانیم  ح  بهشتی پور: من می خواهم سؤالی را مطر
و مصداق های زیادی هم برای دشمنی او داشته باشیم، ولی یک فرد نخبه او را دشمن نبیند. به 

که ما تمام قرائن و شــواهد را  کرد؟ واقعیت این اســت  نظر شــما، با این گونه افراد چگونه باید رفتار 
که نخبه اســت و  برای خودمان جمع بندی می کنیم و مثاًل می گوییم آمریکا دشــمن اســت، ولی آن 
که این دشــمن اســت. به نظر  در مورد مســائل مختلف هم ســجایایی دارد به هر دلیل قبول ندارد 
کار باید می کرد؟ نمی خواهم نام ببرم، ولی با  که از این قطار پیاده شود، چه  شما این فرد، جز این 

کرد؟ کار باید  این جور افراد چه 

رویوران: آیا نظام لیبرال آمریکا حاضر است آزادی مردم یمن را بپذیرد؟
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فهیمی  فــر: ســؤال خوبی اســت. شــاید منشــأ برخورد های ما در این 40 ســال همیــن اختالف نظر ها 
بوده است. این گونه اختالف نظر ها در هر جامعه ای هست، منتهی آیا به ِصرف وجود اختالف نظر، 
من و آقای بهشــتی پور باید از هم جدا شــویم؟ شــما یک نفر را دشــمن می دانید و من آن را دشــمن 

نمی دانم. ما باید دیالوگ خودمان را انجام دهیم تا حقیقت ماجرا برای یکی از ما آشکار شود. 
ُحجــر  بــن عــدی بــا امام حســن؟ع؟ اختالف داشــت، یکــی از منتقــدان صلح امام حســن؟ع؟ حجر  
بن عدی بوده اســت. این فرد تجســم ایمان مطلق اســت. امام حســن؟ع؟ طی جلســاتی با ایشان 
گفتند، ولی او قانع نشد و چیزی هم نگفت و امام حسن؟ع؟ را رد نکرد.  کردند و مواردی را  صحبت 
که با رقبای خود داشــت مشــی های سیاســی متفاوتی  حضــرت علــی؟ع؟ هــم در اختالف نظر هایی 
داشت. این ها اختالف های بنیادین داشتند، ولی حضرت امیر؟ع؟ بر آن ها شمشیر نکشید و حتی 

در جا هایی مشاوره هم می داد.
گــی جامعــۀ زنــده اســت. چگونگــی برخــورد بــا   اختالف نظــر ویژ
اختالف نظر ممکن اســت سیســتم را متالشی و ما را از بسیاری از 
کند. من خودم در حوزۀ هنر یک  آدم هــای به درد بخور محــروم 
که اهل نماز، انقالب، و اخالق انقالب  کسی  محور دارم: می گویم 
کّل حرف من را قبول نداشته باشد،  اســت خودی است. شــاید 
اما من با او ارتباطم را قطع نمی کنم و اندک اندک جلو می روم تا 
کرده است یا  کردم یا ایشان بفهمد اشتباه  اینکه بفهمم اشــتباه 
کردیم و جایی درست رفتیم. خوِد  هر دو بفهمیم یک جا اشتباه 
کار می کنند؛  کشــور های اروپایی با دشــمنان خودشــان  آمریکا و 
کاماًل مخالف غرب هســتند، ولی  کســانی  کســی یا  مثاًل می دانند 

کمکشــان  کســی را حذف نمی کنند؛ در چارچوب های دانشــگاهی و اجتماعی  به خاطر این برخورد 
می کنند و امتیاز هم می دهند. 

گر ما تعاملمان به اخالق محمدی بیشــتر مقرون باشــد،  پس نوع تعامل در این بحث مهم اســت. ا
این پتانسیل اندک را از دست نمی دهیم.

که  کــه در خدمــت دوســتان هســتم و بحث هایی را می شــنوم  عیوضــی: بنــده اولین جلســه اســت 
هرکدام در یک فضای خاص ارائه می شــود. موضوع بحث مهم و جالب اســت، ولی من می خواهم 
که در  با نگاه به آینده اشــاره ای داشــته باشم. خوشبختانه مفاهیْم همزاد دارند، یعنی هر مفهومی 
گر  کنار آن، دوســت. ا کنارش هســت؛ مثل اینکه می گوییم دشــمن و در  نظــر بگیریــم متضــاّد آن در 

و  محیط  و  خــود  شناخت 
دشــمــن، هــر ســه، ضــرورت 
دارد.
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کنیم، شــاید راحت تر و جامع تر بتوانیم به نتیجه برســیم. مفهوم  مــا ایــن دو مفهوم را با هم تعریف 
دوســت با ادبیات مختلف مشــخص اســت، مفهوم دشــمن هم بهتر با او قابل درک اســت؛ منتهی 

کاربردی هم ببینیم.  مفاهیم را باید از ُبعد نظری و 
که علیه اعتقادات و تمامیت حوزۀ  کســی اســت  وقتی ما به دشــمن از ُبعد نظری نگاه می کنیم، او 
کنار دشــمن  که ما در  ارزشــی و موجودیت ما به پا خاسته اســت. مفاهیمی مثل اســتکبار و ســلطه 

تعریف می کنیم همین را نشان می دهد.
کاربــردی نــگاه می کنیــم، آن شــناخت بایــد معنــای دیگری بگیــرد. در اینجــا باید  امــا وقتــی از ُبعــد 
که دشمن طراحی می کند و در نظر  بگوییم: شناســایی ضعف ها و قوت های دشــمن و راهبرد هایی 
دارد. تهدید ها، مســائل نوظهور، و امثال این ها را باید عمیق تر مورد بررســی قرار دهیم و درون این 

کنار هــم ببینیم؛  کاربــردی را در  فضــا ببینیــم؛ دو حــوزۀ نظری و 
دشــمن را بــه همــراه ظرفیــت، توانایــی، و قابلیتش بشناســیم. 
کــه امروز همــۀ این ها معطوف به آینده اســت؛  اســتحضار دارید 
که امروز آمریکا در جهان دارد و تمام برنامه ریزی  مثل رویکردی 
را بــه آینــده معطــوف می کنــد، عجلــه هــم نــدارد، خیلــی آرام و 
تدریجــی تــالش می کنــد؛ بنابرایــن، تعجیــل در سیاســت یکی از 

آسیب های درونی خود اقدام است.
که به  کنیــم این اســت  که بــه آن بایــد توجه  مفهــوم مهــم دیگــر 
که احســاس می کنیم دشمن شناســی مهم اســت،  همان اندازه 
گر از ابتدای انقالب تا امروز  ک است. ا دشــمن تراشی هم خطرنا
که ما چه دوســتان  کنیم، در جا هایی می بینیم  کالبدشــکافی  را 

کردیم. این هم در بحث دشمن شناســی مهم اســت.  یــا چــه عوامــل خنثایی را به دشــمن تبدیــل 
البته من نگاه بیرونی ندارم، نگاه داخلی خودمان باید مّد نظر قرار بگیرد. 

کــه در رأس مقولــۀ دشــمن شناســی باید مــورد توجه قــرار بگیرد. یک ســری از  این هــا نکاتــی اســت 
کلیدواژه هــا از درون ایــن مفهــوم قابل توجــه اســت: بحــث دشــمن و رقابــت، دشــمن و غافلگیری، 
دشــمن و برنامه ریزی، دشــمن و مدیریت اســتراتژیک یا راهبردی، دشمن و نظام ارزش ها، و...؛ بر 
گر ما امروز بنشینیم و  این اساس، من مهم ترین مسئلۀ دشمن شناسی را در آینده می بینم؛ یعنی ا
کیست؟« یا  کســی است؟«، طرف مقابل دارد می گوید: »دشمن آیندۀ من  بگوییم »دشــمن ما چه 

»ایران در آینده، به مثابۀ دشمن، چه قدرت و شرایط و امکاناتی دارد؟« 

 
ً
بــهــشــتــی پــور: مـــا شــدیــدا

انــقــالب  مــبــانــی  تبیین  بــه 
اسالمی نیاز داریم.
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کــردن ایــن بخــش از بحث بســیار مهــم اســت. در آینده پژوهی، وقتــی بحث دشمن شناســی را  بــاز 
که ایــن دشــمن در آینده، بر  کنیــم، بایــد آن را این طــور ببینیــم: شــناخت بدیلی از دشــمن  ح  مطــر
اســاس روند هــا، پیشــران ها، و نشــانک های ضعیــف در آن مقر قــرار دارد. اصاًل خوِد ایــن یک مورد 
)case( جدی برای مطالعه است. تا روند ها و پیشران های آینده را شناسایی نکنیم و نشانک های 
که دیروز در یک جا بود و فردا ممکن اســت در جای دیگر باشــد را نبینیم، تا وارد این فضا  ضعیفی 

کنیم.  نشویم، نمی توانیم آینده را پیش بینی 
قطعــًا بحث دشمن شناســی و آینده پژوهی بســیار جدی اســت. مــن به دو واژۀ رقابــت و غافلگیری 
کــه هــر دو بحث بســیار مهمــی در حــوزۀ دشمن شناســی اســت: اینکه دشــمن ما چه  کــردم  اشــاره 
کردن ما را دارد. ما در مقولۀ دشمن شناســی  انــدازه قــدرت رقابــت با ما و چه اندازه قــدرت غافلگیر 

کنیم و فقط مســائل و  گســترده  باید حیطه و دامنۀ نگاهمان را 
مصادیــق خاص را در نظــر نگیریم. من نمی خواهم مصّدع وقت 
عزیــزان شــوم و بــه چنــد رویکــرد آینده نگرانــه در رابطه بــا تقابل 
بــا دشــمنانمان اشــاره می کنــم. البته ایــن فرآیند باید بر اســاس 
گمان و  شناســایی روند ها و پیشــران ها و نه بر اســاس حــدس و 
که در این 40 سال  کنیم  گرفته باشد. باید بررسی  تخیل صورت 

کجا رسیده ایم.  گذرانده و حاال به  چه روند هایی را پشت سر 
که هــم تولیدکنندۀ روند های  دشــمنان ما این ظرفیــت را دارند 
حــال و آینــده باشــند و هــم قــدرت شکســتن روند هــای حــال 
کنــار آن قــدرت ظریــف و دقیق، تا  و آینــده را داشــته باشــند. در 
چــه حد توان تحمــل روند های امــروز را دارند؟ وقتــی می گوییم 

کنیم. دشــمن در حال ســاخت چه  دشمن شناســی، باید روند را در این ســه حوزه تفســیر و تحلیل 
کز آینده پژوهی در دنیا همه در حال ســاخت روند هســتند. به اصل  روند هایی در آینده اســت؟ مرا
کــردم. مــا نبایــد در مقابل روندهایی کــه آینده را می ســازند غافلگیر شــویم، باید  غافلگیــری اشــاره 
که ضمن توجه به مناسبات و مراودات بین المللی ما باعث تسریع در تحقق  روند هایی را بپذیریم 
گر  م ما اســَتَطعُت ِمن ُقّوة«! باید قدرت روندِشــکنی خودمان را باال ببریم. ا ُ اهداف باشــد. »َو أِعّدوا لَ
این مصادیق را مورد توجه قرار دهیم، دشمن شناسی معنا می دهد. چه پیشران هایی داریم و چه 

پیشران هایی را بسازیم؟ 
بعد بحث نشــانک ها را داریم. متأســفانه ما در حوزۀ دشمن شناســی از نظر نشانک ها و سیگنال ها 
کردم.  که عرض  بســیار ضعیف هســتیم. شــاید بزرگ ترین قدرت رهبری امام؟ق؟ همین فضایی بود 

روش  بــــا  انــــقــــالب  بـــــــرای 
عقالنی باید آسیب شناسی 
کنیم.
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او در روند هــا روند ســازی می کــرد و دشــمن بــه دنبــال امام؟ق؟ بــود. او به موقع روندشــکنی می کرد و 
کلمۀ دشــمن آمریــکا را تداعی  کنونی،  کــردم، در ادبیات  که اشــاره  کار جلــو می رفــت. بر این اســاس 
کمتــر از آمریکا  می کنــد. البتــه بعضــی دشــمنان داخلــی جهان اســالم هــم از نظر شــدت خصومــت 
کمتر از سردمداران صهیونیسم نیست. باید نقشۀ راه را در تقابل با نظام  نیستند، اآلن بن سلمان 
جهانی اســتکبار مورد توجه قرار داد و دید آن ها در مقابل ما دســت به چه اقدامی و در چه فضایی 
که  کــه برای ما ایجاد می کننــد، بحران هایی  می زننــد. در چــه فضایــی؟ در این بحران های تصنعی 
کنیم؟  کنشی عمل  کی وا کنش ببرد. ما تا  سیاســت های بنیادی و اساســی جامعۀ ما را به ســوی وا
کنار رینگ باشــیم؟ شــناخت راهبرد ها و نقشــۀ راه دشــمن بــرای عبور از  گوشــه و  کــی می توانیم  تــا 
بحران هــای تصنعــی و حرکــت مــا از این بحران ها بســیار مهم اســت. یکــی دیگر از مســائل در حوزۀ 

اقدامات دشمن ســلب اعتماد است. سناریو های امروز دشمن 
در رابطــه بــا ایران تــالش برای ســلب اعتماد به نظــام جمهوری 

اسالمی است، مثال ها و مصادیق بسیار زیادی هم داریم. 
بنابرایــن، عــرض اولم دربارۀ ســاختن بحران های تصنعی اســت 
کــه هــر حادثــه ای به بحــران و خطر تهدید تبدیل  شــود. از  و ای 
طرف دیگر، مســئلۀ ســلب اعتماد است. دشمن می خواهد این 
کنــار هــم قرار دهد، یعنــی با تولید بحران و ســلب  کلیدواژه هــا را 
اعتمــاد در آینــده نتیجه بگیــرد. اآلن هم به دنبــال نتیجه گیری 
نیســت. وقتی ســلب اعتمــاد اتفاق بیفتــد و بحران های تصنعی 
کشــور را بر هم بزند و جامعه از حالت ثبات خود  نظام مدیریتی 

ج شود، دشمن می تواند به نتیجه برسد. خار
مورد ســوم توجه به روند پژوهی دشــمن اســت. امروز دشمن در حوزۀ روند پژوهی به دنبال طراحی 
مدلــی بــرای تثبیــت روند آیندۀ مطلوب خود اســت، یعنــی می خواهد روند های موجــود را به آیندۀ 

کند. دشمن به دنبال چنین فضایی است.  مطلوب خود تبدیل 
که  بحث دیگر ظرفیت های باالی قدرت نرم دشمن در جامعه است. این مسئله آن قدر تکرار شده 
گر در آینده نظام و جامعه و مردم ما آســیب ببینند،  دیگر برای ما عادی شده اســت. به نظر بنده، ا
که امروز مصادیــق و ابعاد و  ایــن بــه تهاجــم فرهنگــی و ظرفیت های قدرت نرم دشــمن بازمی گــردد 

جنبه های آن را می بینیم. 
نکتۀ بعد تغییر سبک زندگی در آینده است. امروز فمینیسم یا تفکر مدرنیته و جنبش های نوظهور 
کــه در بســتر فضــای مجازی شــکل می گیــرد را می بینیم. این ها همه هدفشــان تغییر ســبک زندگی 

گی جامعۀ  اختالف نظر ویژ
زنده است.
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که  اســت. در نگاه به آینده، ســبک زندگی هدف اســت؛ اما اســباب و ابزار آن همین مســائلی اســت 
کــردم. مــا باید مفروضات دشــمن را بشناســیم، ایــن خیلی مهم اســت. من ســه-چهار روز  عــرض 
کــه از آینده پژوهان معروف غربی اســت و بــرای فرماندهان قدیم و  پیــش ســخنرانی پیتر ویشــاب را 
که »چــرا شــما در منطقه موفق نیســتید و در  جدیــد ناتــو صحبــت می کــرد دیــدم. بحث او ایــن بود 
سوریه و عراق به اهداف از پیش تعیین شده نرسیدید؟« می گفت: »به خاطر اینکه مفروضات خود 
که آن ها  را خوب تعریف نمی کنید«؛ یعنی ِاشــکال اساســی و مهم را در مفروضات غلطی می دانست 
بــر اســاس آن حرکــت می کننــد. هــدف و چشــم انداز و فرآیند و راهبرد ســر جــای خود قــرار دارد، اما 
که در  که نیروی رزمنده ای  مفروضات غلط اســت؛ به عنوان مثال، یکی از مفروضات آن ها این بود 
ســوریه بر اســاس اســتراتژی نظامی ایران می جنگد را جدی تلقی نکنند؛ اما او می گوید: »این است 

که شما را زمین گیر می کند.« 
که دشمن برای  کنیم  ما حدود 12 هدف را می توانیم پیش بینی 
کرده اســت. یکی از ســناریو های غرب- آیندۀ جامعۀ ما طراحی 

گســترش در جامعۀ ما نفوذ  خصوصًا آمریکا-در جهت توســعه و 
اســت. نفــوذ یــک فرآینــد ســه مرحله ای فرهنگــی اســت. من به 
کتاِب تأثیرات فرهنگ انقالب اسالمی  بحث نظری آن در همین 
کــرده ام. این نفوذ باید بــه تأثیر تبدیل  و بیداری اســالمی اشــاره 
کفایت نمی کند، و غایت آن جذب است: نفوذ  شــود، فقط نفوذ 
و تأثیر و جذب! آمریکا به دنبال جذب و استحالۀ منطقه و ایران 
است. در بحث جهان اسالم و بیداری اسالمی، رقابت بر سر این 
کشــور های اســالمی نفــوذ پیدا  ســه مفهوم اســت؛ مثاًل، اآلن در 

کرده اند. گذاشته اند، برای جذب تالش  کرده و تأثیر هم 
یــک مــورد دیگــر بــر هــم زدن وضعیت اقتصادی اســت، هــم از جهت نظــری و هم وضعیــت عملی. 
اقتصاد خیلی مهم اســت. این یعنی چه؟ یعنی آمریکا تالش می کند، ولی تالش او فقط محدود به 
کّمی تحریــم در یک جا تمام می شــود، یعنی نهایت دارد:  تحریــم نیســت؛ چون اساســًا مقابله های 
کنار آن، جا انداختن سیاســت اقتصادی غرب اســت. این خیلی  کــی تحریم، چه قدر تحریم؟ در  تــا 
مهم اســت، اینکه یک منطق نظری جدید به وجود آید. اآلن متأســفانه بعضی در پی این فشــار ها 
که  کنیم.« این یکی از آن ابعاد است  می گویند: »ما فالن تئوری را بپذیریم« یا »فالن تجربه را دنبال 

دشمن می خواهد به آن برسد.

گــــر دشـــمـــن و  عـــیـــوضـــی: ا
تعریف  هم  کنار  را  دوســت 
کنیم، شاید راحت تر بتوانیم 
به نتیجه برسیم.
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در عرصــۀ شناســایی دشــمن، چهــار عامــل قوت ها، ضعف هــا، فرصت هــا، و تهدید ها بحث بســیار 
کاغذ می آوریم ولی در نهاد های ذی ربط ما دیده نمی شــوند،  مهمــی اســت. ما این ها را فقــط روی 
کار نمی کنیم تا مثاًل چندین  گمان است. زحمت نمی کشیم و  گر هم دیده شود بر اساس حدس و  ا
کنیم. دشمن روی مسئلۀ شناسایی  سال روی ضعف ها و قوت های آمریکا در فالن منطقه مطالعه 
کار معطوف به آینده اســت. ما یک  کار می کند و این  قوت ها، ضعف ها، فرصت ها، و تهدید های ما 
که  ســری مســائل پیش َبرنده و یک سری مســائل بازدارنده داریم. مسائل بازدارنده آن هایی است 

در آینده ما را اذیت می کند و نمی گذارد جلو برویم. یک سری مسائل پیش َبرنده هم داریم. 
یکی از کارهای دشمن این است که مسائل بازدارندۀ ما را با بازیگران خود تقویت و مسائل پیش َبرندۀ 
کند. شــاید بشــود حــدود یک ســاعت دربارۀ همیــن عوامــل بازدارنــده و پیش َبرنده  مــا را تضعیــف 

کردن دربارۀ اندیشــه های  کار  کرد. یکی از مســائل مهم  صحبت 
امام؟ق؟ و مقام معظم رهبری اســت. ما بحث هایی تحت عنوان 
گر این  آینــده و اندیشــه های امام و رهبــری داریم. به نظر مــن، ا
مطالعــات جــزء منشــور آینده پژوهی نظام جمهوری اســالمی در 
گیرد، مســیر راه را روشــن می کند. دشــمن روی  دهــۀ آینــده قرار 
کار می کند. من چون به یادگیری عالقه مند هســتم،  ایــن مــوارد 
کثــر آینده پژوهــان را مطالعه  کتاب هــا و آثــار و تیتر های اساســی ا
می کنــم. در ضمــِن دشمن شناســی، ظرفیت شناســی خودمــان 

هم باید مورد توجه قرار بگیرد.

کنم  کاظم زاده: در مقدمه می خواســتم به عنوان یادآوری عرض 
که پیش زمینۀ بحث ما موضوع 40 ســالگی انقالب اســالمی بود. می خواهیم بدانیم بعد از 40 ســال 
خ داده اســت. به هر حال، بعد از 40 ســال، نســل دارد عوض می شــود؛ نســل  چه تغییر و تحوالتی ر
کنار می رود و نسل جدید شکل می گیرد و فرزندان این نسل شاید با ادبیات 40 سال پیش  انقالب 
کــه یک بار دیگر، با توجه به شــرایط و نیاز های روز،  آشــنا نباشــند. در واقــع، ضرورت بحث این بود 
گذشته حفظ می شود، با ادبیات  کنیم؛ ضمن اینکه استخوان بندی  گذشته را باز خوانی  تجربیات 
کلید اصلی  کردن دامنۀ بحث  جدید، تغییر و تحوالت قدیم برای نســل جدید بیان شــود. محدود 
کنیم، شاید به نوعی  و اولیه در همۀ بررســی های نظری اســت. وقتی می خواهیم دشــمن را تعریف 
با ســه مقولۀ دوســت، رقیب، و دشــمن سروکار داریم. خوِد تعریف دشــمن منوط به تعریف هرکدام 

گونۀ دیگر هم هست. از دو 

کــه  بـــــه هــــمــــان انــــــــــــدازه 
ــاســــی مــهــم  ــ ــن ــمــــن شــ دشــ
اســـــــت، دشـــمـــن تـــراشـــی 
ک است. خطرنا
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که هستم؟  که در واقع تعریف از خود است: من  کنم  من می خواستم نکتۀ دیگری را به بحث اضافه 
که آیا ما، مــِن نوعی، خــوِد انقالب، خوِد جمهوری اســالمی  منافــع من چیســت؟ ســؤال این اســت 
که از منافع داشــته عوض شــده یا  کرده یا نکرده اســت؟ آیا تعریفی  ایران بعد از 40 ســال تغییر پیدا 
نشده است؟ به نظر من، توجه به این ها ضرورت دارد تا ما از تعریف خود به تعریف دیگری برسیم و 
که آقای رویوران هم  در تعریف دیگری تفاوت های دوست را از دشمن تشخیص دهیم. همان طور 

گفتند، ما باید شاخص داشته باشیم.
کشــور ها را به عنوان دوســت می بینیم، ولی در بعضی مواقع رفتار و موضع آن ها با بقیه  ما بعضی از 
گر شــاخص ها باشــد، ما  فــرق نمی کنــد. در بحث تحریم های اخیر این مســئله پیش آمد. به نظرم ا

کنیم.  بهتر می توانیم دربارۀ این مسئله اظهارنظر 
کــه همــه چیــز بــه خــوِد مــا مربوط  نکتــۀ مهــم دیگــر ایــن اســت 
که به  گاهــی تمــام تــالش دولت هــای ما بــر این بــود  نمی شــود. 
که می خواهند بــا زمامداران دنیا  کنند  دنیــا ایــن پیام را منتقــل 
کننــد، ولی ایــن پیام از طرف مقابل شــنیده نشــد. به  همراهــی 
هــر حــال، نتیجــۀ تالش ها بــه پیمانی به اســم برجام منجر شــد 
کرد.  گذاشــت و نقــض  کــه طــرف مقابــل در مــأ عــام آن را زیــر پا 
که همــه چیــز در اختیار  کنــم  کید  می خواهــم بــر ایــن مســئله تأ
که  که ما تعیین کننده باشــیم  مــا نیســت؛ یعنی این طور نیســت 
کسی رقیب ماست.  کسی دشمن و چه  کســی دوست و چه  چه 
کرده اند،  بایــد ببینیم دیگران چه نقش هایی بــرای خود تعریف 
کــدام حالِت دشــمن یــا رقیب یــا دوســت را در مقابل ما  از خــود 

گر می خواهند ما را به اسارت  کنند دوســت ما هستند و ا گر می خواهند با ما همکاری  ســاخته اند. ا
بگیرند دشمن ما هستند؛ در غیر این صورت، رقیب اند یا بی طرف. 

که ایران باید چهرۀ دشــمن داشــته باشــد؛ هرچند ایران  اآلن بعضی تبلیغات منوط به این اســت 
می خواهــد ایــن نقــش را بازی نکند، آن هــا تحمیل می کننــد. اآلن در همین منطقــه ائتالفی تحت 
که این ائتــالف بــرای  آنچه »معاملــۀ قرن«  عنــوان ســعودی و اســرائیل در حــال شــکل گیری اســت 
نامیده می شــود هم ضرورت دارد. در واقع، یکی از اضالع معاملۀ قرن و نیز فلســفۀ تشــکیل ناتوی 
گــر دولت ایــران را در نقش  کشــورها دســت برنمی دارند. ا که از  عربــی همیــن اســت. آن هــا هســتند 
دشــمن تعریــف نکننــد، همۀ پروژۀ آن هــا علیه بیداری اســالمی به شکســت می انجامــد؛ بنابراین، 

ــا و پــیــشــران هــا  ـــدهـ تـــا رون
مطالعه  را  نــشــانــک هــا  و 
را  آینده  نمی توانیم  نکنیم، 
پیش بینی کنیم.
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کنند  تشــخیص اینکه آن ها چه جور به ما نگاه می کنند و در چه راســتایی برای ما نقش تعریف می 
گاه باشیم و به موقع بتوانیم این شرایط را تشخیص دهیم.  مسئلۀ مهمی است و باید آ

کارشناســان و سیاســتمداران غربــی )از جملــه، جوزف  نکتــۀ دیگــر، مــن ایــن ســؤال را در آثار همــۀ 
که »انقالب اســالمی و جمهوری اســالمی با چــه قدرتی توانســت، علی رغم این همه  نــای( دیــده ام 
که در مقابل آن بود، 40 ســال اهداف خود را پیش ببرد؟« جوزف نای  ســنگربندی ها و فشــار هایی 
که نام حق طلبــی و عدالت طلبی ایران  کــه انجــام داد در نهایــت به این نتیجه رســید  در مطالعاتــی 
کــه این مفهوم را از مطالعۀ انقالب اســالمی  را »قــدرت نــرم« بگــذارد. خود نای هــم تلویحًا می گوید 
که در اول انقالب داشــتیم  که »آیا ما به همان قدرت نرمی  کرده اســت. ســؤال این اســت  اســتنباط 
گر ضعیف شــده،  اآلن هم مجهز هســتیم؟ آیا به همان اندازه حق طلب و عدالت طلب هســتیم؟ ا

کــه در واقــع مهم ترین  چــرا؟ چــرا مــا نتوانســتیم از ایــن قــدرت، 
کنیم؟« عامل بوده، محافظت 

گفته می شــود بزرگ ترین ســرمایه،  به بحث اعتماد اشــاره شــد. 
که مبتنی بر اعتماد است. خوِد اعتماد  ســرمایۀ اجتماعی اســت 
مبتنــی بــر درک یــا حتــی احســاس صداقت اســت. بایــد ببینیم 
ســرمایۀ اجتماعی مــا به عنــوان مهم ترین عامــل تضمین کننده 
کــم یــا زیــاد شده اســت و چــرا.  موفقیــت مــا و مؤلفــۀ قــدرت مــا 
گون، سرمایۀ اجتماعی  گونا متأسفانه به نظر می رسد، به دالیل 
کردند،  کید  که اســاتید هــم تأ ما ضعیف شده اســت. همان طور 
خوِد مقولۀ دشمن به صورت ارگانیک با چند مفهوم دیگر پیوند 
که  کنیم  خورده اســت. مــا باید دراین باره یک شــبکه را مطالعــه 

یکی از اضالع آن می تواند دشمن باشد.

کنم. از این عنوان  ح شــد دریچه ای به ادامــۀ بحث باز  که مطر فهیمی فــر: مــن می خواهم از عنوانی 
که این جلســه در صدد شــناخت اهداف و انگیزه های دشــمنان اسالم و انقالب  این طور می فهمم 
اســالمی، از طریــق قواعــد دشمن شناســی، بــا هدف مقاومــت در مقابل اســتکبار به مثابۀ دشــمن 
که ما در چهلمین سالگرد انقالب ببینیم اهداف و انگیزه های دشمن در  اســت. پس انتظار هســت 

کنیم. ج چیست و بعد بتوانیم در مورد نحوۀ مقاومت بحث  داخل و خار
کنیم، یعنــی صرفًا در بحث هــای نظری و مفهومــی باقی نمانیم.  خــوب اســت مصداقی تــر صحبت 
که خیلی در دشمن شناسی جالب  برای ورود به بحث، شما را به یک حادثۀ تاریخی ارجاع می دهم 

مـــقـــابـــل  در  ــد  ــ ــای ــ ــب ــ ن مــــــا 
ــده را  ــنـ ــه آیـ کـ ــایـــی  ــدهـ رونـ
می سازند غافلگیر شویم.
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گفتم، دوســتان و  گر جایی را اشــتباه  کنم. ا اســت و در واقع می خواهم از آن چند قاعده اســتخراج 
سروران عزیز اصالح بفرمایند. 

کســی خدمت حضــرت علی؟ع؟  کوران جنگ،  کــه در جنــگ صفیــن، در بحبوحــه و  مشــهور اســت 
گفــت: »من در صف شــما  کــن!«  کــه »مــن ســؤال دارم.« حضــرت امیــر؟ع؟ فرمودند: »ســؤال  آمــد 
که ســؤال برانگیز شــده اســت: ما نماز می خوانیم و آن ها هم  گونه ای اســت  هســتم، ولی شــرایط به 
کبر" می گوییم و آن ها هم می گویند، ما پرچم اسالم را برداشته ایم و آن ها  نماز می خوانند. ما "اهلل ا
کنار شــما بجنگم؟  هم پرچم اســالم برداشــته اند. من نمی دانم چرا آن ها را باید دشــمن بدانم و در 
چرا نباید به اردوگاه آنان بروم و با شــما بجنگم؟« ســؤال مهمی بود، دقیقًا ســؤال دشمن شناســی 
کن و این سؤال را  کسی دشمن است و چرا. حضرت فرمودند: »برو عمار را پیدا  که باالخره چه  بود 

گفت:  کرد، عمار  ح  از او بپرس!« رفت سؤال خود را با عمار مطر
که می بینی در دســت معاویه اســت  مــن با آن پرچم 
که در جنگ احد در دست  سه بار جنگیده ام: بار اول 
کنــار پیامبــر بــا او جنگیــدم؛  ابوســفیان بــود، مــن در 
کــه در جنــگ خنــدق در دســت ابوســفیان  بــار دوم 
کنــار او بــود، مــن در رکاب پیامبر با  بــود و معاویــه در 
او جنگیــدم؛ ایــن بــار در دســت خوِد معاویه اســت و 
معاویــه این بار برحق تر از بارهای پیش نیســت، این 
که من با همان پرچم می جنگم.  سومین باری است 
ایــن پرچــم فقــط اســمش عــوض شــده، ولــی همان 
که در دســت  کفــر اســت، همــان پرچم اســت  پرچــم 

که در دقیقۀ آخر فتح مکه اسالم آورد؛ ولی اسالم  کسی اســت  ابوســفیان بود.ابوسفیان 
در قلب او نفوذ نکرد، اســالم برای او یک ابزار سیاســت و قدرت بود نه یک حقیقت ناب 
که همین علی مظهر  کشــف راه نو به ســوی خدا. او اآلن در مقابل حقیقت اســالم  برای 
حــد و خندق با اســالم و امروز به نام اســالم به  کامــل آن اســت قــرار دارد. آنــان در بــدر و اُ

جنگ اسالم آمده اند.

کرد؟ او راز نفاق امپریالیســم اموی و حقیقــت عدالت طلبانۀ  عمــار در ایــن بحــث چه رازی را آشــکار 
گونه ای بــه تعبیــر امروزی ها جریان شناســی و معرفت شناســی و  کرد، بــه  مقاومــت علــوی را آشــکار 

کرد.  گاهی سازی و بصیرت افزایی  آ

شـــنـــاخـــت راهــــبــــردهــــای 
ــور از  ــ ــب ــ ــن بــــــــرای ع ــ ــم ــ دش
بسیار  تصنعی  بحران های 
مهم است.
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شــاید یکی از قاعده های دشمن شناســی در حقیقت تبار شناســی و جریان شناســی دشمن برای نسل 
گر احیانًا دشــمن از رنگی به رنــگ دیگر و از حالی به حــال دیگر در آمده  کــه بتواند بفهمد ا جدیــد اســت 
باشد باز هم دشمن است و دشمن را باید با معیار و شاخص معّین و قابل قبولی شناخت. باید ادبیات 
که چرا دشــمن  که وقتی می گوییم »این دشــمن اســت« بالفاصله توضیح دهیم  کرد  را طــوری تنظیــم 
است. ممکن است بر اساس همان تجربۀ تاریخی، این روش یک قاعده باشد. شاید یکی از ضعف های 
ما در دورۀ 40 ســاله در نظر نگرفتن معیارهای روشــن و دقیق و انکارناپذیر برای شناخت دشمن باشد. 

دوستی ها و دشمنی ها و حتی رقابت ها باید بر اساس معیارهای اصولی و منطقی صورت بگیرد. 

در بحث هــا بــه عنوان دشــمن و رقیب اشــاره شــد. تفکیک بین آن ها و آشکار ســازی ایــن تفاوت ها 
کشــور ها  در عرصــۀ بین الملــل اهمیــت دارد. به همیــن جهت، در رفاقت و دوســتی و هم پیمانی با 
درجاتــی داریــم. همــکاری در درجــۀ اول اســت، بعد از آن مشــارکت اســت، بعد مشــارکت راهبردی 
که  اســت، و بعــد ائتــالف اســت. همــۀ این درجات وجــود دارد. ایــن ادبیــات را باید در نظــر بگیریم 

تهاجم فرهنگی آیندۀ نظام و جامعۀ ما را تهدید می کند.
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که وجود دارد، همه دشــمن یا دوســت نیســتند و روابط با  کشــوری  در محیط بین الملل، این 200 
کشورهای مختلف می تواند از همکاری تا ائتالف درجه بندی شود. 

کشــورها  کثریت  کم بر دنیای امــروز مخالفیم، ولی با ا البتــه بــا اســتکبار جهانی و تبعیض و ســتم حا
همــکاری می کنیــم و بــا بعضــی از آن هــا مشــارکت یــا ائتــالف داریــم. باید بدانیــم همه با ما دشــمن 
کم  که با دشمن همکاری می کنند، ولی دوستان ما هم  کســانی هســتند  نیســتند. البته به هر حال 
کار در فضای بین الملل این جور اســت. دشــمن می خواهد دقیقًا عکس این  نیســتند. اصاًل منطق 
کرده اند تنها  کم بر جهان قیام  که علیه ســتم حا کند، دشــمن می خواهد بگوید این ها  قضیه را القا 

کسی را همراه ندارند و به این تبلیغات دامن می زند.  هستند و غیر از خودشان 
کرد. وقتی ما اصول  این در ُبعد خارجی اســت، در ُبعد داخلی بایســتی بیشــتر به این مفهوم دقت 

و قواعــدی را پذیرفتیــم ولــی بــا هــم اختــالف نظــر داریم، شــاید 
گرفتیــم را در مــورد آنچه حق یا  که از اســالم  معیــار حــق و باطــل 
که دایرۀ  باطــل می پنداریم جاری می کنیم. این باعث می شــود 
اسالم گرایان در دیدگاه ما کوچک و کوچک تر شود. قسمت بزرگی 
بیرون از دایرۀ تشــخیص می ماند و شــاید انتساب رقیب داخلی 
به دشمن خارجی مورد پسند خوِد دشمن خارجی باشد، چون 
دایرۀ همراهان او را بزرگ تر می کند. از جهتی، حذف ساده ترین 
راه برای رقیب است. این بحث طوالنی است و می توان سلسله 

کرد. قواعد دشمن شناسی را استخراج 
اما اهداف و انگیزه های دشــمن در برابر اســالم و انقالب اسالمی 
ج چیســت؟ فکر می کنم باید این تقســیم دوگانه  در داخل و خار

کنیم.  ج صورت دهیم تا بتوانیم بحث را شــفاف تر پیش ببریم و عینی تر صحبت  را در داخــل و خــار
گذشته امروز در بهترین شرایط  به نظر من، در ُبعد سیاست خارجی، جمهوری اسالمی در 40 سال 
ج، شــرایط  به ســر می برد. قدرت و نفوذ ایران در منطقه در بهترین شــرایط اســت. )منظورم از خار
ایران در منطقه اســت.( ما وقتی دربارۀ بازتاب انقالب اســالمی صحبت می کنیم، می گوییم معمواًل 
بازتاب هــا در زمــان وقــوع انقــالب بیشــتر بــر محیــط اثر می گــذارد؛ ولی به نظــر می رســد اآلن انقالب 
گذشت 40 ســال، با قدرت بیشتری در منطقه حضور  که علی رغم  اســالمی ایران در شــرایطی اســت 
دارد. جاذبۀ حقیقت انقالب اسالمی در منطقه بسیار جدی است. این علی رغم همۀ چالش هایی 
گــزاره را در منطقــه از رقیب یا دشــمن  کرده اســت. دو  کــه اســتکبار برایــش در منطقــه فراهــم  اســت 

که ما را با موقعیت جمهوری اسالمی در منطقه آشنا می کند:  می شنویم 

یکی از سناریوهای غرب در 
کشورها مسئلۀ نفوذ  مورد 
است.
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که ایران برجام را پذیرفته، ولی نفوذش زیاد 	  که می گوید: »درست است  یکی این است 
گر این  است، باید این نفوذ را کم کرد.« این حرف را بارها می شنویم. سؤال این است که ا
کسب  گزاره درست است، این نفوذ از چه حاصل شده است. آیا ایران با پول این نفوذ را 
ج می کند صاحب نفوذ شده است؟  کرده اســت؟ آیا ایران چون در منطقه خیلی پول خر
که خیلی بیشتر پول دارند. بودجۀ نظامی آمریکا 700 میلیارد  آمریکایی ها و ســعودی ها 
دالر و بودجــۀ ایــران هفت میلیارد دالر اســت، بودجــۀ نظامی آمریــکا به تنهایی 100 برابر 
گر بودجه های نظامی عربســتان و ســایر متحدان و آمریکا را با هم  بودجه ایران اســت. ا
کنیم به یک رقم نجومی خواهیم رســید. آیا قدرت ایران قاســم ســلیمانی است؟  جمع 
که از آن می ترســند قدرت اســالم اســت؛  آن هــا هــم ژنرال هــای زیادی دارنــد. آن قدرت 

که از نظر اختالف افکنی بین  علی رغم همۀ مشکالتی 
کرده انــد، هنوز قــدرت انقالب  شــیعه و ســنی ایجــاد 

که از آن می ترسند.  اسالمی است 
که هم پیمانان آمریــکا مطرح می کنند این 	  نکتــۀ دوم 

کســی  ج شــود چه  گر آمریــکا از منطقه خار کــه ا اســت 
گــر امــروز آمریــکا از  جــای آن را ُپــر می کنــد. می گوینــد ا
ج شــود، ایران جــای آن را ُپر می کند.  افغانســتان خار
چــرا ایران جــای آمریــکا را ُپر می کند؟ چون پــول و زور 
و ســردار ســلیمانِی آن زیاد اســت؟ نه! در واقع همین 
قــدرت اســالم اســت؛ یعنــی اندیشــه، تفکــر، نظــام، 
چارچــوب، و جهان بینــی انقــالب اســالمی بــه مــردم 

که سرنوشــت خود را خود تعیین  که در جایگاهی قرار بگیرند  منطقه این پیام را می دهد 
کنند. 

گــر مــا در منطقه این جور هســتیم، هــدف دشــمن در منطقــه در برابر ما  حــاال بــه ســؤال برگردیــم. ا
که نقطــۀ قوت ما را  کــه دشــمن در این زمینه انجام می دهد این اســت  کاری  چیســت؟ مهم تریــن 
کار را می کنــد؟ از طریق داخل! از طریــق داخل چه طور  کند. چه طور ایــن  بــه نقطــۀ ضعــف تبدیل 
کار را انجــام دهــد؟ ایــن مســئله بــه ماهیت جمهــوری اســالمی برمی گــردد. ماهیت  می توانــد ایــن 
جمهــوری اســالمی، طبــق آنچــه همــۀ مخالفــان داخلــی و خارجــی بیــان می کننــد و اذعــان دارند، 
گر از باالترین ســطح نظام تــا پایین ترین  که ا مردم بنیــاد اســت. ایــن نظام آن قدر مردم بنیاد اســت 

در عرصۀ شناخت دشمن، 
مطالعۀ چهار عامل قّوت، 
تهدید  و  فرصت،  ضعف، 
ضرورت دارد.
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که ممکن اســت مردم سســت شوند، لرزه بر اندامشان می افتد؛ چون یا  کنند  ســطح یک ذره حس 
باید با مردم باشند یا با قدرت خارجی، و این نظام متکی به قدرت خارجی نیست. 

