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سخن نخست. پهپاد آمریکایی و نفتکش انگلیسی

کشــور ماســت. نفــوذ مکارانۀ  فهرســت تعارض هــای انگلیــس بــا ایران به بلنــدای روابط انگلیس با 
انگلیس از زمان اعزام برادران شرلی به ایران در زمان شاه عباس آغاز شد. شاه عباس از پادشاهانی 
که با چنیــن القابی از آن ها  کــه معمــواًل با لقب بزرگ )کبیر( از آن ها یاد می شــود. پادشــاهانی  اســت 
کبیر(  کبیر، نادر شــاه بزرگ، و رضا شــاه  کبیر، شــاه عبــاس بزرگ، پطــر  کوروش  یــاد می شــود )ماننــد 
کرده و در نتیجه چنین القابی  که خدمتی بزرگ به انگلیس یا به یهود  معمواًل پادشــاهانی هســتند 
کوروش را ناجی یهود می دانند، شــاه عباس برادران شــرلی را به ایران آورد  کرده باشــند.  را دریافت 
تا انگلیس در حوزۀ نظامی ایران جای پایی داشته باشد، پطر در واقع رضا شاِه روسیه بود )چیزی 
که ایوان نبود و به او ایوان مخوف می گویند(، نادر شــاه ســیب امپراتوری اســالمی هند را از درخت 
کرد تا خودش و  َکند تا نهایتًا به دامن انگلیس بیفتد، و رضا شــاه ایران را دودســتی تقدیم انگلیس 

پسرش سلطان ایران باشند.
گر شــده بود، ایران در جنگ  که ا حضور برادران شــرلی ســبب پیشــرفت صنایع نظامی ایران نشــد؛ 
هــرات از انگلیــس شکســت نمی خــورد و در زمــان محمدرضــا بحریــن را دودســتی در طَبق اخالص 
که با فریب وزارت  کما اینکه مدرنیزاسیون دوران رضا خان،  نمی گذاشت و به غرب تقدیم نمی کرد؛ 
گرفت، ســبب روزآمد شدن صنایع  کارشناســی آلمان صورت  خارجۀ آلمان نازی و فناوری و نیروی 

ایران نشد.
کو می رســیم. این بار، یک ســید روحانی  که بگذریم، به رژی و ماجرای نهضت تنبا از برادران شــرلی 
که وزارت  ایرانــی بــه نــام میرزای شــیرازی بــا یک فتوا چنــان به صورت سیاســت انگلیس ســیلی زد 
خارجــۀ انگلیــس دو دوْر دوِر خــودش چرخیــد و بــه زمیــن خــورد. در عــوض، انگلیــس در انقــالب 
کرد و انقالب مردم ایران را دزدید: ظرف عدس پلو به دســتان در سفارت انگلیس  مشــروطه جبران 
کردند و شــیخ فضل اهلل نوری را، به دلیل آنکه دســت انگلیس را خوانده بود، به  مشــق سرســپردگی 

کشیدند.  دار 
کاشــانی-که انگلیس حکــم اعدامش را در عراق  پیــش از نهضــت ملی شــدن صنعت نفت، آیت اهلل 
گریخت و در ایران به نمایندگی ملت ایران وارد مجلس شــد و به ریاســت  کرده بود-به ایران  صادر 
انتخابی مجلس نیز رســید و الیحۀ ملی شــدن صنعت نفت را به تصویب مجلس رساند. در عوض، 
کنار  کاشــانی پرداخت و با  کمک ســپهبد زاهدی و شــعبان بی مخ بــه مقابله با آیت اهلل  انگلیــس به 
کاشــانی بــه غائلــه پایــان داد؛ و بــرای اینکــه این نهضــت به نام  زدن مصــدق و دســتگیری آیــت اهلل 
که در عراق صادر شده بود در ایران اجرا نکرد  کاشانی در تاریخ ثبت نشود، حکم اعدام او را  آیت اهلل 
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ک شــخصی اش روزگار بگذراند و به  کرد تا در امال و در عــوض مصــدق را در احمدآبــاد حبس خانگی 
عنوان قهرمان ملی شدن صنعت نفت از او یاد شود.

خ داد  که قیام 15 خرداد به رهبری امام خمینی؟ق؟ ر کار انگلیسی ها بازی را برده بودند،  تا اینجای 
ح شــد و ســپس انقالب اسالمی  و پس از آن والیت فقیه توســط امام خمینی؟ق؟ در حوزۀ نجف مطر
کودتای نوژه دســت زد، ولــی نتیجه ای نگرفــت و جواب  گرفــت. انگلیــس متقاباًل بــه  ایــران صــورت 
کودتــای نــوژه با اشــغال انقالبی ســفارت آمریکا داده شــد. حملۀ نیروی نظامی آمریــکا به طبس نیز 
ح حملۀ نظامی غرب با پوشــش ارتش بعث  که طر ک تمام شــد. در اینجا بود  با یک شکســت دردنا
عراق و با حمایت لجستیک انگلیس، شوروی، آمریکا، فرانسه، ایتالیا، بلژیک، و... به اجرا در آمد؛ 

که آن هم پس از هشت سال هیچ سودی برای انگلیس و غرب نداشت. 
کرد  کرد و ســعی  غرب ناچار حلقۀ محاصرۀ نظامی، اقتصادی، سیاســی، و تبلیغاتی ایران را تنگ تر 
کند؛ ولــی در عوض پیدایــش جنبش های  هــواداران انقــالب اســالمی را در سراســر منطقه ســرکوب 
انقالبــی در لبنــان، فلســطین، عــراق، یمــن، و... ثبــات منافــع غــرب را در سراســر منطقــه بــه خطر 
انداخت. غرب با حملۀ ناو آمریکایی به هواپیمای مســافربری ایران هشــداری جدی به ایران داد، 
کرد. غرب  ولی تیر غیب به شرکت هواپیمایی پان آمریکن خورد و این شرکت را از صفحۀ روزگار محو 
کوشــید  که یک قطره نفت هم صادر نشــود و  کند  کــرد محاصــرۀ نظامی ایــران را چنان تنگ  تــالش 
بــا هواپیماهــای بی سرنشــین آمریکایــی شــناخت دقیقــی از موقعیت هــای نظامی ایران به دســت 
آورد، ولــی پهپــاد آمریکایی ســرنگون شــد. متقاباًل، انگلیــس نفت کش حامل نفت ایــران را در تنگۀ 
که با قدرت برآمده از شــبه جزیرۀ ایبری شــوخی نکند؛ ولی  کــرد تا ایران بداند  جبل الطــارق توقیــف 
گهان نفت کش انگلیســی در تنگۀ هرمز به دلیل عدم مقررات بین المللی به وســیلۀ ایران توقیف  نا

شد. 
کــم نیاورده اند. همان طور  کار، دو طرف در مقابــل یکدیگر  کشــمکش ادامــه دارد و تا اینجــای  ایــن 
گوشــزد فرمود، مســئله، مسئلۀ جنگ اراده هاست و اینکه اراده های شیطانی پیروز  که رهبر انقالب 
که با صراحت تمام می گوید:  می شــوند یا اراده های رحمانی. بگذارید پاســخ را از زبان قرآن بشنویم 

»حزب اهلل پیروز است.« )َفإّن ِحزَب اهلِل ُهم الغاِلبوَن.(

سردبیر
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 احمد مرجانی نژاد 
مترجم و پژوهشگر مسائل افغانستان

بررسـی زمیـنه ها و علل 
اعتراض جوانان در افغانستان
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پــس از ســرنگونی رژیــم ارتجاعــی طالبان در افغانســتان ) 2001م(، عصر جدیدی از فعالیت سیاســی 
گرفت. ثبات و امنیت نســبی افغانســتان، طّی ســال های نخســت  کشــور شــکل  و اجتماعی در این 
پس از مداخلۀ نظامی تحت رهبری آمریکا، فرصتی برای افزایش مشــارکت سیاســی فرهیختگان و 
کــرد. تغییر مذکور به  کار فراهم  متخصصــان و مشــارکت اجتماعی بانوان و پیوســتن آنــان به نیروی 
کرد و به این طریق به آن ها حّس مالکیت  کمک  ورود جوانان به صحنه های مشارکت اجتماعی نیز 
کــرد. در دوران پســا طالبــان، فعاالن سیاســی و اجتماعی افغانســتان  و مشــارکت در توســعه را القــا 
که مورد اســتقبال همه  کردند  بــه بســیج های مردمــی و تصمیم گیری جمعــی )خرد جمعی( رجــوع 
گرفت. طّی ســال های 2002 تا 2015 م، افغانســتان شــاهد رشــد چشمگیری  )به ویژه، جوانان( قرار 
در بخش های مختلف )از جمله، ســرمایه گذاری در بخش های مســکن و مخابرات و خدمات( بود، 