کنار این نظام بردارند و هم دشــمنان داخلی به  هــم بیرونی هــا این را می داننــد و می خواهند مردم را از 
ایــن حقیقــت اعتراف دارند. اهداف و انگیزه های آن ها این اســت که پشــتیبانی مــردم را از نظام حذف 
که  کنند. چه طور؟ از ضعف های نظام اســتفاده می کنند. ما حداقل در ســه مقوله ضعف جدی داریم 
باعث شده در داخل مردم تغییر را بخواهند و دشمن هم در جست وجوی فرصت برای ضربه زدن باشد. 
دشمن می خواهد خواستۀ خودش را روی تغییری که مردم می خواهند بنشاند تا به اهداف خود برسد. 

کالن در حوزۀ اقتصاد است. از پیش از انقالب  یکی از آن سه ضعف، ضعف در عرصۀ سیاست های 
تا حاال، پاشــنۀ آشــیل ما اقتصاد بوده اســت. خودمان می دانیم و غرب هم می داند. تیم دانشــگاه 
گذاشــتیم، موفق نشــده اند؛ تیم دانشــگاه  عالمــه آمــده، موفق نشده اســت؛ تیم دانشــگاه تهران را 
که بلد بودند و اقتصــاد خوانده اند در  شــهید بهشــتی را آوردیم، موفق نشــده اند. تقریبــًا همۀ آن ها 

گرفته اند، ولی نتیجۀ مطلوب حاصل نشد.  پست های وزارت اقتصاد قرار 

مطالعۀ اندیشه های امام؟ق؟ و مقام معظم رهبری باید جزء منشور آینده پژوهی جمهوری اسالمی قرار گیرد.
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دومین بحث-که دوستان هم به آن اشاره فرمودند-بحث اجتماعی است. شاید یکی از مهم ترین 
که دشــمن هم روی آن ســرمایه گذاری می کند رســیدن به نقطه ای روشــن در  بحث های اجتماعی 
بحث تضاّد سّنت و تجدد در ایران و در جهان اسالم است. تجدد خواهی در بدنۀ مردم نفوذ پیدا 
کرده و ســبک زندگی تودۀ مردم را تحت تأثیر قرار داده اســت. بعضی می کوشــند آن را به صورت یک 
که در این راه صرف می شــود این اتفاق  کثرت توانی  گر به دلیل  کنند. ا حرکــت اجتماعــی بازتعریــف 
بیفتد، می تواند یک خطر جدی برای نظام جمهوری اســالمی باشــد. قبل از انقالب تجددخواهی 
کردند و تــا حدی توفیقاتی به دســت آوردند، ولی  و مدرنیزاســیون را بــا زور تفنــگ بر مــردم تحمیل 
که امام؟ق؟ با بسیج نیرو های اجتماعی توانست  نقطۀ مقابل این نیروی اجتماعی آن قدر قوی بود 
کنــد و نظام شــاه را براندازد. اساســًا، معادله به نفــع نیرو های  بــا اســتعمار و ســلطۀ خارجــی مبارزه 

کشور بودند. که طرف دار آزادی و استقالل  اجتماعی شد 
گاهی در یاخچی آباد و عبدل آباد  که  اآلن ما در شرایطی هستیم 
کــه در قبــل از  و نازی آبــاد همــان آرایشــی را در زنــان می بینیــد 
انقــالب در فرمانیه و زعفرانیه می دیدید! تا حدی همان ســبک 
که  گرفته  زندگــی را می بینیــد. تغییر زندگی در الیه هایــی صورت 
الیه های پایگاه اجتماعی انقالب اسالمی بوده است. این تحول 
کنــد و احیانًا  گــر بتوانــد بــه عنوان یــک نیــروی اجتماعی عمــل  ا
کمک عوامــل خارجی به حرکت ســازمان یافته تبدیل شــود،  بــا 

کشور را دچار مشکل می کند؛ به دلیل مردم پایه بودن نظام. 
در اقتصاد هم همین طور اســت. ما نتوانســتیم بر مسئلۀ رکود و 
که رکود و تورم را با هم  کنیم و اآلن مدت زیادی است  تورم غلبه 

داریم. قباًل رکود داشتیم و بعد تورم می شد، یک مدت تورم داشتیم و بعد رکود می شد، اآلن مدتی 
ج هم نمی شــویم و فشــار آن بر روی اقشــار ضعیف مردم  کــه هــر دو را داریــم و از ایــن دور خار اســت 
اســت. در پی این فشــار، مردم به دنبال راه نفســی در زمینۀ اقتصاد هســتند و به فضای مجازی رو 
کارآمدی )که دو روی یک ســکه هستند( نظام را در شرایط بدی قرار  می آورند. دو معضل فســاد و نا

داده است. 
که جامعۀ ایران در شــرایط تقاضا بــرای تغییر در جهت  کنم  می خواهــم از مجمــوع این ها اســتفاده 
بازگشت به آرمان های انقالب اسالمی قرار دارد، تغییر را در جهت پیروزی انقالب اسالمی می خواهد. 
که  که توانستند  شاید دلیل تحوالت انتخابات در سال 76 و 84 همین بود. آن هایی برنده شدند 
کنند. اآلن، در اثر فشار روانی و تبلیغاتی غرب،  شعار تغییر در جهت آرمان های انقالب را نمایندگی 

در بحث دشمن شناسی با 
سه مقولۀ دوست، رقیب، 
و دشمن سروکار داریم.
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بعضی هــا تغییــر را بــه فروپاشــی تعبیر می کنند.دشــمنان مــردم ایــران و جمهوری اســالمی هیچ گاه 
بــه ایــن اندازه با هم متحد نبوده اند. مربعی متشــکل از آمریکا، اســرائیل، و ســعودی ها با همکاری 
گرفته و با هم خیلی هماهنگ عمل می کنند و انقالب  سلطنت طلب ها و منافقین و بهایی ها شکل 
که در اثر  کرده و در داخل فشــار می آورند. این فشــار نتیجۀ وحشــتی است  اســالمی ایران را محصور 
گرفته اســت. در نتیجه، این ها  پیروزی های نیروهای انقالب در لبنان و فلســطین و یمن آن ها را فرا

در جهت براندازی به دنبال هم می دوند. 
کنــد. اآلن ما در منازعــه ای قرار  که از این شــرایط اســتفاده  پــس هــدف داخلی اســتکبار این اســت 
کــه امپریالیســم آمریــکا و ارتجــاع عــرب و انقالبیــان پشــیمان هــر ســه در یــک جبهــه قــرار  گرفته ایــم 
که بســیار هــم زیاد و  گرفته انــد. دشــمن می خواهــد از طریــق داخــل، برگ  هــای برنــدۀ بیرونی ما را 

قوی است بسوزاند. شاید به تعبیر مالک اشتر، انقالب ما پشت 
خیمه هــای دشــمن در منطقــه اســت؛ ولی اشــعث بــن قیس ها 
گــر دشــمن موفــق  فریــاد می زننــد: »برگــرد! برگــرد!« در نتیجــه، ا
گر بتوانیم به لحاظ داخلی  شــود برگ های ما را می ســوزاند؛ اما ا
کنیم و انســجام داخلی را افزایش دهیم،  خودمان را جمع وجور 
که ممکن اســت ورق در منطقه  در بیــرون آن قــدر پیروزی داریم 

به نفع ملت ها برگردد. 
کنیم این نقطۀ  ح  که باید برای نسل جدید مطر یکی از مسائلی 
گرفته ایم.  که در آن قــرار  عطــف تاریخی و شــرایط ویژه ای اســت 
گرفته ایــم، پس مســئلۀ انتظار  اآلن در یــک بزنــگاه تاریخــی قــرار 
تغییــر در میــان اســت. دو راه وجــود دارد: یکــی تغییــر بــه معنی 

کانونــی آن شــعار عدالــت و حمایــت از  کــه در نقطــۀ  بازگشــت بــه شــعارهای اولیــۀ انقــالب اســالمی 
که هدف اســتکبار  مســتضعفان قــرار داشــت و دارد، و دیگــری تغییر بــه معنی فروپاشــی و براندازی 
که به  اســت. دیگر اینکه تغییر در درون و چارچوب نظام در جهت احیای شــعارهای انقالب اســت 
نظر من باید هدف نیرو های انقالب باشــد. نیرو های انقالب نمی توانند تقاضا برای تغییر را نادیده 
بگیرند. بایستی این تقاضا را دید و به این توقع و تقاضا برای تغییر-که به معنی بازگشت به انقالب 

اسالمی است-جواب داد.

که  بهشتی پور: در عراق، سوریه، یمن، و جا های دیگر مثل افغانستان ما با این خطر روبه رو هستیم 
کنســولگری جمهوری  کار می کند؛ مثاًل، درصحنۀ آتش زدن  دشــمن دارد به نام مردم علیه انقالب 

ــای حــق طــلــبــی  ــ جــــــوزف نـ
ایــــران را  و عــدالــت طــلــبــی 
ــدرت نـــرم ایـــــران« نــام  ــ »قـ
گذاشته است.
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که ســازمان دهی شــد از طــرف آمریکا و عربســتان طراحی و اجرا  اســالمی ایــران در بصره، تظاهراتی 
شده بود؛ یا در خود سوریه، در بین مخالفان مقاومت اسالمی، به شدت ضّد ایران تبلیغ می شود؛ 
کمیت دارند همین شرایط هست. که عوامل آمریکا-نظیر منصور هادی-حا در آن بخشی از یمن 

گر  کار می کرد و اآلن هم همین طور اســت. به نظر من، ا فهیمی فــر: دشــمن از اول انقــالب در داخــل 
کم نمی کند؛ ما را با  کردن دشــمن قدرت ما را  کار  ما در داخل اســتحکام داشــته باشــیم، خصمانه 
کار خصمانه   کم نمی کند. مگر طّی این 40 سال این  فراز و فرود روبه رو می کند، ولی قدرت ملی ما را 

که  کســانی بیرون بیایند  که ازصندوق انتخابات  نمی کرد؟ هدف گذاری عربســتان در عراق این بود 
که به  کسانی  که  بیشــتر به او نزدیک باشــند؛ ولی علی رغم همۀ مسائل، خروجی انتخابات این بود 
که رژیم سعودی می خواهد در مقابل  که به عربستان نزدیک نبودند. طبیعی است  قدرت رسیدند 
که برای سیاست آن به وجود آمد عکس العملی نشان داده باشد. در مورد حزب بعث  این  شکست 
گفته شــد حزب بعث عراق هنوز نمرده اســت. سازمان حزب بعث در ائتالف با  عراق صحبت شــد و 

سرمایۀ اجتماعی ما مهم ترین عامل تضمین کنندۀ موفقیت ماست.
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رژیــم ســعودی حتمــًا قدرت بســیج نیرویی برای آتــش زدن جایی را دارد، ولی بــه نظر من آن حزب 
که  خطر زیادی برای ما ایجاد نمی کند. بازی امپریالیسم با چنین احزابی از دیرباز بود و هر طراحی 
کردیــم. این روند ادامه داشته اســت، این قبیل اقدامــات خطری برای ما  کردنــد را ما خنثی  آن هــا 

ایجاد نمی کند. 
هنــوز افــکار و اندیشــه های انقالب اســالمی بــرای روشــنفکران، اهل فکر، و رســانه های مســتقل در 
کشــور های مختلــف منطقه جذابیــت خودش را  گروه هــای مرجع در  منطقــه جذابیــت دارد؛ بــرای 
که انقالب اســالمی دشــمنان فراوانی دارد. انقالب می خواهد وضعیت  دارد. به همین دلیل اســت 
که از وضعیــت موجود ســود می برند با آن  کســانی  را بــه نفــع ملــت هــای منطقه تغییــر دهد و طبعًا 
که مــا را تهدید می کند بیــرون از مرزهای ما نیســت. ما از  کننــد. به نظــر من، خطری  مخالفــت مــی 

ضعف های درونی در  سه حوزۀ اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی 
رنج می بریم و شــرایط به جای حساســی رسیده اســت. زمان به 
کنیــم تحوالت  گــر بتوانیــم درســت مدیریت  که ا گونــه ای اســت 
خ خواهد داد؛ در غیر  مهمــی بــه نفع آزادی و عدالت در منطقه ر
گر  این صورت، مردم منطقه خسارت های زیادی خواهند دید. ا
امپریالیســم بتواند همچنان به حقــوق ملت ها در منطقه تجاوز 
کند، معلوم نیســت آزها و دســت درازی هایش در یک مرز  و حّد 
مشــخصی متوقف شــود. ما اآلن در یک نقطۀ بسیار استراتژیک 
گرفته ایم و رویارویی ما با دشمن به نقطۀ حساسی  تاریخی قرار 
که عمار  که بر اســاس قاعــده ای  رسیده اســت. این جایی اســت 
گاهی سازی اتفاق بیفتد  کرد، باید آ یاسر در جنگ صفین تبیین 

گام درستی برداریم. تا بتوانیم در ادامۀ مسیر 

کنم. من فکر می کنم  قزوه: سخن آقای فهیمی فر سخن خوبی بود. من می خواهم یک نکته اضافه 
که پیِش روســت و مــن به آن نگاه  مشــکل مــا مشــکل آینده نیســت و آیندۀ خوبــی داریم. آن آینده 
که دارد در جهان اســالم  می کنم و نقطۀ امید ماســت پیروزی فلســطین اســت. با توجه به اتفاقاتی 
کند  که بتواند آینده را رصد  کسی  کربال،  می افتد، نظیر راه پیمایی جهانی اربعین در مسیر نجف به 
آن نقطۀ خوب را به خوبی می بیند. شــاید ظرف 12 ســال آینده ما به آن نقطۀ خوب برســیم. آینده 
که سر راه ما تراشیده اند  کوچکی  گر بتوانیم از بحران های  خوب اســت، ولی مشــکل امروِز ماســت. ا

کنیم، به آن آیندۀ خوب هم خواهیم رسید.  عبور 

اسالم برای ابوسفیان یک 
ابزار سیاست و قدرت بود.
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کنم. ما همیشه در ادبیات  که در جامعۀ ما می افتد نگاه  من می خواهم از منظر ادبیات به اتفاقاتی 
گذشــته مان مقولۀ حماســه و بزم را داشــتیم، ادبیات حماســی و ادبیات بزمی! با حرکت و پیروزی 
که از تلویزیون پخش می شد سرودهای انقالبی  انقالب آن حماســۀ بزرگ اتفاق افتاد. ســرود هایی 
کســانی نظیر استاد حمید سبزواری می ساختند، 90 درصد آن سرودها در آن  که  بود، اشــعاری بود 
که از رادیو و تلویزیون پخش می شــد یا مردم در رسانه ها  ســال ها ســرود های انقالبی بود، ســرودی 
گوش می دادند سراســر ُشــکوه و آرمان و حماســه بود. امروز دقیقًا نقطۀ مقابل  می شــنیدند و به آن 
آن دارد اتفاق می افتد. در ســرودهای حماســی دیروز ســخن از انسان و آزادی و عدالت و استقامت 

کثیف است.  گاه تمایالت  کوچک و حقیر و  بود و در تصنیف های امروز سخن نیازهای 
کنار هم بوده اســت.  در ادبیات تمام دوران انقالب، حماســه و آزادگی به صورت ریشــه دار و عرفانی 

کــه پخش  امــروز مــا از آن حماســه ها در ترانه هــا و تصنیف هایــی 
می شود چیزی نمی بینیم. من خودم زمانی رئیس شورای شعر 
کار هــا می آمد جلوی  گــر این گونه  وزارت ارشــاد بــودم. آن روزها ا
آن می ایســتادم. امروز بچه های ارشاد دستشان را باال برده اند، 
کارهایی  کاری بکنیم.« افرادی  می گوینــد: »ما دیگر نمی توانیــم 
که بــه آن ترانه  را تحــت عنــوان موســیقی زیرزمینــی، با اشــعاری 
گفــت، می آورنــد و این هــا دارد پخــش می شــود؛ همۀ  نمی شــود 
که  این ها در شــبکه های رنگارنِگ توزیع پخش می شود. چیزی 
امــروز پخش می شــود ســرود انقالبی و حماســۀ ُپرشــکوه انقالب 

اسالمی نیست.

کار خودی؟ کار دشمن است یا  فهیمی فر: این 

گر در بسته  گاز قرار داده اند: ا کار خودی است. مثل این است ما را در اتاق  کار دشمن و هم  قزوه: هم 
گر باز باشد دچار ســرمازدگی می شویم. بعضی ها زرنگ هستند و  گازگرفتگی می شــویم و ا باشــد دچار 
گاز آن ها را نمی گیرد. من فکر می کنم ما جوری در یک اتاق  می روند بیرون و نفس می گیرند، در نتیجه 
که نمیریم ولی حرکت و اعتراض هم نکنیم. می گویند تقدیر ما این بوده است. فکر  گرفتار شده ایم  گاز 
که برای ما  گلخانه ای اســت  گاز فضای  گفتم چیز مهمی برای ماســت. اتاق  که  گاز  می کنــم ایــن اتاق 
کــه در آن روحیۀ نقد پذیری وجــود ندارد. به فرهنگ  گرفته ایم  بــه وجــود آمده اســت. در فضایی قرار 

کرده است. اسالمی ما بی توجهی شده است، فرهنگ جایش را با سیاست عوض 

نـــفـــاق  راز  یــــاســــر  عــــمــــار 
آشکار  را  مــوی 

ُ
ا امپریالیسم 

کرد.
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که قدرتمند هســتند  کســانی  نکتــۀ دیگــر اینکــه در همــۀ زمینه ها )در ادبیــات و فرهنگ و اقتصاد(، 
آدم هایی نیستند که حکیم باشند و بهره ای از حکمت داشته باشند. در ادبیات گذشته می خوانیم 
گاه  که حکیم باشــند. عالوه بر اینکه حکیم نیســتند،  کنند  کشــور را اداره  کســانی باید  که می گویند 
کنید  ح اند. شــما نگاه  که مطر در مقابل حکمت هم قرار می گیرند، یعنی بیشــتر شــومن ها هســتند 
کســانی به عنوان جامعه هنرمندان معرفی می شــوند. وقتی مجلۀ شما این همه آدم های  اآلن چه 
بزرگ را می آورد و می برد ولی خودش مورد توجه قرار نمی گیرد، این یعنی جامعه مشکل دارد، یعنی 
کشور  گاِز مثالی هســتیم. اینکه در اخبار می شــنویم آمریکا می گوید »من به هشت  اینکه در آن اتاق 
که می توانند نفت ایــران را بخرند« و هیچ کس اعتراض نمی کند یعنی چه؟ مگر  گفتــم  اجــازه دادم و 
گذرگاه های مهم حضور  که در خلیج فارس و  اجازۀ دنیا دست آمریکاست؟ امروز به جایی رسیدیم 

و حقــوق طبیعــی داریم، ولــی می گویند نمی توانیــد نفت خود را 
بفروشید.

بخشــی از مشــکل از ناحیۀ خود ما مردم است. پیرزن روستایی 
گرفتــه پولــش را بدهــد تــا پســرش دالر بخــرد. مــا حکم  هــم یــاد 
کار می کنند و یک شب  که چهار سال در روستا  آدم هایی را داریم 
ج می کننــد و می روند. انتخابات مــا دقیقًا  در تهــران همــه را خــر
همین ماجراســت، تمثیِل همین است. یک شب فالن بازیگر یا 
سلبریتی می آید و احساساتی می شویم. برای اینکه می خواهیم 
کنیم، باید در طول سال آدم ها  کنیم باید فکر  یک نفر را انتخاب 

کجا می خورد.  کی به درد  را بشناسیم، ببینیم 
که 20 میلیون آدم می آید ما هنوز احساساتی  در ماجرای اربعین 

کــه راجع به  کنیــم. من امــروز بــا بچه های نویســنده  برخــورد می کنیــم، نمی توانیــم یــک مســیر بــاز 
گفتم: »می ترسم 20 سال دیگر هم بگذرد  کردم،  ح  فلسطین پیش من آمده بودند این بحث را مطر
کنند،  کربال بروید و برگردید. این جمعیت یک ســیل هســتند، باید به سمت قدس حرکت  و شــما تا 
کار بترســد. ما باید یک مســیر به  کند، باید دشــمن از این  کار باید جریانی به آن ســمت ایجاد  این 
که نقش وحدت در این  که آدم ها را چه جور بچینیم، باید بدانیم  کنیم و بدانیم  سمت قدس ایجاد 
کنیم، ولی اســتفاده نمی کنیم؛ چرا؟  میان چیســت. ما می توانیم از این اتفاقات به خوبی اســتفاده 

گاهی آدم های خوش فکر تصمیم نمی گیرند.  برای اینکه 
چند وقت اســت یک برنامه نبود و قرار اســت بیاید و من ناراحتم. فکر می کنم دوباره جای فرهنگ 
کرده اند؛ انگار در  را آدم های شــومن و مزخرف می گیرند. این شــومن ها در بعضی از جا ها نفوذ پیدا 

مــا بــا اســتــکــبــار جــهــانــی و 
بر  ــم  ک حــا ســتــم  و  تبعیض 
دنیای امروز مخالفیم.
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فرهنگ، در اقتصاد، در سیاســت، و همه جا هســتند. از این ها باید ترســید و آدم های واقعی را باید 
کــرد. نقش نقد در تلویزیون و رســانه ها این اســت. از این تمثیل ها بســیار داریم. به عنوان  معرفــی 
مثال، در استکبارســتیزی بعضی عالمه اقبال را معرفی می کنند. او روزی به دانشــگاه هند رفته بود 
گفت: »شیطان را دیدم، روی صندلی نشسته بود  که  کند. تمام سخنرانی او این بود  که سخنرانی 
کرده و  گفت: "کابینۀ انگلیس جای من را ُپر  گفتم: "بی کار شدی؟"  و داشت سیگار می کشید. به او 

دارد نقش من را بازی می کند."« اقبال از این سخنان دارد. 
کار می کنند و حکــم آن پرنده های  کــه شــب و روز دارند روی مغــز بچه های مــا  همیــن رســانه هایی 
که هنگام مهاجرت پرنده ها از روی تاالب ها باال و پایین می روند و ســروصدا  دســت آموزی را دارند 
که می آیند، دام هایی ســر راه آن ها  می کنند و بقیه پرندگان را به فرود دعوت می کنند؛ اما به پایین 

پهن شده اســت. ما از این تمثیل هــای حکمت آموز  زیاد داریم، 
که ســاخته و بــه ما تحویل داده می شــود همان  ولــی برنامه ای 
گاز می بــرد، باز مــا را در تخدیــر و غم فرو  کــه مــا را به اتــاق  اســت 
کــو را می دهد. بعد از  می بــرد. میرزای شــیرازی حکم تحریم تنبا
اینکــه می میــرد، بالفاصله ابوالحســن اصفهانی بــرای میر حامد 
حســین-صاحب عبقات-نامــه می دهد و می گویــد: »این آدم 
که از دار دنیا رفته 200 تومان بدهی و 40 سر عائله دارد و دو ماه 
است اجارۀ خانه اش را نداده است. دامادش را به لکنهوی هند 
که در مورد  که منبر برود و بتواند این پول را بدهد.« آن آدمی  ببر 
که بعــد از مرگش، با  کــو فتوا داده چنین آدمی اســت  تحریــم تنبا
40 ســر عائلــه، دو مــاه اجاره نداده و 200 تومــان هم بدهی دارد! 

کو بدهد.  هر آخوندی نمی تواند فتوای تحریم تنبا

اشــعری: مــن فکر می کنم دو نوع بحث شــد. یکی بحث دشمن شناســی و یکی هــم بحث چرا هایی 
ح اســت، اینکه چرا ما احیانًا یک ســری ریزش و یک ســری مسائل داریم و چرا  که در جامعۀ ما مطر
کاماًل جداســت، بایــد روی هرکدام  بعضی هــا از انقــالب فاصلــه می گیرنــد. ایــن دو بحــث از نظر مــن 
که همین بحــث دشمن شناســی را ادامه  گانــه بحــث شــود. پیشــنهاد من این اســت  از این هــا جدا
دهیم و یک جلســه برای صحبتی دیگر بگذاریم. تجربۀ انقالب اســالمی نشان می دهد ما هر مقدار 
گرفتیم، جریانــات رودرروی انقالب-اعم از دشــمن و غیر دشــمن- از مبــدأ زمانــی انقــالب فاصلــه 
کردند و دارند پیچیده تر عمل می کنند؛ طبیعتًا ما هم باید به همان نسبت درایت  پیچیده تر عمل 

ــروز در  انــقــالب اســالمــی امـ
بهترین  در  منطقه  سطح 
شرایط قرار دارد.
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که نســبت به انقالب  کنیــم و به همان نســبت ممّحض و آماده شــویم. من ایــن نگرانی هایی  پیــدا 
ح می شــود را نــدارم. من معتقدم َمثل ما تا حدی َمثــل ماجرای طالوت و جالوت  در جلســات مطر
کار  است. علی رغم ریزش های مکرر از بدنۀ انقالب، جماعت اصیل و مؤمن و به تعبیر امروز انقالبی 
خودشــان را می کنند و پیش می روند. فکر می کنم ما ریزش ها ی انســانی و فکری را خوب مشــاهده 

می کنیم و مرتب به آن ها استناد می کنیم، ولی به رویش های فکری و انسانی نگاه نمی کنیم. 
کردیم  که با انقالب زندگی  که از ما ها  که چه جوان های انقالبی و حزب اللهی  من مشــاهده می کنم 
انقالبی تر و فکور تر و متعهد تر و دارای اندیشــه های جدید تر هســتند به دنبال حل مســائل هســتند 

کار می کننــد. بــه نظر من، چون ما ها با هم ســن و ســال های خودمان در ارتباط هســتیم و  و دارنــد 
گر در میــان جوان تر ها برویم، می بینیم  گاهی چنین نگاهی داریم. ا کردند  تعــدادی از آن هــا ریــزش 

شرایط این جور نیست. برداشت من این است. 
که در این اواخر آمدند شاید چندان برای  که بعضی از دولت هایی  به هر حال، تعبیر من این است 
ادارۀ جامعــه نیامده انــد. علی رغم این شــرایط، انقالب به حیات خودش ادامــه می دهد. ما انتظار 

بودجۀ نظامی آمریکا به تنهایی 100 برابر بودجۀ نظامی ایران است.
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نداشتیم به محض اینکه حضرت امام؟ق؟ پا به ایران می گذارند یک مرتبه در همۀ مردم ایران تحول 
بــه وجــود بیاید و همه 100 درصد حزب اللهی و انقالبی شــوند. البته جریان هایی مثل دفاع مقدس 
که  یا همین راه پیمایی اربعین ســازندگی های فراوان فرهنگی داشــتند، ولی معنای آن این نیست 
که همۀ جامعۀ  ما انتظار داشــته باشــیم جامعۀ ما یک دســت شــود. ما نباید انتظار داشــته باشــیم 
گاهی جامعه نســبت به تحرکات  کرد زمینه هــای آ یکدســت باشــند. البتــه باید هشــیار بود و تــالش 
کــه در جامعــۀ مــا می کند باال بــرود تا ما آســیب نبینیم، ولی معنــای آن این  دشــمن و یارگیــری اس 

کی هستیم. که اآلن در وضع بد و خطرنا نیست 

کنم. اینکه اآلن مــا در مواجهه  مؤمنــی راد: مــن می خواهــم از زاویــۀ حقوقــی در مورد موضوع بحــث 
کار  بــا دشــمن در چــه وضعیتــی هســتیم و در این 40 ســال چــه 
کردیم خود یک مســئله اســت، ولی به نظرم مــا می توانیم راجع 
کنیــم و آن اینکــه آیــا مــا مواجهۀ  گــزاره ای دقیق تــر صحبــت  بــه 
صحیحــی بــا قواعد حقوق بین الملل داشــته ایم یــا نه و اآلن چه 
کشور ها  گر آن قواعد را بر مناسبات  نوع مواجهه ای داریم؛ البته ا
کــم بدانیــم تــا در مواجهــه بــا دشــمن از ایــن قواعد اســتفاده  حا

کنیم. 
که حقــوق بین الملل برای اســتیفای  شــاید مــا از ظرفیت هایــی 
حقوقمــان ایجاد می کنــد تا حدی غفلت داشــتیم. چند رویکرد 
کرد. یک رویکرد نفی  ح  راجــع به حقوق بین الملل می توان مطر
گرفتن ظرفیت هایی  حقــوق بین الملل یا به عبارت بهتر نادیده 

گاهــی در میــدان عمل بــا آرایش درســت حقوقــی در مقابل  کــه حقــوق بیــن الملــل دارد. مــا  اســت 
دشــمن ظاهــر نشــدیم و این نکتۀ خیلی مهمی اســت. ما باید حقوق بین الملــل و ظرفیت های آن 
که تدوین و تقنین حقوق بین الملل امر مهمی اســت و دشــمن دارد به خوبی  را بشناســیم و بدانیم 
از آن بهــره می گیــرد و از این ظرفیت اســتفاده می کند. بعد از جنــگ جهانی دوم، یک وفاق عمومی 
گونــه ای رقم بخــورد. از همــان موقــع، دولت های  کــه مناســبات دولت ها بــه  گرفت  بــر ایــن شــکل 
کــه منافع خود را ببینند  کردند  گونه ای عمل  وقــت در قاعده گــذاری و تدوین حقــوق بین الملل به 
کرده اســت. هم  کشــور ها هــم به حســاب نیامدنــد. این رونــد همین طور تــا اآلن ادامه پیدا  و بقیــۀ 
در قانون گــذاری و تدویــن و هــم در اجــرا، عینــًا و عمــاًل اســتاندارد های دوگانه را می بینیــم. امروز در 
گزینشــی  عرصــه بین الملــل اســتفادۀ ابــزاری از حقــوق بین الملــل و حقوق بشــر را می بینیم: اجرای 

دشمن تالش می کند نقاط 
قــوت مــارا بــه نقاط ضعف 
تبدیل کند.
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کردن بقیۀ آن. این خیلی روشــن اســت، ولی  که به نفع آن هاســت و رها  بخش هایی از حقوق بشــر 
کردیم تا آن را به نســل  کنیم؟ خودمان چه قدر درک پیدا  گاهی بخشــی  تا چه اندازه ما توانســتیم آ
که واقعًا  که ما با آن مواجهیم از این ناحیه است  کنیم؟ به هر حال، بخشی از مسائلی  جوان منتقل 
نتوانســتیم در این ُبعد رســالتمان را انجام دهیم. منظورم از »ما«، در حقیقت بخش حقوقی نظام 
اســت. اســتادان و فرهیختگان این حوزه نتوانســتند رسالتشــان را انجام دهند و به نســل جوان ما 
که آنچه غرب دارد اســتفاده می کند بازی با حقوق بین الملل اســت و به عنوان ابزار از  کنند  تفهیم 

حقوق بین الملل برای استیفای منافع نامشروع خودش استفاده می کند.

بهشتی پور: آیا واژۀ دشمن در حقوق بین الملل تعریف شده است؟

که در حقوق مخاصمات  مؤمنی راد: از نظر حقوقی، غیر از جایی 
ک طرف موضــوع هجوم قرار  که  مســلحانه دو طــرف را می بینــد 
گرفته و طرف دیگر هم دفاع یا مقاومت کرده است دشمن تعریف 
که یکی از مسائل بسیار مهم  کما این  دقیق و قابل فهمی ندارد. 
که تعریف درستی از آن نشده است. بعضی ازاین  تروریسم است 
مفاهیــم را غربی هــا عمــداً تعریــف نمی کننــد تــا بتواننــد در بازی 
کنند. برای این  سیاســی آنچه خودشــان می خواهند را تحمیل 
ح  که نیــاز دارند مطر کــه بتواننــد مصادیق مختلــف را در جایــی 
کنند. بــه هر حال می خواهم  کننــد و اهداف خودشــان را تأمین 
که ما درتقابل با دشمن از ظرفیت حقوق بین الملل  کنم  عرض 

خوب اســتفاده نکردیم. یک مثال بزنم. النۀ جاسوســی تســخیر شــد و بعد پیامد هایی هم برای ما 
که با آنها مواجه هستید فهم صحیحی از این مسئله دارند.  داشت. اآلن چند درصد از جوان هایی 
که این  کار این اســت  کردنــد؟ ظاهر  کار  اســتادان حقــوق بین الملــل مــا در تبیین این موضــوع چه 
که در حقوق بین الملل می توانیم داشــته باشــیم تا  حرکت خالف حقوق بین الملل بود. یک پاســخ 
کنیم توجه به اصل ضرورت اســت. در عوامل رافع مســئولیت در حوزۀ  این حرکت را توجیه حقوقی 
کرده می توانــد به ضرورت  کــه آن را نقــض  بین الملــل، وقتــی نقــض تعهــدی شــکل می گیرد، دولتی 
کنم. اصــل ضرورت در  کنــد؛ یعنــی اینکــه منافع ملی من ایجــاب می کرد این حرکــت را اجرا  اســتناد 
حقــوق بین الملل پذیرفته شــده اســت؛ اآلن در خیلی از جا ها، در آرا و رویــۀ بین المللی و حقوقی در 
کردند و خواستند از این  دنیا، از آن استفاده می کنند. چند درصد از استادان ما به این نکته توجه 

کارآمدی دو روی  فساد و نا
یک سکه هستند. 
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کنم ما در مواجهه با دشــمن از این نظر  کنند. می خواهم عرض  اصل برای تبیین موضوع اســتفاده 
گاهی بخشی صورت نگرفته است. ما باید دائمًا این  نکات  کردیم و در حقیقت آ خیلی ضعیف عمل 
لی در منظر مخاطبان قرار دهیم و ماده به ماده از حقوق  کنیم و به نحو درســت و اســتدال را تبیین 
گرفته تا ســایر ابعاد حقوق بین الملل اســتفاده  کنیم، از منشــور ســازمان ملــل  بین الملــل اســتفاده 

کنیم.

کاملی راجع به اصل 51 منشور  کتاب خوبی در این زمینه نوشته اند، بحث  بهشتی پور: آمریکایی ها 
که دانشجو یان مسلمان پیرو خط امام حق داشتند  کند  کرده و می خواهد اثبات  ملل متحد ارائه 
گر ترجمه و منتشر شود بسیار مفید  کتاب جدید نیست، اما ا بروند و سفارت آمریکا را بگیرند. البته 

است.

مؤمنی راد: شورای امنیت مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین الملل را بر عهده دارد. اینجا در تشخیص 
کــه چــه وضعیتــی تهدید صلــح و امنیت بین المللی اســت، ما بــا یک معیــار دوگانه مواجه  وضعیــت، 
که دیدگاه مســتقل  که خیلی از حقوق دانان و سیاســتمداران غربی  هســتیم. این معیار های دوگانه 
کار اساســی  کید می کنند از همین جا شــکل می گیرد. به نظرم در این حوزه باید  دارنــد و بــر نفــی آن تأ
کشور ها را مساوی می گیرد.  بشــود. شورای امنیت، به محض اینکه شــکل می گیرد، در بدو  امر ظاهراً 
کشور ]فاتحان جنگ دوم جهانی[ دارای حق  اصل برابری دولت ها! ولی بالفاصله می گوید این چند 

که منشأ مشکالت بعدی می شود.  وتو هستند. یعنی این اصل را خودش نقض می کند 
که قدرت های بزرگ عمدتًا به دنبال حل مســائل خودشــان بودند. هر جا  ایــن امر نشــان می دهــد 
که منفعت خودشان اقتضا می کرد در تدوین مواد حقوقی عمل می کردند؛  رقیب نداشتند، آن جور 
که رقابت پیش می آمد و دولتی در مقابل آن ها بود، ســعی می کردند با تســهیم و تقســیم  هرجا هم 
کــه به هــدف خود برســند. مــا اصل  کننــد  گونــه ای عمــل  منافــع در تدویــن حقــوق بین الملــل بــه 
که اآلن  بهره گیــری دولت هــا از دســتاورد های علمــی و فنــاوری را در اصــل حقــوق بین الملل داریــم 
دولت های غربی به این اصل عمل نمی کنند. این اصل چه می گوید؟ می گوید دستاورد های علمی 
و فناورانۀ بشــر میراث مشــترک بشــریت است و باید همۀ دولت ها و ملت ها از آن بهره بگیرند؛ یعنی 
کنند؛ ولی در  کمــک  کشــور ها  کــه فنــاوری را به دســت آورده اند را ملزم می کند به دیگر  دولت هایــی 
عمــل، مــا نه تنهــا این اصــل را نمی بینیم بلکــه عکس آن را می بینیــم؛ یعنی به فناوری دســت پیدا 
کرده انــد و منــع شــدید می کننــد از اینکه دولت هــای دیگر بخواهند به این دســتاوردها دســت پیدا 

کنند. 
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کمبود وقت من مختصر عرض می کنم. شــورای امنیت باید  از این مثال ها زیاد اســت، ولی به دلیل 
کرد و  کند و سریعًا موضع بگیرد. صدام به ایران حمله  وضعیت تهدید صلح بین الملل را شناسایی 
کردند،  کمک  کشور های غربی خیلی به او  هشــت ســال یک جنگ تجاوزکارانۀ تمام عیار داشــتیم و 
کویت  گذاشت. همین صدام بالفاصله بعد از مواجهه با ما به  ولی ســازمان ملل دســت روی دست 
کرد، شــورای امنیت نگذاشــت یک ســاعت بر آن بگذرد و با ســرعت هرچه تمام تر وضعیت را  حمله 
کند و بعد هم به شــکلی مجوز داد و بوش پدر  که باید مقابله و مواجهه  کرد  گونه ای شناســایی  به 
کردند  کشور های غربی در این جنگ دخالت  کرد و همۀ  جنگ خلیج فارس را رهبری و فرماندهی 

کویت پیش آمد.  و قصۀ 
حقوق بشــر، هم در تدوین و هم در اجرا، دچار اشــکال اســت: در تدوین جای خودش، در اجرا هم 
ببینیــد چه قــدر با معیار ها به صورت دوگانه عمل می شــود. وضعیت حقوق بشــر ایران، به واســطۀ 
کشــور مســتقل و آزادی خواهی اســت، دائمًا روی میز اســت و برجســته می شــود. از آن  اینکه ایران 
طرف، شــما وضعیت عربســتان را در مورد حقوق بشــر ببینید. همین عربستان عضو شورای حقوق 

بشر سازمان ملل وحتی مدتی رئیس آن می شود. 
یــا مثــاًل اصــل تعیین سرنوشــت برای ملت ها. ایــن اصل دو جــا در حقوق ملت ها به طور مشــخص 
که  که ســرزمینی در اســتعمار باشــد، این حــق برای ملت ها وجــود دارد  کاربــرد دارد: یــک جا زمانی 
ح باشد و آن هم نقض بنیادین،  کنند تا مستقل شوند؛ در یک جای دیگر هم می تواند مطر مبارزه 
خ داد چه بود؟ چند  که در ســوریه ر فاحش، مســتمر، و سیســتماتیک حقوق بشــر است. وضعیتی 
که اصاًل  کشــته شــدند، همیــن از نظر غربی هــا زمینه ای بــود  تــا اعتــراض و مخالفــت و تعــدادی هم 
کنــد؛ ولی مشــابه این و شــدید تر از این بــا درجات بســیار باال را در نقــاط مختلف  نظــام بایــد تغییــر 
که در آنجا هیچ صحبتی  کمیت آن ها موافق و همسو با آمریکایی ها هستند  که حا جهان می بینید 
نمی شود. وقتی مردم یمن آن گونه قیام می کنند، وقتی مردم بحرین آن گونه اعتراض می کنند و هر 
شب به خیابان ها می آیند و اعتراض می کنند، هیچ دیده نمی شود؛ ]حتی اعتراضات مستمر مردم 
گرفته می شــود؛[ ولی آن چند حرکت مخالفان در ســوریه برجسته می شود و بعد  در فرانســه نادیده 
کرده، وارد میدان می شــوند، و  کند. بر اســاس همین برنامه ریزی  می گویند نظام ســوریه باید تغییر 

سعی می کنند به هدف خود برسند. 
اآلن ما متأســفانه در تعامل با ســازمان ها و نهاد های بین المللی سعی می کنیم به تعهداتمان عمل 
کنیــم و بــس! از جمله اینکه حق عضویت را مثل بچۀ آدم ســر موقع پرداخت می کنیم؛ ولی چه قدر 
که برای هر عضو در اســناد مشخص شده است؟  از این ظرفیت ها اســتفاده می کنیم، ظرفیت هایی 
که دو-سه ساعت در جلسه  ما در نشست سازمان ها در روز آخر با عجله دو-سه نفر را می فرستیم 
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که همۀ اســناد مرتبــط با هریک از ســازمان ها می تواند برای ما  می نشــینند و برمی گردنــد؛ در حالی 
کنیم.  کند و ما باید از آن استفادۀ حقوقی  ظرفیت سازی 

کشــور دیگری غیر از ما نباید راهبری و هدایت  چه بســا ســازمان منع ســالح های شــیمیایی را هیچ 
که در ابتــدا خیلی تالش  که به اهدافش برســد؛ ولی علی رغــم این  کنــد و به ســمتی ببــرد  و ریاســت 
کارشــکنی های ابرقدرت ها در آن هیچ جایگاهی نداریم، هیچ ســمتی را در آنجا به  کردیم، به دلیل 
که ما چه قدر در این حوزه ضعیف هســتیم. البته  خودمان اختصاص ندادیم. این نشــان می دهد 
کار های خوبی شده است و دارد می شود. یک نقیصۀ بزرگ برای ما همین است و ما اآلن بیشترین 
کرده اند و ما درگیر آن شده ایم. هیچ ِعّده و  که برای ما ایجاد  پرونده ها را در صحنۀ بین الملل داریم 

ُعّدۀ مناسبی نداریم، با بضاعت اندکمان هیچ آرایش حقوقی در مقابل این شرایط نداریم. 

کنیم. دربارۀ اینکه  متقی: من فکر می کنم بحث دشمن شناسی را باید بر اساس نگاه فلسفی شروع 
که جهان  کیســت و آیــا یــک وضعیت نوظهور اســت یا یک وضعیــت بنیادین دارد، نگاهــی  دشــمن 
ج وجود دارد. بر این اساس،  که در خار که دشمن واقعیت پایان ناپذیری است  غرب دارد این است 
کند و هرکس  گفتند این دولت قوی باید منافع ملی را تأمین  دولت قوی را در داخل تشکیل دادند. 
کاماًل متفاوت است.  کشور هایی مثل ما  که مخالف منافع ملی باشد دشمن است. این وضعیت در 
که مــا مبانی تولید فکرمان )بــه عنوان مثال در دانشــگاه ها( متعلق به  بــه چــه دلیــل؟ به این دلیل 
خودمان نیست. این یک مشکل اساسی است. این نکته وجود دارد که اندیشۀ مشروطه متعلق به 
 )modernization( ساخت اجتماعی ایران نبود. نکتۀ دوم اینکه آیا اندیشۀ نوسازی و مدرنیزیشن

مربوط به ساخت اجتماعی و نیاز بنیادین ایران بود؟ این هم نبود! 
کمیتۀ سیاست تصدیقی آمریکاست-در دهۀ 1960  فردی به نام آقای روستو-که از نظریه پردازان 
کاخ ســفید  کــه هارواردی ها را به  کنــدی بــه این قضیه معروف اســت  کاخ ســفید می شــود.  م. وارد 
کنترل جهان! بر چه اساس؟  کســانی مثل مک نامارا و مثل روســتو را. مســئلۀ آن ها چه بود؟  آورد، 
که در  بر اســاس روش های علمی. من فکر می کنم اندیشــۀ انقالب اســالمی یک اندیشۀ خودی بود 
گرفت، نه نوســازی یک اندیشــۀ بومی بود و نه مشروطه! انقالب اسالمی یک اندیشۀ  داخل شــکل 
خودی بود، یک نوع بازگشــت به خویشــتن بود، یک نوع بازگشــت به هویت اسالمی خود بود. این 
که  کسانی  خویشــتن را شــما می توانید از اندیشــه های شــریعتی، جالل آل احمد، اقبال، یا خیلی از 

ح می کنند بگیرید. این بحث را مطر
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خرمشــاد: ولــی توده های مــردم ظلم اقتصادی، ظلم اجتماعی، و حتی ظلــم فرهنگی را می بینند. 
اختالف طبقاتی و تبعیض را بیشتر می بینند.

متقــی: متــن مردم بیشــتر تبعیض و تفــاوت فرهنگی را می دیــد و در نتیجه می خواســت به خودش 
گذشته تئوری های لیبرالی یا تئوری های  برگردد و خودش باشد. تئوری تمام انقالب های 200 سال 
سوسیالیستی بوده است. تئوری انقالب ایران نه لیبرالی و نه سوسیالیستی بود. حتی فرانسوی ها، 
کتاب انقالب بــه نام خدا یا کتاب انقالب  کــه بــه عنوان روزنامه نــگار آمدند و مطلب تهیه می کردند، 
ح شــد. نگاه ما نگاهی فراتر از مدرنیته  کردند. این بحث ها مطر ایران، روح جهان بی روح را منتشــر 

بود. 
که در دانشــگاه تهران تظاهرات شــد، مــن اولین بار  مــن دانشــجوی قبــل از انقالب هســتم. زمانــی 
گروه هایی اســت. از دانشــکدۀ حقوق وارد تظاهرات  که این تظاهرات متعلق به چه  متوجه نشــدم 
کرده و مربوط به نماز جمعه شده است، دور  که امروز مرجعیت دیگری پیدا  شدم. دور زمین چمن، 
گفتند: »رفقای مذهبی ما در مســجد برنامه دارند، ما  که رســیدیم،  زدم و برگشــتم. جلوی مســجد 
گفتم: »ما برویم به همان رفقای مذهبی بچسبیم.« شعار های آن ها شعارهای  سکوت می کنیم.« 
گاهی بخشی  تهاجمی بود، شــعار انقالب شــعار تهاجمی نبود، شــعار جنبش اجتماعی بود، شــعار آ
که »برادر  ُکشــت.« شــعار ما این بــود  که برادرم  بــود. شــعار آن ها این بود: »می ُکشــم، می ُکشــم، آن 

ارتشی، چرا برادر کشی؟« 
که امام؟ق؟ داشت این نبود  این فضای مربوط به اندیشه و ماهیت انقالب را شکل می دهد. نگاهی 
کــه روحانیت و مرجعیت  کــه روحانیــت ادارۀ امور اجتماعی را داشــته باشــند. نــگاه امام؟ق؟ این بود 
که رئیس جمهور  کید مؤکد داشــت  نگاه هدایت کننده داشــته باشــند. امام؟ق؟ در ابتدای انقالب تأ
کــه من فکر می کــردم لیبرال ها می توانند  گفت:  »به این دلیل  یــک روحانــی نباشــد. بعدها امــام؟ق؟ 
که دکتر مؤمنی راد  گرفت  کنند و نتوانستند.« امام؟ق؟ در وضعیت اصِل ضرورتی قرار  کنترل  اوضاع را 
کردند. اثبات اصل ضرورت در ارتباط با مسئلۀ امام؟ق؟ و آمدن امام؟ق؟ از قم به تهران وجود  ح  مطر
که »قلب ایران بیمار است« یا »قلب  کسرایی شعری سرود  که سیاوش  دارد. من حتی یادم می آید 
که امــام؟ق؟ خودش هم متقاعد  که وجود داشــت این بود  ایــران در تهــران اســت«؛ بنابراین، بحثی 
که دکتــر مؤمنی راد را به آن اشــاره  کــه در تهــران بمانــد. به چه دلیل؟ بر اســاس اصــل ضرورتی  شــد 
کنیــم، چون اصل  داشــت. ایــن اصــل ضــرورت در ارتبــاط با ســفارت آمریکا را مــا نمی توانیــم اثبات 
که نظام در شــرایط براندازی قرار داشــته و چــاره ای برای حفظ  ضــرورت بایــد اثبــات این امر باشــد 
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که مرکز سیاسی  خود جز این امر نداشته است؛ اما در ارتباط با حضور امام؟ق؟ در تهران، در فضایی 
است، قابل اثبات است. 

کــه دشــمن چــه وضعیتــی پیــدا می کنــد. دشــمن اول ماهیت  کــه وجــود دارد ایــن اســت  نکتــه ای 
کشــور اســت. در همیــن ترکیه، افراد مختلف  ج از  خارجــی دارد، یعنی هدایت کنندۀ تحوالت از خار
که جنگ مسلحانه انجام دهند؛ همین منوچهر قربانی فرد و  سازمان دهی و شبکه بندی می شوند 
خیلی از مجموعه های CIA این سازمان دهی را شکل می دهند؛ اما این رویکرد به نتیجه نمی رسد. 
که تهدید و دشــمن از  گروه های مســلح تا حدی به نتیجه می رســد. اینجاســت  رویکــرد حمایــت از 

ج به حوزۀ داخل منتقل می شود، اما در یک وضعیت خود و دیگری قرار می گیرد.  حوزۀ خار
که تهدید  کــه نیرو هــای بین المللــی جنگ نیابتی را شــکل می دهنــد، از نظر من هر نیرویــی  از زمانــی 
کند دشــمن اســت؛ چه خارجی باشــد و چه داخلی، چــه درون نظام  کارکــردی را ایجــاد  ســاختاری و 
تعریف شود و چه بیرون نظام! رابطۀ دشمن با مقوله ای به نام تهدید است و آن تهدید با مسئله ای 
به نام بقا ارتباط مستقیم دارد. حاال این فرآیند شکل می گیرد: تهدید خارجی و مقاومت داخلی! به 
که تحریف شــده  نظر من، از دوران بعد از جنگ معادلۀ قدرت تغییر می کند. در تورات ]نســخۀ فعلی 
که مرد از پهلوی چپ زن متولد می شود. تهدید  که خلقت به این صورت است  است[ این گونه آمده 

هم از پهلوی چپ نظام تولید می شود و این به نظر من یک بحث اساسی است. 
بیــن خیلــی از نیرو هــا تفاوت بنیادین هستی شناســانه وجود نــدارد. چه وضعیتی شــکل می گیرد؟ 
که مثل هم بودند  نیروی اجتماعی وارد می شــود. وقتی نیروی اجتماعی وارد شــد، بین نیرو هایی 
شکاف و تعارض ایجاد می کند. شرایط جامعه در دوران امام؟ق؟ جامعۀ متفاوت بود. در آن هنگام 
دولت قوی بود؛ به همین دلیل، در مسئلۀ آیت اهلل منتظری وضعیت تعارض به وجود نیامد؛ چون 

کنش نخبگان عقالنی و معطوف به تداوم است.  که  شرط این است 
گروه های فشار قوی باشند،  که دولت ضعیف و  کنش های توده ها غریزی است. وقتی  اما برخی از 
کنش قوی سلبریتی هاســت.  کنش برخی از الیه های جامعه غریزی اســت، این نشــانۀ  کــه  از آنجــا 
گروه های فشار  که  کنش غریزی همین برنامه های عوام پســندانه اســت و دلیلش این است  نشــانۀ 
گروه های فشــار قوی و دولــت ضعیف شده اســت؟ این یک دلیــل دارد. مقصر  قــوی شــده اند. چــرا 
که  کــه محیــط و ســوژه ها تغییریابنده هســتند و ما نســخه هایی  خودمــان هســتیم، بــه ایــن دلیل 
که فضا تغییر پیدا می کند، نیروی انســانی  گذشــته اســت. اینجاســت  می دهیم تکراری و متعلق به 

گروه های فشار نزدیک می کنند.  تغییر پیدا می کند، حتی نخبگان خود را به 
گر در سال  این مسئله از سال های بعد از جنگ خودبه خود بازتولید می شود و تصاعد پیدا می کند. ا
71 نتیجۀ نظر ســنجی آن بوده، معیار های شــما هم در ســال 71 مضّیق و خیلی انقالبی بوده است. 
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مــا امــروز می گوییــم معیــار مضّیق نباشــد، موّســع باشــد. علی رغم اینکه معیار موّســع اســت باز هم 
کنشگران  که این  کنش غیر انقالبی و ضّد انقالبی بیشتر از آن زمان است. بحث ما این است  میزان 
کنند و می گوییم معارض  که ممکن اســت تهدید ایجاد  کنشــگرانی  کنیم،  را چه جور تقســیم بندی 
هســتند )که تهدید شــدید اســت( یــا می گوییم منتقدند )که تهدید محدود اســت( یــا موافق اند )که 
تهدیدی ندارند( یا بی طرف اند )که چالش دارد( یا مخالف اند )که چالش بیشتری دارد(. آیا مسئلۀ 

با این نیرو ها است؟ نه! من دو تهدید بنیادین را حس می کنم:

کنده در مقایســه با 	  گروه های فشــار و قــدرت نیرو هــای اجتماعی پرا بــزرگ شــدن حجم 
بخش ساختاری: هنجار های اجتماعی در مقایسه با هنجار های ساختاری!

گور-که در سال 	  ل  حوزۀ الیگارشــیک! الیگارشــیک دشمن ساختار اســت. یادم می آید اَ
کتاب با عنوان نبرد  کاندیدای ریاست جمهوری شد-در سال 1999 م. یک  2000 م. هم 

کتاب به فارسی هم ترجمه شد.  با بوروکراسی نوشت و این 

ترامــپ را بــه لحــاظ رفتار شناســی باید جدی بگیریــد. هنوز نیــروی واقعی آن در پیش اســت. امروز 
مــا دچــار تــورم اقتصــادی و رکود سیاســی هســتیم، این تــورم اقتصــادی و رکود سیاســی بزرگ ترین 
که قالب های نمادین  که ما باید بکنیم این اســت  کاری  دشــمن دوگانه و بزرگ ترین تهدید اســت. 
کدام اســت؟ قالب های نمادیــن بنیادین در این فضاســت. این  را بشناســیم. ســرمایۀ نمادیــن ما 
گســترده درون  گرفت، یک انبوه  که اندکی زاویــه  فضا چگونه بازتولید می شــود؟ پشــت ســر هرکــس 
کشور را در این  گرفت. این هشدار اساسی است. به نظر من انقالب توانست  فضای بوروکراتیک قرار 
که شــد یک چالش هم دارد،  کند، اما امروز این حجم دارد بزرگ تر می شــود و بزرگ تر  شــرایط اداره 
که آن حجْم الیگارشی را نماد  چالش آن همان فضای الیگارشی است. این فضا به این منجر شده 

کند.  نظام سیاسی بداند و احساس فریب خوردگی 
ح می کنید امروز وجــود دارد. امروز ما یک دوگانۀ متموالن و متمردان داریم.  که مطر بحــث عدالــت 
نمی گویــم متمولیــن و مــردم، می گویــم متمــوالن و متمــردان! هــر دو جزء ایــن دوگانه ضّد ســاختار 
اســت. چهــار مؤلفۀ الیگارشــی بی اعتقــاد و بی آرمان، جامعــۀ متمرد، دولت ضعیف شــده، و بحران 
)که معطوف به آینده اســت( مســائل اساســی و تعیین کنندۀ تحوالت سیاســی و اجتماعی ایران در 

آینده است.
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که »چرا حضرت امام؟ق؟ در ســال 68  فهیمی فــر: مــن صحبــت خودم را با این ســؤال شــروع می کنم 
دســتور دادند در هشــت بخش قانون اساســی تغییر ایجاد شــود؟« برای اینکه طّی 10 ســال قانون 
اساســی تجربــه شــد و نقــاط ضعف و قوت خودش را نشــان داد. باید یک ســری از نقــاط ضعف آن 
اصــالح می شــد؛ مثاًل، زیادی شــورایی بــود، هم رئیس جمهور داشــتیم و هم نخســت وزیر و تعارض 
که باید مجمع تشــخیص  قوا ایجاد می شــد؛ شــورای نگهبان و مجلس به اختالفاتی رســیده بودند 
که شورای امنیت ملی درست شد. این  مصلحت درســت می شــد؛ بحران های امنیتی پیدا می شد 
که از قانون اساسی مصوب سال  اصالحات بر پایۀ تجربیات آن 10 سال اتفاق افتاد.  بعد از 30 سال 

کنیم؟  که احتمااًل باید آن را اصالح  68 می گذرد، آیا مشکالتی نداریم 

کــه ما به لحــاظ اقتصادی 	  کردیــم. آیا این تفســیر نشــان می دهد  مــا اصــل 44 را تفســیر 
که اجرا  کم باشــد؟ همین را با توجه به تفســیری  کشــور حا می خواهیم روند جدیدی در 

شده و نشده مبنا قرار دهیم. 
مجلس شــورای اســالمی ما به تدریج الغر و الغرتر شده اســت. مجلس شورای فعلی را با 	 

که بار زیــادی را روی دوش  کشــوری  کنید.  مجلــس شــورای اول و دوم و ســوم مقایســه 
گر با این روند پیش برود دچار مشکل خواهد شد.  گذاشته، ا مجلس 

که قانون گــذاری می کند ولی در قانون اساســی 	  مــا شــورای عالــی انقالب فرهنگی داریــم 
نیامده است، می توانیم آن را هم در قانون اساسی قرار دهیم. 

که به جای سه قوه، پنج قوه-شامل رسانه و فضای مجازی-داریم.	  اآلن طوری شده 
بعضی ها می گویند باید در مجمع تشخیص مصلحت تغییراتی اتفاق بیفتد.	 

که آشــکار شــده اســت و بر اســاس  بــه عبارتــی، بــر اســاس اندوختــۀ 30 ســال تجربــه و ضعف هایــی 
کردیــم ) خود ما پنــج میلیون  گاهش  که خودمــان آ تجربــۀ دنیــا و تقاضــا بــرای تغییر در جامعــه ای 
غ التحصیــل داریــم. خــود ما چهار میلیون دانشــجو داریــم. خود ما فضای بیرون را بازگذاشــتیم  فار
و اینها می روند و می آیند(، می توانیم بر اســاس میثاق قانون اساســی و میثاق انقالب به این تغییر 
کار فضای اســتمرار جمهوری اســالمی را ایجــاد می کند. به جــای اینکه دیگران  پاســخ دهیــم. ایــن 

بگویند، ما می گوییم. 
انقالب اسالمی میثاق ملی ماست و تجدید حیات می کند. استمرار انقالب اسالمی در نسل جدید 
کردند و آمریکایی ها به سراغ  احساس همبستگی ایجاد می کند. عوامل دشمن از فروپاشی صحبت 
گر قرار اســت این هــا بیایند،  گفتند ا منافقیــن رفتنــد طیــف وســیعی از مخالفان جمهوری اســالمی 
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که آن ها هم به این حقیقت  جمهوری اسالمی خیلی خوب است و باید باشد. این نشان می دهد 
گزینۀ موجود اســت. اصل 2 قانون اساســی صراحت دارد  کــه جمهوری اســالمی بهتریــن  برگشــتند 
کنــد. در اصل 2 قانون اساســی، برای این  کارآمد  بــه اینکــه قانون اساســی باید خــودش را روزآمد و 

موضوع سه بند مشخص داریم. 
بعــد هــم در مقــام مقایســۀ انقالب ما با انقالب هــای بزرگ، در آنچــه بعد از انقالب پدیــد آمده ما به 
که از فروپاشی صحبت می کنند  کســانی  انقالب فرانســه بیشــتر شــبیه هســتیم تا به انقالب روسیه! 
انقالب اسالمی را به ضّد آن، یعنی انقالب روسیه، تشبیه می کنند؛ بعد می گویند: »انقالب شوروی 
که زمینه ســاز فروپاشــی شــوروی پیدایــش انقالب  فروپاشــید و شــما هــم فرومی پاشــید«؛ در حالــی 
کاماًل متفاوت  اســالمی در مرزهــای آن بود.شــرایط در ایــران پس از انقالب و روســیۀ پس از انقــالب 

کنند، بلکه عکس آن بوده است.  بوده است، یک وجه تشابه نمی توانند پیدا 
گرفته اند. زمانی عده ای چپ و نقطۀ مقابل آن ها راست  گروه های سیاسی متنوعی در ایران شکل 
بودند، بعد ها همین چپ ها راست شدند، راست لیبرال شدند و دیگر چپ نیستند. اسم راست ها 
کردند و اصول گرا  که باز خوِد آن ها اسمشــان را عــوض  گذاشــتند،  کردند و محافظه کار  را هــم عــوض 

که واقعی بودند. گذاشتند؛ مثل فاصلۀ سوسیالیست ها و لیبرال ها در انقالب فرانسه 

کرد و رفت. بعد از آن آقای خروشچف آمد و تجدیدنظر  بهشتی پور: استالین در سال 1953 م. فوت 
گورباچف نقطۀ عطف آن ها بود. آقای دکتر، بزرگ ترین مشکل  کرد، بعد از آن برژنف آمد، بعد از آن 
شــوروی الحــادی بودنــش بــود و اینکه علیــه فطرت مردمش بــود، اینکه شــوروی اعتقــادات مردم 
که »وقتی یــک نظام الحــادی علیه  مســلمان و مســیحی را ســرکوب می کــرد. ســؤال مــن این اســت 

ج یا در داخل است؟« کار می کند، این عامل در خار کشورش  اعتقادات مردم 

که شعار یک قطب آن عدالت  زورق: اصاًل طراحی مارکسیسم برای ایجاد نظام جهانی دوقطبی بود 
کردند. خلق مارکسیسم در  و شعار قطب دیگرش آزادی باشد. مارکسیسم را برای این منظور خلق 
گرفت نه در روسیه! لنین از لندن به پترزبورگ رفت و نظام جهانی دوقطبی هم 70  انگلیس صورت 
سال جواب داد، جنبش غیر متعهد ها و مائوییسم هم نتوانست آن را از بین ببرد. انقالب اسالمی 
کرد. در ازبکستان شورش شد، در  کم کم به داخل قلمرو اتحاد جماهیر شوروی سرایت  خ داد،  که ر

کشته شدند، در آذربایجان و جا های دیگر همین طور!  تاجیکستان حداقل 100 هزار نفر 
کل مسلمانان شوروی در یک جبهه متحد  گر رهبران روســیه با اهرم مارکسیســم ادامه می دادند،  ا
می شــدند و روس هــای اســالو در یــک جبهــۀ دیگر قــرار می گرفتند و و ایــن یک خطــر بنیادین برای 
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امپراتــوری روســیه بــود. قطــار قدرت روســیه از ریــل مارکسیســم به ریــل ناسیونالیســم خط عوض 
گفــت: »تــو آذری بــاش! تــو تاجیــک بــاش! تــو ازبک بــاش! همۀ شــما مســتقل و همــه با من  کــرد، 
مشــترک المنافع هستید.« این در حقیقت تطابق  امپراتوری روسیه با تحوالت محیطی بوده است 
خ نــداده بود، اتحــاد جماهیر  گــر انقالب اســالمی ر ح نیســت. ا و اصــاًل بحــث فروپاشــی روســیه مطر

شوروی هنوز وجود داشت. این تحوالت صرفًا دلیل داخلی ندارد.

که 70 سال علیه  کشوری  بهشــتی پور: من معتقدم هم عوامل داخلی داشــته و هم عوامل خارجی! 
کتاب هــا را ســوزانده و اجــازه نداده  اعتقــادات و باور هــای افــراد مســیحی و مســلمان فعــال بــوده و 
کتــاب بنویســند نمی توانســت پایــدار بمانــد. بــه هر حــال، خیلــی ممنون،  متفکــران مذهبــی یــک 

کردیم استفاده 
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مفهوم شناسی امنیت اجتماعی 
کید بر اندیشه و بیانات مقام معظم رهبری با تأ
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کنونی جوامع بشری است و پیوندی عمیق  تأمین امنیت اساسی ترین نیاز 
گسستنی با شکوفایی، رشد، و توسعۀ نظام های سیاسی و حکومت ها  و نا
برقــرار ساخته اســت. امنیــت اجتماعــی، به عنوان یکــی از مهم تریــن ابعاد 
تشکیل دهندۀ امنیت ملی، بیانگر پیوند و ارتباط نزدیک و تنگاتنگ میان 
امنیــت دولــت و جامعه اســت. پدیدۀ امنیــت اجتماعی در مســیر تحوالت 
گروه های  اجتماعی بر ســر راه توســعه، یعنی وضعیت موجود و وضعیت مطلوِب مورد توجه مردم و 
اجتماعــی قــرار می گیــرد. اهتمــام به مســئلۀ امنیــت اجتماعــی در جامعه ناشــی از افزایش ســرمایۀ 
کــم و چگالی تعامالت  اجتماعــی خواهــد بود. در ســطح جامعه، هرچه شــرایط محیطی و میزان ترا
اجتماعــی موجــود در محیط های اجتماعی باالتر رود، انســجام، اعتماد، و تعامل اجتماعی بیشــتر 
خواهــد شــد. در واقــع، امنیــت اجتماعــی پاســداری از هویت  ملی اســت؛ بــر این اســاس، جامعه از 

گسترش فضای اجتماعی به دنبال حفظ الگوی هویتی خواهد بود. طریق 
مقالــۀ حاضر بر آن اســت تا با بازخوانی اندیشــه های راهگشــا و روشــنگر رهبری، ابعــاد و مؤلفه های 
امنیــت  اجتماعــی نظــام جمهوری اســالمی و چالش هــای فــراروی آن را به اختصار بــرای مخاطبان 

کند. بیان 

مقدمه
امــروز ضــرورت طراحی یک جامعۀ امن بر پایۀ روابط و مناســبات ســازگار و تعریف و تحدید مفاهیم 
اساسی )نظیر ارزش ها و ایده آل ها، واقعیت ها، منافع و مصالح، فرد و اجتماع، مردم و دولت( بیش 
که امنیت رفیع ترین  از همیشه ما را به یاریگری فرا می خواند. این مهم جز در سایۀ باور به این اصل 
که امنیت همیشــه  ارزش یــک جامعه اســت ممکن نیســت. با مــروری بر تاریخ جوامــع درمی یابیم 
یکی از مســائل اساســی و حیاتی بوده اســت. جوامع همــواره با دو تهدید روبــه رو بوده اند: تهدیدی 
از بیــرون و تهدیــدی از درون. دشــمنان خارجــی و نقطه ضعف هــای داخلــی همیشــه تهدیدهــای 
کــه آرامــش و ثبــات جامعــه را در معــرض خطر قــرار داده انــد. بدیهی اســت این  بالقــوه ای بوده انــد 
خطرهــای بالقــوه و همیشــگی حکومت هــا و دولت ها را بر آن داشــته تا برای اســتقرار نظــم و ثبات، 

بیش از هر چیز به مسئلۀ امنیت و راه های استقرار آن در جامعه بیندیشند. 
کارویژۀ بی بدیل  که به تعبیر برخی،  در دوران مدرن، اهمیت این امر تا آن اندازه افزایش یافته است 
حکومت ها در جامعۀ مدرن امروزی ایجاد و حفظ امنیت در معنای وسیع آن است. نداشتن ترس 
کالم، فقدان  و واهمه در زندگی، امنیت جانی و مالی، شأن انسانی، و حیثیت اجتماعی )و در یک 

محمد نادری  مقدم 
)کارشناس ارشد 
مدیریت دولتی(

علی اصغر ترکاشوند
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که خداوند تبارک و تعالی آن را همراه آبادانی و معیشــت  تهدید( از چنان جایگاهی برخوردار اســت 
به خود نسبت می دهد )قریش: 3(.

گفتمان  در سرآغاز هزارۀ سوم، تکاپوی تازه ای برای فهم نسبت اجتماع و امنیت آغاز شده است. از 
که تاروپود زیســت فردی و اجتماعی را درمی نوردد و  نوینی به نام امنیت اجتماعی ســخن می رود 
چشم انداز نو و جدیدی بر مجموعۀ نظم های متوالی وارد می کند. امنیت اجتماعی به ایجاد وفاق 
کنار نظم اجتماعی و نیز فرا رفتن از اجرای قانون به همدلی و مشارکت مردمی و افزایش  عمومی در 

اعتماد به نهادها و حکومت در تمام سطوح حیات اجتماعی منوط است.  
در هــر جامعۀ انســانی، اندیشــه های رهبران به طــور اجتناب ناپذیــری در جهت گیری های مختلف 
آن ها تأثیر بســزایی دارد؛ اما در مورد انقالب اســالمی، عنصر بی بدیل دیگری نیز دخالت دارد و آن 
اصــل والیــت فقیه اســت. بنــا بر این اصــل، هرکس نمی توانــد با تبلیغــات و زدوبندهــای پارلمانی یا 
حزبی به سمت رهبری منصوب شود. رهبر به وسیلۀ مجلس خبرگان شناسایی و نصب می شود.

کشــور عنصر مهم دیگری  گســتردگی مطالعــات رهبــری و صاحب نظر بودن ایشــان در عرصۀ امنیت 
کــه پژوهش در آثار ایشــان به منظور یافتــن جایگاه امنیت اجتماعی و تبیین خط مشــی های  اســت 

ارائه شده توسط شخصیتی با چنین جایگاه حقیقی و حقوقی را ضروری می نماید. 
کوشیده است با توجه به جایگاه امنیت اجتماعی به عنوان مهم ترین رکن و منبع امنیت  این مقاله 
بــه منظور دســت یابی بــه جامعه ای امن تر، حرکتی در راســتای اســتخراج اهداف و خط مشــی های 

ترسیم شده توسط رهبری انجام دهد.

اهمیت موضوع
در هر جامعه، برخورداری از امنیت به صورت پایدار و همه جانبه در هر سطح از اهداف اساسی نظام 
اجتماعی است. جامعه تا حّد زیادی از بنیان های خود تأثیر می پذیرد. مؤلفه های اجتماعی از یک 
کارکردهای جمعی را رقم می زنند و از جهت دیگر، با توجه به جایگاه دولت یا  سو روابط اجتماعی و 
 حکومت در هر نظام اجتماعی، می توانند به نظام اجتماعی در رسیدن به اهداف و عملی ساختن 
کــه امنیت اجتماعــی از مهم ترین  گفت  کننــد؛ بر این اســاس، می توان  کمک  برنامه هــا در هــر ُبعــد 
مؤلفه های اساسی و پایدار امنیت در هر جامعه است و هرچه میزان این مؤلفه در بین سایر عوامل 

کم هزینه تر، و شکوفاتر خواهد بود. پایدار امنیت قوی تر و بیشتر باشد، امنیت ملی پایدارتر، 
کارویژه های امنیت اجتماعی در ســطح هر جامعه ای بر این مباحث متمرکز اســت  بنابراین، نقش 
کنار هم جمع و از نیروهای جمعی  که انســان ها  و این پدیده در ســطح نظام اجتماعی باعث شــده 
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هم بهر ه مند شــوند، و در مســئولیت های اجتماعی مشــارکت داشــته باشــند تا آســوده تر و راحت تر 
کنند.  زندگی 

که می خواهد از توسعه و پیشرفت و از ظرفیت ها و فرصت های الزم اجتماعی و فرهنگی  جامعه ای 
که از هر ُبعد امنیــت، به ویژه امنیــت اجتماعی، بهره مند  بهــره ببــرد، همــواره نیازمند به این اســت 
که مورد  شــود. امنیت اجتماعی در جامعۀ ایران در دهه های اخیر یکی از موضوعات مهمی اســت 
گرفته است. در واقع، این ُبعد از امنیت در هر  کمیت و دستگاه های انتظامی و قضایی قرار  توجه حا
کم بر جامعه نقش بارز  جامعه در استمرار ارزش های محوری و حیاتی نظام فرهنگی و اجتماعی حا
دارد. تــداوم این موضوع در ســاختار هــر جامعه-از جمله، جامعۀ ایــران-در جهت تکوین هویت 
که انحرافات  اجتماعی، ایجاد انســجام جمعی، و حفظ همبســتگی بین شهروندان باعث می شود 
که موجب بر هم زدن نظم و سامان اجتماعی  و تهدیدهای فرهنگی و اجتماعی در سطح داخلی، 

کاهش یابد. می شود، 
امنیت اجتماعی، به عنوان یکی از شــاخص های عمدۀ امنیت، از نیازهای اساســی انســان اســت. 
کاهش آسیب های اجتماعی  امنیت اجتماعی به خصوص در تأمین بهداشت اجتماعی و روانی و در 
گســترش ســالمت اجتماعی و روانی اهمیت بســیار دارد. آرامش، رفاه، رشد،  و روانی و همچنین در 
کماالت انسان در سایۀ امنیت-از  شــکوفایی انسان، بروز اســتعدادها و خالقیت ها، و نیل به تمام 

جمله، امنیت اجتماعی-حاصل خواهد شد.
کارکردهایش نیازمنــد امنیت اجتماعی  بــر این اســاس، نظــام اجتماعی در هر جامعه بــرای ِاعمــال 
اســت؛ زیرا شــرایط جدید جوامع )ناشــی از رشــد شهرنشــینی و تغییر روابط اجتماعی( موجب این 
که همبســتگی های اجتماعی، مشارکت های مدنی، ســرمایه های اجتماعی، روابط جمعی،  شــده 
کارکردهای نهادهای اجتماعی  کاهش یابد و حیات جمعی به ســمت فردی شــدن و تضعیف  و... 
ســوق یابد. این مســائل ســبب رشــد آســیب های اجتماعــی و بروز جرائــم و انحرافــات اجتماعی در 
کم رنگ  کارویژه های نهادهای درون نظام اجتماعی در حال  گســترده می شــود؛ از سوی دیگر،  حّد 
کــه ابعاد مختلــف امنیت با افزایــش جرائم در وضعیــت بحرانی  گونه ای  کاهــش اســت؛ به  شــدن و 
گرفته و فرصت ها و خالقیت های شــهروندان در حال زوال اند و این مســائل باعث شده  شــدید قرار 
کــه نگرانی هــا در زمینــۀ حیــات جمعی جامعــه افزایش یابد. بر این اســاس، اســتمرار وجــوه امنیت 

کند.  اجتماعی می تواند امنیت جامعه و نهادهای اجتماعی را تضمین و تأمین 
در این نوشتار، به مرور بیانات مقام معظم رهبری در خصوص امنیت اجتماعی می پردازیم.
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تعریف واژه ها

1. مفهوم امنیت
امنیــت در لغــت به معنــای در امــان بودن، بی بیمی، آســایش، بی هراســی )معیــن، 1375: 354( و 
که  اطمینان و ســکون قلب )معلوف، 1382: 18( اســت. تعاریف مختلفی از امنیت ارائه شده اســت 

به برخی از مهم تریِن آن ها اشاره می شود: 

کرده است )بوزان، 1378: 31(.	  الرونی مارتین امنیت را »تضمین رفاه آتی« تعریف 
که 	  که هر ملتی تا جایی دارای امنیت اســت  والتر لیپمن در تعریف امنیت معتقد اســت 

کردن  در صورت عدم توســل به جنگ مجبور به رها 
معــرض  در  چنانچــه  و  نباشــد  محــوری  ارزش هــای 
گیــرد بتوانــد بــا پیــروزی در جنــگ آن را  چالــش قــرار 

کند )احمدی مقدم، 1389: 36(.  حفظ 
در نهایــت، ولفــرز در تعریــف مفهوم امنیــت این گونه 	 

می نویسد: »امنیت در معنای عینی آن یعنی فقدان 
کسب شده، و در معنای  تهدید نسبت به ارزش های 
ذهنــی یعنی فقدان هــراس از اینکه ارزش های مزبور 

گیرد )نیومن، 2009: 4(. مورد حمله قرار 

بــرده  نــام  امنیــت  از  انواعــی  از  رهبــری  معظــم  مقــام  آثــار  در 
شده اســت. امنیــت ملی، امنیــت اجتماعی، امنیت اقتصــادی، امنیت غذایی، امنیت سیاســی، و 
که از البه الی ســخنرانی های مقام رهبری  گون امنیت اســت  گونا امنیت فرهنگی و اخالقی انحای 

می توان به تعریفی از آن دست یافت.

کامــاًل واقعی و ملموس و هم بســیار گسترده اســت. وقتی 	  که هم  امنیــت مقولــه ای اســت 
که وقتی هست  کســی آن را احساس نکند؛ مثل سالمتی  امنیت وجود دارد ممکن اســت 
گرفت، آنگاه  شــما آن را احســاس نمی کنید، اما به مجرد اینکه خدای نکرده ســرتان درد 
تاِن  األمــُن َو العاِفَیة« )ابن بابویه، 

َ
که ســالمتی یعنی چه. فرمــود: »ِنعَمتاِن  َمهول می فهمید 

گوشــه ای از امنیت مخدوش شــود، اثر آن در زندگی مردم  1382: 34/1(. به مجرد اینکه 

اهتمام به امنیت اجتماعی 
ســرمایۀ  افزایــش  موجــب 
اجتماعی خواهد شد.
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کاماًل عینــی و واقعی اســت و با ذهنیات نمی شــود  منعکــس می گــردد؛ بنابرایــن، امنیــت 
گاهی مشــاهده می شــود، باب محافل  که  کرد. این فلســفه بافی های ذهنی  آن را تأمیــن 
کثر باب جلسات کارشناسی است که بنشینند راجع به ابعاد ذهنی یک  روشنفکری یا حدا
گسترده؛  کنند. مردم واقعیت امنیت را می خواهند، آن هم در همان پهنۀ  مسئله بحث 
کار، در خانه، برای بچه هایشان در مدرسه، برای بچه هایشان در  یعنی امنیت در محیط 

میدان فوتبال، امنیت برای جاده ها، روستاها، شهرها، و خیابان ها )79/11/25(.
امنیــت، شــعار و وظیفــۀ اصلــی و اساســی شماســت و بــرای زندگــی مردم و یــک جامعه 	 

کریــم در مقام ذکر  گاهــی از نــان شــب واجب تــر و مهم تر اســت. خداونــد متعال در قــرآن 
ذی اطعمهم من جوع و آمنم من خوف« 

ّ
نعمت های بزرگ خود به جامعه می فرماید: »ال

گرسنگی و ناامنی در مقابل امنیت و راحتی ورفاه قرار دارد. این ها دو  )قریش:4(؛ یعنی 
عنصر مقابل و مهم اند )83/07/15(.

جمهوری اســالمی-هم برای خود، هم برای دیگران-امنیت را بزرگ ترین نعمت الهی 	 
می داند و برای حفظ امنیت خود می ایستد و دفاع می کند )94/01/30(.

کنید، 	  کنید، براســاس هدف گذاری برنامه ریــزی  بــرای ایجــاد امنیــت باید هدف گــذاری 
کنیــد، آن هم نه  کنیــد. بعد عمــل خودتــان را اندازه گیری  بــر اســاس برنامه ریــزی عمل 
اندازه  گیــری بــا شــاخص در مقــام حــرف. همــه می تواننــد بگوینــد: »مــا امنیــت را برقرار 
کردیــم« یــا »ناامنــی مســتقر اســت«؛ امــا شــما، بــا آمارهــای دقیــق و صحیــح، اول برای 

کجای میدان قرار دارید )79/11/25(. کجای راه و  کنید تا بفهمید  خودتان مشخص 
تزکیه عامل ایجاد امنیت در دنیاست. تزکیۀ اخالقی برای یک کشور یک امر ضروری است؛ 	 

مهرورزی انسان ها با یکدیگر، انصاف انسان ها نسبت به یکدیگر، رعایت حال انسان های 
که زندگی  دیگر در برنامه ریزی زندگِی انسان، رحم و مروت بین افراد بشر، چیزهایی است 
گذشــته در آتش  که دنیــا امروز بیــش از  گــر مالحظــه می کنیم  بشــر را آرامــش می بخشــد. ا
ناامنی هــا می ســوزد )ناامنی امــروز بزرگ ترین بالی بشــر یا الاقل یکــی از بزرگ ترین بالیای 
بشــری است: انســان ها در درون خانواده شــان امنیت ندارند، درمحیط زندگی اجتماعی 
کشــور و میهن خودشــان امنیــت ندارنــد(، این  ناامنی ناشــی از  امنیــت ندارنــد، در میــان 
سوءسیاست ها، ناشی از قدرت طلبی ها، ناشی از بی اخالقی ها، ناشی از دوری انسان ها از 
تزکیه است. اسالم ما را به تزکیه دعوت می کند و این یک قلم بسیار عمده از تعالیم اسالم 
مكم الكتاب و احلمکة« )بقــره: 151(: آیات الهی را 

ّ
اســت: »یتلــوا علیكم آیاتنــا و یزكیكم و یعل

تالوت می کند و آن ها را تزکیه می کند، آن ها را تعلیم می دهد )86/05/20(.
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سطوح امنیت
کیفی در هر جامعه در سه سطح متفاوت قابل بررسی است:  امنیت از نظر 

که آسیب و ناامنی در جامعه ایجاد شده 	  در سطح منفعل، امنیت زمانی تأمین می شود 
 و نظام اجتماعی و سیاسی، به صورت منفعالنه، در جهت رفع و مقابله با آن به اقداماتی 
کشــف جرائم و مجازات مجرمان از ســوی دستگاه های انتظامی  دســت می زنند؛ مانند 
کننــد و به تأمیــن امنیت  کنترل  کــه موظف انــد ایــن ناامنی هــا را  و قضایــی و اطالعاتــی 

شهروندان بپردازند.
در ســطح دوم، امنیــت بــه صــورت پیشــگیری فعــال تأمیــن خواهــد شــد؛ یعنــی قبل از 	 

بــروز ناامنــی، نظــام اجتماعــی و سیاســی بــه صورت 
ناامنــی  بــروز  ایجــاد  فعــال وارد عمــل شــده و مانــع 
و  جــرم  وقــوع  از  پیشــگیری  می شــود.  جامعــه  در 
اعمــال مکانیســم های بازدارنــدۀ انحرافــات و جرائم 

نمونه هایی از این صورت فعال امنیت است.
در ســطح ســوم، امنیــت در جامعــه وجــود دارد و به 	 

صــورت فرافعــال تأمین خواهد شــد. در این ســطح، 
ج شــده و یــک رویکرد  امنیــت از رویکــرد ســلبی خــار
کیفیت زندگی مــورد توجه  ایجابــی تولیــد می شــود و 
قــرار می گیــرد. بــرای تولیــد این نــوع رویکــرد امنیتی 
بیشتر به تالش فکری، علمی، و پژوهشی نیاز است، 

که نشــانگر وضعیت  کــه در ایــن رویکــرد بایــد شــاخص ها و مؤلفه های امنیــت را  طــوری 
کنیم.  جدید و مطلوب است شناسایی یا طراحی 

بنابراین، در ســطوح اول و دوم، مســئولیت و نقش اصلی بر عهدۀ دســتگاه های انتظامی و قضایی 
اســت؛ امــا درســطح ســوم، نقــش اصلــی را دســتگاه های سیاســت گذار، برنامه ریــز، و تصمیم گیر در 
که رویکرد  بخش هــای مختلــف اقتصــادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاســی ایفا می کننــد. در صورتی 
کالن دســتگاه های  کلــی تولیــد امنیت نباشــد، ممکن اســت سیاســت ها و برنامه هــا و تصمیم های 
کیفیــت زندگی اجتماعــی را ارتقا  کمیــت خــود موّلــد ناامنی باشــد. رویکــرد تولید امنیــت نه تنها  حا

انسجام اجتماعی و امنیت 
ملــزوم  و  الزم  اجتماعــی 
یکدیگرند.
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کم هزینه تر از رویکرد مقابله  می دهد، بلکه از تولید ناامنی هم جلوگیری می کند، ضمن آنکه بســیار 
با تهدید و ناامنی است )سویینی، 1390: 3(.