کشاورزی و صنایع بیشترین سهم را در رشد تولید ناخالص داخلی داشتند.  ضمن آنکه 
کلیــد زد. ســرمایه گذاری ها به دلیل  امــا تحــوالت ســال 2014 م. بی ثباتــی اقتصــادی و اجتماعــی را 
وضعیت امنیتی متوقف شــد و اقتصاد افغانســتان از سال 2015 م. رو به سقوط رفت. پس از خروج 
کثر نیروهای نظامی غرب از افغانســتان )2014م.( و با تقویت قوم گرایی و مذهب گرایی، شــعارهای  ا
اتحــاد، وحــدت، و آزادی و وعده هــای ثبــات، امنیــت، برقــراری صلــح، توســعۀ اجتماعــی، و تبادل 
کارآمدی چرخۀ  گاه از بیــن رفت. وخیم تر شــدن وضعیــت امنیتــی، نا کم فــروغ شــد و  آزادانــۀ افــکار 
تولید ملی، تضعیف اقتصاد، افزایش بیکاری، به حاشیه رانده شدن اقلیت ها ، محرومیت جوانان 
از نقش آفرینی در امور جامعه ، افزایش حّس بی اعتمادی، عدم پاسخ گویی، و ضعف و تردید دولت 

در مواجهــه بــا مشــکالت و عرضــۀ راه حــّل مشــکالت 
اقتصــادی و معضــالت اجتماعــی زمینــۀ اعتراض هــا و 
کشته یا زخمی یا  که به  شــورش هایی را فراهم ســاخت 
دســتگیری و زندانی شــدن صدها تن از شهروندان غیر 

نظامی منجر شد. 
عــدم دسترســی جوانــان افغانســتان بــه منابــع قابــل 

گروه هایــی از جوانــان  اطمینــان امنیــت اجتماعــی محــرک اصلــی جنبش هــای اعتراضــی اســت. 
ح هایی برای مقابله بــا وضعیت نامطلوب  افغانســتان )به ویــژه در مناطق روســتایی( به اجــرای طر
که به آن ها حّس تعلق می بخشید و درآمدزا هم بود؛ از جمله، مهاجرت و پیوستن به  کردند  اقدام 

گروه های مسلح افراطی. 
کامی های  گــروه دیگــری از جواناِن اغلــب تحصیل کرده و شــهری، طی برگــزاری تظاهرات، بــه نا امــا 
دولت اعتراض می کردند و به مســئوالن برای اصالحات در عرصۀ قانون اساســی، ثبات و امنیت، و 

امروز، با تقویت قوم گرایی در  افغانستان،
شعارهای وحدت، آزادی، و امنیت 

کم فروغ شده اند.



فرهنگ اسالمی / شمارۀ 62-61 / خرداد و تیر  1398

صفحۀ  8
  بازگشت به فهرست

کشور فشار می آوردند. جنبش اعتراضی سال 2014 م. از بزرگ ترین و بادوام ترین  مدیریت و هدایت 
جنبش ها در صحنۀ اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، و امنیتی افغانستان بود. 

جنبش هــای اعتراضــی جوانــان افغانســتان پــس از انتخابــات ریاســت جمهوری در ســال 2014 م. 
کاماًل سیاســی تبدیل شــد. جنبش تبســم )نوامبــر 2015 م(، جنبش روشــنایی )ژانویه  به جنبشــی 
تــا جــوالی 2016 م(، و جنبــش رســتاخیز بــرای تغییــر )ژوئــن و جــوالی 2017 م( ســه نمونــۀ بــارز از 

جنبش های اعتراضی جوانان در افغانستان است. 

عوامل اصلی اعتراضات جوانان

1. ناامنی 
گون، طّی 15 ســال  گونا  بــه اســتناد اظهارات مقامــات 
کشــته  اخیــر بیش از 100 هزار غیر نظامی در افغانســتان 

شده اند. ناامنی اخیر را می توان به حضور دوبارۀ طالبان نسبت داد. ناتوانی دولت در تأمین امنیت 
و حفاظت از شــهروندان در برابر تهدید ترور، آدم ربایی، ناتوانی در جلوگیری از اعمال خشــونت آمیز 
گروه های افراطی شورشی )به ویژه، علیه اقلیت های مذهبی( از چالش های مربوط به امنیت است. 

2. فقر فرهنگی، بی عدالتی 
بی عدالتی در افغانســتان نهادینه شده اســت و حّس بی عدالتی با عواملی مانند ناامنی همپوشانی 
که بر  دارد. قراردادهای اقتصادی و فرصت های شــغلی نه بر اســاس ضابطه و رقابت و شایســتگی، 
خ بیکاری چنان است  کاهش فرصت های شغلی و رشد نر اساس روابط و قوم گرایی توزیع می شود. 
کار می شوند و برای ایجاد فرصت های شغلی فشار  که ساالنه بیش از 400 هزار جوان افغان وارد بازار 

عظیمی  به دولت وارد می کنند. 
خ  کرده اســت. نر کار را بیش از پیش تضعیف  کاهــش رشــد اقتصادی و تحوالت ســال 2014 م. بــازار 
کاهش فرصت های شــغلی نارضایتی ها، احســاس بی عدالتی، و بی ثباتی  بیکاری روزافزون اســت و 
اقتصادی و اجتماعی را در میان جوانان افزایش داده است. سّنت دیرینۀ مردساالر و حامی بزرگ ترها 
)ُمســن ترها( در جامعۀ افغانســتان ریشــه دوانده اســت و مشــارکت قابل توجه جوانان افغانســتانی 
)به ویژه، بانوان( را در عرصه های اجتماعی و سیاسی دشوارتر می کند. به رغم خوش بینی های اولیه 
پس از سقوط طالبان و باز شدن فضای سیاسی، میدان سیاست افغانستان تحت تسلط نخبگان 
گرفــت. نخبگان سرمســت قدرت پس از مدتــی منابع و امکانات حاصــل را به فرزندان  خاصــی قــرار 

جنبش های اجتماعی در اعتراض به 
وضع موجود در افغانستان شکل گرفته است.
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گســترده تری از فرصت های  کردند و بدین ســان جوانان را در ســطح  و خویشــاوندان خــود منتقــل 
عادالنــۀ اجتماعــی محــروم و از صحنــۀ رقابت هــای سیاســی و اقتصــادی به حاشــیه راندنــد. البته 
کابل تا حّد زیادی از ســرکوب سیســتماتیک جنبش های اعتراضی به رهبری جوانان  دولت مرکزی 
کرده و نمایندگانش  کره با ســازمان دهندگان این جنبش ها را ارائه  کرده و پیشــنهاد مذا خودداری 
را برای شرکت در مناظره های عمومی با سازمان دهندگان به شبکه های تلویزیونی فرستاده است؛ 
کاری برای به تأخیــر انداختن  کرات بــه عنوان ســاز و  امــا جوانــان فعــال دولــت را به اســتفاده از مذا

کرده  تعامل مســتقیم با خواسته های معترضان متهم 
و چنین رویکردی را »ســرکوب نرم« نام داده اند. دولت 
کامــی در تأمین  کابــل همچنین بــه نا کــم بر  مرکــزی حا
گردهمایی ها متهم اســت. تنها در  امنیت اعتراضات و 
دو بمب گذاری انتحاری در تظاهرات جنبش روشنایی 
کشــته و ده هــا تن  )23 جــوالی 2016 م(، 85 معتــرض 

زخمی شدند. 
دولــت مرکــزی بــه اســتناد »غیــر مفیــد« دانســتن مسدودســازی خیابان هــا و جاده ها، بــه تعطیلی 
کشــور، حّق  کســب وکار و نهادهای دولتی، و آسیب رســانی به نظم عمومی و اقتصاد  کشــاندن بازار 
گردهمایی هــا را به شــدت محــدود و اقدام آن هــا را خالف  شــهروندان بــرای راه انــدازی تظاهــرات و 

کرده است.  کشور معرفی  قانون اساسی 
که  اینکه غرب تا چه اندازه در این جنبش دخالت دارد محّل سؤال است؛ ولی دور از انتظار نیست 
گروه های تروریســتی نظیر داعش و طالبان و هــم در جنبش های اصالح طلبی  عوامــل غــرب هم در 