اهمیت امنیت از دیدگاه رهبری

کنیم و مثاًل به دو فصل، 	  گر ما بخواهیم ضروریات زندگی بشر را در فصول عمده خالصه  ا
کثر به چهار فصل برســد، یــک فصل از این چند فصــل، فصل امنیت  ســه فصــل، و حدا
نسی ایجاد می کند، و نه  ک لذتی می بخشــد، نه خانواده اُ اســت. بدون امنیت، نه خورا
که نبود هیچ چیز نیست. امنیت مثل هوا برای  شغل و درآمد فایده ای می دهد. امنیت 
گر جامعه امنیت نداشته باشــد حالت اختناق پیدا  انســان به طور مســتمر الزم اســت. ا
که هوا در اختیار نداشــته باشــد. این اهمیت امنیت اســت.  می کند، مثل مجموعه ای 
امنیت هم متعلق به همه است. امنیت تهران واجب تر از امنیت مردم مرزنشین جنوب 
کــه از ســرمایه و امکاناتــی برخوردارند  کشــور نیســت. امنیت افــراد مرفه  و شــرق و غــرب 
که چشمش به مزد روزانه است نیست؛ لذا، امنیت متعلق  کارگری  واجب تر از امنیت آن 

به همه است، نیروی انتظامی هم متعلق به همه است )76/04/25(.
گر بخواهیم درست تشخیص بدهیم که برای پیشرفت یک کشور امنیت چه قدر اهمیت 	  ا

دارد، از برخورد دشــمن با مقولۀ امنیت می شــود این را فهمید. وقتی انقالب پیروز شــد، 
که در  که بتواند در میدان هایی   در واقع یک مانع بزرگ از مقابل ملت ایران برداشته شد 
طول 100 سال، 150 سال عقب مانده بود، جبران عقب ماندگی های گذشته را بکند. نظام 
که هدایت مردم را در پیشــرفت در همۀ این میدان ها بر عهده بگیرد و  اســالمی آماده بود 
ملت ایران در زمینۀ علم و صنعت و خودکفایی و در زمینه مسائل فکری و عملی و مادی 
که دشمنان برای  کاری  کند. اولین  و معنوی به حرکت عظیمی دست بزند و آن را شروع 
کردند.  ســنگ اندازی در این راه انجام دادند ایجاد ناامنی بود، یعنی مرزهای ما را ناامن 

ببینید، این نکتۀ خیلی اساسی و مهمی بود )مقام معظم رهبری، 1379: 68(.
کرد.امنیت موضوع 	  حالــت ناامنــی واقعــًا در جامعــه چیز بدی اســت، باید بــا آن مبــارزه 

مهمی اســت و نقش آن در زندگی اجتماعی نقش بســیار باالیی است. آحاد ملت، برای 
کار صحیح  کســب وکار و فعالیــت اجتماعی و زندگــی خصوصی  اینکــه بتواننــد در محیط 
خــود را انجــام دهنــد و حتــی بــه عبادت خدا بــا دل آرام و خاطر جمع مشــغول باشــند، 

محتاج امنیت اند )73/04/29(.
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امنیت نعمت بزرگی است. در قرآن هم راجع به امن و امنیت سخن رفته است. در هر 	 
جامعــه ای، زمینــۀ الزم برای پیشــرفت های مــادی و معنوی امنیت اســت. البته افراد 
کارهای بزرگــی انجام می دهند؛ در زیر  کــه در فضاهای ناامن هم  برجســته ای هســتند 
کشــور  که قبــل از انقالب در این  فشــار اختنــاق رژیم هــای ظالــم و ســتمگر )همان گونه 
کارهــای بزرگــی می کردند؛ لیکن شــرط  کــه در همــان ناامنــی هم  کســانی بودنــد  بــود(  

حرکت عظیم اجتماعی برای یک ملت، در درجۀ اول، امنیت اســت )78/06/10(.

گــر امنیــت نباشــد اقتصاد هم نیســت، تالش بــرای ســازندگی و بــرای افتخارآفرینی هم 	  ا
گر به بعضی از  که یک ملت را تهدید می کنــد. ا نیســت. ناامنــی بزرگ ترین خطری اســت 
که در زیر آوار ناامنی چه مشکالتی برایشان به وجود  کنید و ببینید  ملت های دیگر نگاه 
گذشــته داشــتیم چه فرصت هــای خوبی را در  که ما در طول ســال های  آمــده و امنیتــی 

اصل والیت فقیه ضامن امنیت و بقای جامعه است.



شمارۀ 58-57 / بهمنـ  اسفند 1397

  بازگشت به فهرست
69

فرهنگ اسـالمیفرهنگ اسـالمی

کشــور و مردم ما  اختیــار ملــت ایران قرار داده اســت،  آن وقت اهمیــت امنیت ملی برای 
آشکار خواهد شد )78/06/10(.

گر امنیت نباشــد، بســیاری از خیرات جامعه از آن جامعه رخت خواهد بســت. امنیت 	  ا
را، در بخــش عظیمــی از زندگی و حیات اجتماعی و فردی مردم، نیروی انتظامی تأمین 

می کند )87/07/17(.
علــم، پیشــرفت، تکنولــوژی، ثــروت، و معنویــت در ســایۀ امنیــت حاصــل خواهــد شــد 	 

.)90/07/21(
گر امنیت بود، پیشرفت به وجود 	  امنیت برای یک ملت جزو اساســی ترین نیازهاســت. ا

کشــور امکان پیدا  می آید، علم رشــد می کند، اقتصاد شــکوفایی پیدا می کند، ســازندگی 
می کند )92/04/5(.

مســئولیت ایجــاد امنیــت، پــس از هوشــیاری آحــاد 	 
مــردم، دســتگاه های ذی ربط انــد: وزارت اطالعــات، 
کشــور، نیــروی انتظامــی، دســتگاه قضایــی،  وزارت 
و.... مهم تریــن مطالبــۀ مــردم از دســتگاه حکومــت 
از  زنــده  مطالبــۀ  مهم تریــن  ایــن  و  اســت  ایــن 
کنند و  دســتگاه های ذی ربط است. همه باید توجه 
مراقب باشــند، همه باید با قضایا هوشیارانه برخورد 
که  کاری  که نبایــد اجازه دهیم دشــمن هر  کننــد. ما 

می خواهد انجام دهد )79/01/06(.

خطر تهدیدکنندۀ امنیت

کشــورهای منطقه و  کــه امنیت منطقــه و تمامیت ارضی  امــروز، در منطقــۀ مــا، خطری 
همســایه خــود را تهدیــد می کند خطر رژیم اشــغالگر قدس اســت. ملت هــا و دولت های 
کنند. بدیهی اســت هرکس  ک  منطقه باید این حقیقت را با تمام وجود احســاس و ادرا
کــه آن رژیــم متجــاوز و متعــرض و غیر قانونــی را پشــتیبانی می کند در جرائم آن ســهیم و 
گستاخ شــده اند و وقاحت  شــریک اســت. امروز صهیونیســت ها و پشتیبانانشان آن قدر 
کــه در اطــراف دنیــا راه می افتند و علیه جمهوری اســالمی تبلیغ  را به  جایــی رســانده اند 
که نظام غاصب صهیونیستی  گر ملت ها و دولت های منطقه فراموش نکنند  می کنند! ا

هــر جامعــه، بــرای اســتمرار 
نیازمنــد  کارکردهایــش، 
امنیت اجتماعی است.
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 ملت های منطقه 
ّ

گستاخی او به اینجاها نمی رسد؛ واال برای چه و چگونه به وجود آمد، 
را خطــر بزرگــی تهدیــد می کنــد. پشــتیبانان رژیم صهیونیســتی هم در هر تعــرض و تجاوز 
گیرد ســهیم  کشــورهای همســایۀ ســرزمین مقدس فلســطین انجام  کــه علیه  و حرکتــی 

خواهند بود )75/03/03(.

مجازات های سنگین اسالم برای امنیت شکنان

که محیــط زندگــی را ناامن می کنند و مــردم را می ترســانند و اخافه  کســانی  اســالم بــرای 
گر هم در مورد این ها و هم در مورد  گذاشته اســت. ا می کنند مجازات های ســنگین تری 
که حرفه شان را این قرار داده اند(،  کســانی  ســارقان حکم الهی جاری شود )به خصوص 
گذاشــت. مالحظۀ بعضــی از رودربایســتی های  مطمئنــًا بــه میــزان زیــادی تأثیــر خواهد 
جهانی و امواج تبلیغاتی را نکنند، ببینند حکم خدا چیست. حکم الهی همه چیز را در 

کرده است.  جای خود و با میزان صحیح معّین 
که محیط های اقتصادی را  کســانی  ناامنی اقتصادی بخش دیگری از ناامنی اســت. آن 
کارهای غیر قانونی، با  کوچکی دارند، این ها با  کســانی ســرمایه های  گر  ناامن می کنند، ا
کوچک و امکانات مردم را نابود می کنند و به سود خودشان  زرنگی ها، این سرمایه های 
که باالتــر از این، امکانات دولتی و عمومــی را با زرنگی ها، با  مصــادره می کننــد. آن هایی 
گریزگاه های قانونی به نفع خودشــان مصــادره می کنند و  تســلط بــر قوانیــن و مقــررات و 
که بتوانند از سوءاستفاده های شخصی نمی گذرند، این ها محیط های اقتصادی  هرجا 
کشور وضع اقتصادی بیمار است، یکی از چند  گر در یک  را ناامن می کنند. شما ببینید ا
کســانی می توانند با استفاده از این ها  که  گریزگاه های از قانون اســت  علْت وجود همین 
کنند و امکانات مردم و دولت را به نفع  کنند و جیب های خودشــان را ُپر  سوءاســتفاده 

و سمت خودشان بکشانند. 
که در حقیقت ناامنی ملی بیشــتر متوجه  از همــۀ این هــا باالتــر، ناامنی اجتماعی اســت 
کنند،  کنند، محیط های علمــی را ناامن  کار را ناامــن  بــه ایــن نمونه اســت. محیط های 
کــردم یــک مقــام  کننــد. اینکــه مــن قبــاًل هــم اشــاره  محیط هــای دانشــجویی را ناامــن 
کــه در ایران ناامنــی وجود خواهد داشــت،  آمریکایــی در یــک مــاه قبــل از ایــن خبــر داد 
این ناامنی است. این ها برنامه هایی دارند. بایستی هم آحاد مردم هوشیار باشند، هم 
کنون، بارها دشمن  که بیشــتر آماج توطئه های این ها هســتند. از اول انقالب تا کســانی 
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کار را  کنــد و با ایجاد اعتصــاب، نیروی  کار را دچار تشــنج  کرده اســت محیط های  تــالش 
کشــور بازدارد. تا امروز نتوانسته اســت، اما دارنــد طراحی می کنند  از فعالیت ســازنده در 

.)79/01/06(

2. مفهوم  امنیت ملی
در تعریــف امنیــت ملی اختــالف نظر وجــود دارد. این اصطــالح، در دایرةالمعارف علــوم اجتماعی، 
»توان یک ملت در حفظ ارزش های داخلی از تهدیدات خارجی« تعریف شده است )ترابی، 1379: 

که به یک  179(. در تعریف دیگری آمده اســت: »امنیت ملی به معنای دســتیابی به شــرایطی است 
کشــور امــکان می دهد از تهدیدهــای بالقوه یا بالفعل خارجی و نفوذ سیاســی و اقتصادی بیگانه در 
امان باشد و در راه پیشبرد امر توسعۀ اقتصادی، اجتماعی، و انسانی و تأمین وحدت و موجودیت 

گام بردارد )روشندل، 1388: 13(. غ از مداخلۀ بیگانگان  کشور و رفاه عامه، فار

امنیت و سالمت دو نعمت بزرگ و بی مانند هستند که وقتی نیستند به اهمیت آن ها پی می بریم.
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گســتردۀ حفظ دســتاوردهای انقالب اسالمی  از نگاه مقام معظم رهبری، امنیت ملی همان فرایند 
است و دستیابی به آرمان های متعالی و هموار ساختن مسیر رشد و تعالی مرهون توسعۀ روزافزون 
اقتــدار سیاســی، فرهنگــی، اقتصــادی، اجتماعــی، و نظامی اســت؛ تا بتوانیــم با بهره گیــری از تمام 
ظرفیت ها، امکانات، و استعدادهای درونی، بحران های ناخواستۀ داخلی و تهدیدهای دشمنان 
کنیــم و به ســالمت بــه ســرمنزل مقصــود برســیم؛ بنابراین،  خارجــی را یکــی پــس از دیگــری خنثــی 
کــه پرداختــن همه جانبــه به ابعــاد مؤلفه هــای امنیــت ملــی و دوری از  گفــت  به صراحــت می تــوان 
که شایسته  چالش ها و دفع تهدیدها، در شــرایط فعلی و حســاس نظام، مهم ترین موضوعی است 
گیرد. مقام معظم رهبری هم مســیر صعود به قلۀ  کارگزاران نظام اســالمی قرار  کار  اســت در دســتور 

کشور را عبور از پل های امنیت ملی می دانند: افتخارات 

امنیت مقولۀ بسیار مهمی است و بدون امنیت یک کشور در همۀ عرصه ها و صحنه های 	 
فعالیت و تالش دچار مشــکل اســت، در مقولۀ علم، در مقولۀ پیشرفت های اقتصادی، 
کشــور، در همــۀ مقوالتی  در مقولۀ مســائل معیشــتی و شــهروندی، در مقولۀ ســازندگی 
کشــور بــه ارمغان بیاورد، پیش نیاز اصلی و  کــه می تواند افتخارات بزرگ ملی را برای یک 

اساسی عبارت است از امنیت )84/02/15(.
امنیت ملی بســیار مهم اســت. البته امنیت ملی شامل امنیت داخلی و امنیت خارجی 	 

ج از  کشــور از ناحیــۀ نیروهای خار که امنیت یک  اســت. امنیــت خارجی یعنی آن جایی 
که اتفــاق می افتد( به  ایــن مــرز تهدید می شــود، یا نیروهــای نظامی )مثــل جنگ هایی 
کشــور صورت  کنند، یا تهاجم سیاســی و تبلیغاتی علیه یک  کشــور حملــه  مرزهــای یک 
کشــورها دیده  که این هم مکرر در  گاهی موجب اختالل و اغتشــاش می شــود،  که  گیرد 
شــده و مشــکالتی را به وجود آورده است. امنیت داخلی یک طیف وسیع از تالش است 
کنند، خواهند توانســت این خواســتۀ  کار  گــر همۀ مســؤوالن ذی ربط با همــۀ توان  کــه ا

کنند )79/01/06(. بزرگ را تأمین 
کــه حافــظ امنیت اســت در درجۀ باالتــری از امنیــت قــرار دارد، مجموعه ای 	  آن چیــزی 

که  کند اهمیــت بیشــتری دارد؛ برای همین اســت  کشــور را حفــظ  کــه می توانــد امنیــت 
بــا مجموعه هــای حافظ امنیت )که نیروهای مســلح از جمله مهم تریِن این ها هســتند( 
گر امنیت نبود علم هم نیســت، اقتصاد هم نیســت، ابتکار  مخالف انــد؛ بــه خاطر اینکه ا
کند، بتواند  کشور بتواند دانشمند تربیت  که موجب می شود یک  هم نیست. آن چیزی 
کشــور از  کند وجود امنیت اســت. بســتر امنیت برای یک  در بخش هــای مختلــف رشــد 
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کشور است موجب ناراحتی  که حافظ امنیت  همه چیز مهم تر و الزم تر است. آن چیزی 
کشــور وجود دارد از بین ببرند. این  که در  آن هاســت؛ ]لذا[ تالش می کنند این امنیتی را 

یکی از نکات بسیار مهم است )96/02/20(.
کنید به منطقه: منطقۀ ما، منطقۀ غرب آســیا، و شــمال آفریقــا امروز غرق در 	  شــما نــگاه 

که غالبًا از ســوی دولت های  ناامنی اســت؛ چه با حضور تروریســت ها و عناصر مســلحی 
که در  کشــورها  بددل و بدخواه تقویت می شــوند، چه با جنگ های داخلی در بعضی از 
همۀ این ها هم باز دســت قدرت های اســتعمارگر دنیا مشــاهده می شــود. ناامنی اســت 
که این ناامنی  کجا هســت  کشــورهای منطقه:  کنید به  دیگر، محیط ناامن اســت. نگاه 
نباشــد؟ در بیــن ایــن مجموعۀ ناامــن، بحمداهلل با توفیــق پروردگار، جمهوری اســالمی 

با امنیت، با آرامش مشــغول تدارک انتخابات است. 
امــروز دو روز به انتخابات بیشــتر باقی نمانده اســت؛ 
کشور محیط آرام، همراه با آرامش،  بحمداهلل محیط 
همــراه بــا ســکینه اســت. این هــا خیلــی ارزش دارد. 
بــرادران عزیــز، خواهــران عزیــز، این هــا را بایــد خیلی 
قــدر بدانیــم، خیلــی قیمــت دارد. انتخاباتــی در یک 
گفتنــد پنجاه  کشــور 80  میلیونــی بــه راه می افتــد )که 
 و چنــد میلیــون حّق انتخاب دارند( و مردم با شــور و 
شوق خود را آماده می کنند، اما همه جا آرامش برقرار 
اســت. ایــن خیلــی بــا ارزش اســت، خیلــی بااهمیت 

است، این را باید قدر دانست )96/02/27(.

ابعاد و وجوه امنیت ملی
اصواًل شــکل بندی امنیت ملی در صورت های مختلف خود را نشــان می دهد و نظام های سیاســی 
که اساس آنان بر امنیت ملی تک ُبعدی قوام یافته است در برابر حوادث و نامالیمات بیشتر شکننده 

که امنیتشان بر چند پایه استوار است.  هستند تا نظام هایی 
که برای امنیت ملی نظام جمهوری اســالمی ایران متصور اســت و از  برجســته ترین وجوه و ابعادی 

جمع بندی راهبردهای مقام معظم رهبری استخراج شده عبارت اند از )شیدائیان، 1388: 3(:

تزکیــه عامــل ایجــاد امنیــت 
است.



شمارۀ 58-57 / بهمنـ  اسفند 1397

  بازگشت به فهرست
74

فرهنگ اسـالمیفرهنگ اسـالمی

امنیــت فــردی: یعنی هر فــرد بتواند بدون دغدغه از امکانات عمومی بهره مند شــود و از 	 
کند و با  آزادی های قانونی و مشروع در جهت رشد و تعالی مادی و معنوی بهره برداری 

کرامت انسانی اش رعایت شود. هیچ گونه مانع و تهدیدی مواجه نشود و 
امنیت اجتماعی: یعنی آرامش و ســالمت جامعه و رشــد حس تعاون و همیاری و دوری 	 

از ناهنجاری های اخالقی و رعایت قانون.
امنیــت اقتصادی: فراهم بودن زمینه های درآمد مناســب اقشــار میانی و پایین جامعه 	 

در حّل مشکالت معیشتی و مسکن، سرمایه گذاری و اشتغال، قانونمندی و سالمت در 
چرخــۀ تولیــد و توزیع و مصرف، بهره وری مناســب از ذخایر و معادن، توســعه و مکانیزه 
کشــاورزی، رهایــی از اقتصاد تک محصولــی، خودکفایــی در صنایع مهم و  کــردن بخش 

کلیدی، دستیابی به فناوری های پیشرفته، تعادل و توازن در عرضه و تقاضا.
امنیت سیاسی: تعامل احزاب و جناح های دلسوز انقالب، پرهیز از تشنج و درگیری های 	 

کارگزاران نظام، آرامش در محیط های علمی و سیاســی  قومــی و حزبــی، وفاق و همدلی 
و رســانه ای، فضــای ســالم و مناســب برای نقــد منصفانــۀ عملکردها، اقتــدار نهادهای 
امنیتی و سیاسی در ردیابی تحرکات طراحان، براندازی نرم و ِاشراف بر روند شکل گیری 
ح های دشمنان و عوامل داخلی و منطقه ای آنان در توطئه های فرهنگی و سیاسی  طر
گون سیاســت و حمایت همه جانبه  گونا و نظامــی، حضور همگانی مردم در عرصه های 

از نظام اسالمی.
امنیــت قضایــی: حفــظ حقوق و حرمــت شــهروندی، اجرای یکســان قانون بــرای همۀ 	 

متخلفان، احقاق حقوق ســتمدیدگان و مظلومان، ضابطه مندی و قاطعیت در مســیر 
مراحل قضایی پرونده های مفسدان سیاسی و اقتصادی.

امنیت فرهنگی: رشد اخالق دینی، ارتقای فرهنگ عمومی و اسالمی، پویایی و گسترش 	 
ارزش های انقالب و دفاع مقدس، فراهم بودن بســترهای مناســب تولید علم و تقویت 
جنبــش نرم افــزاری، اســتحکام پایه هــای معرفت دینــی، و ایمن ســازی اخالقی و روحی 

نسل جدید در برابر تهاجمات و شبیخون فرهنگی دشمنان.
امنیــت دفاعــی مــرزی و منطقــه ای: ســاماندهی و تقویــت نیروهای مســلح متناســب با 	 

دفــع تحرکات دشــمنان نظــام و نبردهــای نامتقــارن و ناهم تراز، خودکفایی تســلیحاتی 
در جهــت بازدارندگــی تهدیدها، تعامل ســالم و ســازنده با همســایگان، احتــرام متقابل 
و تفاهم بر محور مشــترکات سیاســی، دینی و جغرافیایی در جهان اســالم، دیپلماســی 

فعال و تأثیرگذار در عرصۀ سیاست بین الملل.
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اصول ســوم و بیســت و دوم و صد و هفتاد و ششــم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به وجوه 
امنیــت ملــی اشــاراتی دارد و اجرای برخی از اصــول و بندهای آن منوط به اســتقرار امنیت در نظام 

جمهوری اسالمی است.

نیروهای مسلح، مدافعان امنیت ملی

آنچه برای نیروهای مســلح )چه ســپاه و چه ارتش و چه نیروهای انتظامی( مهم اســت 
گون،  گونا کشورند. در عرصه های  که آن ها مدافعان امنیت ملی این  این احساس است 
گون تقســیم شده اســت. امنیت  گونا این امنیت با وظایف مختلف میان ســازمان های 

کشور  مقولۀ بســیار مهمی است و بدون امنیت، یک 
در همۀ عرصه ها و صحنه های فعالیت و تالش دچار 
مشکل است. در مقولۀ علم، در مقولۀ پیشرفت های 
اقتصادی، در مقولۀ مســائل معیشــتی و شهروندی، 
کــه  کشــور، در همــۀ مقوالتــی  مقولــۀ ســازندگی  در 
کشــور به  می توانــد افتخــارات بــزرگ ملی را برای یک 
ارمغــان بیــاورد، پیش نیــاز اصلــی و اساســی عبــارت 
است از امنیت. این امنیت را نیروهای مسلح تأمین 

می کنند. 
بخشــی از این امنیــت مربوط به امنیت مرزهاســت. 
کشــوری در معــرض تهدیــد و شکســته  مرزهــای هــر 

شــدن به وســیلۀ نیروهای متجــاوز و متعــرض و زیاده خواه و قدرت های جهان گشــا قرار 
که بقای خودشــان را با فنای  دارد. انســان هایی در طول تاریخ همیشــه پیدا شــده اند 
کشــور عزیز مــا، ایــران،  در طــول قرن های  ملت هــای دیگــر همــراه و مــالزم دانســته اند. 
گرفته. برای ما مــردم ایران، این مســائل دیگر  متمــادی بارهــا و بارهــا مــورد تعرض قــرار 

مسائل تاریخی نیست )84/02/15(.

3. مفهوم امنیت اجتماعی
کتاب مردم، دولت ها و هراس )1991 م.(  اصطــالح امنیــت اجتماعی را باری بوزان برای اولین بار در 

کار برد. امنیت اجتماعی تنها یکی از ابعاد رویکرد پنج ُبعدی او به مقولۀ امنیت است.  به 

از برخــورد دشــمن با امنیت 
کــه امنیت  می تــوان فهمید 
تا چه اندازه برای پیشــرفت 
کشور الزم است.
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گی های اساســی خــود در برابر  امنیــت اجتماعــی توانایــی جامعــه برای حفــظ هویت، منافــع، و ویژ
شــرایط متحول و تهدیدها، و نیز توانایی ارتقای وضعیت اجتماعی به ســمت ارزش ها و آرمان های 
جامعــه اســت )احمدی مقــدم، 1389: 37(. یــا به تعبیر دیگر، به نظر می رســد پــس از اینکه امنیت 
گزیــر از  گرفــت، افــراد بــرای تحقــق و تحکیــم امنیــت و جایــگاه خــود نا فــردی مــورد شناســایی قــرار 
گروه های مختلف اجتماعی هســتند. این ســطح از امنیت تحت عنوان  عضویــت در اجتماعــات یــا 
امنیــت اجتماعــی مــورد توجــه و بحث قــرار می گیــرد. امنیــت اجتماعی نوع و ســطحی از احســاس 

گروه در آن نقش اساسی دارد )لیدلهارت، 1995: 34(. که جامعه و  اطمینان خاطر است 

مســئلۀ امنیــت اجتماعی به نیــروی انتظامی مربوط می شــود. وظیفۀ نیــروی انتظامی 	 
که مردم در محیط  تأمیــن امنیــت اجتماعی اســت. معنای امنیت اجتماعی این  اســت 

کار و زندگی خود احساس خوف و تهدید و ناامنی نکنند )73/04/29(.
امــروز دشــمناْن امنیــت اجتماعــی و مدنــی مــا را هــدف قــرار داده اند؛ این چیزی اســت 	 

که با  کــه بــه طور واضح و جلوی چشــم، همه می بینند و مشــاهده می کنند. دشــمنانی 

امروز رژیم اشغالگر قدس تهدیدکنندۀ امنیت خاورمیانه است.
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اســاس جمهــوری اســالمی مخالف اند امــروز بهتریــن راه ِاعمال مخالفت خــود را در این 
که به  کشــورهایی هســتیم  کشــور را بــه خطر بیندازند. ما جزء  که امنیت  کرده انــد  پیــدا 
که آحاد  توفیق پروردگار بیشــترین امنیت اجتماعی و مدنی را داشــته ایم، سال هاســت 
مردم با آرامش و همبســتگی در امنیت زندگی می کنند. می خواهند این را از بین ببرند؛ 
کــه یک انســان در جامعه بر مــال و فرزند و جــوان و بر تحصیل  کننــد  کاری  می خواهنــد 
که هر شــخصی دارد هیچ گونــه امنیت و تضمینی  و ادامــۀ راه خود به ســوی آرمان هایی 
کردند تا امنیت را  که اول انقالب طراحی  نداشــته باشــد؛ این عینًا همان نقشه ای است 
از بیــن ببرنــد؛ آن روز هــم هدف اصلی را امنیت جامعه قرار دادنــد؛ آن روز هم می گفتند 
که به تدریج مســتقر می شــد  آزادی نیســت و به بهانۀ دروغین مطالبۀ آزادی، امنیتی را 

می خواستند نگذارند مستقر شود؛ اما نظام بر این حرکِت دشمن فائق آمد. 
امروز هم به بهانه دروغین و مزّورانۀ مطالبۀ آزادی های مدنی می خواهند امنیت مدنی 
که باز هم فائق نخواهند آمد. باز هم دشمن در مقابل ارادۀ  و اجتماعی را از بین ببرند، 
ملت ایران و در مقابل ایمان و ایســتادگی این مردم بســیار ضعیف و زبون اســت. این را 
کــرد. باالخره عــده ای از مردم را  کرده اســت، باز هــم تجربه خواهد  دشــمن بارهــا تجربه 
کند، از جمله،  که در ایــن قضایا می تواند نقش ایفــا  دچــار مشــکل می کنند. دســتگاهی 
کشور هم نقش های مهم و  دستگاه قضایی است. البته دستگاه های اجرایی و سیاسی 
فعال دارند و بحمداهلل امروز همه متوجه مسئولیت های خود در این زمینه ها هستند. 
دستگاه قضایی هم نقش بسیار مهمی دارد و این ان شاءاهلل با توجه به امنیت قضایی 
مــردم و بــا رعایــت آداب قضا در اســالم و حفظ حقــوق مردم در همۀ مراحــل قضا تأمین 

خواهد شد )82/04/07(.

اهمیت امنیت اجتماعی از دیدگاه رهبری

گذاردن بر قریش، می فرمایــد: »َفلَیعُبدوا َرّبَ هَذا الَبیِت. 	  خداونــد متعــال، در مقام منت 
ــم ِمن َخوٍف« )قریــش:3(؛ یعنی امنیــت دادن را به عنوان  ــذی أطَعَمُهــم ِمــن جوٍع َو آَمَنُ

ّ
أل

گر در این خصوص  کید قرار می دهد. آقایان اهــل علم و فضال ا یکــی از دو نعمــْت مورد تأ
کید  کالم اهلل، مسئلۀ امنیت تکرار و تأ که در آیات  به قرآن مراجعه فرمایند، خواهند دید 
که  کسانی  یَقنِی أَحّقُ ِباألمِن« )قریش:4(.  کرده است: »فأّیُ الَفر شده و به ایمان ربط پیدا 
به خدا اعتقاد دارند و در راه او هستند می توانند برای خودشان امنیت به وجود آورند.
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پس امنیت موضوع مهمی است و نقش آن در زندگی اجتماعی نقش بسیار باالیی است. 
آحاد ملت، برای اینکه بتوانند در محیط کسب وکار و فعالیت اجتماعی و زندگی خصوصی 
کاِر صحیــح خــود را انجــام دهنــد و حتی به عبادت خــدا با دل آرام و خاطِر جمع مشــغول 
کمیْت  که از طرف حا باشــند، محتاج امنیت اند. برای تأمین این نیاز عمومی، الزم اســت 
ِاعمال قدرت شود. حکومت اسالمی که مظهر قدرت الهی و قدرت مردم در جامعه است، 
که امنیت  کند. چرا؟ چون آن هایی  باید با اقتدار این خواســتۀ عمومی انســان ها راتأمین 
مــردم را مختــل می کنند آدم های ضعیفی نیســتند؛ بلکــه قداره بندها، اســلحه ِکش ها، و 
که از تاریکی شب وخواب و غفلت مردم برای ضربه زدن  کسانی هستند  تروریست هایند؛ 
کــه قفل خانــه و دکان مــردم را به قصد  کســی  بــه زندگــی آن هــا اســتفاده می کنند. چه آن 

کوچه و خیابان  که در  کسی  دزدی باز می کند، چه آن 
بــه تهدیــِد ناموس مردم می پــردازد و آن هــا را به حال 
خود نمی گذارد، و چه آن کسی که جان مردم را تهدید 
می کند، در ایجاد فضای ناامنی دخیل اند. مســلمًا با 
خواهش و تمنا نمی شود جلوی ایجاد ناامنی را گرفت 
گفت: »از شــما خواهش می کنیم  و به ُمخلین امنیت 
ایجــاد ناامنــی نکنیــد!« اینجــا دیگــر جــای خواهــش 
نیست، جای اقتدار است؛ لذا، نیروی انتظامی مظهر 
که مردم آن  اقتدار ملی اســت، مظهر آن قدرتی اســت 
ُکن  کار می برند تا بر ســر آدم ناامنی ایجاد  قــدرت را به 

بزنند و مانع او شوند )73/04/29(.
که 	  که شــما از خانه  کــه می گوییم صرفــًا این نیســت  امنیــت اجتماعــی و امنیــت فــردی 

کســی در خیابان  کنید  کســب یا مدرســه، فرض  بیرون می آیید، تا اداره یا دکان و محّل 
که تعرض جســمی به  بــه شــما چاقــو نزنــد. خــب، بله، ایــن یکی از ُشــعب امنیت اســت 
کنار این، امنیت های رقیق تر از لحاظ رؤیت و  انســان نشود، بالشک این هســت؛ اما در 

ک تر وجود دارد.  گاهی به مراتب خطرنا مشاهده اما 
گردشگاه  گر چنانچه محیط  که ناشی است از ترویج مواّد مخدر: ا کنید ناامنی ای  فرض 
که آن کسی که  ما، محیط بوستان ما، محیط خیابان ما، محیط مدرسۀ ما جوری باشد 
وارد آنجا می شــود-به خصوص جوان ها، عمدتًا جوان ها-در مقابل ترویج مواّد مخدر 
گر فرض بفرمایید  کی اســت. ا ایمنی نداشــته باشــند، این ناامنی، ناامنِی خیلی خطرنا

کــه  کســانی  بــرای  اســالم 
تهدیــد  را  جامعــه  امنیــت 
می کننــد مجازات ســنگینی 
در نظر گرفته است.
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کشــاندن به ســمت فحشا و منکرات ایمنی نداشته باشند، این  جوان های ما در مقابل 
ج  که افرادی، با خر گزارش هایی داریم  ناامنی بزرگی است. شما البد اطالع دارید، ما هم 
که جوان های ما را در محافل  کز دستوردهنده، سعی شان این است  پول و با الهام از مرا
گون به سمت فحشا و به سمت منکرات بکشانند! این غیر از این  گونا شبانه در جاهای 
کشاندن  که حاال یک جوانی یک حرکت غلط غیر شــرعی انجام می دهد؛ نه، این  اســت 

جوان ها به سمت منکرات ناامنی است. شما باید نگذارید، باید مانع بشوید.
گون جســمانی ایمن  گونا اینکــه مثاًل فــرض بفرمایید خیابان مــا از لحاظ ایجاد حوادث 
که او را با وسوسه ها از داخل مدرسه، از داخل دانشگاه،  باشد، اما جوان ما ایمن نباشد 
از داخل پارک، از داخل فروشگاه، از داخل رفاقت های خیابانی، بکشانند به یک محفل 
کنند یا غرق در این چیزها بکنند،  شبانه ای و او را با فحشا و منکرات و مانند این ها آشنا 
که جزء مسائل مهّم امنیت است؛ یعنی  یا تجاوزهای ناموســی، این ها چیزهایی اســت 
که این چیزها در آن مالحظه نشــود، ایــن در واقع امنیت  گــر ما امنیتی داشــته باشــیم  ا

نیست )1394/02/6(.

گی های امنیت اجتماعی ویژ

کلــی در بحث امنیت، 	  جامــع بــودن. جامــع بودن، در حــوزۀ امنیت اجتماعــی و به طور 
که بــه ادارۀ امــور جامعه مرتبط  بــا شــمولیت ارتبــاط پیــدا می کنــد؛ یعنی هر حــوزه ای را 
می شود می توان برای بسط امنیت اجتماعی ضروری دانست. علت این جامع بودن و 

که فرد یا جامعه از تهدید و خطر مصون باشد. شمولیت هم بر این اساس است 
تجزبه ناپذیری. فقدان امنیت اجتماعی یا هر نوع امنیت در سطح داخلی و بین المللی 	 

کّل امنیــت صدمه وارد شــود.در ارتبــاط با این مســئله، مفاهیم  کــه به  باعــث می شــود 
خودی/دیگــری مهم تریــن پایه در بار معنایی امنیت اجتماعی و هر نوع امنیت اســت. 
که به اهداف ثابت امنیت اجتماعی )شامل انسجام  کسی است  کالن، خودی  در سطح 
اجتماعــی، وحــدت ملــی، تأمیــن اجتماعــی، رفــاه و آســایش، حیثیت داخلــی، حفظ و 

افزایش مشارکت مدنی، استقالل و خودکفایی( معتقد است.
گزیر و غیر قابل 	  گــی نا  ذاتــی بــودن. به معنای ضروری و نیاز غیر قابل چشم پوشــی و ویژ

گریز است.
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متمرکــز بــودن بــر عدالت. این مســئله بــر همۀ امور در جامعه اســالمی مقدم اســت. این 	 
گــی در نظــام اســالمی شــامل تمــام احــکام الهــی، رعایــت حّق و قســط و مســئولیت  ویژ
که باعث می شود  کم و ملت، انصاف و شــفقت بر خلق، و مانند این هاســت،  متقابل حا

امنیت اجتماعی با عدالت رابطه داشته باشد.
همبســتگی امنیــت بــا ســایر شــئون حیــات اجتماعــی انســان. در واقــع، برخــوردار بــودن 	 

که ایــن پدیده بــرای جامعه بســیار  از امنیــت در هــر ســطح و مفهــوم بــه ایــن معناســت 
ارزشــمند اســت و از منزلت واالیی نسبت به سایر پدیده های اجتماعی برخوردار است. 
به عبارت دیگر، نسبت امنیت و امنیت اجتماعی به سایر امور جامعه مانند نسبت روح 
کالبد اســت. با توجه به این امــر، امروزه در هر جامعه ای امنیــت اجتماعی یا امنیت  بــه 

در هــر ُبعــد می تواند با ســایر امور )همچــون اقتصاد، 
رابطــه  و...(  فرهنــگ،  دیــن،  سیاســت،  ســالمت، 
داشــته باشــد. هرچه ابعاد حیــات اجتماعی جامعه 

باالتر باشد، امنیت هم بیشتر ارتقا می یابد.

گفتمان های امنیت اجتماعی 
بــا توجه به اینکه لغــت امنیت به معنای رهایی از خطر، تهدید، 
و آســیب از ُبعــد اجتماعــی اســت، و همچنیــن وجــه اجتماعــی 
ایــن مفهوم در لغــت نوعی آرامش، اطمینان، آســایش، اعتماد، 
تضمیــن، و تأمین را به دنبــال دارد، رویکرد به مطالعات امنیتی 

در دو حوزۀ جامعه شناسی و مطالعات امنیتی تفاوت دارد. 
گفتمان در مورد امنیــت اجتماعی وجود دارد  از ُبعــد مطالعــات جامعه شــناختی، دو نوع رویکــرد یا 

ح زیر است: که به شر

گفتمان، فقدان امنیت یــا نبود امنیت اجتماعی در جامعه  الــف.  گفتمــان ســلبی. در این رویکرد یا 
کــه پدیده ای بــه نام تهدید به وجــود آید. راهبرد اصلــی در این رویکــرد امنیتی تقویت  باعــث شــده 
توان نظامی برای مقابله و ســرکوب دشــمنان اســت. از این دیدگاه، جنگ ادامۀ سیاســت )البته با 
ابــزار و وســایلی دیگر( به شــمار می رود و به زمامداران توصیه می شــود بــرای افزایش ضریب امنیتی 
کوشــا باشــند. در این دیدگاه امنیت  قلمروشــان، در تجهیز و تقویت ســازوبرگ و توان جنگی شــان 
کثر توان  در نبود تهدید نظامی معنا می شــود؛ بنابراین، سیاســت امنیتی متوجه دســتیابی به حدا

در  کشــور  امنیــت،  بــدون 
همۀ زمینه ها دچار مشکل 
می شود.
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کســب امنیت اســت. این مــوج، به اقتضای  نظامــی برای تفوق بر دشــمنان داخلی و خارجی برای 
که شــاخص های اصلــی آن ها محوریت  ماهیتــش، طیــف متنوعــی از صاحب نظران را در بر می گیرد 
عامل نظامی در تعریف و تحدید امنیت است. بر این اساس، می توان این نوع امنیت را در جدول 

کرد: زیر خالصه 

ابزارنگرشوجوه امنیتامنیت
قدرتعینی/بیرونینظامی/اقتصادینبود تهدید

 
که مالحظه می شود، امنیت  وجه سلبی امنیت و سازوکارهای آن در جدول فوق آمده است. چنان 
گونی از خطرات تلقی شده اســت. به عبــارت دیگر، بر وجه  گونا بــه معنــای خالصــی در مقابل وجوه 
کید شده است. پس امنیت را می توان توانمندی  رهایی از خطر و تهدید به عنوان معنای امنیت تأ
کرد. ایــن تعریف از امنیــت مبتنی بــر نگرش عینی  ایجــاد شــرایط عــاری از خطر و مشــکالت تعریــف 
و واقع بینانــه از خطــرات فیزیکــی و مــادی خارجــی اســت؛ یعنــی اینکه خطــرات شــامل موضوعات 

ملموس و مشخصی چون جنگ، خشونت، و آشوب هستند )نویدنیا، 1388: 26-27(. 
که  لــت نظــر دارد، به ایــن معنا  کرده ایــم، این رویکــرد بر فقــدان تهدید دال بــا توجــه بــه آنچــه بیــان 
گفتمــان ســلبی بــه مفهــوم نبــودِن خطــر  و تهدید و برخــورداری نســبی از آرامش و اطمینــان خاطر 
معطــوف شده اســت. بــوزان هــدف از این رویکرد را اســتقرار نظــم و برقراری ثبات دانسته اســت. در 
که  تهدید بازیگر بیرونی نســبت به منافع  ایــن رویکــرد، امنیــت اجتماعی عبارت اســت از »ظرفیتی 
حیاتــی و مهــّم بازیگر اصلی وجود نداشــته باشــد؛ بنابرایــن، تهدیدات در رویکرد ســلبی دارای این 
که از ناحیۀ فضای بیرون تولید می شــوند، 2( دارای ماهیت  گی ها هســتند: 1( مقوالتی هســتند  ویژ
کمی قرار  سخت افزاری هستند، 3( متناسب با شرایط و امکانات تحول می یابند، 4( در وضعیت ترا

دارند )یعنی چهره های جدید، چهره های قدیم را از بین نمی برند(.« )بوزان، 1378: 58(

گفتمــان ایجابــی. در ایــن رویکــرد، امنیــت تنهــا با نبــوِد تهدید تعریف نمی شــود؛ بلکــه با وجود  ب. 
تهدید در ســطح جامعه، وجود شــرایط مطلوب برای تحقق اهداف و درخواست های اجتماعی مّد 
که در جامعه باید توسط  گفتمان، امنیت به نوعی ماهیتی تأسیسی دارد  نظر قرار می گیرد. در این 
که جامعه به  کلی، این رویکرد بر این مبناست  خود شهروندان آن جامعه  ایجاد شود. در یک نگاه 
که برای پاســداری از منافعش بتواند از  گاهی و تحصیل و دانش رسیده اســت  مرحلۀ قابل قبولی از آ

گفتمان،  کند. در این  خود حراست و نگهداری 
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که در آن بستر می توان به منافع همگانی  امنیْت توانایی و شرایط  عینی را شامل می شود 
که مطابق این تفسیر، مفهوم امنیت نسبت به منافع  عمومی  گفتنی است  دست یافت. 
گــرِو بود یا  که تحقق یــا عدم تحقق منافــع جمعی در  نیــز  از اولویــت برخــوردار اســت؛ چــرا 
که در عین درگیر نبودن با تهدید خارجی یا  نبود امنیت اســت. بر این اســاس، جامعه ای 
داخلی توان الزم را برای دستیابی به منافع جمعی اش نداشته باشد امنیت  ندارد و ناامن 
گفتمانی تازه در حوزۀ مطالعات امنیتی به شمار  گفتمان ایجابی را باید  خوانده می شود. 

که بیش از دو دهه از عمر آن نمی گذرد )نویدنیا، 1388: 27(. آورد 

کرد: می توان این نوع امنیت را در جدول زیر خالصه 

ابزارنگرشوجوه امنیتامنیت
اطالعات و بینشذهنی/درونیاجتماعی/فرهنگیکسب قدرت

گفتمان معطوف  کرده ایم،  وجه غالب این  گفتمان ایجابی در سطور باال ذکر  که از  با توجه به آنچه 
کرده اســت. بنابراین  بــه ابعــاد آرامــش، اطمینان،آســایش به عنــوان حــوزه معنایی از امنیــت تکیه 
امنیت را می توان ظرفیت بهره مندی از فرصت ها و تضمین منافع و ارزش ها دانســت.در واقع این 
گرایانه از خطرات غیرمادی مبتنی اســت. خطراتــی چون اجبار و  تعریــف بــر نگــرش ذهنی و تفســیر 
که مانــع ترقی و پیشــرفت باشــد، و به تحّقــق آرامش و  تحمیــل، تبعیــض و هــر آن چیــزی می شــود 

گفتمان از امنیت خواهد شد. اطمینان لطمه وارد می کند، باعث از بین رفتن این 
که امنیت  کنیم  گفتمان های غالب در بحث امنیت، باید به این مبحث اشاره   با توّجه به این نوع 
که بتوان با این  اجتماعی در بســتر جامعه، نیازمند توانایی های ســخت افزاری و نرم افزاری اســت، 
توانمندی هــا امــکان مقابله با انــواع خطرات را داشــت؛ در واقع در جامعه امروز، هرچه اســتفاده از 
ابزارهــای معرفتــی و اطالعاتی از ســوی نهادهای آموزشــی و ارتباطات جمعی در اختیار شــهروندان 
کــردن و جامعه پذیری بــه عنوان مکانیســم های اصلی  گیــرد و همچنیــن ســازوکارهای درونی  قــرار 
تحقــق امنیــت اجتماعــی در بعــد ایجابــی بیشــتر در جامعــه ارتقــاء داده شــود، امنیــت اجتماعــی 
گفتمان هــا، بــه مقایســه بحــث امنیــت و امنیت  بیشــتر بسترســازی خواهدشــد. بــا توجــه بــه ایــن 
کــه طی جدولــی در ســطور ذیل ایــن موارد  اجتماعــی بــر اســاس ایــن دو نــوع رویکــرد پرداخته ایــم 
کامل هردو رویکرد سلبی و  مقایســه ای را ذکر نموده ایم: الزم به یادآوری اســت برای داشتن امنیت 

ایجابی اهمیت دارد.



شمارۀ 58-57 / بهمنـ  اسفند 1397

  بازگشت به فهرست
83

فرهنگ اسـالمیفرهنگ اسـالمی

گفتمان
مؤلفه

گفتمان ایجابی )مثبت(گفتمان سلبی )منفی(

کسب فرصت و منافعاجتماعی/فرهنگیامنیت

وجه امنیت
اولویت با نظامیگری نسبت 

به سایر ابعاد
اقتصادی، فرهنگی، 

اجتماعی و...
ذهنی/درونیعینی/بیرونینگرش

اطالعات و بینشقدرتابزار
تکامل و توسعهبقا و ادامۀ حیاتهدف

نرم افزاریسخت افزارینوع امنیت

گفتمان  با توجه به آنچه در جدول مالحظه می شود، تحقق امنیت اجتماعی ضامن توجه به هر دو 
گفتمان دیگــر موجب تزلــزل در پایــداری و قوام  گفتمــان و غفلــت از  کیــد بــر یــک  امنیتــی اســت و تأ
که  امنیت اجتماعی می شــود. اســتمرار امنیت اجتماعی در بســتری پایدار و مداوم به این نیاز دارد 
گفتمان های امنیت تا  توجه همه جانبه ای به خطرات زندگی داشــته باشــیم. این امر با جمع زدن 

حدودی میسر خواهد شد.

4. تهدید
کشــور )از جمله،  که ارزش هــای حیاتی یک  بــه آن دســته خطــرات بالفعل و بالقوه اطالق می شــود 
کم، و نهادهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی،  کمیت ملی، نظام حا تمامیت ارضی، استقالل، حا
ایدئولــوژی، فرهنــگ، و افتخــارات ملی( را به خطر انــدازد. تهدیدات می تواند بــه امور درون مرزی، 

که مرز مشخصی ندارند تقسیم شود )چگینی، 1373: 14(. برون مرزی، و تهدیدهایی 

5. هویت
برای فهم روشن تر امنیت اجتماعی، الزم است به بحث پیرامون مفهوم هویت بپردازیم. مهم ترین 
کــه بقا و دوام هــر جامعه منوط به حفــظ هویت آن  مفــروض رهیافــت امنیــت اجتماعی این اســت 

جامعه است. 

6. شاخص های امنیت اجتماعی
بســته بــه اینکه هدف مرجع امنیت چه باشــد، شــاخص هــا نیز متفاوت انــد. چنانچه هدف مرجع 
گرفته شــود، تهدیدات نظامی منبع اصلی ناامنی تلقی شــده و آمادگی نظامی  امنیْت دولت در نظر 
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که در این چارچوب، آمادگی نظامی شــرط حتمی  نیز نخســتین ابزار تحقق امنیت خواهد بود؛ چرا 
برقراری امنیت است و شاخص های امنیت اجتماعی در این قالب طبقه بندی می شود. 

گرفته شــود، تهدیدات هویتی منبع اساســی ناامنی بوده و  گر هدف مرجع امنیْت جامعه در نظر  اما ا
پیوستگی و اتحاد میان اعضای جامعه نیز اولین ابزار تحقق امنیت خواهد بود )نویدنیا، 1382: 18(. 

کشورهای اسالمی است. به عنوان مثال، تبلیغات علیه اسالم از تهدیدات شدید امنیتی برای 
کالن و ُخرد،  در اینجا به بررســی دو ســطح شــاخص تهدیدهای امنیت اجتماعی، یعنی تهدیدات 

می پردازیم.

الف. تهدیدهای کالن

حفــظ زبــان و ادبیــات. زبــان یــک ملــت نظــام معنایــی یــک جامعه و ابــزاری مهــم برای 	 
حفــظ، شــکل گیری، و انتقــال هویت به شــمار می آیــد )تنهایــی، 1374: 427، 435(. از 
که حفظ هویت جامعه و تحقق امنیت اجتماعی به میزان حفظ زبان و تبعات آن  آنجا 
کامل و تاّم زبان و ادبیات مکتوب فرآیند هویت یابی  امکان پذیر می شود، تعلل در رواج 
کــرده و آن هــا را در معــرض خطــرات و تهدیدات جــدی قرار  افــراد جامعــه را آســیب پذیر 
می دهــد؛ لــذا، زبان در زمرۀ شــاخص های امنیت اجتماعی قرار می گیــرد. امروز تضعیف 

زبان فارسی در ایران یکی از تهدیدهای مهم و جدی امنیتی است.
لبــاس. تــالش در جهــت تخریــب الگوی پوشــش و رواج بی بند و باری و فحشــا از طریق 	 

پوشش یک تهدید امنیتی است.
گذشــته. شــکل گیری احساســات عمیــق و ریشــه دار توده هــای مردم 	  گاهــی از تاریــخ و  آ

و تثبیــت انگاره هــای جمعــی در یــک جامعــه نیازمنــد جریان هــای درازمــدت تاریخی و 
گاهی  خاطــرات ساخته شــده از رخدادها و حوادث مربوط به آن اســت؛ بنابراین، خودآ
گذشــتۀ هر جامعه ســازنده و  تاریخــی و عالقــه و دلبســتگی نســبت بــه تاریــخ و تحوالت 
گاهــی از حوادث و   شــکل دهندۀ وضعیــت هویتــی جامعــه خواهد بــود؛ بدین ترتیــب، آ
شــخصیت های تاریخی و بازنگری آنان برای نســل حاضر از جمله شــاخص های امنیت 
کشــور اســالمی هســتیم، تخریب درک ما از  که یک  اجتماعی قلمداد می شــود. برای ما 

تاریخ اسالم یک تهدید امنیتی به شمار می آید.
که طّی 	  عــادات و ســنن، آداب و رســوم. ایــن امور نشــان دهندۀ ســطحی از زندگی اســت 

گرفته اند )ورجاوند، 1375: 74-73(.  سالیان متمادی ساخته و پرداخته شده و شکل 
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عادات و سنن و فرهنگ های جاری در واقع بخش دیگری از فرهنگ ما را پدیدار می کند، 
گذشــته ریشــه دارد پیونــد زده و موجبات  که در  عمــال و رفتارهایی 

َ
کــه افــراد را بــا ا چــرا 

همبســتگی آنــان را فراهــم می کند. تــالش برای تجزیــۀ فرهنگی و تقویــت پاره فرهنگ ها 
یک تهدید امنیتی است.

اشــاعۀ باورهــا و عقایــد اســتعماری. از تهدیــدات امنیــت اجتماعــی، بــرای مثــال، تبلیغ 	 
مارکسیسم و لیبرالیسم به عنوان عقاید سیاسی و اقتصادی و تبلیغ وهابیت و تروریسم 

و بهائیت به عنوان عقاید دینی است.

رد
ُ

ب. تهدیدهای خ

پدیــدار 	  آن.  کیفــی  رشــد  بــدون  جمعیــت  افزایــش 
کلیــۀ امکانــات و  کــه  کالن شــهرهای انبوهــی  شــدن 
وســایل رفاهی در آنان مســتقر و مرکز نظام سیاســی، 
باشــند  کشــور  فرهنگــی  و  اجتماعــی،  اقتصــادی، 
که نتیجۀ  ســکنا گزینی نامتعارفی را به وجود مــی آورد 
اســت  شــغل  جویــای  افــراد  سیل آســای  ورود  آن 
گر بدون  )نجاتیــان، 1374: 22(. افزایــش جمعیت، ا

کیفی باشد، می تواند یک تهدید به شمار آید. رشد 
ذره ای و اتمــی شــدن افراد جامعــه. افزایش جمعیت 	 

آن  نتیجــۀ   و  زده  رقــم  کالن شــهرها  در  را  گمنامــی 
ذره ای و اتمی شــدن جمعیت اســت. تهدید موجود در این امر عبارت از نترسیدن افراد 
گســترش مفاســد و جرائــم و فعالیت هــای لمپنی دامن  که به  از شــناخته شــدن اســت، 

می زند )رفیع پور، 1378: 59-57(.
شــکاف طبقاتــی. بــاال رفتــن ســطح توقعــات و عــدم انطبــاق آن بــا امکانــات جامعه )که 	 

نتیجــه اش نابرابــری اجتماعی اســت( در عمــل با تعریــف امنیت اجتماعــی )که هدفش 
زندگی اعضای یک جامعه با رعایت عدالت اســت( مغایرت دارد، و در ســه حوزۀ رســمِی 

شغل و تحصیالت و درآمد قابل اندازه گیری است )رفیع پور، 1378: 193(.
کــه دربرگیرنــدۀ افراد 	  کمربنــد آن ها شــروع می شــود  گســترش شــهرها از  حاشیه نشــینی. 

که درصدد دستیابی به امتیازات  مهاجر، بی کار، . دارای پاره فرهنگ های مختلف است 

وجــوه  ملــی  امنیــت 
و  سیاســی،  اقتصــادی، 
قضایی دارد.
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مرکزنــد. افــراد این حوزه عماًل در پی فرهنگ گزینی هســتند نه فرهنگ پذیری. این افراد 
گزینــش فرهنگ را بر اســاس منافع مــادی خود رقم می زننــد، و بدین دلیل،  پذیــرش و 
گفتمانی و عملی آنان فضایی حاشــیه ای  هنجارهایــی متناقــض بــا مرکز دارند و فضــای 
اســت. ایــن فضــا عمــاًل در خدمــت تهدیدهــای امنیــت اجتماعــی، مفاســد، و نظایر آن 

درمی آید.
یادگیــری پنهــان، و در نتیجه، ضعیف شــدن امنیت اجتماعی. ســرعت، شــتاب و توســعه 	 

کنترل هــای اجتماعــی و ورود امواج و  کــه نتیجــه آن یادگیری پنهــان، ضعف  ارتباطــات 
فرهنــگ هــای ناهمگون بدون اجازه به حریم خانه های شــخصی و اذهان افراد اســت، 
که در سطح، یکی از شاخص  در نهایت به ضعیف شدن امنیت اجتماعی منجر می شود 

های تهدیدزای امنیت اجتماعی است. 

7.  آسیب های اجتماعی
برای فهم امنیت اجتماعی به شــناخت آســیب های اجتماعی نیاز اســت. آســیب های اجتماعی را 
کرد. در  می تــوان »مطالعۀ خاســتگاه اختالل ها، بی نظمی ها، و نابســامانی های اجتماعــی« تعریف 
واقــع، آسیب شناســی اجتماعــی مطالعۀ ناهنجاری هــا و پدیده هــای اجتماعی ناروا )نظیــر اعتیاد، 
گدایــی، و ...( و علل  طــالق، خودکشــی، روســپیگری، بی کاری، ولگــردی، رشــوه خواری، زورگیری، 

آن ها، به انضماِم مطالعۀ شرایط بیمارگونه و نابسامان اجتماعی است )ستوده، 1382: 86(.
کــه در باالترین حد، ســالمت  آســیب هــای اجتماعــی جلوه هــای جزئــی و فرعی تهدیداتی هســتند 

اخالقی و نظم و امنیت عمومی جامعه را خدشه دار می کنند )حق پناه، 1377: 151(.
از سوی دیگر، امنیت اجتماعی برگرفته از نظم در اجتماع و به معنای آرامش و انتظام است؛ یعنی 
که اساس قوام جامعه را تشکیل  تبعیت تمامی اعضای یک جامعه از هنجارها، ارزش ها، و قوانینی 

می دهند )نویدنیا، 1382: 10(.

عوامل مؤثر بر بروز ناامنی اجتماعی از دیدگاه مقام معظم رهبری

در همــۀ جوامــع انســانی و در میــان همــۀ اقشــار در دوران هــای مختلــف، انســان هایی 	 
کــه بــا قانون شــکنی، هنجارشــکنی، بــا ترجیح خواســته های شــریرانۀ خــود بر  هســتند 

خواسته های دیگران، موجبات ناامنی را در جامعه فراهم می کنند )86/08/16(.
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گروهک هــای سیاســی ورشکســته و با 	  کمــک و همراهــی برخــی از  جمعــی از اشــرار، بــا 
تشــویق و پشــتیبانی دشــمنان خارجــی، در ســطح تهــران به فســاد و تخریــب اموال و 
ارعــاب و عربده جویــی پرداختــه و موجــب ســلب امنیــت و آســایش مــردم شــده اند 

.)78/04/22(
که امنیت مردم را مختل می کنند آدم های ضعیفی نیستند؛ بلکه قداره بندها، 	  آن هایی 

کــه از تاریکی شــب و خــواب و غفلت  کســانی هســتند  اســلحه ِکش ها و تروریســت هایند؛ 
که قفل خانه و دکان  کســی  مردم برای ضربه به زندگی آن ها اســتفاده می کنند. چه آن 

کوچه و خیابان به تهدید ناموس  که در  کسی  مردم را به قصد دزدی باز می کند، چه آن 
که جان مردم را تهدید  کسی  مردم می پردازد و آن ها را به حال خود نمی گذارد، و چه آن 

می کند در ایجاد فضای ناامنی دخیل اند )1373/04/29(.
که خواستند خاطر مردم را مغشوش، ذهن مردم را خراب، و امنیت مردم را 	  کسانی  آن 

بــه هــم بزنند، به خیال خود خواســتند مردم را در مقابل یکدیگر قــرار دهند و صفوف را 

نیروهای مسلح مدافعان امنیت ملی اند.
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کردند، و  کشــور خیانت  کردند، به انقالب و به  کنند. این ها به مردم خیانت  از هم جدا 
البته باید در چارچوب قانون با این ها رفتار شود )76/09/5(.

که معنایش تشــویق به 	  ج می شــد  ... در برخــی از روزنامه هــا... تیترهایــی انتخــاب و در
ناامنــی ]بــود[ و الزمــۀ واضــح و روشــن آن ناتوانــی دســتگاه در اســتقرار امنیت بــود. چه 
دشــنامی از این باالتر؟! چه ضربه ای از این بدتر و ناجوانمردانه تر؟! این خودش عامل 

ناامنی می شود )79/11/25(.
کارانۀ این ملت را در 	  که برمی دارد 20 ســال تالش و مجاهــدت مظلومانه و فدا آن قلمــی 

کشور را  مقابله با قدرت های زورگوی چپاولگر دشمن ظالم انکار می کند امنیت سیاسی 
به هم می زند و ناامنی فکری ایجاد می کند )78/06/10(.

که 	  در ســطح جامعــه، تشــنج، اغتشــاش، درگیــری مصلحــت نیســت؛ این چیزی اســت 
دشــمن می خواهد، دشمن می خواهد جامعه آرام نباشد. امنیت مهم است. دشمنان 
کالفه  کننــد، ناراحت بشــوند،  کــه مــردم در ناامنی زندگــی  امنیــت مــردم دوســت دارند 
بشوند، عصبانی بشوند. ما این را نمی خواهیم، ما می خواهیم مردم زندگی شان زندگی 

آرامی باشد )88/09/22(.
دشــمن هرجــا بتوانــد ایجــاد ناامنــی می کند، هــر وقت دشــمن بتوانــد ناامنــی نظامی و 	 

کوچک یافتند و یا  کما اینکــه دیدید یک بهانۀ  انتظامــی را بــر این ملت تحمیل می کند؛ 
کردند. یا بهانه را خودشان  کردند و در همین ایام تیرماه در تهران ایجاد ناامنی  درست 
کوچکی  کنیــم بهانــه را آن ها درســت نمی کننــد، بهانــۀ  گــر فــرض  درســت می کننــد؛ یــا  ا
کنند، به خیابان ها بیایند، شیشه بشکنند، مغازه آتش بزنند،  می یابند تا ایجاد ناامنی 
کننــد! بنابرایــن، دشــمن از ایجاد ناامنــی مأیوس و منصرف نیســت.  و مــردم را تهدیــد 

.)78/06/10(
که امنیــت عمومی و 	  کــه پیش می آیــد این اســت  ... فکــر می کردنــد حداقــل نتیجــه ای 

که به دشــمن می رســید؛ به  اجتماعــی مــردم از بیــن می رود، ایــن حداقل فایده ای بود 
کــه عــده ای بــه خیابان هــا آمدنــد و آتــش زدند و  عنــوان مثــال، همیــن اغتشاشــات ... 

کردند... )78/05/8(. دکان ها را شکستند و بانک ها را دستبرد زدند و  تخریب 
کشــور ایجــاد ناامنی 	  که با تحریک احساســات در  یکــی از هدف های دشــمن این اســت 

کرد )79/05/3(. بکند. حالت ناامنی واقعًا در جامعه چیز بدی است، باید با آن مبارزه 
که به توفیق پروردگار بیشــترین امنیت اجتماعی و مدنی را 	  کشــورهایی هســتیم  ما جزء 

که آحاد مردم با آرامش و همبستگی در امنیت زندگی می کنند.  داشته ایم. سال هاست 
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که یک انســان در جامعه، بر  کنند  کاری  می خواهنــد این هــا را از بین ببرند؛ می خواهند 
که هر شــخصی  مــال و فرزنــد و جوان و بر تحصیل و ادامۀ راه خود به ســوی آرمان هایی 
دارد، هیچ گونــه امنیــت و تضمینــی نداشــته باشــد ... امــروز هــم، بــه بهانــۀ دروغیــن و 
مزّورانــۀ مطالبۀ آزادی های مدنی، می خواهنــد امنیت مدنی و اجتماعی را از بین ببرند 

.)82/04/7(
امــروز دشــمنان امنیــت اجتماعــی و مدنــی ما را هدف قــرار داده انــد... عالوه بــر امنیت 	 

کار می کنــد ... و  کــه چنــد ســال اســت دشــمن روی آن بــا شــدت  اخالقــی و فرهنگــی 
کالن نظــام می خواهــد در آن  کــه دشــمن در حرکت سیاســی  عــالوه بــر امنیــت سیاســی 
اختالالتی ایجاد نماید، امروز درصدد است امنیت اجتماعی و مدنی مردم را از بین ببرد 

.)82/04/7(
دشــمن ممکــن اســت از لحــاظ نظامــی هــم نتوانــد 	 

کنــد، امیــدی هــم نداشــته باشــد؛ امــا از لحــاظ  کار 
از  امنیتــی،  لحــاظ  از  سیاســی،  لحــاظ  از  فرهنگــی، 
جاسوس پروری، از رخنه در اعتقادات و ایمان راسخ 
مــردان و زنــان مؤمــن ایــن مرزوبــوم، ممکــن اســت 
بخواهــد وســیله ای بــرای رســیدن بــه اهــداف شــوم 
کنــد. این امنیــت ما را تهدیــد می کند  خــودش پیــدا 

.)88/02/24(
دشمن از راه های مختلف توطئه می کند. یکی از این 	 

راه هــا اختالف افکنی اســت. هرگونــه اختالفی، هر جا 
که باشــد، برخالف نظر اسالم و قرآن اســت؛ چه اختالفات سیاسی باشد، چه اختالفات 

که بین ما اختالف بیندازد )70/05/30(. کار شیطان است  قبیله ای باشد ... این 

لزوم برخورد با ناامن سازان جامعه

کید ویژۀ این جانب بر مقابلۀ جدی با ناامن ســازان شــهر و روســتا و آلوده ســازان معابر 	  تأ
شــهری و بیابانــی )به خصــوص در نقــاط مجاور مــرز(، برخــورد قاطع با عامالن ســرقت و 

ناامنی اجتماعی و شیوع مواد مخدر است )79/04/7(.

ایمــان و امنیــت بــا یکدیگــر 
ارتباط و همبستگی دارند.
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کشور و بین 	  که دشمن جمهوری اسالمی و ملت ایران اند دوست دارند در میان  کزی  مرا
ج، بی نظمی، و بی انضباطی وجود داشته باشد. در این مواقع،  ج ومر مردم، ناامنی، هر
کار  که موظف به ایجاد نظم و اســتقرار امنیت اســت باید با حساســیت بیشتری  نیرویی 

گی های پلیس اسالمی(. کند )ویژ خود را دنبال 
کــه بــا ایــن اراذل و اوباش و 	  ایــن هــم بــه عهــدۀ دســتگاه های انتظامی و قضایی اســت 

کسانی به ِصرف اینکه یک وسیلۀ  کنند؛ تا  کار مردم برخورد  ناامن سازان محیط زندگی و 
که حــق دارند هر غلطــی و هر عمل  برنــده و یــک حربــه به دســت می آورند خیــال نکنند 

نادرستی را انجام بدهند )79/01/6(.
گر عامل ناامنی 	  که موجد ناامنی است )فرق نمی کند، هرکه می خواهد باشد،... ا کســی 

کند  کــه مربــوط بــه اوســت او را دنبــال بکنــد و تــا آخــر پیگیــری  اســت( بایــد دســتگاهی 
.)79/11/25(

کردیم، امروز هم در همه 	  که در طول تاریخ مشــاهده  در همۀ جوامع بشــری، آن طوری 
دنیا مشاهده می کنیم،... زورگیری هست، اغتشاش هست، دزدی هست، ایجاد فساد 
هست، ایذاء مردم هست، تجاوز به حقوق مردم هست، تجاوز به امنیت مردم هست.

کسی باید جلوی این ها را بگیرد؟ نیروی انتظامی )89/02/5(. چه 
دشــمنان بــرای ضربــه زدن بــه انقالب اســالمی از شــیوۀ آزار مــردم و ناامن کــردن محیط 	 

زندگــی آنــان نیــز اســتفاده می کننــد ... دقــت و هوشــیاری شــما در مورد امنیــت محیط 
زندگی مردم نقش بسیار مهمی دارد )نیروی انتظامی، مرکز تحقیقات ناجا(.

وقتــی یک نفر، یک شــرور به وســیلۀ شــما قلــع و قمع می شــود، یکــی از وعده های الهی 	 
دربارۀ امنیت تحقق یافته است )نیروی انتظامی، مرکز تحقیقات ناجا(.

دستگاه های مسئول حکومتی موظف اند در هریک از قوای سه گانه، برابر مسئولیت های 	 
کنند و فتنه گران  کشــور با قاطعیت و جدیت مقابله  خود، با دشــمنان امنیت و وحدت 

را به سزای اعمال خود برسانند )89/04/30(.
کــه امروز آمریکایی ها از خود بروز می دهند، همان چیزی اســت که در طول 27 ســال 	  آنچــه 

نســبت به ملت ایران همیشه در ذهنشــان بوده است؛ ابزارشان هم عبارت است از تهدید، 
کردن مردم، ایجاد دودستگی، و  کردن مردم، نومید  ارعاب، تبلیغات جنگ روانی، دلسرد 
تحریک عصبیت ها ... برای اینکه در مردم احساس عدم امنیت به وجود آورند )85/01/1(.
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مشکالت امنیت اجتماعی در محیط ملی
کرد: مشکالت امنیت اجتماعی را می توان در چهار مقولۀ زیر بررسی 

مشــکالت سیاســت گذاری. تفــاوت نگاه مســئوالن سیاســی بــرای تأمین امنیــت با نگاه 	 
گرفتــه شــده در  کار  بــه  ح هــا، دســتورالعمل ها، و تجهیــزات  کــه طر مجریان-طــوری 
دســتگاه های ذی ربط برای یک نوع رفتار است، در حالی که انتظار مسئوالن سیاسی از 
گونۀ دیگری اســت-گاه می تواند به صورت یک مشکل  نوع عملکرد این دســتگاه ها  به 

کند. ظهور پیدا 
مشــکالت ســاختاری. ســاختار امنیتــی را می تــوان در دو بخــِش مراجــع تصمیم گیری و 	 

ارگان هــای اجرایــی مــورد بحــث قــرار داد. بــه عنوان 
کنتــرل  در  کشــور  پلیســی  ســاختار  حضــور  نمونــه، 
اجتماعــی )کــه پلیــس را بر اجــرای درســت هنجارها، 
قواعــد، و قوانیــن اجتماعــی توانــا می ســازد( ضروری 
پایــدار،  اجتماعــی  نظــم  بــدون  کــه  اســت؛ هرچنــد 
عملیــات پلیســی مبتنــی بــر تنبیــه و تــرس قــادر بــه 

همنوایِی بلندمدت با جامعه نخواهد بود.
کنیــم 	  فــرض  گــر  ا حتــی  مدیریتــی.  رفتــار  مشــکالت 

سیاســت های واحــد امنیتــی تبییــن و ابــالغ شــده و 
مشــکالت ســاختاری نیــز بــا تبییــن دقیــق حــدود و 
که رفتار مدیران  وظایف برطرف شده است، تا زمانی 

ح هــا و برنامه های  امنیتــی روشــمند و هماهنگ نشــده باشــد، نمی تــوان به توفیــق طر
امنیت اجتماع امید بست )سیف اللهی، 1379: 76(.

ضعف مبانی علمی.	 

جمع بندی و نتیجه گیری
پیــروزی انقــالب اســالمی و تثبیت و پویایی نظام جمهوری اســالمی بســیاری از معادالت  سیاســی 
و فرهنگــی دیکته شــدۀ اســتکبار جهانــی را بر هــم زد و شــگفتی صاحب نظــران را برانگیخت و عامل 
بازنگری و دگرگونی در نظام های سیاســی بین الملل شــد و سیاســت های درازمدت اســتعمار فرانو 
کشــاند. در ایــن نظام، تمام مفاهیم و اصطالحات سیاســی از متن آموزه های وحیانی  را بــه چالش 

جامــع،  اجتماعــی  امنیــت 
و  ذاتــی،  تجزیه ناپذیــر، 
متمرکز است.
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کلی نظام در  کاربرد مفاهیم سیاســی در ترســیم  سیاســت های   تفســیر و تحلیل می شــود. تحلیل و 
کالن و جهان شــمول معرفت اســالمی اســت. یکی از  اندیشــۀ مقام معظم رهبری بخشــی از دیدگاه 
این مقوالت مهم در ادبیات سیاسی اسالم، مفهوم امنیت یا امنیت اجتماعی است. از نگاه انقالب 

گستردۀ حفظ دستاوردهای انقالب اسالمی است.  اسالمی، امنیت ملی همان فرایند 
دســتیابی به آرمان های متعالی و هموار ســاختن مسیر رشد و تعالی مرهون توسعۀ اقتدار روزافزون 
سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، و نظامی است. باید بتوانیم با بهره گیری از تمام ظرفیت ها، 
امکانــات، و اســتعدادهای درونــی، بحران هــای ناخواســتۀ داخلــی و تهدیدهای دشــمنان خارجی 
کنیم و به ســالمت به ســرمنزل مقصود برســیم؛ بنابرایــن، به صراحت  را یکــی پــس از دیگری خنثی 
کــه پرداختــن همه جانبــه بــه ابعــاد مؤلفه هــای امنیــت ملــی -باالخــص، امنیــت  گفــت  می تــوان 
اجتماعی-و دوری ازچالش ها و دفع تهدیدها در شرایط فعلی و حساس نظام مهم ترین موضوعی 
گیرد. مقام معظم رهبری هم  کارگزاران نظام اســالمی قرار  کار  که شایســته اســت  در دســتور  اســت 

کشور را عبور از پل های امنیت می دانند:  مسیر صعود به قلۀ افتخارات 
امنیــت دغدغــۀ بســیار مهــّم این ملت اســت و باید دغدغۀ بســیار مهــّم دولت های ما و 
کــه می تواند معیارهای مهمــی را در اختیار ما  مســئوالن ما باشــد. از مهم ترین مســائلی 
بگذارد برای تعیین دولت آینده، مســئلۀ امنیت اســت. امنیت جزء اولین نیازهای این 
کشــورند معنــای امنیت، اهمیــت آن، و  کســانی که متصــدی امور  کشــور اســت. بایــد آن 
که امنیت برای  کشــور را به درســتی بداننــد و بفهمند  راه هــای تحصیل امنیت برای این 

کشور چه قدر اهمیت دارد )84/02/15(.

مقام معظم رهبری تولید و حفظ امنیت اجتماعی را وظیفۀ یک دستگاه یا سازمان نمی دانند، بلکه 
آن را برآینــد فعالیت مشــترک همۀ نظام های اجتماعی، سیاســی، فرهنگــی، و اقتصادی می دانند؛ 
کنند،  بنابراین، برای تأمین آن همۀ دســتگاه ها و ســازمان ها باید دخیل باشــند، احســاس تکلیف 

کنند.  نقش خود را بشناسند، و به آن عمل 

منابع و مآخذ
احمدی مقدم، اسماعیل )1389(. »امنیت اجتماعی و هویت«، مطالعات امنیت اجتماعی، ش 32.	 
ابن بابویــه، محمــد بن علی )1382(. الخصال، ق م : ج م اع  ة ال م درســ ی ن  ف ی  ال ح ــوزة ال ع ل م ی ة ب ق م ، 	 

م ؤسسة ال ن ش ر االس الم ی .
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کوتاه به  نگاهی 
احزاب و پویش های 

سیاسی و مذهبی 
کستان جوانان در پا
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کشــور هند با جمعیت یــک میلیارد و 300 میلیون نفــر، پس از چین،  امــروز 
از برترین هــای اقتصــاد جهــان محســوب  کــم دنیــا و  ُپرترا کشــور  دومیــن 
کشوری حدود یک میلیارد  کستان و بنگالدش را هم بر آن بیفزاییم،  کنونی پا گر جمعیت  می شود. ا
که در این صورت بدون هیچ شکی ُپرجمعیت ترین کشور دنیاست.  و 700 میلیون نفری خواهد شد 
ح است این  که اینجا مطر قابل توجه آنکه بخش عظیمی از جمعیت هند مسلمان هستند. سؤالی 
 قسمتی از آن به نام بنگالدش از هند استقالل یافت. 

ً
کســتان و بعدا کشــوری به نام پا که چرا  اســت 

کشــور هندوستان،  کســتان بودند( از  کشــوِر پا کشــور )که در اوایل یک  که این دو  چه لزومی داشــت 
کسانی پشت  که حتی امروز تعداد انبوهی از مســلمانان در آن زندگی می کنند، اســتقالل یابند؟ چه 
کار بودند و اهدافشان از تجزیۀ هند چه بود؟ آیا آن ها موفق به دستیابی به اهدافشان شدند؟  این 

گانــدی و تــرور احتمالــی محمدعلــی جناح از چه نقشــه ای  تــرور 
که نیاز به پاســخ  حکایت می کند؟ و... این ها ســؤاالتی هســتند 

قانع کننده دارند!
حــزب مســلم لیگ، بــه رهبــری محمدعلی جناح، هــدف اصلی 
کشــور  را مطالبــۀ  کســتان  پا اســتقالل  اســتقالل طلبی و بعدهــا 
که بشــود در آن احکام دین اســالم را بدون  کرد  مســتقلی اعالم 
هیــچ دغدغــه و هراس انجام داد. به عبــارت دیگر، این حزب هر 
کثریت آن را مســلمانان تشــکیل می دادند  که ا منطقــه از هند را 
کســتان می دانســت، هرچنــد در آن ســِر هنــد  کشــور پا جزئــی از 
کشــور بنگالدش بــه خود  کــه امــروز نــام  باشــد؛ ماننــد مناطقــی 
کشــور مســتقل اســت. به ادعای حزب مسلم لیگ،  گرفته و یک 

مسلمانان در آن زمان نمی توانستند از عهدۀ ِاعمال احکام شرعی خود در هند به خوبی بر آیند و با 
کشــور مستقل هر روز شدیدتر  که خواســت آنان را برای یک  محدودیت های بســیاری روبه رو بودند 
که شــعار  کســتان بر نقشــۀ جهان پدید آمد  کشــوری به نام پا می کرد. در نهایت، در ســال 1947 م، 

کستان چیست؟ ال اله اال اهلل( بود. کیا؟ ال اله اال اهلل« )معنی پا کا مطلب  کستان  اصلی آن »پا
که هم شیعیان و هم اهل سنت )تنها به عنوان  که جالب و قابل توجه است این است  نکتۀ دیگری 
کســتان بودنــد و نقِش اساســی را در این مــورد ایفا  کشــور پا مســلمان( از دســت اندرکاران اســتقالل 
کشــور، محمدعلی جناح، شــیعۀ اثنی عشــری بود؛ اما   کردند؛ به عنوان مثال، رهبر و بنیان گذار این 
کســتان به شــمار می رود از اهل سنت  که یکی از اصلی ترین چهره ها و بنیان گذاران پا اقبال الهوری 
کشور  کنار هم به وجود آورند حتمًا یک  که این دو فرقه در  کشوری  که  بود. چنین احتمال می رفت 

شبه قارۀ هند در حدود یک 
میلیــارد و 700 میلیــون نفــر 
جمعیت دارد.

کبر الهوری علی ا
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به تمام معنا مســلمان و مؤمن خواهد بود؛ اما پس از چند ســال، اوضاع طور دیگری پیش رفت و 
کستان چیســت؟ ال اله اال اهلل« بسیار تفاوت  که ما امروز شــاهد هســتیم با شــعاِر »معنی پا کشــوری 

دارد. 
کفر و انتحار شیعیان مظلوم  گاهی شــاهد فتاوای  که هر از  کشــوری تبدیل شده اســت  کســتان به  پا
کشور خودشان  که برای استقالل این سرزمین هزاران هزار شهید دادند، امروز در  است. شیعیان، 
از امنیــت جانــی برخــوردار نیســتند. از طرفــی، حزب هــای غیرمذهبــی )ماننــد حزب هــای لیبــرال، 

کشور عرض اندام می کنند. کنار این  گوشه و  کمونیست، و حتی بی دین( از هر  سوسیالیست، 

کم رنگ و بی اهمیت بود. ســنی ها در  در اوایل اســتقالل، بحث شــیعه ســنی در میان مردم بســیار 
گرامی  مراســم عزاداری شــیعیان شــرکت می کردند و شــیعیان در شــادی آنان، در روز والدت پیامبر 
کنــار آنــان می ایســتادند و والدت رســول اهلل؟ص؟ را )بــا وجــود اختالفشــان در تاریــخ  اســالم؟ص؟، در 
که  کسانی بودند  والدت آن حضرت( با برادران اهل سنت جشن می گرفتند. البته در آن سال ها نیز 

کارشان تفرقه اندازی بود، ولی حرف آنان زیاد خریدار نداشت. 

کستان هستند، که اولی شیعه و دومی  محمدعلی جناح و اقبال الهوری دو چهرۀ سرشناس تأسیس کشور پا
کستان را تأسیس کردند. از اهل جماعت بودند و دست در دست هم کشور پا
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کســتان  پــس پیــروزی انقالب اســالمی در ایران ]1979 م.[ برای اولین بار بحث شــیعه و ســنی در پا
گرفت. او یک ســنی  کودتای ژنرال ضیاء الحق )12 اوت 1924 تا 17 اوت 1988 م.( شــدت  در زمان 
کودتا علیه حکومت نخست وزیر وقت، ذوالفقار  متعصب و نسبت به شیعیان بسیار بدبین بود و با 
علــی بوتــو )5 ژانویــه 1928- 4 آوریــل 1979 م.(، و صــدور حکم اعــدام او، به عنوان یــک دیکتاتور و 
کردن  رئیس جمهــور به حکومت رســید. ضــایء الحق خود را »مرِد مؤمن« می خوانــد و در پی نافذ 

)به قول خودش( »نظام راستین اسالمی« بود. 
گرفت و امنیت  کســتان بیش از پیش پا  که مالئیت )غالبًا اهل ســنت( در پا در زمان ضیاء الحق بود 
که در یک  کشــور را به خطر انداخت. پس از برچیده شــدن حکومت ضیاء الحق در ســال 1988 م، 
کشــته شــد، مالئیت  کســتانی  ســانحۀ هوایی مشــکوک به همراه تعدادی از ژنرال های بلندمرتبۀ پا

کســتان ادامه پیدا  و تعصبــات فرقــه ای و متعاقبًا تروریســم در پا
کنون روزبه روز بیشــتر شده، جان بیشتر مردمان بی گناه  کرد و تا
گروهک های  کشــور را تهدید می کند. در طول این ســال ها،  این 
که به فعالیت های تروریســتی  تروریســتی زیادی به وجود آمدند 
گروهک هایــی ماننــد  داخلــی و خارجــی دســت زده و می زننــد؛ 
القاعده، لشــکر عمر، لشــکر طیبه، جیش محمد، سپاه صحابه، 
ج از  گروهک ها در داخل و خار طالبــان، و داعــش. هر یک از این 

کشور فعالیت های تروریستی انجام داده و می دهند.