حاضر باشند، تا افغانستان را به انقیاد خود درآورند.
جنبش هــای اعتراضــی جوانان در افغانســتان نگرانی های مشــروعی را در زمینۀ امنیت، سیاســت، 
کم نتوانند روندهای ســازنده  گر دولتمردان حا کرده اســت. ا ح  و توســعۀ اجتماعی و اقتصادی مطر
که جنبش های اعتراضی جوانان افغانســتان بار دیگر و شــاید  کنند، احتمال دارد  با جوانان را آغاز 
کند و حتی صورت خشــونت آمیز به خود بگیرد. مســلمًا، چنیــن روندی روابط دولت و  بارهــا ظهور 
که شدیداً ِبدان نیازمند  کابل را از مشــروعیتی  جامعه را تحت فشــار قرار خواهد داد و دولت متزلزل 

کرد.  است محروم خواهد 
کــرات جــاری بیــن آمریکا و طالبــان، جایگاه، منافــع، و صدای حق طلــب جوانان  در چارچــوب مذا
کره کننده همچنان به  که دو طرف مذا گرفته شده اســت. تحقیقات نشــان می دهد  کان نادیده  کما
گرفتن جوانان را نادیده می گیرند؛ اما مسلمًا، به حاشیه راندن مداوم جوانان نشانۀ خوبی  نادیده 

میدان سیاست در افغانستان در اختیار 
نخبگانی است که منابع و امکانات را 
به خویشاوندان خود اختصاص داده اند.
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گیر و توســعۀ پایدار نیســت. بــه عقیدۀ ناظران، بــا توجه به نقش آمریــکا و انگلیس و  بــرای صلــح فرا
کرۀ آمریکا با طالبان شــبیه به یک شوخی است.  کســتان در پیدایش طالبان، مذا رکن دوم ارتش پا
کرۀ دولت آمریکا با عوامل خودش است و ارتباطی با حل مسائل  کرۀ دولت آمریکا با طالبان مذا مذا

گر بر مشکالت نیفزاید! و مشکالت مردم افغانستان ندارد، ا
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سخنرانی دکتر محمدحسن زورق در 
نشست علمی اربعین پژوهی در دانشگاه عالمۀ طباطبایی

رســـانه ها و راه پیمایی 
ساالنۀ اربعیـن
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که به همت دانشگاه عالمۀ طباطبایی برگزار می شود  از اینکه توفیق یافتم در نشست اربعین پژوهی 
که در برگزاری این نشســت علمی  کنم خدای را ســپاس می گویم و از همۀ اســتادان محترم  شــرکت 
که در جهان برگزار می شوند فراوان اند،  نقش و مسئولیت دارند سپاسگزارم. مراسم ساالنۀ مذهبی 
که امروز به عنوان مراســم راه پیمایی اربعین  ولی هیچ کدام نمی توانند دقیقًا نظیر مراســمی باشــند 

ح شده است.  در جهان مطر
که اهمیت بســیار زیادی دارد مراســم حج است. مراسم حج تکرار  البته یکی از مراســم مهم ســاالنه 
گاه-یعنی ابراهیم؟ع؟،  گاه و خداآ نمادین سرگذشت شگفت انگیز سه روح بلند و سه انسان خودآ
کنار هم یک حماســۀ بــزرگ را در تاریخ  که در  هاجــر، و اسماعیل؟ع؟-اســت؛ پــدر، مادر، و پســری 
که این ســه روح بلند در حدود چهار هزار ســال پیش می زیســتند1  گــر بپذیریم  بشــر پدیــد آوردنــد. ا
که با ابراهیم؟ع؟ آغاز شده است  که مراسم حج قدمتی به بلندای تاریخی دارد  کنیم  می توانیم ادعا 

و نمی تواند چیزی فراتر از آن باشد.
که در سرنوشــت مخاطبان خود دارد. مراســم حج می کوشد  ارزش هر رســم به اندازۀ تأثیری اســت 
پیــام ابراهیــم؟ع؟، هاجر، و اســماعیل؟ع؟ را به ما برســاند و آن پیام چنین اســت: »در راه توحید و 
گر بناســت در این آزمون جــان خود در  کنیــد؛ حتی ا مبــارزه بــا شــرک و مشــرکان، با شــیطان مبارزه 
کنیــد!« امروزه مراســم حج بدون توجــه به مفهوم واقعــی پیام ابراهیــم؟ع؟، هاجر، و  راه خــدا فــدا 
اســماعیل؟ع؟ برای انســان امروز برگزار می شــود و دولت ســعودی می کوشــد به هر قیمت ممکن از 
کند؛ به همین دلیل، مراســم اعالم برائت از مشــرکان از  انتقــال ایــن پیــام به جهان امــروز جلوگیری 
مراسم حج حذف شده و دولت سعودی از اجرای این مراسم جلوگیری می کند. ساالنه میلیون ها 
نفر از سراسر جهان در مراسم حج و عمره شرکت می کنند؛ ولی به دلیل مخالفت سرسختانۀ دولت 
ســعودی، زائران بیت اهلل الحرام امکان برگزاری آشــکار و دســته جمعی مراسم برائت از مشرکان را در 

مراسم حج ندارند.

کــه از نظــر میــزان شــرکت مــردم در آن قابــل توجه اســت، مراســم غســل همگانی در  مراســم دیگــر، 
 )Ganges River( گنگ گنگ اســت. ظاهراً هر شــش ســال یک بار هندوها به ســوی رودخانۀ  رود 
که با شست وشــوی تن در ایــن آب روان،  می شــتابند و تــن بــه آب رود می ســپارند و بــر ایــن باورنــد 
ک می شــود و بدین ترتیب از راه شست وشــوی برون بــه نوعی طهارت  روحشــان نیــز از پلشــتی ها پا

درون دست می یابند.
گفتــه می شــود هــر ســال 100 تــا 150 میلیــون نفــر زن و مــرد در ایــن مراســم شــرکت می کننــد. ایــن 
شست وشوی دسته جمعی مناظر و مسائل ویژه ای پدید می آورد. رود گنگ بزرگ ترین رود شبه قارۀ 
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که از سلســله جبال هیمالیا سرچشــمه می گیرد و پس از طی مســافت طوالنی خود را به  هند اســت 
گنگ »کومبه میال« نامیده می شــود  دریا می رســاند. مراســم شست وشــوی ده ها میلیون نفر در رود 
و در مورد مســائل زیســت محیطی و بهداشــتی آن حرف های زیادی زده شده اســت.2 پیام مراســم 

که الزامًا از طریق شست وشوی بدن به دست نمی آید. کومبه میال ضرورت طهارت باطن است 

که از شــهرت فراوانی برخوردارند و همه ســاله میلیون ها  مراســم دیگــری نیــز در دنیا برگزار می شــود 
نفــر خــود را مقّید به شــرکت در آن هــا می داننــد؛ ماننِد 
ک، مراســم عید  مراســم جشــن نــوروز، مراســم عیــد پــا
اضحی، مراســم عاشورا، و.... در مراسم عید اضحی )یا 
عیــد قربــان(، پیــروزی ابراهیم؟ع؟ و اســماعیل؟ع؟ در 
گرفته می شود. پیام این  یک آزمون بزرگ الهی جشــن 
مراســم آمــوزش فرمان پذیری و بندگــی خداوند متعال 

اســت. در مراســم عیــد نــوروز، مردمان فراوانی در آســیای غربی شــرکت می کنند. ایــن روز در ایران، 
کشورهای عربی )نظیر  کشورهای آسیای میانه و قفقاز، و در میان بعضی از مردمان در  افغانستان، 
گرفته می شــود. در سنگ نوشــته های به جا مانده از هخامنشــیان اشاره ای به نوروز  عراق( جشــن 
گرامی داشته می شد.4  گفته می شود در زمان اشکانیان و ساسانیان این روز  دیده نمی شود،3 ولی 

که عیســی؟ع؟  ک، مســیحیان شــرکت می کنند. عقیدۀ مســیحیان بر این اســت  در مراســم عیــد پــا
که ماه به حالت قرص تمام بود از قبر  کشــیده شــد، ســپس در یکشــنبه ای  در روز فصح به صلیب 

کرد.5 برخاست و 40 روز زندگی و سپس به آسمان عروج 

ک، مراسم سوگواری و عزاداری  مراســم روز عاشــورا، برخالف مراســم عید قربان و عید نوروز و عید پا
گرچه پیروان ســایر  اســت. مســلمانان )به ویــژه، شــیعیان( در مراســم عاشــورا حضــور فعال دارنــد؛ ا
کما اینکه ارامنۀ ایران در روز عاشورا دسته جات عزاداری  ادیان نیز در این مراســم شــرکت می کنند، 
کســتان،  دارند.6 مراســم عاشــورا در ایران، عــراق، جمهوری آذربایجان، هندوســتان، بنگالدش، پا