کستان سخنی چند درباره گرایش های جوانان پا
می شــود  محســوب  کشــور  هــر  عظیــم  ســرمایۀ  جــوان  نیــروی 

گاهــی به دالیل  و بزرگ تریــن انقالب هــا و رخدادهــا مدیــون نیروی جوان بوده اســت. امــا این نیرو 
مختلف )از جمله محیط، فقر، بی سوادی، و تبلیغات سوء و نادرست( از صراط مستقیم بازمانده و 
کارهای ناپسند )از جمله سرقت و قتل( دست می زنند. مانند هر  کشیده می شوند و به  به بی راهه 
که راه خالف و نادرســتی  کســتان نیز زندان ها از چنین نوجوان هایی  کشــوری در جهان، امروز در پا
که تعدادی عظیمی از این جوان ها به علت همین خالف ها  گرفته اند ُپر هستند؛ بماند  را در پیش 
کستان نیز بی طرف نیستند  کشورهای دنیا، جوان های پا جانشان را از دست داده اند! مانند همۀ 
گرایش ها را می توان به دو  گرایش های مختلفی از خود نشان داده اند. در تقسیم بندی اول، این  و 

کرد: ردۀ مذهبی و غیرمذهبی تقسیم 

بحث اختــالف بین شــیعه 
و ســنی هم زمان بــا کودتای 
در  الحــق  ضیــاء  ژنــرال 
کستان مطرح شد. پا
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گرایش مذهبی  .1
گرایش شــدیدی  کســتان بــه اعتقــادات و افــکار مذهبــی خــود  امــروزه بســیاری از جوان هــای پا
گروهک های مذهبــی افراطی )و  گروه هــا و  کشــیده می شــوند و  دارنــد و برخــی اوقــات بــه افراط 
گرایــش مذهبــی در  تروریســتی( ماننــد طالبــان و داعــش را پدیــد می آورنــد. بــرای پرداختــن بــه 
گرایش را به دو دســتۀ شــیعه و سنی  میان جوانان به صورت بهتر، می توانیم جوان هایی با این 

کنیم. تقسیم 

کســتان از ابتدا به عقاید و رســوم دینی  گرایــش مذهبــی در میان جوان های شــیعه. شــیعیان پا  .1-1
کســتان علیه ملت  خــود پایبنــد بوده انــد. این عالقــه و وابســتگی دینی از زمــان آغاز تروریســم در پا

بی دفاع )به خصوص، شیعیان( بیشتر و چشمگیرتر هم شده است. 
تعداد شــهدای شــیعه طّی 12 ســال اخیر بســیار زیاد بوده اســت. شــیعیان زیادی در بمب گذاری ها 
کشــتارهای هدفمنــد در مراســم اســالمی )به ویــژه، در روز قــدس( جانشــان را از دســت دادند و با  و 
کــه اغلب به خاطر شــیعه و پیــرو مذهب  شــهدای صــدر اســالم هم مرتبــه شــدند؛ اما این فشــارها، 

هر سال عده ای از جوانان شیعه به دلیل شرکت در مراسم عزاداری امام حسین؟ع؟ به شهادت می رسند.
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که آن ها را به  کند،  جعفری بودِن آن ها بوده، نه تنها نتوانســته آن ها را بترســاند و از دین اســالم دور 
کرده است.  اعتقادات مذهبی خود وابسته تر و عالقه مندتر 

با وجود تهدید جدی تروریســتی در اجتماعات مذهبی، هر ســال تعداد افراد شــیعه در اجتماعات 
مذهبــی مــاه محــرم و دیگــر مناســبت های مذهبــی بیــش از پیش شده اســت. جوان هــای زیادی، 
گذراندن دورۀ آموزش و تمرینات و آمادگی الزم، در ماه  داوطلبانه و زیر نظر ســازمان شــیعه، پس از 
محــرم روز و شــب از عــزاداران حســینی محافظــت می کنند و این محافظت های شــخصی و شــیعی 
گروه جوانان شــیعی در تمامی مناســبت های  کرده اســت. این  امنیت آنان را بیش از پیش تضمین 

گذاشته و خدمت دینی خود را به مردم ارائه می دهند.  دینی داوطلبانه پا پیش 
کــه شــیعیان-به خصوص، جوان ها-به انقالب  کرد این اســت  که باید به آن اشــاره  نکتــۀ دیگــری 

کــه مثــال بــارز آن شــرکت در  وابســتگی و عالقــۀ خاصــی دارنــد 
کستان برگزار  که هر سال در پا راه پیمایی روز جهانی قدس است 
می شــود و نه تنهــا اعــالم همبســتگی و بــرادری با مردم همیشــه 
مظلوم فلسطین و دفاع از حق آنان و اعالم انزجار از صهیونیسم 
و  مســلمانان  لبیــک  صــدای  بلکــه  اســت،  غاصــب  اســرائیل  و 
کبیر؟ق؟ اســت. در  کســتان بــه دعــوت امام خمینــی  جوانهــای پا
ســال 2010 م، در آخریــن جمعــۀ ماه مبــارک رمضــان، در اثر یک 
کویته- حملۀ انتحاری به راه پیمایان روز جهانی قدس در شهر 

کســتان-80  نفر شــهید و حــدود 200   مرکــز ایالــت بلوچســتان پا
نفــر مجروح شــدند؛ امــا این فاجعۀ بــزرگ و اقدام تروریســتی نیز 

نتوانست شیعیان را از شرکت در این راه پیمایی بازدارد.
کرد: الف( نهضت جعفریه، ب( حزب وحدت مسلمین  جوانان شیعی می توان به دو دسته تقسیم 
کســتان. از نظر تاریخی، ابتدا نهضت جعفریه و ســپس حزب وحدت مســلمین به وجود آمد؛ اما  پا
اهداف اصلی این دو نهضت با همدیگر تفاوت اساســی ندارد. در اینجا به تاریخچۀ این دو نهضت 

می پردازیم:

که از  کستان است  الف. نهضت جعفریه. این نهاد ســازمان مذهبی و سیاســی سراسری شیعیان پا
کستان، چندین بار تغییر نام  کنون، تحت تأثیر اوضاع سیاسی پا زمان تأسیس در سال 1979 م. تا
کستان )نهضت اجرای فقه جعفری  داده است. نخستین نام رسمی آن تحریک نفاذ فقه جعفریۀ پا
کستان( تغییر یافت.  کستان )نهضت جعفری پا که در 1992 م. به تحریک جعفریۀ پا کستان( بود  پا

شرکت در مراسم راه پیمایی 
روز جهانی قدس و حمایت 
از مــردم فلســطین در میان 
کستان  جوانان شــیعه در پا
جدی تر دیده می شود.
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گروه مذهبــی )از جمله، نهضت جعفریــه( را ممنوع  در 2002 م، دولــت پرویــز مشــرف فعالیت چنــد 
گروه به تحریک اسالمی )نهضت اسالمی( تغییر یافت.  کرد؛ از این رو، نام 

کســتان در 14 اوت  که به تأســیس پا در دوران مبارزات اســتقالل طلبانۀ مســلمانان شــبه قارۀ هند 
1947 م. انجامید، شــیعیان بســیار فعال بودنــد. در زمان دولت ایوب خان، ســید محمد دهلوی، 
به عنوان رئیس مجلس اعالی علمای شیعه، مسئولیت پیگیری خواسته های شیعیان را بر عهده 
که ایوب خــان نیز این  گرفــت و بــه دولــت ایوب خان بــرای تفکیک متون دینی شــیعیان فشــار آورد 
تفکیــک را پذیرفــت. بــا درگذشــت دهلــوی در ســال 1971 م، شــیعه ها تقریبــًا از فعالیت هــای خود 
بازماندنــد. در زمــان حکومت ژنرال ضیاء الحق و با رویکرد او، نگرانی های شــدیدی برای شــیعیان 
ایجاد شد؛ زیرا شیعیان خواهان اجرای قوانین فقه جعفری در حوزۀ حقوق و احوال شخصی خود 

بودنــد. ایــن مهم ترین عامل در ســازمان دهی نخبگان شــیعه و 
پایه گذاری نهضت اجرای فقه جعفری شد. 

در این هنگام، مخالفت مفتی جعفر حســین-مخصوصًا دربارۀ 
شــیعه  بــزرگ  ســرمایه داران  و  زمیــن داران  اســتقبال  زکات-بــا 
روبه رو شــد. ضیــاء الحق تفکیک متون مذهبی شــیعه را نیز لغو 
که در آن سهم شیعه  گرفت  کرد و عقایدی را برای تدریس در نظر 
کنش روحانیان شیعه و  گرفته شده بود. این امر وا تقریبًا نادیده 
گروه هــای دیگــر را برانگیخت. باالخره، در ســال 1979 م، در یک 
که افرادی مانند مفتی سید جعفر  نشست عمومی در بکر )بکهر( 
حســین، سید صفدر حسین نجفی، شــیخ محسن علی نجفی، 
سید ساجد علی نقوی، و محمد محسن بکر شرکت داشتند )که 

بعضــًا بســیار جوان بودند(، تحریک نفــاذ فقه جعفریه )نهضت اجرای فقه جعفــری( بنیان گذاری و 
مفتی جعفر حسین به رهبر عموم شیعیان انتخاب شد. 

اهداف و خواسته های اساسی نهضت در آغاز مستثنا شدن شیعیان از پرداخت زکات دولتی، حفظ 
کتاب های ویژۀ آموزشی  و حراست از عزاداری، نیاز نداشتن به مجوز دولتی برای عزاداری، استفاده از 
گرفتن فقه شــیعه در قوانیــن حکومتی در  شــیعه بــرای دانش آمــوزان و دانشــجویان شــیعه، و در نظر 
کشور بود. با درگذشت مفتی جعفر حسین، سید عارف حسین  صورت عملی شدن نظام اسالمی در 
کار آمد و تغییراتی در اهداف نهضت ایجاد شــد: نهضت یک حزب سیاســی-مذهبی  حســینی روی 
گســترش یافت. عارف حســین حسینی، در چهار  تمام عیار شــد و برنامه های آن نیز به حوزۀ عمومی 
کرد  که به جهانیان معرفی  کستان  کشور را نه تنها به مردم پا سال رهبری سیاسی خود، شیعیان این 

کســتان  نهضــت جعفریۀ پا
کشــور یک ســازمان  در این 
سیاسی و مذهبی سراسری 
شناخته می شود.



شمارۀ 58-57 / بهمنـ  اسفند 1397

  بازگشت به فهرست
103

فرهنگ اسـالمیفرهنگ اسـالمی

کستان در سال 1988 م. در شهر پیشاور ترور و شهید  و آن ها را از انزوا بیرون آورد. این رهبر شیعیان پا
شد و از آن هنگام رهبری این نهضت به عهدۀ سید ساجد نقوی است. 

همان طور که اشاره شد، این نهضت را تا حدود زیادی جوان ها به وجود آوردند. امروز نیز جوانان شیعه 
در سراسر کشور عضو فعال این نهضت هستند و برای دستیابی به اهداف نهضت فعالیت می کنند. 

کستان )مجلس وحدت مسلمین  کســتان. حزب وحدت مسلمین پا ب. حزب وحدت مســلمین پا
کســتان و در دیگــر نقاط جهــان فعالیت  که در پا کســتان، MWM( دومیــن ســازمان شــیعه اســت  پا

که حمایت از تشیع در رأس اهداف آن قرار دارد، فعالیت های خود را از سال  می کند. این مجلس، 
کــرد. راجا ناصر دبیرکل فعلی این ســازمان اســت. این ســازمان، عالوه بر اســتان های  2009 م. آغــاز 
کشورهای جهان )از جمله، در ایران( شعبه و دفتر دارد و  کشمیر آزاد، در بسیاری از  کستان و نیز  پا

برای دستیابی مسلمانان به حقوق خود فعالیت های مفیدی انجام می دهد. 

کستان افزایش یافت. از زمان ضیاء الحق، سختگیری نسبت به شیعیان پا
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کستان فعالیت های سیاسی نیز انجام می دهد  این سازمان در پا
بلوچســتان  اســتان  و در  کــرد  انتخابــات 2013 م. شــرکت  و در 
کســب یــک صندلی در مجلس اســتانی شــد. مجلس  موفــق به 
کستان در اتحاد بین شیعه و سنی نیز نقش  وحدت مسلمین پا
فعالــی دارد و ایــن را یکــی از اهــداف اصلی خــود می داند. یکی از 
اهــداف ایــن مجلــس حمایت از مظلومان در سراســر دنیاســت. 
کســتان تأثیرگذار اســت. مجلس  فعالیت های این ســازمان در پا
مظلــوم  ملــت  حامیــان  از  یکــی  کســتان  پا مســلمین  وحــدت 

فلسطین و از معترضان سرسخت اسرائیل غاصب است.
بســیاری از جوان هــای فعــال در ایــن ســازمان را افــراد باســواد و 
تحصیل کــرده در رشــته های مختلف )به خصــوص، علوم دین و 

غ التحصیــالن حوزه هــای علمیــۀ نجــف و قم( تشــکیل می دهند. دبیــرکل حزب، راجــا ناصر، نیز  فار
از علمــای معمــم بــوده و با حوزه هــای علمیه رابطۀ تنگاتنــگ دارد. برخی از اهــداف اصلی مجلس 

وحدت مسلمین به ترتیب زیر است: 

احیای دین مبین اسالم	 
تالش برای تشکیل حکومت اسالمی	 
کستان	  کشور پا تالش برای حفظ و بقای 
تــالش و پیگیــری بــرای ایجــاد رابطــۀ صمیمی و اتحــاد میان امــت مســلمان و نیز میان 	 

تمامی ادیان و مذاهب
حمایت از مظلومان عالم	 
مقاومت در برابر استعمار جهانی و ایجاد روابط با حزب های اسالمی	 
حمایت و محافظت از عزاداری امام حسین؟ع؟	 
احیای امر به معروف و نهی از منکر	 
حمایت و پیروی از راه و منش امام خمینی؟ق؟ و شهید عارف حسین حسینی؟ق؟	 
حمایت از نظام والیت فقیه و عمل به فرمایش ولی فقیه...	 

کشــور فعالیت انجام  که در سراســر  یکــی از بخش هــای فعــال این ســازمان بخش جوانان آن اســت 
می دهد.

مســلمین  وحــدت  حــزب 
کســتان دومیــن ســازمان  پا
شــیعیان  بــزرگ  حــزب  و 
کستان است. پا
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که دخالت مستقیمی در سیاست ندارند(  کمتر شیعه ای را )حتی در میان کسانی  کستان  امروز در پا
که حمایت خود از یکی از دو ســازمان مذهبی شــیعه را علنًا اعالم نکرده باشــد!  کــرد  می تــوان پیــدا 
کنار هم بوده و با هم  گروه در تمامی مســائل و مشــکالت در  که رهبران و افراد دو  الزم به ذکر اســت 

تشریک مساعی دارند.

کستان، اهل سنت معمواًل در  گرایش مذهبی درمیان جوان های اهل سنت. از زمان استقالل پا  .2-1
که با دولت لیبرال بوتو  مصــدر امــور و در رأس حکومــت بوده اند. در زمان حکومت ژنــرال ضیاء الحق، 
مخالف بود و دولتش برای مبارزه با لیبرالیســم بیشــتر به نهضت های مذهبی ُســنی متکی بود، اهل 
گسترده تر به دست آورد. این آزادی  سنت آزادی بیشتری برای تشکیل حزب های سیاسی و فعالیت 

که  به تشــویق برخی از حرکت های ســنی علیه شــیعیان انجامید 
که در مناطق  خونین ترین نمونۀ آن فاجعۀ ســال 1988 م. است 
خ داد. در این  گلگت و بلتســتان-ر کســتان-از جمله،  شــمال پا
فاجعه، گروه های مسلح اهل سنت بر مناطق شیعه نشین یورش 
برده و بسیاری از روستاها را از 65 تا 100 درصد ویران و بالغ بر 1500 
کردند. در این فاجعه، بیش از 93 نفر از شــیعیان  خانواده را آواره 
بی گنــاه جــان خــود را از دســت دادنــد. مهم تــر از همــه، در همان 
کســتان و دبیرکل جعفریــه نهضت، عارف  ســال، رهبر شــیعیان پا
حسین حسینی، در پیشاور ترور و شهید شد. در پس این فجایع 
گفتۀ خودشان، از  که به  گروهکی به نام سپاه صحابه بود  مرگبار، 
گســترش انقالب اســالمی ایران در  این راه می خواســتند از نفوذ و 

گروه های ُسنی در  گروه های شــیعه، تعداد  که به عکس نهضت ها و  کنند. از آنجا  کســتان جلوگیری  پا
کنیم: کستان فراوان است، بهتر است به معرفی و فعالیت های یکی-دو مورد بسنده  پا

که نسبت به  کســتان را بریلوی ها تشکیل می دهند  الف. جریان بریلویه. 70 درصد اهل ســنت در پا
کستان را بریلویه  کشــور پا کثریت جوان های اهل ُســنت  دیوبندی ها جمعیت بســیار زیادی دارند. ا
تشــکیل می دهــد و آن هــا طرفــدار وحــدت بین مســلمانان هســتند. بریلوی ها مشــترکات زیادی با 
کستان  کرام امامان معصوم؟مهع؟. فرقۀ بریلوی در پا اهل تشــیع دارند؛ مانند توســل، زیارت قبور، و ا
که عربستان مدام سعی  جمعیتی تأثیرگذار و از مخالفان جدی وهابیت است. به همین دلیل است 

احیای دین اســالم، تالش 
حکومــت  تشــکیل  بــرای 
اســالمی، تالش برای بقای 
ایجــاد  و  کســتان،  پا کشــور 
وحــدت اســالمی از اهداف 
مســلمین  وحــدت  حــزب 
کستان است. پا
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کستان، بسیاری از مدارس بریلوی با پول عربستان-که  کند. در پا ج  می کند بریلوی ها را از دور خار
به مخالفان آنان داده است-تخلیه شده و عربستان سعی دارد جلوی رشد این فرقه را بگیرد.

که فرقۀ بریلــوی را امام  گفته اند  بــا توجــه به مشــترکات زیــادی بین بریلویه و شــیعه، برخی به غلــط 
کارشناس مذاهب اسالمی، می گوید:  خمینی؟ق؟ به وجود آورد. حجت االسالم عباس خسروی، 

احســان الهی ظهیر می گوید احمدرضا خان بریلوی-مؤســس بریلویه-از یک خانوادۀ 
که در ظاهر خود را اهل ُســنت معرفی می کردند ولی در واقع شــیعه بودند!  شــیعه بوده 
که اسم خودش و پدر و اجدادش همگی اسامی ای  که می آورد این است  یکی از دالیلی 
کاظــم، و...  کــه شــیعیان روی فرزندانشــان می گذارنــد؛ مثِل نقی، علــی، رضا،  هســتند 

)خبرگزاری مهر، 1396/5/16(.

گفته زیاد موافق نیست و چنین می پندارد:  البته مالزهی با این 
کســـتان امـــروز  کــه ایــن مکتــب در پا »بعضی هــا  بـــر  ایــن بـــاورند 
سیاســی ،  لحـــاظ  بــه  هرچنــد  دارد؛  را  طــرف دار  بـــیشترین 
کمتر از مکتب دیوبندی  کستان امروز  تأثیرگذاری  آن  بر جامعۀ پا
به نظر می رســد.« وی در مقالۀ خود دربارۀ پیدایش این مکتب 

چنین می گوید:
بنیان گــذار مکتب بریلوی، ســید احمد بریلوی ، یکی  
از علمــای برجســتۀ هنــد در قــرن 19 م. اســـت. او از 
گردان شــاه عبدالعزیز-فرزنــد و جانشــین شــاه  شـــا
ولی اهلل-بـــود. ســـید احمد را می توان ادامـــه دهندۀ 

گرفته  بـــود  و جـــنگ مســلحانه علیه  که از فتوای شــاه عبدالعزیز نشــأت   راهـــی دانـــست 
تســلط  انگلیــس  را در  قالــب جهــاد توجیــه می کــرد. او درصــدد برآمــد در منطقۀ ســـرحّد 
کستان است-با حمایت قـبیلۀ یوسف زایی خالفت  اسالمی  بـرپا   کنـــونی-که ایالتی از پا
کــه تعداد افراد و موقعیــت نابرابر با قدرت  کنـــد. اعتقاد به جهاد آن قدر در او  قـــوی  بـــود 
استعماری انگلیس در نظرش مهم جلوه نمی کرد؛ بـه هـمین علت، همراه  با  حدود  300 
که بـا  کوت در ایالت سـرحد  بـا قوای انگلیس درگیر شـد  نـفر از هـوادارانش در منطقۀ باال
قتل او و یارانش پایان یافت؛ با این حال، اندیشه های سید احمد بریلوی  به  عنوان  یک 

مکتب فکری تا حـدی رقـیب مکتب دیوبندی باقی ماند.

اهل ســنت  درصــد   70
کســتان طــرف دار جریــان  پا
کــه  هســتند  بریلویــه 
افکارشــان شــباهت زیادی 
به تشیع دارد.
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کســتان  مالزهی با نظر حجت االســالم خســروی موافق نیســت و مکتب بریلوی را از نظر قدرت در پا
در جایگاه دوم می بیند: 

کســتان، جمعیت علمای اســالم  گرایش متکی بـــر مـــکاتب  مـــذهبی  در  پا از میان چهار 
کســتان وابـــسته  بـــه  مکتــب  بریلوی  وابســته بــه مکتــب دیوبنــدی و جمعیت علمای پا
قدرتمندتریــن تشــکل های مذهبــی را بــه وجــود آورده انــد و دو تشــکل اهــل حدیــث و 

نهضت اجرای  فقه  جعفری  در جـایگاه سـوم و چهارم قرار دارند.

به هر حال، مکتب بریلوی، به عکس وهابیت، خواستار صلح و آشتی و از همه مهم تر خواستار اتحاد 
که در ایــن مکتب قرار دارنــد از اقدامات خشــونت طلبانه  بیــن مســلمانان اســت و جوان هایــی هم 

کستان اند. نسبتًا دور و مانند شیعیان خواستار امنیت در پا

ب. جریــان دیوبندیــه. شــکل گیری اولیــۀ جریــان دیوبندیــه بــا 
بنیان گــذاری شــاه نعمــت اهلل ولی در هنــد در زمان مبــارزه علیه 
اســتعمار انگلیس بود. پس از مرگ او، پســرش شــاه عبدالعزیز و 
کرده  نوه اش شاه اسماعیل آن را به یک جنبش سیاسی تبدیل 
گرفتند و فتاوایی  و علیه اســتعمار انگلیسی موضع بسیار روشن 

کردند.  در باب جهاد علیه انگلیسی ها صادر 
شاه ولی اهلل معاصِر محمد بن عبدالوهاب بود: هر دو در یک زمان 
که استادان آن ها هم  در مدینه تحصیل می کردند و بعید نیست 
در حجــاز یکــی بوده باشــند. این امر و برخی شــباهت های دیگر 

کــه برخی از  در شــعارهای اصالحــی و دیدگاه هــای شــاه ولــی اهلل و ابن عبدالوهاب باعث شده اســت 
نویسندگان غربی جنبش شاه ولی اهلل و فرزندانش و سید احمد بارلی و حرکت های دیگر پیرو آن ها 

را در هند از جنبش وهابیت متأثر بدانند.
که  بــه هــر حال، یــک جریان ســلفی اهل ُســنت از همین نهضــت اصالحی دیوبندیه منشــعب شــد 
گرایش هــای تندتــری نســبت بــه جریــان اصیــل دارد. ایــن نهضت خــود بــه زیرشــاخه های دیگری 

تقسیم می شود، از جمله: 

کستان منشعب شده. سپاه صحابه  گروه تروریستی از جمعیت علمای اسالمی پا سپاه صحابه. این 
کــرد و عمدۀ منابع حمایتی  در زمــان حکومــت ژنرال ضیاء الحق بنیان گذاری شــد و آغاز به فعالیت 

بریلویــه مشــعل عشــق بــه 
پیامبــر؟ص؟ و اهل بیــت او را 
در وجــود خود روشــن نگاه 
داشته اند.



شمارۀ 58-57 / بهمنـ  اسفند 1397

  بازگشت به فهرست
108

فرهنگ اسـالمیفرهنگ اسـالمی

گاه  که در عربستان سعودى و خلیج فارس به سر می برند و  خود را از از ُسنی هاى افراطی و ثروتمند 
گروه جماعت علماى اســالمی  گروه جماعت اســالمی و  از ناحیــۀ فرقه هــاى متعصب داخلی )مانند 
گروه توســط حق نواز جنگوی تأسیس  گروه هاى هم عقیده با ایشــان( دریافت می کند. این  و ســایر 
گروه خود را پیروان صحابۀ رسول اهلل؟ص؟  که این  شــد. وجه تســمیۀ نام ســپاه صحابه نیز آن اســت 

می دانند.
مبارزه علیه شــیعه و عزاداری امام حســین؟ع؟ و زیر ســؤال بردن اهداف متعالی قیام آن حضرت را 
گروه از ابتدای تأســیس به صورت  گروه  دانســت؛ همچنین، این  می تــوان از مهم تریــن اهداف این 
گروه مقابله با امکان  کلی، هدف این  اختصاصــی بــه مقابله با جعفریه نهضت می پرداخت. به طور 
کســتان و تالش بــرای جلوگیــری از احقاق حقوق سیاســی و  احتمالــی قــدرت یافتــن شــیعیان در پا

مذهبی آنان بوده است. 
حق نواز جنگوی در سال 1990 م. به قتل رسید و پس از او اعظم 
گرفت. ســپاه صحابه در  گــروه را بر عهــده  طــارق مســئولیت این 
زمــان تصدی اعظم طــارق بیش از 100 مورد عملیات تروریســتی 
پنجــاب،  ایالــت  در  امــروزه  داده اســت.  انجــام  شــیعیان  علیــه 
بســیاری از حوزه هــای علمیه و مدارس دینــی تحت نظارت این 
گــروه تروریســتی اداره می شــود و مــدارس ُســنی فــراوان دیگــری 
کســتان را نیز نیروهای ســپاه صحابــه اداره می کنند و  ج از پا خــار

افراد خود را برای ترور مخالفان آموزش می دهند . 
گروه در ســال 2002 م. از سوی پرویز مشرف-رئیس جمهور  این 
کستان-به عنوان سازمانی تروریستی معرفی شد و مورد  وقت پا

گرفت. در این حمالت تعداد زیادی از اعضای ســپاه صحابه دســتگیر  کشــور قرار  حملــۀ دولــت این 
گروه فعالیت خود را با نام جدید ملت اسالمیه ادامه داد؛ اما یک سال  شدند. پس از آن، رهبر این 

گروه نیز ممنوع اعالم شد. بعد فعالیت این 
گردان وی نماز بر جسدش را با هیاهوی  کشته شد. طرف داران و شا کتبر 2003 م.  اعظم طارق در ا
کرده و خرابی بسیاری  بسیار در مقابل ساختمان مجلس اسالم آباد اقامه و به ساختمان ها حمله 

گذاشتند.  به جا 
کــن عمومــی و  ســپاه صحابــه در بمب گذاری هــا و حمــالت تروریســتی زیــاد در مســاجد شــیعه و اما
کــم ایــن مردم مظلوم و بی دفاع دســت داشته اســت و در طول این ســال ها بســیاری از ســران  ُپرترا
کشــتار هدفمنــد، عالوه بر افراد مذهبــی و دیندار،  گروه، با  شــیعه را به شــهادت رسانده اســت. این 

ســعودی  عربســتان 
که  مخالــف بریلویــه اســت 
کثریــت مطلــق اهل ســنت  ا
کستان اند. پا
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کســتان به  بســیاری از وکال، وزرا، ثرورتمندان، سیاســتمداران، و شــاعران  شــیعی را نیز در سراســر پا
شهادت رسانده است و این روش هنوز و همچنان ادامه دارد! 

کستان و نیز منطقۀ مرکزی  پایگاه های نظامی ســپاه دشــمنان اهل بیت بیشتر در مناطق جنوبی پا
گروه در زمان اوج  کز فعالیت این  که مرا گفته می شــود  کراچی اســت.  و ُپرازدحام پنجاب و مرزهای 

قدرت خود به بیش از 500 مرکز می رسیده و بیش از 100 هزار عضو داشته است. 
که هر ســال  گــروه در عالقــۀ خــود نســبت بــه صحابۀ پیامبــر؟ص؟ تا بــدان حد پیش رفته اســت  ایــن 
کنفرانــس برگــزار می کننــد و در آن مقــاالت و شــعر در وصــف یزیــد خوانــده  کنفرانســی بــه نــام یزیــد 

که درگیری میان امام حســین؟ع؟ و یزید در اصل درگیری بین دو صحابی  می شــود. آنان معتقدند 
که امام حســین؟ع؟ به دست یزید به شــهادت برسد، و بر یزید  بوده اســت و این خواســت خدا بود 

کرده است! گناهی نیست چون خواست خدا را اجرا 

کستان در اقلیت هستند، ولی تأثیر زیادی در جامعه دارند. طرف داران جریان دیوبندی در پا
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گروه  کستان-به عنوان یک  لشکر جنگوی. لشکر جنگوی )LeJ(-یکی از انشعابات سپاه صحابۀ پا
گروه توسط فعاالن سپاه صحابه، از جمله  کستان مشهور است.  این  وهابی سنی و ضّد شیعه در پا
گروه به نام  گذاری شــد. این  کرم الهوری، و غالم رســول شــاه، در ســال 1996 م. پایه  ریاض بســرا، ا
کرده و یکی از  که در دهۀ 1980 م. اقدامات ضّد شــیعی را رهبــری  حق نــواز جنگــوی نام گــذاری شــد 
کت رســید. بنیان گذاران لشــکر جنگوی  بنیان گــذاران ســپاه صحابــه بــود و در ســال 1990 م. به هال
می گفتند ســپاه صحابه از اهداف حق نواز جنگوی دور مانده و به بی راهه رفته اســت؛ بنابراین، نیاز 

کند.  که خالصانه اهداف جنگوی را دنبال  که یک سازمان دیگر تشکیل داده شود  است 
گـــروه خواهان ایجاد یک دولت اسالمی به سبک طالبان و داعش است و با  طالبان ، جنبش  ایـــن 
گروه عمدتًا شــیعیان را  کشــمیر ارتباط دارد. این  اســالمی ازبکســتان، و برخی ســازمان های نظامی 

کنون به عملیات تروریستی  کستان هدف قـرار مـی دهد و تا در پا
که قربانیان آن بیشــتر شــیعیان  مرگبار فراوانی دســت زده اســت 
مظلــوم و بی دفــاع بــوده انــد. از جملــۀ این حمــالت می توان به 
بمب گذاری های سال 2013 م. اشاره کرد که طی آن در یک سال 
کویته جانشــان را از دست دادند.  بیش از 200 هزار نفر شــیعه در 
گروه تروریســتی حملۀ تروریســتی به  یکــی دیگــر از اقدامــات این 
گروه همچنین مسئولیت ربودن   کریکت ســریالنکا بود. این  تیم 
و قتــل  روزنامه نگاران خارجــی و نیز قتل 12 نفر اروپایی را در یک 
کراچی پذیرفته و مبتکر حمله به ســفارت آمریکا  بمب گذاری در 

در  سـال 2002 م. بوده است. 
کرد،  اعظم طارق در ابتدا حمایت خود را از لشگر جنگوی اعالم 

که با اهداف صلح آمیز  ج از سپاه صحابه  کرد: »خار گروه مخالفت و اعالم  اما در سال 2003 م. با این 
کرده اند.« گروه برای اجرای قوانین اسالمی مخالف اند، لشگر جنگوی را ایجاد  این 

کشــته  ریاض بســرا-اولین امیر لشــکر جنگوی-در ســال 2002 م. در رویارویی با نیروهای انتظامی 
شد. ملک اسحق، خلیفه و جانشین او، نیز در سال 2015 م. همراه با غالم رسول شاه کشته شدند. 
گروه ممنوع اعالم شــد؛ اما لشــکر همچنان بــه فعالیت های  در ســال 2001 م، هرگونــه فعالیــت ایــن 
کانادا،  کستان، هند، استرالیا،  تروریستی خود ادامه داد. امروزه لشکر جنگوی از سوی دولت های پا

روسیه، انگلیس، و آمریکا و سازمان ملل به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است.  

ماننــد  بریلــوی،  مکتــب 
و  صلــح  طــرف دار  تشــیع، 
جهــان  مســلمانان  اتحــاد 
است.
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کستان  مـــتنوع و پویـــا هســتند. برخی از آنها به عملیات تروریستی با  گروه های  سیاســی پا طالبان. 
گروه های دیگر اساسًا بـه مـنظور مقابلۀ داخلی و خارجی شـکل یـافته اند.  اهداف ویژه می پردازند و 
گروه هاســت  کــه رهبــر آن بیــت اهلل محســود اســت، از جملۀ این   ،)TTP( کســتان تـــحرک طالبــان پا
گروه   کـــستان متهم شده اســت.این  کــه بــه ترور بی نظیر بوتو و انجام حمالت انتحاری در ســـراسر پا
گروه ها دارای اهداف مشترکی  کـه نـیروهای مـحلی طـالبان مـتحد شدند. این  زمانی به وجـود آمـد 
مانند  اجرای شریعت )قوانین اسالمی( هـستند.گـروه تـحریک نفاذ شریعت  محمدی )TNSM(  یک 
گروه، به  کستان دنبال می کند. این  کـــه اهـداف مـشابهی را در پا گروه ُسنی طـــرفدار وهـــابیت اسـت 
کند. نیروهای دولتی  رهبری موالنا فضل اهلل،  توانســته  اســت دولتی موازی در منطقۀ  سوات  ایجاد 
کستان اقداماتی علیه بیت اهلل و فـضل اهلل صورت داده اند، اما موفقیت چشمگیری در این راستا  پا

ارائه نکرده اند.
کســتان، هماننــد طالبان افغانســتان، پشــتون هایی  طالبــان پا
کستان در مرز با افغانستان  که در مناطق شمال غربی پا هستند 
زندگــی می کننــد. در واقــع، 13 جناح طالبــان از مناطق مختلف 
گروهــی واحــد بــه نــام طریــق  کســتان در بطــن  شــمال غربــی پا
گرد هــم آمده و  کســتان  کســتان یــا جنبــش طالبان پا طالبــان پا
کــه در وزیرســتان جنوبی  تحــت فرماندهــی بیــت اهلل محســود، 
در مــرز افغانســتان اقامــت دارد، عمــل می کننــد. وی، از زمــان 
خ اســالم آباد در ژوئیــه  کســتان بــه مســجد ســر حملــۀ ارتــش پا
2007 م، مســئول موجــی از بمب گذاری هــای انتحــاری در ایــن 
گفته می شــود قتل بی نظیــر بوتو- کشــور شــناخته شده اســت. 

کســتان-که در دســامبر 2007 م. در ســوءقصدی در راولپندی جان باخت را  نخســت وزیر ســابق پا
نیز او تدارک دیده است.

کشــته  که به  یکی از حمالت مرگبار طالبان حمله ای تروریســتی به مدرســه ای در شــهر پیشــاور بود 
کثر آن ها را فرزندان اعضای ارتش  که ا کارکنان این مدرسه انجامید  شدن 144 نفر از دانش آموزان و 
که ســخنگوی طالبــان برای این اقدام تروریســتی آورد بســیار  کســتان تشــکیل می دادنــد. دلیلی  پا
که رسول اهلل  کار را انجام دادیم  کفار همان  کرده، و با این  عجیب بود: »ما به سنت رسول اهلل عمل 
کــودکان بنی قریظه  کــه در زمــان پیامبر؟ص؟ به زنــان و  کفــار بنی قریظــه انجــام دادنــد!« در حالی  بــا 

کوچک ترین تعرضی نشد.

شاه ولی اهلل از هند و محمد 
بن عبدالوهاب از عربستان 
مدینــه  در  زمــان  یــک  در 
تحصیل می کردند.
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که پس از روبه رو شدن با مقاومت شدید  گروه تروریستی نوپاست  کستان یک  داعش. داعش در پا
کاهــش نیــرو از طریق فضای مجــازی، برای جــذب نیرو در  کشــورهای عــراق و ســوریه و  مردمــی در 
کــرد و موفــق به فریــب دادن جوانــان زیــادی، حتی جوان هــای تحصیل کــرده و از  کســتان اقــدام  پا
کستان هنوز مشخص و قطعی نیست و  خانواده های لیبرال، شده است. شمار اعضای داعش در پا

تعداد این افراد را بین دو تا سه هزار نفر تخمین زده اند. 
کشور در حال  که دولت این  کستان زمانی دیده شد  گروه تروریستی داعش در پا نشانه های حضور 
ســرکوب تحریــک طالبــان بود. زنان و دختران جامعۀ حفصه اســالم آباد پیامی بــه ابوبکر البغدادی 
خ(، مسجدی نظامی برای  فرستادند. جامعۀ حفصه، مدرسه ای در نزدیکی الل مسجد )مسجد سر
کســتان اســت. در انتهای این پیام اعالم می شــود:  گروه های تروریســتی در مرکز پا جذب نیرو برای 

کن.«  کم  کستان و در همه جا حا »خدایا، داعش را در پا
کســتان دعــوت  البتــه جامعــۀ حفصــه ســرکردۀ داعــش را بــه پا
کســتان بــه حضــور  گــزارش محرمانــۀ دولــت پا کرده اســت، ولــی 
بــه  نیــز  بلوچســتان  والــی  دارد.  اشــاره  کشــور  ایــن  در  داعــش 
گســتردۀ داعش در  کشــور دربارۀ حضور  آژانس هــای امنیتی این 
مناطق قبیله ای هشــدار داده اســت. وی همچنیــن از همکاری 
گــروه تروریســتی بــا مقامــات محلــی بــرای اجــرای عملیات  ایــن 
تروریســتی علیــه اقلیت هــای مذهبــی و ســاختمان های دولتی 
که برای اولین بار، تبلیغات  خبر داده اســت. این درحالی اســت 
کستان  داعش به صورت همزمان در پیشــاور و مناطق قبایلی پا
گســترده شــدن اســت؛ عــالوه بــر ایــن، در الهــور نیــز دو  درحــال 

کستان چهار پرچم داعش  مظنون به پخش و نصب پوسترهای داعش دستگیر شده اند و پلیس پا
کشیده است. کیلومتری اسالم آباد پایین  را در نزدیکی ساختمان دولتی در 32 

که  کرده  گروه اعالم  کرده  اســت. این  کســتان نیز پشــتیبانی خود را از داعش اعالم  تحریک طالبان پا
که ممکن باشــد از شــما حمایت می کنیم.«  »ما با شــما هســتیم و با مجاهدین خود و هر طوِر دیگر 
کستان شاخۀ اورکزی-به عنوان  در ژانویۀ 2016 م، حافظ سعید خان-سرکردۀ تحریک طالبان پا
کســتان  ســرکردۀ داعــش در افغانســتان انتخاب شــد. پنــج فرمانده و ســخنگوی تحریک طالبان پا
نیز، مانند حافظ ســعید، به داعش در افغانســتان پیوســتند. البته ســعید خان در حملۀ پهپاد در 

کشته شد.  گذشته  گوست سال  آ

و  ســلفی  جریان هــای 
دیوبندیــه  از  تروریســتی 
منشعب شده اند.
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گروه تروریستی، به جای  گرفته است. این  کستان به عهده  داعش مسئولیت چندین حمله را در پا
کســتان بــرای انجام عملیات تروریســتی، نیروهــای خود را از  اعــزام جنگجویــان خود از ســوریه به پا
طریق دنیای مجازی و شبکه های محلی جذب می کند. در یکی از خونین ترین حمالت داعش در 
کشــته و صدها نفر  گذشــتۀ میالدی، 88 نفر  کســتان در زیارتگاه لعل شــهباز قلندر در اوایل ســال  پا
که  کســتان انجام شــد  زخمی شــدند. این حمله ســه هفته بعد از عملیات انتحاری در بازاری در پا
کشــته شــدند. مسئولیت آن حمله را لشکر جهنگوی و تحریک طالبان  25 نفر از مردم عادی در آن 

گرفتند.  کشور هستند-به عهده  کستان-که شرکای داعش در این  پا

کرده  کنون بیش از 300 نفر از عامالن داعش را دســتگیر  کســتان مدعی اســت تا که ارتش پا در حالی 
کستان به  گرفته اســت، شــمار تلفات حمالت داعش در پا گروه تروریســتی را  گســترش این  و جلوی 
کســتان مواضع متناقضــی در رابطه با داعش  بیــش از 800 نفــر می رســد. مقامات دولتی و امنیتی پا
کشــور را بی اهمیت دانســته یــا حتی حضور آن را تکذیب  کرده اند: برخی خطر داعش در این  اتخــاذ 

کرده اند. کرده اند، و برخی نیز به وخامت اوضاع اذعان 

کستان منشعب شد و مورد حمایت  سپاه صحابه، که یک گروه تروریستی است، از جمعیت علمای اسالمی پا
ثروتمندان عربستان سعودی است.
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گروه های تروریستی پیوسته اند. می توان  کستان به این  در طول این سال ها، هزاران جوان ُسنی پا
گروه های تروریســتی مزبور، عالوه  گرایش جوان های افراطی اهل ُســنت به  گفت  یکی از دالیل مهم 
کثریت آنان در مدارس دینی با چنین رویکــردی درس خوانده اند، حمایت های بی دریغ  بــر اینکــه ا
کشــور  که شــامل حــال این جوان هــا می شــود. به هر حال،  کشــور عربســتان اســت  مــادی از طــرف 
کم با شــغل های محــدود و حقــوق و درآمد نه  کشــور به شــدت ُپرترا کســتان از نظــر جمعیــت یک  پا

کفاف هزینه های باال را نمی دهد.   کثر اوقات  کشور در ا چندان باالست و درآمدها در این 

ضّد اهانت به ساحت رسول اهلل؟ص؟
کارشــان  که  کســتان پدیــد آمده اســت  کنــار پا گوشــه  گــروه متعصبــی )غالبــًا از اهل ُســنت( در  اخیــراً 

کنون افرادی زیادی، به  کان رســول اســت. تا مجازات علنی هتا
کرده اند، علنًا در  جــرم اینکه به ســاحت پیامبر؟ص؟ بی احترامــی 
کشته شده اند. بعضی از این افراد اصاًل  کن عمومی  خیابان و اما
بــه ســاحت آن حضرت توهیــن نکــرده و تنها به دالیل سیاســی 
گروه خودجوش می شــوند؛ به عنوان مثال، مشــال  قربانــی ایــن 
بــه سیســتم نابرابــر دانشــگاه اعتــراض  کــه  خــان، دانشــجویی 
ک  داشــت، طی یک توطئه توسط دست اندرکاران دانشگاه هتا
به ســاحت رسول اهلل؟ص؟ اعالم و توســط دانشجویان در مأ عام 

کشته شد. 