گو برگزار می شود. کشمیر، ترینیداد، ترکیه، آسیای میانه، جامائیکا، و توبا افغانستان، 
که در  گنگ در آن اســت  تفاوت این مراســم با مراســمی نظیر حج یا غســل دســته جمعی رودخانۀ 
کومبه میــال، میلیون هــا نفر در زمان و مکان مشــخص دســته جمعی شــرکت  مراســم حــج و مراســم 

که  زش هر رسم به اندازۀ تأثیری است  ار
در سرنوشت مخاطبان خود دارد.
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که در مراســم عید قربان یــا عید نوروز یا  کنــار هــم انجام می دهند؛ در حالی  می کننــد و مراســم را در 
گروه برای خود( این مراسم را اجرا می کنند. گروه گروه )هر  ک یا حتی مراسم عاشورا، مردم  عید پا

کشور ها و ادیان و مذاهب  که بسیار عظیم و باشکوه است و در آن میلیون ها انسان از  مراسم دیگر، 
مختلف شرکت می کنند و این مراسم را همراه با هم و هماهنگ با هم اجرا می کنند، مراسم اربعین 
حســینی اســت. همه ســاله در ایام اربعین، با یاد بازگشــت غم انگیز زینب-پیام آور عاشــورا-از شام 
کــه بیش از 20 میلیــون نفرند از نجف )کــه مزار اولین امام اســالم پس از  کربــال، جمعیــت انبوهی  بــه 
کربال )که مزار امام حسین؟ع؟ و یاران شهید اوست( حرکت می کنند.  رسول اهلل؟ص؟ است( به سوی 
در این راه پیمایی باشــکوه، مردان، زنان، جوانان، خردســاالن، و ســالمندان همه دوشــادوش هم 
که در  گونــه ای  دیــده می شــوند. از آن شــکوهمندتر، پذیرایــی مردمــی از ایــن راه پیمایان اســت؛ به 
کنید، غذا، محل استراحت، و میوۀ رایگان در اختیار شماست. هرکس  طول مسیر، هر لحظه اراده 
کودکان خردســالی را  هرچــه دارد در طبــق اخــالص می گــذارد و بــه راه پیمایان هدیــه می کند. حتی 
کس می زند،  کفش وا کمک راه پیمایان شتافته اند. یکی  کاغذی یا عطر به  که با دستمال  می بینید 
گرفته و به راه پیمایان هدیه  دیگری پای راه پیمایان را ماســاژ می دهد، ســومی طَبق خرما روی ســر 

نه میلیون ها نفر در مراسم حج شرکت می کنند. ساال
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گوشه با چنین مناظری روبه رو می شوید.  کیلومتر مسیر راه پیمایی، در هر  می دهد. در طول ده ها 
گون و حتی ادیان متفاوت هستند. گونا کشور های مختلف جهان و مذاهب  راه پیمایان از 

گاه به  گذشــته، این راه پیمایــی  کربــال دارد. در  کربــال قدمتی هماننــد واقعۀ  راه پیمایــی از نجــف تــا 
گرفته اســت.  گاه از ترس مجــازات مخفیانه انجام  گاه بــه صــورت انفرادی بــوده و  گروهــی و  صــورت 
گرفته  کــت صدام، این راه پیمایــی به صورت طوالنی تر و عظیم تری شــکل  در دوران مــا، بعــد از هال
که در ســال 1392 حدود 15 میلیون نفر و  و به شــگفت انگیزترین راه پیمایی جهان بدل شده اســت 
که از این راه پیمایی  کردند. تصاویر ماهواره ای  در ســال 1394 بیش از 20 میلیون نفر در آن شــرکت 

کشیده است.  گرفته شده مناظر بسیار شکوهمندی را به تصویر 

موضوع بحث ما نقش رسانه ها در بازتاب این راه پیمایی باشکوه است. به نظر می رسد یک رسانۀ 
کند:  متعهد باید از سه منظر به این راه پیمایی توجه 

نخســت، رســانه باید در مقابل این رخداد عظیم چشــم جهان باشــد و تصاویر دقیق از 	 
گون این راه پیمایی را در معرض نگاه پرسشــگر و حقیقت جوی جهان  گونا صحنه های 

قرار دهد. 

کستان، افغانستان،  مراسم عاشورا در ایران، عراق، جمهوری آذربایجان، هندوستان، بنگالدش، پا
گو برگزار می شود. ینیداد، ترکیه، آسیای میانه، جامائیکا ،و توبا کشمیر، تر
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دیگر آنکه رســانه باید زبان تاریخ باشــد و با صراحت و صمیمیت، فلســفۀ وجودی این 	 
کند.  راه پیمایی را برای مردم جهان بازگو 

که در 	  ســوم آنکــه رســانه بایــد برای ســنجش این مراســم در مقایســه با مراســم دیگــری 
جهان برگزار می شود خرِد جهان باشد.

الف. رسانه به عنوان چشم جهان به روی راه پیمایی اربعین
که در مســیر امامت  کربــال  رســانه، بــه عنــوان چشــم جهــان، بایــد امت را نــه تنها در مســیر نجف به 
کربال امتداد دارد و از مزار نخستین امام )علی  که از نجف تا  ببیند. مسیر امامت یعنی همین مسیر 
بن ابی طالب؟ع؟( آغاز می شود و تا مزار سیدالشهدا )حضرت امام حسین؟ع؟( ادامه پیدا می کند. 
کوفه منتهی شــود. همه ســاله امت در  کربــال می گــذرد تا در عصر مهدی؟جع؟ به  آری، راه آزادی از 
گوش بشــریت جهان امروز  ایــن مســیر در ایــام اربعین بــه حرکت درمی آید تــا پیام حســین؟ع؟ را به 
که خیره  برســاند. در طول راه پیمایی اربعین و در این مســیر شــورآفرین و شــگفت انگیز امت، وقتی 
می شــوید، می بینیــد همــه زینب وار از مرزهای قومــی، نژادی، فرهنگی، سیاســی، و اقتصادی عبور 
کرده و به معنی واقعی آزادی  کرده و در جامعه ای نوین به عنوان ُامت هویت جدید و انقالبی پیدا 
کرده و بندگی راســتین خداوند بزرگ را بــه نمایش نهاده و به صورت  و مفهــوم راه خدا اشــراف پیدا 

کلیت نوین انسانی از افق زمان طلوع تازه یافته اند.  یک 
گرد هم آمده از سراســر جهان، از همۀ نژادها و زبان ها و ملیت ها، محوُشــده در هویت  انســان هایی 

کثیر!  کوثــر و خیِر  الهــی خویــش، و تصویرگر جدیــدی از 
کثرت به عالم  آن هــا عینیت یافتن مقــام انتقال از عالم 
که عشق به  گذاشته اند، آدم هایی  وحدت را به نمایش 
خــدا آن ها را به راه امامت آورده و همان عشــق آن ها را 
به عشــق علی؟ع؟ و عشق حســین؟ع؟ و عشق یکدیگر 
که همۀ هستی  کرده اســت. عراقیان را می بینید  جذب 

که عشــق حســین؟ع؟ آن ها را از شــلمچه،  خــود را نثــار راه پیمایــان می کننــد؛ ایرانیــان را می بینیــد 
کرده اســت؛ مردمان را از آســیای مرکزی،  قصرشــیرین، مهران، و نقاط دیگر به ســوی عراق ســرازیر 
که دست در دسِت  قفقاز، شــبه جزیرۀ آناتولی، شــبه جزیرۀ عربســتان، شــمال آفریقا، و ... می بینید 

گذاشته اند.  هم به مسیر امامت قدم 
بعضــی از راه پیمایــان اهــل جماعــت )حنفی ها، مالکی هــا، شــافعی ها( و بعضی از آن ها اهل تشــیع 
هســتند، ولی همه عشــق محمد؟ص؟ را در دل و یاد خدا را در ســر و راه امامت را در پیش دارند و به 

هر سال حدود 20 میلیون نفر 
در راه پیمایی اربعین شرکت می کنند.
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گروه هایی از مســیحیان  کرده اند. شــگفت انگیز آنکه در این راه پیمایی شــورانگیز،  راه پیمایی اقدام 
کاتولیــک( شــرکت می کننــد و قدم به قــدم، همــراه بــا بــرادران و خواهران  )به ویــژه، پیــروان مذهــب 
مســلمان خــود، این مســیر طوالنی را می پیماینــد. این راه پیمایــی، به عقیدۀ ناظــران، بزرگ ترین 

مراسم زیارت در جهان امروز است. 
کــه یــک دختر ســه ســاله وســط راه پیمایان ایســتاده و بــه آن ها عطر  در ایــن راه پیمایــی می بینیــد 
گرفته و  کاغذی به دست  کنار او ایســتاده و یک بســته دستمال  تعارف می کند، و دختر 13 ســاله ای 

که شما یک برگ از آن دستمال را بردارید  دوست دارد 
ک او نسبت  کنید و به این ترتیب به عشق پا و استفاده 
کربال احترام بگذارید، و  به امام حســین؟ع؟ و شــهدای 
یــک پســر نوجــوان طَبق خرمــا را بر ســرگرفته و به شــما 
که 18  کمــی دورتــر پســر جوانــی  خرمــا تعــارف می کنــد، 
گرفته تا  که ســبد میوه به دست  ســال دارد را می بینید 

این مردم از آن میوه ها بردارند و نیرو بگیرند و او به این وســیله در این راه پیمایی شــورانگیز همراه 
کنار این مســیر، قدم به قدم موکب زده اند و وســایل اســتراحت برای همه  و همگام آن ها باشــد. در 
فراهم اســت. هرکه از مردم عراق هرچه در منزل داشته اســت آورده تا از راه پیمایی اربعین حمایت 
کنی، انواع غذاها و نوشیدنی ها برای شما فراهم است و همه رایگان. شیعیان  کند. هر لحظه اراده 
کنار راه در  کرده انــد و در  عــراق، از روی شــور و شــوق، ســرمایۀ زندگی خود را نثــار راه پیمایان اربعین 
گذاشــته اند تا هر راه پیمای خســته مدتی روی آن بنشــیند و رفع خســتگی  فواصــل معیــن صندلی 
کند. شــب هنگام، در هر موکب وســایل اســتراحت و خواب برای مســافران هســت تا بخوابند و آرام 
گیرند. این ها مشــاهدات خود من اســت، فکر نکنید خواب دیده ام، من برای شــما از یک واقعیت 

سخن می گویم.
در راه پیمایی اربعین می توانید توحید را، نبوت را، امامت را، عشــق را، اصالت انســانیت را، جوهرۀ 
کنون نتوانســته باشــید آن ها را با چشم  گر تا پرســتش را، و نیکی را با چشــم ســِر خود ببینید؛ حتی ا

گر تمام جهان یک راه پیمایی اربعین در تمام فصول می شد؟!  دل خود ببینید. چه می شد ا
رســانه، بــه عنوان چشــم جهان، بایــد راه پیمایی اربعین را بنگــرد و بکاود و ایــن صحنه های ناب و 
کند و ببیند جهان با علی؟ع؟ و حســین؟ع؟ چگونه امن می شــود؛ طوری  دوست داشــتنی را شــکار 
کربال را پیاده می رود و یک نفر  کیلومتر مســیر نجف تا  که یک زن تنها از ایران حرکت می کند و ده ها 
یک نگاه حرام به او نمی کند؛ و چگونه در بین الحرمین در شب اربعین میلیون ها نفر زن و مرد و پیر 
کوچک ترین جســارتی به ناموس مردم صورت نمی گیرد.  کم جمع می شــوند و  و جوان به طور مترا

کربال می گذرد! راه آزادی از 
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کم ترین  انســان های علوی و حســینی انســان هایی امن هستند و از انســان های امن، آنچه در مترا
وجه وقوع پیدا می کند امنیت و صلح و عشــق و خداپرســتی است، و آنچه از آن ها سر نمی زند ظلم 

کینه و  دنیاپرستی است.  و تهاجم ظالمانه و 
در راه پیمایی اربعین، تعارض جدی بین اســالم ناب محمدی و سکوالریســم به طور نمایان دیده 
می شــود. البتــه بعضی وقت ها سکوالریســم پوشــش مذهبی پیــدا می کند و چهرۀ اســالمی به خود 
کل خطیئة« اســت در رأس اندیشــۀ تمام انســان های سکوالر قرار  که »رأس  می گیرد، ولی حب دنیا 
کــه از بــدر و خندق تا صفیــن و از صفین تا امروز امتداد یافته تعارض اســالم و  گرفته اســت. تعارضــی 

کند.  سکوالریسم است. رسانه، به عنوان چشم جهان، باید این تصاویر ناب را شکار 

ب. رسانه به عنوان زبان تاریخ
گوش  گلــوی راه پیمایــان اربعین بگیــرد و به  رســانه، بــه عنــوان زبــان تاریــخ، باید پیــام اربعیــن را از 
کربال چه  کربالست. در  بشــریت برســاند. ســاده ترین و اولین پیام این راه پیمایی از زبان تاریْخ پیام 
کرد؟ آن ها از پســر پیغمبر چه درخواست ظالمانه ای داشتند  گفت و چه  گذشــت؟ فرزند پیامبر چه 
کم بدنش را  که پســر پیغمبر نمی توانســت آن را بپذیرد، و به دلیل همین رد درخواست استبداد حا
کودکان  کم شمارش را به شهادت رساندند و تمام  کردند و تمام یاران  کربال قطعه قطعه  در صحرای 

گرفتند؟ و زنان بی پناهش را به اسارت 
گــوش مــردم جهان  کــه بــه وســیله رســانه بایــد بــه  کربــال از زبــان تاریــخ،   دومیــن پیــام راه پیمایــی 

برســد، پیــام امامت اســت. ابتدای این مســیر طوالنی 
کــه مثــل مــزار حضرت  از مــزار حضــرت علــی؟ع؟ اســت 
گم شــده بود. در زمان عمــر بن عبدالعزیز،  فاطمه؟اهع؟ 
کــه از فشــار سیاســی بــر پیــروان اســالم نــاب محمــدی 
کاســته شد و قانون وجوب لعن علی بن ابی طالب؟ع؟ 
در مجامــع عمومــی و نمازهــای جماعت لغو شــد، مزار 

گم شدۀ علی؟ع؟ نیز پیدا و مطاف قلوب عاشقان عدالت و آزادی شد. 
که مهم ترین پیام راه پیمایی اربعین برای بشریت است، اولین پیام رسانه از زبان  کربال  پس از پیام 
ک نجف پنهان شــده مردی  کش در خا که جســم پا تاریخ برای بشــریت باید پیام نجف باشــد. آن 
کــه به مردم سرمشــق عدالــت و آزادی داد و جز عدالــت و آزادی چیزی برای مردم نخواســت  اســت 
کرد و در راه احیای نظام سیاســی امامت محمدی جان ســپرد. او  و جــان خــود را نثــار آزادی مردم 
گر نظــام امامت محمدی در تاریخ اســت.  اولیــن امــام اســالم پس از اولین امام اســالم بــود، او احیا

انسان های علوی و حسینی 
انسان های امن هستند.
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کند، پیام واقعیت  که رسانه باید آن را بازگو  دومین پیام تاریخ از زبان این راه پیمایی برای بشریت، 
داشتن امامت و امت است. 

سومین پیام راه پیمایی اربعین از زبان تاریخ، واقعیت داشتِن ملت محمد؟ص؟ است.
که در ظرف جغرافیایی تمدن اســالمی زندگی می کنیم یک ملت هســتیم.  بــرادران و خواهــران! ما 
که در  کــرده، ولی ما را نکشته اســت، ما هنوز زنده هســتیم. مــا مردمی  آری، اســتعمار مــا را مجــروح 
که هســتیم،  جغرافیــای تمــدن اســالمی زندگــی می کنیــم، هرکه هســتیم و پیــرو هر دیــن و مذهب 
ملت محمدیم؛ چون زمین و تاریخ و سرگذشــت و فرهنگ و میراث مشــترک و در نتیجه سرنوشــت 
گــر مســلمان یا مســیحی  مشــترک داریــم و بعثــت محمــد؟ص؟ علــت وجــودی مــا در تاریــخ اســت. ا
گر مســیحی ارتدوکس یا مســیحی  گر شــیعه یا حنفی یا شــافعی یا مالکی هســتیم، حتی ا هســتیم، ا
گــر در آســیای مرکزی یا آســیای صغیر یا قفقاز یا آســیای جنوب غربی یا شــمال  کاتولیــک هســتیم، ا
آفریقا یا شبه جزیره ایبری زندگی می کنیم، بر اساس قواعد جامعه شناسی سیاسی، همه عضو ملت 
محمد؟ص؟ هستیم. ما باید ما بودِن خود را از نو بشناسیم و به آن ببالیم و برای احیای آن بکوشیم 

که بر بلندای قلۀ انسانیت افراشته شده است برافرازیم.  و آن را در تاریخ به مثابۀ پرچمی 