بی دینی
کشتار بی دریغ مردم )فقط  کستان دین اسالم بوده اســت؛ اما بی عدالتی و  کشور پا اســاس تشکیل 
بــه خاطــر اینکه شــیعه، مســیحی، یهــودی، بودایی، یا هنــدو هســتند( و از همه مهم تر نفــوذ افکار 
کرده است( عده ای از جوان های  کستان راه پیدا  غربی توسط رسانه ها )که دیگر به هرخانه ای در پا
کرده  گریزان  که معمواًل از قشر روشنفکر و لیبرال و بعضًا از شیعه هستند را از دین بیزار و  کشور  این 
کل  کرده اســت. طبق آماری، در ســال 2005 م، تنها یک درصد از  و آنان را به بی دینی و ارتداد وادار 

کستان بی دین بودند؛ اما این آمار در سال 2012 م. به دو درصد افزایش یافته است. جمعیت پا
گونــی خود را بی دیــن معرفی می کننــد، از جمله اینکه  گونا امــروز بســیاری از جوان هــا بــرای اهداف 
کشته  گروه مقابل  که یا توســط  که این به خاطر شــیعه یا ُســنی بودن آن هاســت  بعضًا فکر می کنند 
می شوند یا نابرابری های زیادی را تحمل می کنند. به نظر ایشان، بی دین بودن بهترین دین است.  

مبارزه با تشــیع بیش از 500 
مرکــز و بیــش از 100 هــزار نفر 
عضو داشته است.
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کریــم در اجتماعات  گرفتن آیات قرآن  گــروه انزجــار خود را از مذهب اعــالم می کنند و با ســخره  ایــن 
کارشــکنی های  کارهــای تبلیغــی روحانیــون نیــز موانعــی ایجــاد می کننــد و خــود را با  خودشــان، در 

متفاوت در صحنه نشان می دهند. 

کمونیسم
کلکتــۀ هنــد تشــکیل شــد. ســجاد  کســتان )CPP( در مــاه مــارس 1948 م. در  کمونیســت پا حــزب 
کمونیســت )1904-1973 م.(-از اولین بنیان گذاران و  ظهیر-نویســنده، انقالبی، مارکسیســت، و 
کمونیســت هند افراد  کســتان، حــزب  کمونیســت پا رئیــس ایــن حزب بود. در زمان تشــکیل حزب 
کنند.  کمک  کارهای حزب نوپا به آن ها  کرد تا در تأســیس و  کســتان اعزام  مورد اعتماد خود را به پا

کســتان  خ در پا که انقالب ســر هــدف اصلی تشــکیل این حزب، 
بود، با شکســت مواجه شد. از بزرگ ترین دالیل شکست و عدم 
کیفر بیشتر سران آن به جرم  موفقیت آن را می توان دستگیری و 
توطئــه و برکنــاری لیاقــت علــی خان-نخســت وزیر و پایه گذاری 
دولت سوسیالیســت به سبک شــوروی و ایران-دانست. چون 
کســتان و هم  کســتان با آمریکا خوب بود، هم پا ارتباط دولت پا
که در صورت چنین انقالبی، نفوذ شــوروی  آمریــکا نگــران بودند 

کستان زیاد خواهد شد.  در پا
کــردن بیشــتر افــراد و توطئه گــران  پــس از دســتگیری و زندانــی 
راولپندی در ســال 1951م، این حزب ضعیف شــد؛ اما همچنان 
بــه فعالیــت خــود در خفا ادامــه داد. افــراد اثرگــذاری مانند جام 

که حسن ناصر و  ساقی و پس از آن حسن ناصر و نذیر عباسی رهبری این حزب را بر عهده داشتند 
کشته شدند و جام ساقی سال ها زندانی و دچار مشکالت روانی  نذیر عباسی توسط افراد اطالعات 

و فلج شد. 
کســتان پــس از اقبــال  عــالوه بــر ســجاد ظهیــر، فیــض احمــد فیض-یکــی از بزرگ تریــن شــاعران پا
الهوری-نیز از طرفداران این حزب بوده و به اتهام شرکت در توطئه راولپندی زندانی و بعد تبعید 
کمونیست )CMKP( ادغام  ِکّسان  کستان در سال 1995 م. در حزب مزدور  کمونیست پا شد. حزب 

شد. 
کمونیست فاقد نفوذ و اثر بوده است. البته  کستان را در نظر بگیریم، حزب  گر جمعیت مسلمان پا ا
کســتان  کمونیســت پا کشــور فعالیت انجام می دهند و حزب  کمونیســت در  امــروزه نیز جوان هایی 

کســتان  پا جنگــوِی  لشــگر 
یکی از انشــعاب های ســپاه 
صحابــه اســت و در جهــت 
بــر  تکفیــری  مأموریت هــای 
اســاس اعتقادات وهابیت، 
برای مبارزه با تشیع فعالیت 
می کند.
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کمونیسم  که  کرده اند  طبق قانون اساسی به ثبت رسیده است، اما دیگر همه این حقیقت را قبول 
کستان تأثیرگذار نبوده و فقط در حّد اسم فعالیت دارد. در پا

لیبرالیسم
کستان. محمد  کشور پا که تأســیس خوِد  کســتان همان اندازه قدیمی اســت  تاریخ لیبرالیســم در پا
علی جناح خود یک شــخص لیبرال بود؛ اما به خاطر اقتضائات سیاســی آن زمان، از دین و مذهب 
گرفت. تمامی دولت هــای قبل از ضیاء  کار  کشــور مســلمان بــه  کرده و آن را برای تأســیس  حمایــت 
گرایش بیشــتری داشــتند تا مذهب، و معتقد جدایی دین از سیاســت بودند.  الحق به لیبرالیســم 
کاماًل لیبرال بود و همین بهانه ای به دست ضیاء الحق داد  دولت ذوالفقار علی بوتو خود یک دولت 

کرده و امور مملکت را در دســت بگیرد. امروز  کودتا  تــا علیــه بوتو 
گرایش شدیدی به لیبرالیسم دارند  نیز صدها هزار نفر از هر قشر 

گونی انجام می دهند.  گونا و در این راه فعالیت های 

کستان 1. حزب مردم پا
کســتان، حزب مردم  مهم تریــن و ُپرنفوذ تریــن حزب لیبرال در پا
 Pakistan People’s :کســتان پیپلز پارتــی کســتان )در اردو: پا پا
کــه در ســال 1970 م. توســط ذوالفقــار علــی بوتــو  Party( اســت 

تأسیس شد. ایدۀ این حزب بر »اسالم عقیدۀ ماست، دموکراسی 
سیاســت ماســت، سوسیالیســم اقتصاد ماســت، و همــۀ قدرت 
کســتان معتقد  برای مردم اســت« بنا شده اســت. حزب مردم پا

که ژنرال ضیاء الحق توانســت با شــعار  به جدایی دین از مذهب اســت. با انتقاد به همین نکته بود 
کشته شدن ضیاء الحق  کرده و دولت ذوالفقار علی بوتو را از میان بردارد. پس از  کودتا  اسالم گرایی 
کشــور شــد؛ اما پس از دو دوره نخســت وزیری، در  در یک ســانحۀ هوایی، بی نظیر بوتو نخســت وزیر 
کنون پسر، او بالول بوتو زرداری، ریاست این حزب را بر  ســال 2007 م. در شــهر راولپندی ترور شــد. ا

عهده دارد.

کستان 2. حزب لیبرال پا
کــه در ســال 2012 م. توســط 11 نفــر فعــال این  کســتان )PLP( یــک حــزب نوپاســت  حــزب لیبــرال پا
کمپین های متعددی  گاه ســازی در این زمینه  عرصه تأســیس شــد. این حزب برای جذب نیرو و آ

در  داعــش  و  طالبــان 
کستان فعالیت می کنند. پا
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کــرده اســت. ریاســت ایــن حزب بر عهدۀ ارشــاد علــی میمن و دفتــر مرکزی آن  کشــور اجــرا  کّل  را در 
 LSO: Liberal Students( کراچی اســت. بخش جوان این حزب به نام ســازمان جوانان لیبرال در 

Organization( فعالیت انجام می دهد.

گرایش های مختلف و با فعالیت مثبت و منفی  کســتان با  کشــور پا خالصه اینکه امروزه جوان های 
کشــور ادا می کنند، اما در زمان های آینده تاریخ  خود ســهم خویش را در پیشــرفت یا عقب ماندگی 

که نقش مثبت خود را به خوبی انجام داده باشند. فقط از آن هایی نام خواهد برد 

منابع
کســتان«، مطالعــات 	  مالزهــی، پیــر محمــد )1384(. »بررســی مکاتــب و احــزاب اســالمی در پا

راهبردی جهان اسالم، ش 24، زمستان 1384.
کابــک؛ عباســی دهبکــردی، عزیــز )1389(. »   عـــوامل  مؤثــر بــر پیدایــش تروریســم در 	  خبیــری، 

کستان«، پژوهش نامۀ روابط بین الملل، تیر 1389. پا
میقانــی )1369(. »بریلوی ها و حزب جمعیت علمای اســالم«، مجلۀ دانشــگاه انقالب، شــمارۀ 	 

81، آذر و دی 1369.
حیدری نســب، محمدباقــر )1392(. تضــاد عقایــد احنــاف با وهابیــت در موضوع توســل، مجلۀ 	 

سراج منیر، شمارۀ 9، بهار 1392.
کسپرس.	  روزنامۀ ا
روزنامه دان )انگلیسی(.	 
خبرگزاری تسنیم.	 
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که مصرف زدگــی و بی توجهی به  تجربۀ تمدن های بشــری نشــان می دهــد 
شــیوه ها و نــوع مصــرف تولیــدات در جامعــه می توانــد ســقوط و فروپاشــی 
کشــور بــرای مقاوم ســازی اقتصاد  جوامــع را بــه همــراه داشــته باشــد و هــر 
که  نیازمنــد یــک الگوی مصرف صحیح اســت. این موضوع در حالی اســت 
اقتصــاد مقاومتی در جمهوری اســالمی ایران ارتباط وثیقی با شــیوه و نوع 
کرانه می تواند وســعت رزق  که مصرف صحیح، اعتدالی، و شــا گونــه ای  مصــرف در جامعــه دارد؛ به 
کرانه در فرایند اقتصاد مقاومتــی می تواند برکت  و برکــت اقتصــادی را به ارمغــان بیاورد. مصرف شــا

کاهش دهد.  اقتصادی را به همۀ آحاد ملت هدیه بخشد و شکنندگی اقتصاد ملی را 
کتابخانــه ای، به ایــن موضوع  مقالــۀ حاضــر، بــا بهره گیــری از روش تحلیلی-توصیفــی و مطالعــات 
کــه نــوع مصــرف در فراینــد اقتصاد مقاومتی چــه تأثیری بــر جامعه دارد. ایــن موضوع از  می پــردازد 
کفران نعمت مورد بررســی قــرار می گیرد و تأثیر هرکــدام از این الگوهای  کرانه و  دو منظــر مصــرف شــا

گرفت. کت اقتصادی مورد مداقه قرار خواهد  مصرف بر روند برکت یا هال

به جای مقدمه: عبرت از تجارب تاریخی
یدّنكم«  ّبكم ألن شكرمت الز امروز وظیفۀ شکر یکی از بزرگ ترین وظایف ماست. »و اذ تأّذن ر
کردید ازدیاد نعمت  گر شکر  خیلی آیۀ مهمی است: هم تشویق است، هم تهدید است. ا
کردید عــذاب خدا  کفــران  گر  دنبالــش هســت و بــرکات الهــی پی درپــی خواهــد رســید، ا

دنبالش است )رهبری، 85/3/29(.

که اسراف و زیاده روى در مصرف اقتصاد جامعه را تباه می کند،  تاریخ اقتصادی بشر نشان می دهد 
و مهم تــر اینکه جامعه را به ســوى رفاه زدگی و تجمل پرســتی ســوق می دهد و ایــن از عوامل حتمی 
که جامعه از ارزش هاى معنوى و اخالقی تهی شــود و  ســقوط یک جامعه اســت و ســبب می شــود 
از خــدا و مکتــب انبیــا فاصله بگیرد. بــراى بازدارى جامعه از اســراف و زیــاده روى در مصرف، ضمن 

کرانه و برکت اقتصادی  مصرف شا
در روند اقتصاد مقاومتی

سید محمدجواد 
قربی )دانش آموختۀ 

کارشناسی ارشد 
پژوهشکدۀ امام 
خمینی و انقالب 

اسالمی(
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کار نهی می کند، می فرماید: »خداوند اسراف کاران را دوست ندارد و آن ها را در  اینکه مردم را از این 
که خدا آن ها را  کافران و ستمگران و فاسقان قرار می دهد.« در آیات مختلف نیز چنین آمده  ردیف 

دوست ندارد )جعفری، 1376: 44/4(.
ویل دورانت در نگاهی به تاریخ جهان می گوید: 

یک ملت با سخت کوشــی به وجود می آید و با خوش گذرانی نابود می شــود. ورن و بدیان 
که باعث رشد یک تمدن می شوند سخت کوش، منضبط،  اعتقاد دارند نسلی از انسان ها 
که باعث نابودی یک ملت می شوند فرصت طلب، ولخرج، و  کم هزینه هستند و نسلی  و 
خوش گذران هستند و قناعت را عیب می دانند. چنین ملتی از درون تهی شده است و در 

مقابِل هرگونه ِاعمال قدرت خارجی آسیب پذیر است )اسماعیل زادۀ اصل، 1392(.

پس اسراف و اتراف مقدمۀ سقوط ملت هاست. بررسی و تحلیل بیشتر وسایل حیاتی جامعه ممکن 
گاهی و هشیاری افراد آن جامعه شود؛ از این رو، دانشمندان و جامعه شناسان  است بهتر موجب آ
کتاب های خود به بررســی و تحقیــق این موضوع  اســالمی از ایــن وظیفــۀ بــزرگ غفلــت نکــرده و در 
کتاب معــروف خود )مقدمۀ ابن خلــدون(، در فصل هجدهم  حیاتــی پرداخته انــد. ابن خلدون، در 
بــاب دوم، تحــت عنــوان »فراخــی معیشــت و تجمل و فرو رفتــن در ناز نعمــت از موانع پادشــاهی و 

کشورداری است« می گوید: 
هــرگاه قبیلــه ای بــه نیــروی عصبیــت خویش به برخــی از پیروزی هــا نائل آیــد، به همان 
میــزان به وســایل رفاه دســت می یابد و بــا خداوندان ناز و نعمت و توانگران در آســایش 
که به دســت می آورد  و فراخی معیشــت شــرکت می جوید؛ و به میزان پیروزی و غلبه ای 
که دولت به آن قبیله اتکا می کند از نعمت و توانگری دولت بهره و ســهمی  و به نســبتی 
که هیچ کس نتواند در  گــر دولــت از لحاظ قدرت و نیرومندی در حدی باشــد  می بــرد؛ و ا
کمیت  بازســتاندن فرمانروایی یا شــرکت ُجســتن در آن طمــع بندد، آن قبیله نیــز به حا
که دولت روا می دارد از نعمت  دولت اعتراف می کند و به همین اندازه خرســند می شــود 
گردآوری خراج ها شــرکت دهــد و دیگر آرزوهای  بهره منــد شــود و اعضــای آن قبیلــه را در 
که به درجات و مناصب دولت یا به دســت آوردن موجبات آن  بلند در ســر نمی پروراند 
که نعمت و عادات و شیوه های پادشاهی  نائل آید؛ بلکه تنها همت آن قبیله این است 
گیرد و هرچه بیشــتر بر مقدار آن ها بیفزاید  را در ســاختمان ها و پوشــیدنی های نیکو فرا
کــه به چنگ  کــردن و زیبایــی آن هــا، به تناســب ثروت و وســایل نــاز و نعمتی  و در بهتــر 

گردد.  می آورد، بکوشد و از متفرعات آن ها برخوردار 
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کاســته می شــود  که در این صورت، رفته رفته از خشــونت بادیه نشــینی قبیله  پیداســت 
که  گشــایش و رفاهی  و عصبیــت و دلیــری آنــان به سســتی و زبونــی تبدیل می گــردد و از 
خداوند به ایشان ارزانی می دارد متنعم و برخوردار می شوند؛ و فرزندان و اعقاب ایشان 
که به تن پــروری و بــرآوردن نیازهای  نیــز بــه همین شــیوه پــرورش می یابند، بدان ســان 
که در رشــد و نیرومندی عصبیت ضرورت  گــون خویــش می پردازنــد و از دیگر اموری  گونا
گیر می شــود و  دارد ســر بــاز می زننــد تا اینکه ایــن حالت چون خوی در سرشــت آنان جا
آنگاه عصبیت و دالوری در نسل های آیندۀ ایشان نقصان می پذیرد، تا سرانجام به کلی 
زائــل می گــردد و ســرانجام زمــان انقراض آنان فرا می رســد؛ و بــه هر اندازه بیشــتر در ناز و 
نعمــت و تجمل خواهــی فــرو رونــد به همان میزان بــه نابودی نزدیک تر می شــوند تا چه 
رســد به اینکه داعیۀ پادشــاهی در ســر داشته باشــند؛ زیرا عادات و رسوم تجمل پرستی 
و غرق شــدن در ناز و نعمت و تن پروری شــدت عصبیت را )که وسیلۀ غلبه یافتن است( 
گــردد نیــروی حمایــت و دفاع قبیلــه نقصان  در هــم می شــکند، و هــرگاه عصبیــت زائــل 
می پذیرد، تا چه رســد به اینکه به توســعه طلبی برخیزند و آن وقت ملت های دیگر آنان 
که فراخی معیشت و تجمل خواهی  را می بلعند و از میان می برند؛ بنابراین، آشــکار شــد 

کشورداری است )ابن خلدون، 1347-1345: 267-8/1(. از موانع پادشاهی و 

رویکرد مفهومی و نظری

2-1. برکت در جهان بینی توحیدی اقتصاد مقاومتی
اســباب این جهان به ظواهر و مادیات منحصر نیســت. در ماورای عالم مادی، امور دیگری به نام 
کــه ارتباطی بــس دقیق با مادیــات و ظرافتی قابل تحســین دارد. یکی از این  معنویــات وجــود دارد 
کار رفته اســت.  کــه در قرآن به صورت های مختلف به  امــور معنوی واژۀ برکت و مشــتقات آن اســت 
که در  )زاهری، 1390: 4-5( برکت یکی از ُپرکاربردترین مفاهیم اقتصادی در ادبیات اســالمی اســت 
گرفته شده اســت.  کیفی در رزق در نظر  کّمی و  کار رفته اســت و معادل ازدیاد  حوزه های مختلف به 
کــه از فعالیت هــای اقتصادی شــان حاصل می شــود اثر  عمــال غیــر اقتصادی انســان ها بــر نتایجی  اَ
مســتقیم دارد و در میــزان بهــره منــدی آن ها از منافع مالی آن فعالیت ها مؤثر و بر رشــد اقتصادی و 

فرایند اقتصاد مقاومتی اثرگذار است )نک: نجفی، 1393: چکیده(. 
برکــت بــه معنای فیض فراوان اســت. مفســران قــرآن برکت را به معنای خیر ســودمند دانســته اند. 
)محیطــی، 1391: 6؛ رک: هــادوی، 1393: 56-57(. برکــت به معنای پایــداری خیر الهی در چیزی 



شمارۀ 58-57 / بهمنـ  اسفند 1397

  بازگشت به فهرست
121

فرهنگ اسـالمیفرهنگ اسـالمی

که هر انسان مؤمن از خدا دارد. برکت در یک چیز خوب  است و رشد و افزایش آن درخواستی است 
کامل از آن است )میرزایی، 1393: 6(. به اعتقاد  به معنای پایداری خیر و رشد و بهره گیری بهینه و 

مطهری، برکت  عبارت از نمو در خیر است )مطهری، بی تا: 563/17(.

نوع برخورد با نعمت های الهی در پیشرفت های الحادی و موحدانه
در قرآن مجید دو نوع پیشرفت اقتصادی تبیین شده: 

یکی در چارچوب جهان بینی توحیدی است، یعنی برای جامعۀ موحد و مؤمن محقق 	 
می شود که خیر و برکت برای آن هاست و عالوه بر دنیا در آخرت نیز نصیب آن ها می شود. 

نــوع دوم از پیشــرفت اقتصادی در چارچــوب جهان بینی الحادی بــرای ملحدان ایجاد 	 
که همان سنت استدراج و عذابی در ظاهر نیکوست.  می شود، 

کالمی پیشــرفت اقتصادی در چارچوب جهان بینی توحیدی و الحادی بررســی آن دســته  از  مبانی 
که شامل  که منجر به این دو پیشــرفت اقتصادی شــده و زمینۀ آن ها را فراهم می کند؛  عقاید اســت 
مبانی خداشــناختی، انسان شــناختی، و فرجام شــناختی می شــود. مبانی خداشــناختی پیشرفت 
که موجب بروز پیشرفت اقتصادی برای مؤمنان و  اقتصادی آن دســته از افعال و ســنن الهی اســت 
ملحدان می شــود. ســنت امداد در هر دو پیشــرفت مشترک است، اما ســنت رزق موجب پیشرفت 

توحیدی و سنن ِامهال و مکر و عذاب موجب پیشرفت الحادی می شوند. 
که مشمول  گی های اعتقادی و عملی انســان هایی اســت  مبانی انسان شناســی پیشــرفت بیان ویژ
هریــک از دو نــوع پیشــرفت اقتصادی  می شــوند. این تعریــف جدید به نظر می رســد. ایمان و تقوا و 
کتاب آســمانی و... موجب پیشــرفت توحیدی، و نســیان و تکذیب و اتراف موجب پیشــرفت  اقامۀ 
الحادی می شوند. عقاید موحدان و ملحدان نسبت به فرجام دنیا و قیامت مبنای فرجام شناختی 
کنار ســایر عقاید آن ها منجر به پیشــرفت توحیــدی یا الحادی  که در  پیشــرفت را تشــکیل می دهــد 
می شــود. در مقولــۀ پیشــرفت، پرداختــن بــه ایــن عنــوان نیــز جدیــد اســت. ایمــان بــه روز قیامــت 
کــی از ایــن روز پیشــرفت توحیــدی، و تکذیــب قیامــت پیشــرفت الحــادی را نتیجه می دهد  و بیمنا

)کاشانی، 1392: چکیده(.
بــه تناســب اهمیــت و مکانــت ممتــاز پیشــرفت اقتصــادی در سرنوشــت جامعــۀ انســانی، بحــث از 
کفران نعمت، ناسپاســی،  موانع توســعۀ اقتصادی نیز از اهمیت و جایگاه واالیی برخوردار اســت و 
و سرمســتی از نعمــت از جملــه آســیب های جدی اقتصاد اســالمی و مقاومتی محســوب می شــوند 
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)ایمانی یامچی، 1390(. با این اوصاف، در پیشــرفت موحدانه )که توحید و معنویت در فرایندهای 
کم اســت( شــکر نعمت و-به تبــع آن-برکت اقتصــادی وافر اســت. در نقطۀ مقابل،  اقتصــادی حا
کفــران نعمت و عــدم معنویت در فرایندهــای اقتصادی(  در اقتصــاد ملحدانــه و الحــادی )به دلیل 

کم و شکنندگی آن بسیار زیاد است. بی برکتی و تشویش بر اقتصاد ملی حا
که در معرض آزمایش های الهی )نظیر بالیای  که فرد یا جامعه ممکن است  البته باید توجه داشت 
گیرند؛ اما با صبر و  کمبود اقتصادی، نقص مــال و نفس و ثمر، و...( قــرار  طبیعــی، ابتــال بــه ناامنی، 
که دســت یابی به رزق وســیع  اســتقامت در برابر این مصائب، می توان از پاداش الهی برخوردار شــد 

یکی از آن هاست )جوادی آملی، 1394: 232-211(.

مصرف اعتدالی و شکر نعمت، بسترهای ازدیاد برکت در اقتصاد مقاومتی
کــه ایجادکننــدۀ برکــت در سیســتم اقتصــادی اســت مصــرف اعتدالــی و شــکر  یکــی از چیزهایــی 
که ســپاس و شــکر نعمت های  نعمت های الهی )نک: حســینی، 1385: 31/11-35( اســت. هرقدر 
بی کران الهی در خشــکی و دریا و آســمان و زمین و زیِر زمین افزون شــود، برکت هم ازدیاد می یابد. 
یکــی از راهکارهــای افزایــش برکــت در جامعۀ ایمانی انفاق اســت و باید اذعان داشــت یکــی از ارکان 
ایمــان بــه شــمار مــی رود و طبق آیات قرآن هم ســنگ نماز و جهاد در راه خداســت. این اهمیت به 
که انفاق عالوه بر تأثیر تربیتی و خودسازی فردی آثار اجتماعی و اقتصادی بسیاری  این دلیل است 
نیز همراه دارد. انفاق یک اصل بســیار مهم و ارزشــمند از اصول اخالقی اســالم است و نقطۀ مقابل 

آن رباست. انفاق، برخالف ربا، نشر رحمت و محبت و نظم و امنیت اجتماعی است. 
کبیره دیگر تا این حد مورد  گناهان  که  کرده است، تا آنجا  کریم ربا را به شدت نهی  خداوند در قرآن 
که آثار  کیدهای بســیار قرآن بر حرمت ربا این اســت  نکوهش و مذمت واقع نشــده اند. علت این تأ
عمال  کبیره تنها بخشی از ابعاد زندگی آدمی )از جمله، فساد ظاهری جامعه و اَ گناهان  شــوم ســایر 
کم شــدن دشــمنان اســالم« بنیان دین و نظام اجتماعی  ظاهری افراد( را در بر می گیرد و »ربا و حا
انســانی را مختــل می ســازد. خداونــد خیــر و برکــت را از اموال رباخــواران می گیرد و رباخواری ســبب 

بطالن عبادات ایشان می شود )رشید مرادی الوار، 1393( و برکت از جامعه رخت بر می بندد.
که در چارچوب  براســاس اندیشــه های برخی از متفکران اسالمی و ایرانی، شــرط اساسی این است 
که اقتصــاد مقاومتی در  گفته می شــود  گــر  نگــرش اســالمی بــه اقتصــاد مقاومتی بنگریــم. در واقع، ا
گی های اقتصاد اسالمی در اقتصاد مقاومتی  چارچوب اقتصاد اسالمی محقق می شود، پس باید ویژ

نیز وجود داشته باشد. 
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گی عمده وجود دارد: ُشــکر، عدالت، و معنویت. شــکر یک واژۀ اســالمی  در اقتصاد اســالمی ســه ویژ
اســت و بــه زبــان اقتصــاد یعنــی اســتفادۀ بهینــه از امکانــات و مدیریــت صحیــح منابع. البتــه آنچه 
در اقتصاد اســالمی مورد توجه اســت شــکر عملی اســت. )شــکر در فراینــد اقتصاد مقاومتــی باید در 
ســه حــوزه نمود داشــته باشــد: شــکر قلبی، شــکر زبانــی، و شــکر عملی؛ در عیــن حال، ارتباط شــکر 
نعمت هــای الهــی با احســان و انفــاق ملی می تواند یــک اقتصاد مقــاوم، پویا، و متعالــی را به وجود 
کرده اند  که مقــام معظم رهبری ابــالغ  کلــی اقتصــاد مقاومتی  آورد.( ایــن مفهــوم در سیاســت های 
که تعادل پایدار درونی را تضمین می کند  گی های اقتصاد مقاومتی  نیز مشــهود اســت. از جمله ویژ
کلی  که می بینیم، سیاست های  عدالت اســت. عدالت جزء الینفک اقتصاد اســالمی اســت و چنان 
اقتصاد مقاومتی نیز در چهار بند به آن پرداخته و افزایش سطح درآمد اقشار مستضعف و متوسط 
ح  کید قرار داده است. در حقیقت، می توانیم دو نوع الگو را در اقتصاد و سبک زندگی مطر را مورد تأ
که رهبر  که یکی اقتصاد رحمانی یا وحیانی و دیگری اقتصاد نفسانی است. اقتصاد مقاومتی  کنیم 

کردند بخشی از الگوی رحمانی سبک زندگی است.  ح  معظم انقالب اسالمی مطر
کارایی و  گــی ســوم )یعنی معنویت(، بایــد اذعان داشــت در نظام های دیگر نیز مفهــوم  در مــورد ویژ
گی معنویت در اصل خود  کار رفته اســت؛ ولی نظام های اقتصادی غیر اســالمی فاقــد ویژ عدالــت به 
کافی آن است. به  که شــکر و عدالت شــرط الزم اقتصاد اســالمی و معنویت شرط  هســتند؛ در حالی 
گی شــکر و عدالت باید وســیله ای برای تقرب هرچه بیشتر بندگان خدا از  عبارت دیگر، اقتصاد با ویژ

کسب فضائل و معنویات باشد )متفکر آزاد، 1393: 110(. طریق 

کرانه الگوی مصرف شا
کرانه نیــز راه بهره بــرداری صحیــح از نعمت هــای الهی اســت )حکیمی،  شــکر در الگــوی مصــرف شــا
کشور،  گر یک قریه، شــهر،  1394: 47؛ بهشــتی نژاد، 1391: 54-56؛ نصری، 1392: 103-120(. پس ا
کفران نعمت و ناسپاســی رهایی یابنــد، آن جامعه به  یــا امت شــکرگزار نعمت های الهی باشــند و از 
یک جامعۀ قوی و ُپرنعمت )با سه صفت امنیت، اطمینان، و زیادِی رزق و روزی( تبدیل می شود. 
کفران  که  کشور این است  در فرایند اقتصاد مقاومتی، یکی از راهکارهای مقاوم سازی بدنۀ اقتصاد 

نعمت های الهی تقلیل و به جای آن شکر نعمت فزونی یابد. 
همیــن شــکران نعمــْت برکــت را به مملــک ارزانی خواهد داشــت؛ زیــرا خداوند رحمــان و رحیم، به 
واســطۀ بهره گیــری اعتدالــی از نعمت هــا و بــه جــا آوردن ســپاس در برابــر ایــن ِانعام الهی، سیســتم 
کشــور را امــن و قــوی و ُپررونــق و آباد می ســازد. در یک جملــه، اقتصاد مملکــت بابرکت  اقتصــادی 

می شود. به تعبیر زیبای مولوی:
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کنــد   افــزون  نعمتــت  نعمــت  کنــدشــکر  بیــرون  کفــت  از  نعمــت  کفــر 

کرد:   در این زمینه می توان به تعبیر زیبای عالمۀ طباطبایی؟ق؟ در تفسیر المیزان اشاره 
که خداى  .« و این مَثلی است 

ً
زُقها َرَغدا ًة َیأتهیا ِر كاَنت آِمَنًة ُمطَمِئّنَ َیًة  »َضَرَب اهَّلُل َمَثاًل َقر

که تمامی مایحتاج اهلــش را فراهم نموده و این  ح می دهد  تعالــی آورده: قریــه اى را شــر
کمال رسانده اســت.  کــرده و به حــّد  نعمت هــا را بــا فرســتادن پیغمبــرى برایشــان تمام 
آن پیغمبــر ایشــان را بــه آنچــه مایــۀ صالح دنیا و آخرتشــان اســت دعوت می کنــد و آنان 
کفــر می ورزنــد و آن فرســتاده را تکذیــب می کننــد، خــدا هــم نعمتش  بــه نعمت هــاى او 
کفــران نعمت هاى  را بــه نقمــت و عــذاب مبــدل نمــود. و در این مثل هشــدار و زنهــار از 
کرده. و در آن  کفر به آیات او است بعد از آنکه نازل  خداست بعد از آنکه ارزانی داشته، و 
که بعداً ذکر می کند، و از تشریع حکم )یعنی  زمینه چینی شده براى حالل و حرام هایی 

تحلیل و تحریم( بدون اذن خدا نهی می فرماید. 
همۀ این ها که گفتیم استفاده اى بود که از سیاق آیات کریمه می شود، چون هریک از این 
که متعاقب  آیات نظر به آیۀ بعدش دارد. پس سه صفت براى قریه مورد مثل ذکر می کند 
هم اند. چیزى که هست، وسطِی آن ها-که مسئلۀ اطمینان باشد-به منزلۀ رابطۀ میان 
که تصور شود، وقتی امنیت داشت و از هجوم اشرار  دو صفت دیگر است؛ چون هر قریه اى 
و غارتگران و خون ریزی ها و اسیر رفتن زن و بچه شان و چپاول رفتن اموالشان و همچنین 
از هجوم حوادث طبیعی از قبیل زلزله و ســیل و امثال آن ایمن شــد، مردمش اطمینان و 

که جالى وطن نموده، متفرق شوند. آرامش پیدا می کنند و دیگر مجبور نمی شوند 
کــه رزق آن قریه فراوان و  کمــال اطمینــان، صفت ســوم پدید می آید و آن این اســت  و از 
ارزان می شود. چون از همۀ ُقراء و شهرستان هاى اطراف آذوقه بدان جا حمل می شود، 
دیگــر مردمــش مجبــور نمی شــوند زحمــت ســفر و غربــت را تحمــل نمــوده، بــراى طلب 
رزق و جلــب آن بــه ســوى قریــۀ خــود بیابان هــا و دریاها را زیــر پا بگذارند و مشــقت هاى 

کنند.  طاقت فرسایی تحمل 
پس اتصاف قریه به این سه صفت )که عبارت است از: امن و اطمینان و سرازیر شدن رزق 
کرده است؛  بدان جا از هر طرف( تمامی نعمت هاى مادى و صورى را براى اهل آن جمع 
َقد 

َ
و بــه زودى، خــداى ســبحان نعمت هاى معنــوى را در آیۀ بعدى )که می فرمایــد: »َو ل

که   ِمُنم«( بر آن نعمت ها اضافه می فرماید. پس این قریه، قریه اى اســت 
ٌ

جاَءُهم َرســول
کامل بوده است.  نعمت هاى مادى و معنوى آن تاّم  و 
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ْنُعِم اهلِل« )که 
َ
در جملــۀ  »َفَکَفَرت ِبأنُعــِم اهلِل َفأذاَقها اهلُل ِلباَس الجوِع َو الَخوِف«، تعبیر »ِبأ

جمع قلت نعمت  است( براى اشاره به اصناف سه گانۀ نعمت  )یعنی امنیت و اطمینان 
کمی از عذاب  کلمۀ »اذاقة« )چشــاندن( اســتعاره براى رســاندن  و آمدن رزق( اســت؛ و 
که ایــن دو را  کــه آن خدایــی  گرســنگی و تــرس ُمشــعر بــر ایــن اســت  اســت؛ و چشــاندن 
که نتوان اندازه اى  کردن آن به حدى  کردن و زیاد  می چشــاند قادر اســت بر دو چندان 
که تمامی قدرت ها  کرد؛ و چگونه قادر نباشــد و حال آنکه او خدایی اســت  برایش تصور 

به دست اوست؟
گرسنگی و ترس اضافه نموده، فرمود: »خدا چشاند به آن قریه لباس  آنگاه، لباس را به 
که لبــاس بر بدن  لــت دارد بــر احاطــه، همان طــور  گرســنگی را« و ایــن تعبیــر دال تــرس و 
که خدا به آنان  گرســنگی و تــرس  احاطــه دارد؛ و اشــاره دارد بــر اینکه این مقدار اندک از 
چشــانید از هر ســو بر ایشــان احاطه یافت و راه چاره را به رویشــان بست. پس چه حالی 
که خدا بیش از این، آن را به ایشــان بچشــاند؟... ســپس در  خواهنــد داشــت در وقتــی 
که خدا  کند بر اینکه سنتی  لت  كاُنوا َیْصَنُعوَن« ختم فرمود تا دال آخر، آیه را با جملۀ »ِبا 

کفر دارد همچنان پابرجا و مجرى است.  در مجازات شکر و 
که خداى متعال مَثلی زده است و آن مَثل قریه اى است  بنابر این، معناى آیه این است 
کند در امنیــت بودند و براى  که جان و عرض و مالشــان را تهدید  کــه اهلــش از هر شــّرى 
ک و بسیارى از هر سو به طرف  کوه و دشتی نداشتند، رزق پا روزى حاجت به پیمودن 
کردند و شــکر آن را به  کفران  ایشــان ســرازیر بود. اهل این قریه به این نعمت هاى الهی 
کرد؛ و آن نقمت اندْک  گرفتارشان  جا نیاوردند؛ خدا هم به اندکی از نقمت و عذاب خود 
که به  کفرانی بود  کرد و این در قبال  که چون لباس بر آنان احاطــه  گرســنگی و تــرس بود 

طور استمرار به نعمت هاى خدا می ورزیدند. 
بــوُه َفأَخَذُهم الَعــذاب َو ُهم ظاِلموَن.« ایــن آیه نعمت 

َ
»َلَقــد جاَءُهــم َرســوٌل ِمنُهــم َفَکّذ

کرد؛  که خدا بر نعمت هاى مادی شان اضافه  معنوى اهل قریه را خاطر نشــان می ســازد 
کفران به نعمت هاى خدا  و در این نعمت معنوى صالح معاش و معادشان بود، چون از 
ح می داد؛ لیکن رسول خود  زنهارشــان می داد و آثار شوم و شــقاوت بار آن را برایشان شر
که او  کاماًل می شناختند و می دانستند  کردند. با اینکه از خودشان بود و او را  را تکذیب 
به امر الهی دعوتشــان می کند و به راه رشــاد و ســعادت جدى ایشان را می خواند، ولی با 
کردند و لذا عذاب الهی ایشان را به خاطر ظلمشان بگرفت )طباطبایی،  این حال ظلم 

بی تا: 524-522/12(.
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گر جمهوری اســالمی ایران برای رســیدن به تعالی خویش مترصد دســت یابی به امنیت  از این رو، ا
همه جانبه، اطمینان مســتحکم، رونق اقتصادی، و پیشــرفت بابرکت اســت، نیازمند درونی سازی 
شــکر نعمــت در جامعه )مســئوالن و مردم( اســت؛ زیرا وقتــی مصرف نعمت الهی با حمد و ســپاس 
خالصانه همراه باشــد، برکت و خیر در چرخۀ حیات ملی نمایان می شــود و این همان چیزی است 
کــه اقتصــاد مقاومتــی به آن نیاز دارد. شــکر نعمــت و رضایت حقیقی نســبت به داده هــای خداوند 
کریم ســبب مقاومت روحی و اســتقامت فیزیکی در برابر نامالیمات اقتصادی، فشارهای دشمنان، 

و آزمایش های الهی در حوزۀ مال و دارایی خواهد شد.

که جانــب اهل خدا نگه دارد خــداش در همه حال از بال نگه داردهر آن 

 در عین حال، بهره برداری از نعمت های موجود در جامعه بر اساس الگوی شکرِمحوری زمینه های 
عدالت پروری اقتصاد، اعتدال گرایی مصرف، توزیع عادالنۀ مال و دارایی و ثروت های ملی، رفع فقر 
کاهــش آســیب پذیری های های ناشــی از مصــرف بی رویه و افراطی، اســتقالل  و نداری هــای ملــی، 
جامعــه از محصــوالت وارداتــی غیر ضــروری، اســتحکام اقتصادی امــت و حکومت اســالمی، و... را 

کالن خواهد بود. فراهم می آورد. همین موضوع مقاوم کنندۀ اقتصاد ُخرد و 

3-1. نقش ایمان در اقتصاد
ناخوشــایندى از جهــاد علیــه دشــمن ناشــی از جهــل بــه پیامدهــاى خیــر و برکت آفریــن  آن اســت 
ُكم َو َعىس  أن... « )بقره: 216(. 

َ
ُكرٌه ل  َو ُهَو 

ُ
یُكم الِقتال

َ
)هاشــمی رفســنجانی، بی تا: 146/10(: »ُكِتَب َعل

که در جنگ اقتصادی، جهاد علیه دشمن )جهاد اقتصادی( می تواند چه  گر مؤمنان می دانستند  ا
که  کار می بستند  ج و قربی داشته باشد، همگان سعی و همت خویش را برای جهاد اقتصادی به  ار

در آن خیر و برکت فراوان است.
کــه در ســایۀ آن، عدالت،  ایمــان و تقــوا در جامعــۀ اســالمی بسترســاز برکت همه جانبــه خواهد بود 
ِذیَن 

َّ
امنیت، رفاه، آســایش، و ترقی تحقق خواهد یافت. به تعبیر زیبای شــهید مطهری، »معنی  "ال

َغْیــِب" ایمــان بــه نهــان و ایمــان بــه مددهــاى غیبــی و نهانی اســت؛ منتهــا مددها براى 
ْ
ُیْؤِمُنــوَن ِبال

کوچک به مقیاس اجتماعی، و براى جهان بشــریت به  شــخص به مقیاس شــخصی، براى اجتماع 
مقیاس جهانی اســت. حکومت واحد جهانی سراســر عدالت، سراســر امنیت، سراسر برکت ، سراسر 

رفاه، سراسر آسایش، سراسر خوبی، و سراسر ترقی خواهد بود« )مطهری، بی تا: 150/3(. 
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کردار خود  گفتار و  گر جامعۀ ایمانی تمامی قلب و  خیر و برکت بسیار در جامعۀ قرآنی نمود می یابد. ا
که مشکالت  را منطبق با قرآن قرار دهد و عمل کنندۀ حقیقی به آن باشد، خیر و برکتی نازل می شود 

مادی و زودگذر توانایی ایجاد رخنه در آن را ندارند. بر اساس اعتقاد عالمۀ طباطبایی؟ق؟، 
کثیر اســت و مردم را به ســوى اســتوارترین راه هدایت نموده؛  در آن ]قرآن[ برکت  و خیر 
کــه در پی تحصیل رضــاى اویند به راه هاى ســالمت  کســانی را  و خداونــد بــه وســیلۀ آن 
رهبــرى می کنــد؛ مــردم در امــر دنیایشــان از آن منتفــع شــده، اجتماعشــان متشــکل و 
کی  قوایشــان فشــرده و آرایشــان متحــد می شــود، و در نتیجــه صاحب زندگی طیــب و پا
کینه-از میانشــان رخت بربســته،  می گردند؛ جهل و هر رذیلۀ اخالقی-از قبیل بخل و 
کامیاب می گردند، و در آخرت از پاداش  در زیر ســایۀ سعادتشــان از امنیت و رفاه عیش 

بزرگ و نعمت جاوید برخوردار می شوند )طباطبایی، بی تا: 387/7(.

بنابرایــن، جامعــۀ قرآنــی جامعــه ای مســتحکم و دارای اســتحکام درونــی خواهد بــود. رهبر معظم 
انقالب اسالمی در این خصوص بیان می دارند: 

نظام اســالمی و جامعۀ اســالمی با انس روزافزون با قرآن استحکام درونی پیدا می کند و 
که جوامع را در راه هاى مطلوب خودشــان و به سوى  اســتحکام درونی آن چیزى اســت 
مطلوب هاى خودشــان قادر می ســازد و قدرت برخورد با چالش هــا به جوامع می دهد. 
باید در درون مستحکم بود. این استحکام درونی به برکت انس با قرآن حاصل می شود. 
انس با قرآن ایمان را تقویت می کند، توکل به خدا را زیاد می کند، اعتماد به وعدۀ الهی را 
کم می کند، انسان ها را تقویت  زیاد می کند، ترس و خوف از مشکالت مادى را در انسان 
روحــی می کنــد، اعتمــاد به نفــس می دهد، راه هاى تقرب به خدا را براى انســان روشــن 

می کند. فواید و منافع انس با قرآن در این بخش این هاست )رهبری، 93/4/8(.

پــس ایمــان و تقوا از علل و اســباب برکت انــد. برکت ارتباط تنگاتنگی با خدا و ایمــان به او دارد، زیرا 
کثرت  وقتــی از برکــت ســخن می گوییم به معنــای خیر الهی به بنده از طریق دوام بخشــی بــه خیر و 
که باور  کســی خواهان برکت اســت  آن اســت؛ بنابرایــن، ایمــان بــه خدا در ذات برکت نهفته اســت. 
کثرت و تداوم آن اســت. در آیات قرآنــی به صراحت از  داشــته باشــد خداونــد منشــأ خیر و افزایــش و 
رابطــۀ مســتقیم ایمــان به خدا و برکت ســخن به میــان آمده اســت. خداوند دراین بــاره می فرماید: 
گر اهل آبادی ها ایمان  ــماِء َو األرِض.« )ا هِیم َبَركاٍت ِمَن الّسَ

َ
َفَتحنا َعل

َ
َقوا ل  الُقــری آَمنوا َو اّتَ

َ
ــو أّنَ أهــل

َ
»َو ل

می آوردند و تقوا می داشتند، برکت هایی را از آسمان و زمین بر آنان می ُگشادیم/ اعراف: 96(. رهبر 
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انقــالب اســالمی دراین بــاره اعتقــاد دارنــد: »در زمینۀ توجه به عنصــر معنوى در ایــن فعالیت ها، در 
که به تالش ما برکت  می دهد و اراده و عزم ما را راسخ می کند توکل و  همۀ تالش هاى ما، آن چیزى 

توجه به خداى متعال و اخالص است« )رهبری، 93/10/7(.

3-2. انفاق مال در مقاوم سازی ثروت های ملی
کمک به  کــه مانــدگاری دارایی هــا و ثروت هــای ملــی را تضمیــن می کند انفــاق و  یکــی از چیزهایــی 
گر در جامعه ای بخل و بی توجهی به محرومان و مستضعفان افزایش یابد، برکت از  دیگران است. ا
که  آن جامعه رخت بر می بندد. یکی از راه های مقاوم ســازی اقتصاد انفاق ملی اســت، به این معنا 
امت اســالمی به فکر رفع نیازهای عمومی افراد بی بضاعت باشــد و از دارایی ها و ثروت موجود برای 
گر در جمهوری اســالمی ایــران به فقرا و  گمارند. ا کــردن نیازهــای اساســی محرومان همت  بــرآورده 
محرومان توجه نشود، اقتصاد ملی با تکانه ها و بحران های متعددی مواجه خواهد شد و بی برکتی 

در جامعه موج خواهد زد و اقتصادی شکننده و پوشالی پدید خواهد آمد. 
کســانی  ْکَبُر َلْوکاُنوا َیْعَلُموَن« در واقع هشــدارى به تمام  آیۀ شــریفۀ »َکذِلَک اْلَعذاُب َو َلَعذاُب اآلِخَرِة ا
که قصۀ زندگی آن ها مشابه داستان اصحاب الجّنة است؛ می فرماید: »این گونه است عذاب  اســت 
که داراى  گر می دانســتند«؛ یعنی هرکس  ]خداوند در دنیا[، و عذاب آخرت از آن هم بزرگ تر اســت ا
کند ولــی بخل می ورزد و  کمک  امکانــات و امــوال و ثروتی اســت و می تواند به شــکلی بــه نیازمندان 
کارهاى خداپســندانه اى  نــه خــود قدمــی در ایــن راه برمــی دارد و نه اجــازه می دهد دیگران چنیــن 
که عذاب دنیــا و آخــرت در انتظار اوســت. البته الزم نیســت همواره  انجــام دهنــد مطمئــن باشــند 
صاعقۀ آســمانی هســتی بخیالن را بر باد دهد؛ بلکه خداوند در هر زمان مأموران ویژه اى براى این 
کار در نظــر می گیــرد. آفت هــا، جنگ ها، ســیالب ها، بیمارى هاى العالج، خشک ســالی ها، بی برکت  

شدن ها، و مانند آن همه مأموران الهی در این زمینه اند )مکارم شیرازی، بی تا: 330(.

3-3. ایستادگی در برابر رذیلت های اخالقی در جریان مقاوم سازی اقتصاد
کشــورهای قدرتمنــد صنعتــی نه تنها امنیــت خارجی آن ها  کشــورهای توســعه نیافته بــه  وابســتگی 
را تهدیــد می کنــد، بلکــه امنیت داخلــی آن ها را هم به مخاطــره می افکند. تهدید نــرم اقتصادی به 
که از ســوی  گفته می شــود  الگوهــای رفتــاری اقتصــادی یــا اقدامات اقتصادی غیر خشــونت آمیزی 
کار  بازیگــر یــا بازیگرانــی مشــخص علیه بازیگر یــا بازیگران مشــخص دیگری از طریــق اقناع یا القــا به 

گرفته شده، امنیت ملی آنان را با خطر مواجه می کند. 
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که عــدم توانایی دولت در  در حــوزۀ اقتصــادی، هرگونــه اقــدام سیاســی و فرهنگی از جانب دشــمن 
کم  که الگوی توســعۀ غیر بومی را حا کنــد و نیز اقداماتی  تأمیــن نیازهــا و رفــاه اقتصادی مردم را القا 
گونه ای مغایر با مبانی ارزشــی تغییر دهد یا موجب رســوخ  کم بر اقتصاد را به  ســاخته یا فرهنگ حا
نظریه هــای جدیــد اقتصادی مبتنی بر لیبرالیســم و منجر به تأثیرگذاری منفی بر انواع ســرمایه های 
ملــی )ماننــد ســرمایه های اجتماعــی، سیاســی، یــا فرهنگی( شــود، در زمــرۀ تهدیدهــای اقتصادی 
محسوب می شود. تهدیدهای اقتصادی به تهدیدهایی گفته می شود که هدف یا ابزار آن اقتصادی 
که امام راحل؟ق؟ به اســتقالل اقتصادی اهمیت  باشــد. بــه دلیل همین تهدیدهای اقتصادی بــود 
می دادند و منظورشان از استقالل اقتصادی همانا برچیده شدن بساط غارتگری و چپاولگری های 
اســتعمار و وابســتگان سرســپردۀ آنــان بود. از مظاهر این اســتقالل در اندیشــۀ امــام؟ق؟ می توان به 
کز عمرانی، افزایش تولید انرژی، و باال رفتن ذخایر ارزی  کشــاورزی و صنعتی، ایجاد مرا خودکفایی 
کــرد؛ بنابراین، تهدید اقتصادی یکی از مســائل مهم در اندیشــۀ امــام خمینی؟ق؟ و  مملکــت اشــاره 

مقام معظم رهبری محسوب می شود )قربی، 1392: 32(.
که اقتصاد مقاوم صرفًا تداعی کنندۀ ایســتادگی در برابر تهدیدهای  با توجه به همین مســائل اســت 
اقتصادی بیرونی و دشــمنان آشــکار خارجی نیســت، بلکه مقاومت در برابر رذایل داخلی نیز مورد 
نظــر اســت. مقابلــه بــا پلیدی هــا و نواقــص درونــی اقتصــاد نظیر ربــا، احتــکار، ســودجویی افراطی، 
کاهش  کاهش قرض الحســنه،  گســترش حرام، بانک های ربوی و  بی توجهی به انفاق، بی عدالتی، 
کار تولیدی و ازدیاد مصرف گرایی تجملی، اسراف و تبذیر، بی توجهی به احکام شرعی در معامالت، 
گیــرد. در صورت عدم مدیریــت این تهدیدات درونــی، پایه های اقتصاد  و...  بایــد مــورد توجــه قرار 

که در برابر هر فشار و تهدید بیرونی سر تسلیم فرود می آورد. کشور را سست و لرزان می کنند 

3-4. تقوای اجتماعی و اقتصادی به مثابه بستر تحقق آرمان های اقتصاد مقاومتی
ایمــان بــه خداونــد مقتضــی ایمان بــه اموری چــون ایمان بــه غیب، عالم فرشــتگان، عالــم آخرت، 
کتب آســمانی، انجام  خ، ارســال رســوالن، انزال  کتاب و جزا در روز قیامت، بهشــت و دوز حســاب و 
کلمــه تقوای الهی اســت. تقوا به معنــای وقایه و  اعمالــی چــون نمــاز و انفــاق و ماننــد آن، و در یک 
که از نواهی الهی اجتناب و به  گرفتن از خشــم خداســت؛ ولی این وقایه زمانی تحقق می یابد  ســپر 
که در جلب  گیری اســت؛ از این روست  اوامرش عمل شــود. پس مراد از تقوا چنین معنای عام و فرا
ح شده اســت و خداوند  کنار هــم مطر کســب برکــت، دو شــرط اساســی ایمان و تقــوا در  نظــر الهــی و 
گر اهل آبادی ها ایمان می آوردند و تقوا می داشتند، برکت هایی را از آسمان و زمین بر  می فرماید: »ا
که انسان می بایست ِبدان توجه و اهتمام  که اسباب اصلی در برکت  آنان می ُگشادیم«؛ به این معنا 
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کند ایمان و تقواســت و بقیۀ امور در حکم بســتر و زمینه ســاِز این دو امر عمل می کنند. خداوند در 
که  آیات 2 و 3 سورۀ طالق بر نقش تقوا در افزایش روزی و بهره مندی از نعمت و خیر الهی )از جایی 
کید و مردم را به تقوا تشــویق و ترغیب می کند تا برکت را در آن بجویند )میرزایی،  گمان نمی رود( تأ

کتاب معارف قرآن این ارتباط دوسویه این گونه تشریح شده است:  1393(. در 
گرایش  سنت برکت زایی  ایمان و تقواى عمومی یعنی هرگاه افراد جامعه به ایمان و تقوا 
گشــود و نعمت هــا را از  یابنــد خداونــد درهــاى برکــت آســمان و زمیــن را بر آن هــا خواهد 
باال و پایین به آنها خواهد رســاند. آیات زیر نیز به این ســنت الهی تصریح دارد: »یا َقوِم 
ِتُكم.« )]هود به  ًة إىل  ُقّوَ  َو َیِزدُكم ُقّوَ

ً
یُكم ِمدرارا

َ
ــماَء َعل  الّسَ

ُ
یِه ُیرِســل

َ
َّ توبوا إل ُ

ُكم ث ّبَ وا َر اســَتغِفر
کنید و به ســوى او رو آورید تا  گفت:[ اى قوم من، از پروردگارتان طلب آمرزش  قوم خود 

]باراِن[ آسمان را پی درپی بر شما بفرستد و نیرویی بر نیروى شما بیفزاید.( 
که هم شامل  البته این ســنت جزئی از ســنت تأثیرگذارى اعمال در نظام آفرینش اســت 
کفر و شــرک و ظلم و  اعمــال خــوب و هــم اعمــال بد اســت. ایمــان و تقــوا برکت زاســت و 
کفر و ظلم و شــرک  گناهان فســاد و مصیبت بار. آیۀ زیر نیز به فســادآورى و مصیبت زایِی 
َكَسَبت أیدى الّناِس«: )به خاطر دستاورِد ]بِد[  تصریح دارد: »َظَهَر الَفساُد يف الَبّرِ َو الَبحِر ِبا 
مردم، فساد در خشکی و دریا ظاهر شده است.( )گروهی از نویسندگان، 1387: 110/2(.

که ایمــان و تقوا صرفــًا پدیده ای فردی اســت، بلکه ایمــان و تقوای  البتــه نبایــد این گونــه پنداشــت 
کّل  کــه پدیدۀ برکت را از ســطح فــردی به حــوزه ای فراخ تر می کشــاند و  ح اســت  اجتماعــی نیــز مطــر
جامعه را به واســطۀ تقوای اجتماعی از ایمنی و صالبت و رفاه برخوردار می ســازد. بر اســاس چنین 
کــه رهبر معظــم انقالب اســالمی از اقتصــاد مقاومتــی به مثابــۀ تقــوای اجتماعی یاد  بینشــی اســت 

می کنند: 
که موجب می شود انسان به  تقوا چیست؟ تقوا عبارت است از آن حالت مراقبت دائمی 
کج راهه نرود و خارهای دامن گیر دامِن او را نگیرد. تقوا در واقع یک جوشنی است، یک 
گیــن و ضربه های مهلک  که او را از آســیب تیرهای زهرآ زرهــی اســت بــر تن انســاِن باتقوا 

معنوی محفوظ و مصون می دارد. 
 َو َیرُزقُه ِمن َحیُث 

ً
ه َمَرجــا

َ
ــِق اهَّلَل َیَعل ل البتــه فقط هم مســائل معنوی نیســت. »َو َمن َیّتَ

ال َیَتِسب.« تقوا در امور دنیوی هم تأثیر بسیار مهمی دارد. این تقوای شخصی است، 
کشور  ح است. تقوای یک  کشور قابل طر عین همین مسئله در مورد یک جامعه و یک 
گــر مثل جامعۀ نظام  چیســت؟ تقــوای یک جامعه چیســت؟ یک جامعه-به خصوص ا
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جمهــوری اســالمی آرمان هــای واال و بلنــدی داشــته باشــد-مورد تهاجــم اســت، مورد 
گین اســت. این هم تقوا الزم دارد. تقوای جامعه چیســت؟ تقوای  هجــوم تیرهــای زهرآ
کرد. در بخش اقتصاد، تقوای جامعه  اجتماعی را در بخش های مختلف می توان تعریف 
گر در مورد اقتصــاد می خواهیم در مقابل تکانه های  عبــارت اســت از اقتصاد مقاومتی. ا
گین سیاســت های معــارض جهانی  ناشــی از حــوادث جهانــی یا در مقابــل تیرهای زهرآ
کنیم. اقتصاد مقاومتی عامل اســتحکام  آســیب نبینیم، ناچاریم به اقتصاد مقاومتی رو 
که از همۀ ظرفیت اقتصادی و سیاســی و  کســانی و آن قدرت هایــی  اســت در مقابــل آن 
رسانه ای و امنیتی خودشان دارند استفاده می کنند...این می شود تقوای اجتماعِی ما 

در زمینۀ مسئلۀ اقتصادی )رهبری، 94/04/02(.

که  تقــوای اجتماعــی در عرصــۀ اقتصــادی خیر و برکتــی عظیم برای جامعــه به ارمغان خواهــد آورد 
تحصیــل حیــات طیبــه و دوری از مفاســد اقتصادی و آســیب های اقتصادی را تســهیل می کند. به 
اعتقاد رهبر معظم انقالب اســالمی، تعالی و پیشــرفت در عرصه هــای اقتصادی، اجتماعی، علمی، 
کر این نعمت ها باشــیم.  سیاســی، و ســایر حوزه ها ناشــی از برکت اســالم اســت و از این رو باید شــا

ایشان در این خصوص چنین می فرمایند: 
ملت ما در زمینۀ علم، در زمینۀ عمران، در زمینۀ سیاســت بین الملل، در زمینۀ ارتقاى 
کشــور، در زمینۀ به دســت  گــون، در زمینــۀ ســاخت زیربناهــاى عظیم  گونا گاهی هــاى  آ
آوردن قــدرت فنــاورى و احیاى اســتعدادهاى مردمی، و در بســیارى از زمینه هاى دیگر 
گذشته حتی تصور آن را هم نمی کرده. این به برکت  اسالم  که در  پیشرفتی داشته است 
که در برنامه هاى انقالب به هنگام و به روز پیش رفته ایم و  است. ما هرگز ادعا نمی کنیم 
کم کارِى ماست. ما مسئوالن در رده هاى  که باید باشیم هستیم، نه؛ اما این  در آنجایی 

کنیم بدون شک موفقیت ها بیشتر خواهد شد.  کار  گر بیشتر و بهتر  مختلف ا
امروز هم موفقیت هاى بســیارى داریم: امروز ملت ما قوى اســت، دولت ما قوى اســت، 
کشــور آماده اســت، و پیشــرفت علمی و اســتخراج اســتعدادهاى جوانان ما  زیربناهاى 
کار را هم ملت ما  محیرالعقــول اســت. مــا می توانیم حرکــت خود را شــتاب دهیم و ایــن 
کــرد و بــه فضل پــروردگار و به حــول و قوۀ الهی پیشــرفت می کنیم. امــروز پرچم  خواهــد 
اســالم، پرچم دین دارى، پرچم شــجاعت، و پرچم نوآورى در زمینۀ سیاســت در دست 
کــه ارادۀ ما محکم اســت، راهمان روشــن اســت،  ملــت ماســت...خدا را شــکر می کنیــم 
مردممــان مؤمن انــد، و مکتب سیاســی امام زنده و درخشــنده اســت. دشــمنان ما هم 
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گون جهانی  گونا کرده اند. در زمینۀ مســائل  قــدرت ملــت را فهمیده انــد و به آن اعتــراف 
کســی قرار نمی گیریم و به ســراغ  و بین المللــی، مواضــع ما مســتقل اســت. ما تحت تأثیر 
جنجــال و تنش آفرینــی نمی رویــم؛ اما ظلم را محکــوم می کنیم، با ظالــم اعالم مخالفت 

می کنیم، و از مظلوم اعالم حمایت می کنیم )رهبری، 83/03/14(.

3-5. آثار شکران نعمت در اقتصاد ملی
گفتمان اقتصادی انقالب اســالمی، شــکرگزاری از نعمت های الهی آثار و نتایج ارزشــمندی نظیر  در 
فراوانــی روزی )ســعۀ رزق(، خیــر و برکــت، ماندگاری نعمــت، و در امان ماندن نعمــت از بال و نقمت 
کید  کــه رهبر معظــم انقالب اســالمی، با اســتعانت از ســورۀ حمــد، تأ دارد. بــه همیــن دلیــل اســت 

که برای پاسداشت نعمت ها باید شکرگزار آن ها بود تا آن ها را از دست نداد:  می کنند 
کــه از ســوی پــروردگار عالــم نعمــت می گیرد در  کســی  که  آنچــه مهــم اســت این اســت 
که »ِصراَط  مقابل آن چه روشــی از خود نشــان خواهد داد. در ســورۀ حمد می خوانید 
کــه نعمــت  کســانی  ــنَی«؛ یعنــی 

ّ
هِیــم َو ال الّضال

َ
هِیــم َغیــِر اَلغضــوِب َعل

َ
ذیــَن أنَعمــَت َعل

َّ
ال

هــم می گیرنــد ممکن اســت »مغضوب علهیم« شــوند؛ مثل بنی اســرائیل: بارها خدای 
یُكم.« آن هــا مورد نعمت 

َ
ــیت أنَعمُت َعل

َّ
وا ِنعَمیت ال ُكــر ذ

ُ
متعــال به بنی اســرائیل فرمود: »ا

گرفته بودند. در ســورۀ حمد، »مغضوب علهیم« به بنی اســرائیل تعبیر شــده  خــدا قرار 
که بعــد از تســّلم نعمت  گرفتیــم، بایــد مواظب باشــیم  کــه  اســت. بنابرایــن، نعمــت را 
نی« نشــویم؛ راهش هم این است 

ّ
شــکرگزاِر آن باشــیم تا جزو »مغضوب علهیم« یا »ضال

کنیم )رهبری، 76/03/07(. که شــکر 

برکت در اقتصاد مقاومتی می تواند زمینه ســاز آزادی، رفاه، اســتقالل، امنیت، سعۀ رزق، و... باشد 
که در پرتو ایمان و تقوا صیانت شوند. به تعبیر آیت اهلل خامنه ای،

که باشــد برکات آســمان و زمین جاری خواهد شــد. برکات آســمان همان  ایمان و تقوا 
فتــوح معنــوی اســت، همــان رحمــت الهی اســت، همــان تقــرب الی اهلل اســت، همان 
اســتغفار مالئکــۀ آســمان و حَملۀ عرش بــرای بندگان خدا در روی زمین اســت. برکات 
که بــه زندگی زمینی انســان ارتباط پیدا می کنــد، یعنی آزادی،  ارض یعنــی همــۀ آنچــه 
یعنــی رفــاه، یعنــی اســتقالل، یعنــی امنیــت، یعنی ســعۀ رزق، ســالمت بــدن، و از این 
گــر ایمــان و تقوا باشــد، هــم آن بــرکات و هم این بــرکات برای بشــر وجود دارد  قبیــل. ا

)رهبری، 87/02/14(.
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در مقابل این نعمت ها باید شکر به جا آورد. حال مراد از شکر چیست؟ به تعبیر رهبر معظم انقالب 
اسالمی،

کردن به  شــکر چیســت؟ شــکر چند پایۀ اصلی دارد: اول، شــناختن نعمت و توجه پیدا 
که به نعمت توجه نمی کنیم: نعمت سالمت را جز بعد  آن اســت. آفِت اول ما این اســت 
از مریض شــدن و ناقص العضو شــدن نمی فهمیم، نعمت جوانی را جز بعد از پیر شــدن 
کار این اســت، نعمــت امنیت را جز بعــد از دچار  درســت تشــخیص نمی دهیــم، اشــکال 

شدن به ناامنی نمی فهمیم....
دوم، نعمــت را از او دانســتن؛ ســوم، از خدا سپاســگزار بودن: نه اینکــه بگوییم نعمت را 
که بدهد؛ نه، بلکه بدهکار بودن در مقابل خدای متعال.  خــدا داده و وظیفــه اش بوده 
گرفتن، مثل یک پلکان. وقتی نعمتی را به شما می دهند  کار  و چهارم، این نعمت را به 
گذاشته اید تا باال بروید. حاال نوبت  که پایتان را روی آن  این پله ای از یک نردبان است 
کرده اید پس این هم یک نعمت است،  گر دسترسی به پلۀ بعدی پیدا  پلۀ بعدی است. ا
که دسترســی به  کســی  کنید و پایتان را روی آن بگذارید و بروید باال. آن  از آن اســتفاده 

پلکاِن نردبان پیدا می کند اما پایش را روی آن نمی گذارد شکر نکرده است. 
شما ببینید خود این شکر، با این ارکان، چه نعمت بزرگ خدایی است! امام حسین؟ع؟ 
کنم، خود  کــدام از نعمت های تو را شــکر  گر هر  که »مــن ا در دعــای عرفــه عــرض می کند 
گواهی  گر تا آخر دهر زنــده بمانم، با همــۀ وجودم  آن شــکر یــک نعمت اســت؛ پس مــن ا
که آن نعمت را  که شــکر یک نعمت تــو را نمی توانم به جا بیاورم؛ چــون همین  می دهــم 
کرده ام یک نعمت دیگر اســت و باید آن را شــکر  کنم، خوِد اینکه توفیق شــکر پیدا  شــکر 

کنم و همین طور تسلسل پیدا می کند تا ابد.« 
کردید ایــن شــکر موجب ذکر می شــود،  خــوِد شــکر یــک نعمــت اســت. اواًل، وقتــی شــکر 
کر می کند؛ ثانیًا، شکر به ما صبر می دهد.  متوجه خدا می شــوید، خود شــکر انســان را ذا
لهم 

ّ
شــکر نعمــت یکــی از خواصــش دادن صبر و پایداری اســت. در دعــا می خوانیــم: »أل

ــک«. وقتی شــما شــکر می کنیــد، نعمت را می شناســید و 
َ
یَن ل ِكر َک َصبــَر الّشــا

ُ
إّن أســئل

گذاشته است به یاد می آورید  که خدا در اختیار شما  موقعیت را درک می کنید، امکانی را 
و امیدوار می شوید، این امیْد پایداری شما را زیاد می کند؛ لذا، الزمۀ شکْر صبر است. 

یکــی از دســتاوردهای شــکر قــدرت پایــداری و ایســتادگی در میدان های دشــوار اســت، 
کرده است افزایش  یکی از خواص شکر مغرور نشدن است، بعد هم خدای متعال وعده 
که  ُكم«. وعدۀ الهی صدق اســت و ســازوکار روشــنی هــم دارد. همین 

َ
یَدّن ز نعمــت را: »أَل
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که خوِد شــکْر نعمت را زیاد می کند. شــکِر پلۀ اول  کردیم نشــان دهندۀ این اســت  عرض 
انسان را به پشت بام می رساند. شکر وظیفۀ ماست )رهبری، 1385/03/29(.

3-6. اعتماد به وعده های الهی در شرایط سخت اقتصادی
در فرایند اقتصاد مقاومتی، ممکن اســت دشــمن از توانمندی اقتصادی باالیی برای ضربه زدن به 
کّمی، از  اقتصاد جمهوری اســالمی ایران برخوردار باشــد و افسران جنگ اقتصادی غرب، به لحاظ 
کمک الهی در امت اســالمی می تواند  پتانســیل ها و منابــع زیــادی برخوردار باشــند؛ ولی اعتمــاد به 
کند تا بر اســاس ایمان و توکل بــه خداوند متعــال، رزق الهی و برکت بر  کیفیــت تبدیل  کّمیــت را بــه 
جامعه مســتولی و حربه های دشــمنان بدین گونه خنثی شود. جوانه زدن امید در درون فشارهای 

گی های بارز ایمان و توکل به اهلل است . اقتصادی معاندان نظام سیاسی اسالم از ویژ
کردن اقتصاد اسالمی در اوایل  جمهوری اسالمی ایران بارها این مسئله را به چشم دیده است. برپا 
انقالب اســالمی، تقویت پایه های اقتصاد ملی در هشــت ســال جنگ تحمیلی، رونق اقتصادی در 
شــرایط ســخت تحریــم در دهــۀ ســوم و چهــارم انقــالب اســالمی، و... نمودهایــی از ایــن اعتماد به 
وعده هــای الهــی و امــداد غیبی اســت. مدیریت جهــادی در فرایند اقتصــاد مقاومتی بایــد از عنصر 

کلیدِی اعتماد به وعده های الهی برخوردار باشد. به تعبیر رهبر معظم انقالب اسالمی،
عامــل مهــّم مدیریت جهادی عبارت اســت از خودباوری و اعتماد بــه نفس و اعتماد به 
کمــک الهی. اینکه مــن نام مبارک امام باقر؟ع؟ و نام مبارک امیرالمؤمنین؟ع؟ و تبریک 
کارها  ایــام مبــارک رجب را در طلیعۀ عرایضم عرض می کنم به خاطر این اســت. در همۀ 
کنیم.  کمک های الهی اعتماد  کنیم ، به  کمک الهی  توکل به خدای متعال و استمداد از 
کمک می خواهید، راه ها به ســوی شــما باز می شود: »َو َمن  وقتی شــما از خدای متعال 
که در این آیه و در آیات   َو َیرُزقُه ِمن َحیُث ال َیَتِســب.« این رزقی 

ً
ــُه َمَرجا

َ
ــِق اهَّلَل َیَعــل ل َیّتَ

گهان  گاهی شما نا گفته شده اســت به شــکل های مختلفی به من و شما می رسد:  دیگر 
در ذهنتان یک چیزی برق می زند، می درخشد، راهی باز می شود، این رزق الهی است؛ 
گهان یک امید وافری در دل شما به وجود می آید، این همان رزق  در یک برهۀ فشار نا
گیری هوش و دانش... هم یکی  کار  کمک الهی ]و[ به  الهی اســت؛ بنابراین، اعتماد به 

از ارکان مقاومت اقتصادی است )رهبری، 93/02/10(.



شمارۀ 58-57 / بهمنـ  اسفند 1397

  بازگشت به فهرست
135

فرهنگ اسـالمیفرهنگ اسـالمی

در بیانی دیگر آمده است: 
کار بزرگ را ما می توانیم  کار بزرگی شروع شده، این  دربارۀ سیاست های اقتصاد مقاومتی 
ان شــاءاهلل بــا همت، با تــوکل به خدای متعال، قدم به قدم، با شــتاب متناســب و الزم، 
که به اعتقاد من آثار و نتایج آن بلندمدت هم نیســت. پیش ببریم و جوری هم هســت 
برنامه هــا برنامه هــای بلندمدتی اســت، لکــن نتایج آن خیلی زود به دســت خواهد آمد 
کار و احســاس عمومــِی مردم برای شــیرینی نتایج  ان شــاءاهلل؛ یعنــی شــروع ثمرات این 
کار ان شــاءاهلل دیر و دور از دســترس نیســت. ان شاءاهلل امیدواریم در همین دولت،  این 
کنند و  که انجام می گیرد، مردم این را احســاس  کاری  که انجام می گیرد، با  با پیشــرفتی 
که به همۀ  ثمــرات ایــن حرکت عمومی و بزرگ را بچشــند. از خدای متعــال می خواهیم 
کند، ضعف های ما را به ما نشــان بدهــد، ما را بینای  کند، همــۀ ما را هدایت  کمــک  مــا 
کند،  ضعف ها و نقص های خودمان قرار بدهد، آنچه را موجب رضای اوست به ما الهام 

و ما را موفق به انجام آن قرار بدهد )رهبری، 92/12/20(.

الگوی کفران نعمت و اقتصاد شکننده
 بی توجهــی بــه وعده های الهی ســبب ســقوط رزق و برکت از جامعه می شــود. در شــرایط ســخت و 
کردن قفل های موجود یافت نمی شــود. در نقطۀ مقابل اقتصاد  ناامن، روزنه های امیدی برای باز 
مقــاوم، اقتصــاد شــکننده و لــرزان قرار دارد. علــت اصلی چنین وضعــی در عرصۀ اقتصــادی فقدان 
کفران نعمت اســت. ناسپاســی در برابر نعمت های بی کران الهی می تواند آثار  ایمان و تقوای الهی و 
منفــی ای نظیــر ناامنی، تنگدســتی، تنگــی رزق، و... را به همــراه بیاورد. رهبر انقالب اســالمی بیان 

می دارند: 
کفران نعمت نقطۀ مقابل این چیزهاســت. به  کفران نعمت!  در مقابل شــکر چیســت؟ 
که خیلی از ماها دچارش  کردن از اصل نعمت چیزی است  نعمت توجه نکردن و غفلت 
کردن، یا آن را از خدا ندانســتن، یا به نعمــت خداداده مغرور  هســتیم: یــا نعمــت را انکار 
کرد ســاقط می شــود(،  شــدن )کــه غــرور مالزم با ســقوط اســت و وقتی انســان غرور پیدا 
 
ً
زُقها َرَغدا ًة َیأتهیا ِر كاَنت آِمَنًة ُمطَمِئّنَ َیًة  کفران نعمت اســت. »َو َضَرَب اهَّلُل َمَثاًل َقر این ها 
ِ َمــكاٍن َفَكَفــَرت ِبأنُعــِم اهَّلِل َفأذاَقهــا اهَّلُل ِلبــاَس اجلــوِع َو اخَلوِف.« جامعــه ای راحت و 

ّ
ُكل ِمــن 

کفران نعمت می کند و خدا ناامنی و تنگدســتی را  برخوردار از نَعم معنوی و مادی الهی 
کفران نعمت این است )رهبری، 85/03/29(. بر او تحمیل می کند. نتیجۀ 
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کفران آن ها، و فقدان شکر در برابر تمامی شرایط مناسبی  ناسپاسی در برابر وفور نعمت های الهی، 
گون  گونا که در جامعه وجود دارد می تواند اقتصاد را شــکننده ســازد و حتی ملت را در آزمایش های 
گرســنگی و  بــا شکســت مواجــه ســازد. ناامنی، دلهــره و ترس اقتصــادی، تنگدســتی و فقر عمومی، 
نبــود امنیــت غذایــی، فســاد های بی شــمار اقتصــادی و مالــی، رواج بی عدالتــی، و... می توانــد از 

کرانه باشد. کفران نعمت و مصرف غیر شا دستاوردهای شوم و منفی 

نتیجه گیری
کیــد دارد. با توجــه به اصول  گفتمــان اقتصــادی انقالب اســالمی بــر اصالح الگوی مصــرف مادی تأ
کاالها، محصــوالت، و... در جامعه مدیریت شــود.  اقتصــاد اســالمی، بایــد نحوۀ مصــرف تولیدات، 
کارگزاران نظام-باید مبتنی بر انصاف،  مصــرف عمومــی جامعه-چه در حوزۀ مردم و چه در حــوزۀ 
اعتدال، طیب بودن، متناســب با شــرایط زمان، و مبتنی بر الگوهای صحیح باشــد؛ در عین حال، 
کفران نعمت و فزونی شــکر نعمت در جامعه برکت اقتصادی را افزایش می دهد و می تواند  پرهیز از 

از آسیب ها و چالش های اقتصادی جامعه بکاهد. 
بنابرایــن، اقتصــاد مقاومتی در جمهوری اســالمی ایــران برای ازدیاد برکت و وســعت رزق در جامعه 
که شکر نعمت، پاسداشت انعام الهی، و مصرف  کرانه است. به هر میزان  نیازمند الگوی اقتصاد شا
صحیح نعمت ها در جامعه فزونی یابد، به همان میزان از آسیب پذیری اقتصاد ملی کاسته می شود. 
کفران نعمــت در جامعه رواج یابــد، نه تنها تهدیــدات اقتصادی  که  در نقطــۀ مقابــل، بــه هر میــزان 
کیان نظام اســالمی به شــدت مورد تهدیــد قرار می گیــرد؛ زیــرا مصرف زدگی و  توســعه می یابــد بلکــه 
کفران نعمت یکی از پایه های اصلی فروپاشــی تمدن هاســت و به لحاظ عقیدتی یکی از ناامنی های 

اقتصادی و فرهنگِی نظام اسالمی محسوب می شود.
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قربی، ســید محمدجواد )1392(. »تهدید و امنیت اقتصاد از منظر امام خمینی)ره(«، ماهنامۀ 	 

پیام انقالب، شمارۀ 76، آبان 1392.
طباطبایی، سید محمدحسین )1375(. ترجمۀ تفسیر المیزان، تهران: دار الکتب االسالمیة.	 
کار و خوداتکایی، قم: انتشارات دار الفکر.	  حسینی، سید ناصر )1385(. فرهنگ 
ابن خلــدون، عبدالرحمــن بــن محمــد )1347(. مقدمــۀ ابن خلــدون، ترجمــه: محمــد پرویــن 	 

کتاب. گنابادی، تهران: نشر 
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فرهنگ اسـالمیفرهنگ اسـالمی

جوادی آملی، عبداهلل )1394(. اسالم و محیط زیست، تنظیم و تحقیق: عباس رحیمیان، قم: 	 
مرکز نشر اسراء.

کیهــان، شــمارۀ 20250، 	   محیطــی، فرشــته )1391(. »برکــت و راه دســتیابی بــه آن«، روزنامــۀ 
.1391/04/18

گروهــی از نویســندگان )1387(. معــارف قرآن ، پژوهشــکدۀ تحقیقات اســالمی ســپاه پاســداران 	 
انقالب اسالمی ، تهران: ادارۀ آموزش عقیدتی-سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه.

نصــری، محســن )1392(. اقتصــاد رضــوی: مبانــی اقتصــاد مقاومتــی از دیــدگاه امــام رضا؟ع؟، 	 
اصفهان: راه عشق.

حکیمی ، محمد )1394(. امام رضا؟ع ؟: زندگی و اقتصاد، مشهد: آستان قدس رضوی، شرکت 	 
به نشر .

اســماعیل زادۀ اصل، محمدعلی )1392(. »رشــد اقتصادی و الگوی ذهنی انتظارات مصرفی«، 	 
کنفرانس الگوی اسالمی-ایرانی پیشرفت، تهران: پیام عدالت. مجموعۀ مقاالت دومین 

متفکــر آزاد، محمدعلــی )1393(. »راه هــای میان ُبر برای ظهور و شــکوفایی اقتصاد مقاومتی«، 	 
فصلنامۀ علوم انسانی اسالمی )صدرا(، ویژه نامۀ اقتصاد مقاومتی، زمستان1393.

مطهری، مرتضی )1379(. مجموعۀ آثار، تهران: انتشارات صدرا.	 
نجفــی، مهــرداد )1393(. مفهوم شناســی برکــت و جایــگاه آن در اقتصــاد اســالمی، پایان نامــۀ 	 

کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه امام صادق؟ع؟.
مکارم شیرازى، ناصر )1382(. مثال هاى زیباى قرآن ، قم: نسل جوان.	 
جمالــی، نصــرت اهلل )بی تــا(. عوامل ســقوط حکومت هــا در قرآن و نهــج البالغه، قم: انتشــارات 	 

نهاوندی .
کوثر، قم: انتشارات هجرت.	  جعفرى ، یعقوب )1376(. تفسیر 