یت برساند. یخ، باید پیام اربعین را به گوش بشر رسانه، به عنوان زبان تار
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گذشته از آن و مهم تر از آن، ما مسلمانان جهان همه عضو امت محمد؟ص؟ هستیم. امروز لحظه ای 
کعبه در سجده نباشند  گروهی از مردم جهان به سوی  که در زمین صدای اذان قطع شود و  نیست 
و دلی در سینه ای به یاد محمد؟ص؟ و خدای محمد؟ص؟ نتپد و به نام او در راه خدا )که خدای همه 
است( شوری برنیانگیزد و خونی در عروق تاریخ به جریان درنیاورد. پیام راه پیمایی اربعین از زبان 
کنید و  تاریخ برای بشــریت چنین اســت: »مســلمانان جهان، متحد شــوید و دار االســالم را از نو بنا 
که خــدا در قرآن مجید  خشت خشــِت آن را از آزادی و عدالــت بســازید و آن را دقیقــًا طبق نقشــه ای 

کنید.« رسانه باید این  به دســت ما داده اســت از نو بنا 
گوش  کند، بشنود، و به  پیام تاریخی را بشناسد، درک 

جهان برساند. 
ِبــدان  کربالســت  اربعیــن  راه پیمایــان  مقصــد  اینکــه 
کــه راه آزادی بشــریت و اســتقرار یــک نظــام  معناســت 

کربال می گذرد. عادالنه در جهان امروز از 

پ. رسانه به عنوان ِخرد جهان در سنجش مراسم بزرگ بین المللی
ما تعدادی از مراســم بزرگ بین المللی را نام بردیم؛ مراســمی نظیِر حج، غســل دسته جمعی در رود 

ک، و باالخره راه پیمایی بزرگ اربعین. گنگ، نوروز، عید اضحی، عاشورا، عید پا
هــر رســم پیامــی دارد: حج به مــا می گوید بــه ابراهیــم؟ع؟ و اســماعیل؟ع؟ و هاجر نگاه 	 

کنیم و درس بندگی خداوند را از آن ها بیاموزیم؛ مراســم غســل دسته جمعی هندوان در 
گنگ به ما می گوید با شست وشوی تن، روان خود را شست وشو دهید؛ نوروز به ما  رود 
کاری  می گوید ســال نو با بهار آغاز شــد و شــاد باشیم؛ عید اضحی به ما می گوید برای فدا
ک عروج عیسی؟ع؟ را اعالم می کند؛ ولی  در راه خدا تا مرز بذل جان آماده باشیم؛ عید پا
کنیم و از او درس بندگی خداوند را  راه پیمایی اربعین به ما می گوید به حسین؟ع؟ نگاه 
گناه بشــوییم و با شــهادت روز  کنیم و جان خود را از هر  بیاموزیم و در خون خود غســل 
کنیم و  نوینی در تاریخ بشر بیافرینیم و همچون مسیح؟ع؟ در آسمان خداپرستی پرواز 

کالبد تاریخ بدمیم. روح تازه ای به 
هر رســم دورۀ تناوبی دارد: مراســم اربعین، مانند بســیاری از رسوم دیگر، هر ساله انجام 	 

می شود.
هر رســم دامنۀ شــمولی دارد: حج فقط شــامل مســلمانان جهان می شــود، مراســم رود 	 

گنــگ مخصــوص هندوان اســت، نــوروز را مردمان آســیای غربــی جشــن می گیرند، عید 

پیام راه پیمایی اربعین 
پیام عدالت و آزادی است.
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ک مخصوص مســیحیان جهان اســت.  اضحــی ویــژۀ مســلمانان جهان اســت، و عید پا
مراســم راه پیمایــی اربعین به همــۀ عدالت خواهان و آزادی خواهــان جهان تعلق دارد و 

در آن همگان از همه جا شرکت می کنند. 
گاه مکان مشخصی و در یک زمان و مکان برپا می شود: راه پیمایی 	  هر رسم زمانی دارد و 

اربعین زمان و مکان مشــخصی دارد؛ ولی برخالف تمام رســوم دیگر، حرکت عنصر ذاتی 
این مراســم اســت. این مراســم در یک راه ترســیم می شــود و معنا پیدا می کند. این راه، 

راِه امامت است. 
باالخــره، هــر رســم دامنــه تأثیر مشــخصی دارد. تأثیــر راه پیمایــی اربعین جهانی اســت. 	 

گویی هر سال نوح؟ع؟ و ابراهیم؟ع؟ و موسی؟ع؟ و عیسی؟ع؟ و محمد؟ص؟ و علی؟ع؟ 
کربال حرکت می کنند  و فاطمه؟اهع؟ و حسن؟ع؟ پیشاپیش راه پیمایان از نجف به سوی 

گوش همۀ مردم جهان برسانند. تا پیام خدا را-که پیام عدالت و آزادی است-به 

رســانه باید بکوشــد مراســم بزرگ جهان را در ترازوی ِخرد بگذارد و آن ها را با هم بســنجد. آنگاه در 
کفۀ راه پیمایی اربعین  کفه ای دیگر،  کفه ای باشــد و بقیه در  گر مراســم اربعین در  که ا خواهد یافت 

سنگین تر است. جدول زیر این واقعیت را نشان می دهد.

گی دامنۀ تأثیرشکل اجرادامنه شمولدورۀ تناوبپیامرسم/ویژ

گرفتن از ابراهیم و حج سرمشق 
زمان و مکان مسلمانان جهانساالنههاجر و اسماعیل

دنیای اسالممشترک

غسل دسته جمعی 
گنگ در رود 

طهارت درون از طریق 
طهارت برون

شش سال 
هندوانیک بار

زمان و مکان 
شبه قارۀ هندمشخص

فارسی زبانان و ساالنهآغاز سال جدیدنوروز
اندکی از عرب زبانان

زمان مشترک، 
گون گونا آسیای غربیمکان 

کسب آمادگی برای بندگی عید اضحی
زمان مشترک، مسلمانان جهانساالنهخداوند

گون گونا دنیای اسالممکان 

اعالم اعتراض به انحراف از عاشورا
ساالنهاسالم ناب محمدی

شیعیان جهان و 
برخی پیروان ادیان 

و مذاهب دیگر

زمان مشترک، 
گون گونا جغرافیای تشّیعمکان 

ک زمان مشترک، مسیحیان جهانساالنهاعالم عروج حضرت عیسیعید پا
گون گونا مکان 

کشور های 
مسیحی
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گی دامنۀ تأثیرشکل اجرادامنه شمولدورۀ تناوبپیامرسم/ویژ

راه پیمایی اربعین
اعالم اعتراض به انحراف 
از اسالم ناب محمدی و 

هم عهدی با حسین
ساالنه

مسلمانان و 
آزادی خواهان 

جهان

زمان مشترک، 
مکان مشترک، 
حرکت مشترک

جهان بشری 
)به ویژه، 

جهان اسالم(
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کبر اشعری، حسن بهشتی پور، حسین رویوران، سعداهلل زارعی،  با حضور: علی ا
محمدحسن زورق، حسین شیخ االسالم، اصغر فهیمی فر، علیرضا قزوه، احمد 

کاظم زاده، ابراهیم متقی، ناظمی

بررسی علل، ابعاد، و روش های 
جنگ روانی غرب 

علیه انقالب اسالمی
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بهشتی پور: بحث جنگ روانی غرب علیه انقالب اسالمی از موضوعات مهم است. ما همواره شاهد 
کاملی  گر تجزیــه و تحلیل  فضاســازی رســانه ای غــرب در مورد انقالب اســالمی و رونــد آن بوده ایم. ا
کردند تــا رژیم پهلوی را نجات دهند؛ ولــی معجزۀ قرن اتفاق  انجــام دهیــم، می بینیــم خیلی تالش 
گزارش های سولیوان و هایزر بعد از  افتاد و امکان حفظ آن رژیم سرکوبگر برای غرب فراهم نشد. از 
که آن ها برای حفظ رژیم پهلوی از هیچ اقدامی فروگذار نکردند، ولی  سفر به تهران مشخص است 
از اینکه بتوانند رژیم شــاه را نگه دارند ناامید شــده بودند. به هر حال، مســئلۀ مهم برای ما بررســی 

جنگ روانی غرب علیه انقالب اسالمی بعد از انقالب اسالمی تا امروز است.

زورق: برای درک بهتر موضوع، باید مقدمه ای را مورد توجه قرار دهیم. یک نوع سوژۀ خبری هست 
که نقطۀ عطفی در  که نام آن را ســوژۀ خبری تاریخی می گذاریم. این ســوژه ها، ســوژه هایی هســتند 
کــه مختصات آن در دو منحنــی صدق می کند:  تاریــخ ایجــاد می کنند. نقطۀ عطف نقطه ای اســت 
متحــرک A روی منحنــی A حرکــت می کند و ما انتظار داریم به نقطۀ 'A برســد؛ ولی در نقطۀ M روی 

منحنی B قرار می گیرد و به نقطۀ 'B می رسد، یعنی روند حرکت آن عوض می شود. 
ســوژه های خبــری تاریخــی رونــد حرکــت تاریــخ را تغییــر می دهند. ایــن ســوژه ها را به ترتیــب زمان 

خدمتتان عرض می کنم. 
که  یکــی از ایــن ســوژه های خبــری تاریخی حملــۀ ژاپنی ها به بندر پرل هاربر اســت. ادعا این اســت 
ژاپنی ها با هواپیما های ملخی جنگ جهانی دوم به بندر پرل هاربر واقع در جزایر هاوایی در فاصلۀ 
که عده ای از خلبان ها حضور  کردند.من یک روز این بحث را در کالسی  کیلومتری ژاپن حمله   6180
کار  گفت: »این  کرده  که عمری را در نیروی هوایــی طی  کردم. یک ســرتیپ خلبان  داشــتند عنــوان 
با امکانات امروز هم عملی نیست، چون به هواپیمای سوخت رسان هم باید سوخت رسانی شود. 
کمبود ســوخت  کند با  کیلومتر طی  گر بخواهد چند هزار  یعنی خوِد هواپیمای سوخت رســان هم ا
مواجــه می شــود. ایــن ســوژه مقدمــه ای بود بــرای توجیــه دخالــت آمریــکا در جنگ جهانــی دوم و 
که این حمله اتفاق  کی. موضوع بحث ما این نیست  کازا بمباران اتمی مردم دو شهر هیروشیما و نا
که این یک بحث تخصصی اســت و بررســی آن در صالحیت مهندســان هوافضا و  افتــاده یــا نه، چرا
کی یک  کازا که آمریــکا با بمبــاران اتمی دو شــهر هیروشــیما و نا خلبان هاســت. موضــوع ایــن اســت 
کی با هم  کازا کرد، یعنی دنیای قبل و بعد از انفجار اتمی هیروشیما و نا نقطۀ عطف در تاریخ ایجاد 
که اســلحه ای در دســت آمریکا وجود دارد  فرق می کند. با این بمباران های اتمی، بشــریت فهمید 
کرد. بدین صورت، یک نقطۀ عطف در رابطۀ جهان با آمریکا و  کــه نمی تــوان در مقابــل آن مقاومت 
غرب ایجاد شــد. خوِد اینکه چرا این بمب در ژاپن منفجر شــد و مثاًل در آلمان یا ایتالیا منفجر نشــد 
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کــه در ژاپن نبودند تا ژاپــن بمباران اتمی شــود، اصِل جنگ  مســئله ای اســت. هیتلر و موســولینی 
کرده بودند هزاران عکس از آن در  گر این بمب را در اروپا منفجر  هم در اروپا بود نه در ژاپن. شــاید ا
دنیا منتشــر شــده بود. در آن صورت، دیگر آمریکا نمی توانست پرچم حقوق بشر را به دست بگیرد. 
کی چندان عکســی دیده نمی شــود و از انفجار هیروشیما چند قطعه  کازا در حال حاضر، از انفجار نا
که این اســلحه  عکــس معــدود بیشــتر وجود ندارد. یک شــهر با بمب اتمی زده شــد تا جهان بداند 
که این فاجعه تکرار پذیر است. هر دو شهر در  کید شد  وجود دارد و با دومین انفجار در شهر دیگر تأ

یک جزیره در شرقی ترین نقطۀ جهان قرار داشت. 
که ژاپن تســلیم شــده بود و توکیو به تســخیر نیروهای غرب  کار زمانی انجام شــد  گفته می شــود این 
که این اقدام برای پایــان دادن به جنگ جهانی دوم  درآمــده بود، ولی توجیه رســمی چنین اســت 
که وضعیت دنیا  ضرورت داشته اســت. چه دالیل آنها را بپذیریم و چه نپذیریم، واقعیت این اســت 
کــرد. از لحظــۀ انفجارهای اتمــی در ژاپن، آمریــکا به عنوان یــک قدرت غیر  بــا ایــن دو انفجــار تغییر 
که  ح شــد. این یک ســوژۀ خبری تاریخی اســت، از این لحظه به بعد است  قابل مقابله در دنیا مطر

ح می شود. اصطالح »عصر اتم« در ادبیات سیاسی مطر
که شش میلیون یهودی در اتاق های   سوژۀ خبری تاریخی دیگر، هولوکاست است. ادعا این است 
که واقعی  کشــته شــدند. ما به ماهیت این ســوژه  کولی  کنــار تعــداد نامعلومــی همجنس باز و  گاز در 
گر چیزی  کاری نداریم، زیرا شــناخت ماهیت آن یک بحث تخصصی اســت. البته ا اســت یا مجازی 
واقعیت داشته باشد، پژوهش دربارۀ آن تشویق می شود و دلیلی برای ممنوعیت پژوهش در مورد 
که آیا واقعًا آن روزها شــش  ح اســت  کشــورهای اروپایی وجود ندارد؛ ضمنًا، این پرســش مطر آن در 
گر چنین شــرایطی در آلمان نازی وجود داشــته، چرا اینشــتین  میلیون یهودی در آلمان بوده اند؟ ا
کار بوده اســت؟ در حال  بــه عنــوان یــک یهــودی در صنایــع نظامی و اتمی آلمــان نازی مشــغول به 
گذشته اســت، در انگلســتان 350 هزار نفر یهودی هســت.  کــه حــدود 70 ســال از آن زمــان  حاضــر، 
گر در آن زمان تعداد یهودیان  )البته یک سوم اعضای پارلمان انگلیس همیشه یهودی هستند.( ا
در آلمــان 350 هــزار نفــر یــا حتــی دو برابــِر آن )700 هــزار نفــر( بــوده باشــد، چگونه در آن زمان شــش 

کشته شده اند؟ میلیون یهودی در یک اردوگاه در آلمان 

کشــور های دیگر )مانند لهستان( را به آلمان  که همۀ یهودیان  بهشــتی پور: ادعای آن ها این اســت 
برده اند.
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کّل یهودیان اروپا در  که آیا  زورق: ممکن اســت چنین ادعایی وجود داشــته باشــد. ما به این قضیه 
آن زمان شــش میلیون نفر بودند و نیز به اینکه چه طور آلمانی ها دانشــمندان یهودی را در صنایع 
کاری نداریم، اما همین ادعا بهانه ای شــد تا به عنوان حفــظ امنیت یهودیان  اتمــی خــود داشــتند 
کشــور برای آنان، اســرائیل در خاورمیانه تأســیس شــود و اولین بار انســجام جمعیتی  و ایجــاد یــک 
کند. خاورمیانه محل اتصال ســه قارۀ اروپا، آســیا، و آفریقاســت و بدین ترتیب  در خاورمیانــه تغییــر 
گفــت خاورمیانه مرکز جزیرۀ جهانی اســت. فلســطین در خاورمیانه نقطۀ مرکزی اســت؛ یعنی  بایــد 
گر خاورمیانه یک دایره فرض شود،  که جزیرۀ جهانی را می ســازند، ا با توجه به اتصال این ســه قاره 
فلســطین مرکز آن دایره اســت. در طول تاریخ، امپراتوری هایی بر جزیرۀ جهانی تســلط داشــته اند؛ 
گرفتن این ناحیه با روم شرقی  مثاًل امپراتوری اشــکانی در اینجا مســتقر بوده است. ساسانیان برای 
گرفتند. افشین-ســردار خســروپرویز- جنگیده انــد و بــه مــدت 16 ســال پیروز شــدند و مصر را هم 

کرد و به خســروپرویز پیشنهاد داد با  که بعدها قســطنطنیه نامیده شــد محاصره  کنســتانتین ُپل را 
که بســیار مغرور بود و باید اورا ترامپ سلســلۀ ساســانی نامید،  کند. خســروپرویز،  کــره  رومی هــا مذا
که  کلیوس  ُکشــت. هرا کــرد و افشــین از ترس مجازات شــاه خــودش را  افشــین را بــه خیانــت متهــم 
کند با تشــویق مســیحیان به شــمال دریای خزر رفت و با قبایل بدوی آنجا متحد  می خواســت فرار 

یم سرکوبگر پهلوی فروگذار نکردند، ولی معجزۀ قرن اتفاق  ژ یکایی ها از هر اقدامی برای حفظ ر آمر
افتاد و انقالب اسالمی پیروز شد.
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کــرد. خســرو پرویز بــا 50 هزار ســرباز بــرای دفاع بــه تبریز رفت، ولی شکســت  شــد و بــه تبریــز حملــه 
کرد تا اینکه تیسفون نیز به وسیلۀ روم شرقی فتح شد. این همان  خورد. این شکست ها ادامه پیدا 
که در سورۀ روم در قرآن به آن اشاره شده و خبر پیروزی مجدد رومی هاست. پس  حادثه ای است 

آن روزها هم درگیری بر سر اینجا بود. 
امپراتوری هــای امــوی و عباســی هــم اینجا را در اختیار داشــتند و قــدرت درجــۀ اول جزیرۀ جهانی 
بودند. روم شرقی هم، در اوج قدرت خود قبل از اسالم، اینجا را در اختیار داشت و دریای مدیترانه 

به نام دریای روم شناخته می شد. امپراتوری عثمانی هم اینجا را داشت. 
کند و بعد از جنگ جهانی اول  انگلســتان جنــگ جهانــی اول را راه انداخت تا این منطقه را تصــرف 
انگلســتان هم اینجا را در اختیار داشــت، چون می خواســت موضع خود را در جزیرۀ جهانی تثبیت 
کرد و آن ها را به هوای ارض موعود به فلسطین  کند. انگلیس از احساسات دینی یهودیان استفاده 
کم هستند هیچ وقت برای زندگی به  که در انگلستان و در اروپا شریک قدرت حا کوچ داد. یهودیانی 
کردند، ولی  فلســطین نمی روند. آن ها آژانس جهانی یهود را در نیویورک و نه در اورشــلیم تأســیس 
کشور داشته باشند.  کردند تا در مرکز جزیرۀ جهانی یک پادگان بزرگ به نام یک  اسرائیل را درست 

خاورمیانۀ قبل و بعد از اسرائیل با هم فرق می کند و این هم یک نقطۀ عطف دیگر است.
 نقطــۀ عطف ســوم ســوژۀ فتح ماه در ســال 1348 اســت. اتفاقًا پــروژۀ خبری فتح مــاه از پروژه های 
گسترد ه تر است. هم سن و سال های ما پروژۀ خبری فتح ماه را به یاد دارند. از چند ماه قبل  قبلی 
که روی جلد آن و  کار شــد  از ســوژۀ خبری فتح ماه، در ایران مجله ای به نام مجلۀ فضا مشــغول به 
زیِر عنوان مجله نوشــته شــده بود: »با هدایت دانشــگاه پهلوی.« دانشــگاه پهلوی همان دانشگاه 
که در آنجا به زبان انگلیســی درس می دادند. رســانه ها وجود رقابتی شدید بین شوروی  شــیراز بود 
که  و آمریــکا بــرای تســخیر مــاه را تبلیــغ می کردنــد. تبلیغ ایــن رقابت در رســانه ها چنان شــدید بود 
کشــور به آنان تبریــک می گفتند. این  کشــورها برای بعضــی از پیروزی های مقطعی این دو  رؤســای 
کدام یک زودتر به خط  که  که در حال مســابقه هســتند و همه منتظرند  کشــور مانند دو دونده  دو 
پایان می رسد نشان داده می شدند و رسانه ها جهان را منتظر پیروزی یکی از این دو ابرقدرت نگاه 
کرۀ ماه  که آمریکایی ها زودتر به خط پایان رسیده و سه ماه نورد را به  داشته بودند. بعداً اعالم شد 

که یکی در سفینۀ اصلی نشسته و دو ماه نورد روی سطح ماه پیاده شده اند. فرستاده اند 
تیــر مــاه 1348 بــود، در آن زمــان من دانش آمــوز بودم، هنگام غــروب در خیابان پیروزی از مدرســه 
کامل در آســمان پیدا بــود. در آن زمــان بعضی به خاطــر اعتقادات  بــه ســوی منــزل می رفتم و مــاه 
کسانی  مذهبی و بعضی به دلیل فقر در خانه تلویزیون نداشتند. قهوه خانه ها تلویزیون داشتند و 
کــه می خواســتند تلویزیــون ببیننــد به آنجــا می رفتند و در ضمن چــای هم می خوردنــد و قهوه چی 
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که  گونه ای  کســب می کرد. در یکی از این قهوه خانه ها جمعیت زیادی ایســتاده بودند، به  درآمدی 
که تلویزیون دو نفر از ماه نوردان آمریکایی به  ادامۀ جمعیت در پیاده رو بودند. من از پیاده رودیدم 
گاهی به ماه  که  کرۀ ماه راه می روند. یادم هست  که روی  نام آرمسترانگ و آلدرین را نشان می دهد 
گهان صدایی آمد و تصویر قطع شــد و  گاهی به صفحۀ تلویزیون نگاه می کردم. بعد نا در آســمان و 
گفتند ارتباط تلویزیونی بین زمین و ماه قطع شده اســت. بعد از آن هم داســتان را در مطبوعات به 
طور مفصل نوشــتند؛ مثاًل، مصاحبه ای با شــخصی به نام پروفســور پیری-که در ســواحل تایمز در 
کرۀ مــاه به من بدهند  که قرار اســت در  گفت قطعه زمینی  لنــدن زندگــی می کرد-انجــام دادند و او 
کرد؛ یعنی  کرۀ ماه بــه زمین صادر خواهــم  کیلو پروتئیــن از  مشــخص شده اســت و مــن ســاالنه 500 
گوســفند بپــردازد و با ایجــاد قصاب خانۀ  گاو و  قــرار بــود در مــاه شــبدر و یونجــه بــکارد و به پــرورش 
که بعد از این ثروتمندان  گفته شــد  گوشــت ســالم را به زمین صادر  کند. در آن روزها صنعتی درماه 
کرۀ ماه به سر خواهند برد. همۀ این مطالب را  گردشگاه هایی در  اوقات فراغت خود را در هتل ها و 
رسانه ها می گفتند و مطبوعات چاپ می کردند. شاه هم این پیروزی بزرگ بشریت را به نیکسون-

گفت.  رئیس جمهور وقت آمریکا-تبریک 
گفته شــد بعد از نشســتن ســفینۀ آمریکایی  من این مطالب را از مجلۀ فضا برای شــما نقل می کنم: 
کــرۀ ماه، ابتدا فردی به نام آرمســترانگ از ســفینه پیاده شــد و دســتگاه ســنجش اشــعۀ  بــر ســطح 
کمک همکارش، آلدرین، دستگاه زلزله سنج را مشترکًا  کرد و بعد با  خورشــید را در ســطح ماه نصب 
کردند. بعد، دستگاه  کرۀ ماه نصب  کردند و پرچم آمریکا را به عنوان نمایندۀ بشریت بر سطح  نصب 
کرۀ ماه را برداشــتند و در توبره  کلوخ  کردند و مقداری از ســنگ و  ســنجش اشــعۀ خورشــید را جمع 
ریختند و سوار ماه نورد شدند و به نفر سوم-که در سفینه مادر پرواِز مداری می کرد-ملحق شدند 
کرۀ زمین در اقیانوس آرام فرود آمدند و نیکسون بر عرشۀ ناو آمریکایی  کرۀ زمین برگشتند و در  و به 
گفت. ســپس آن ها را به قرنطینه  کرد و به آن ها خوشــامد  به اســتقبال آن ها رفت و با آن ها مالقات 
کره  گهان جمعیت  کرۀ ماه بوده به زمین منتقل نشود و نا گر احیانًا میکروبی یا ویروسی در  بردند تا ا
که عکس  گفته شــد دو ســه قطعه از این ســنگ ها را به دانشــگاه شیراز دادند  زمین را تهدید نکند. 

که یکی از آن ها دقیقًا شبیه سنگ پای قزوین بود!  آن ها در همان مجلۀ فضا چاپ شد 
بــه هــر حــال، جهان قبل و بعد از ســوژۀ خبری فتح ماه تفاوت دارد. از ایــن لحظه به بعد، اصطالح 
عصــر فتــح مــاه در ادبیات سیاســی رواج یافــت و عماًل حّق پیشــتازی و رهبــری آمریــکا در جهان به 
که  کشوری  که »آیا  رسمیت شناخته شد؛ زیرا این پرسش در وجدان سیاسی مردم جهان پدید آمد 
می تواند این همه افتخارات برای بشــریت به وجود بیاورد حق ندارد در ویتنام و فلســطین دخالت 

کند؟« 



فرهنگ اسالمی / شمارۀ 62-61 / خرداد و تیر  1398

صفحۀ  29
  بازگشت به فهرست

گرچــه تبلیغات آمریکایی ها را تکذیب نکردند، روی دســت آن ها  کم نیاوردند و ا البتــه روس هــا هم 
گــر آمریکایی ها می گفتند »ما مجبور شــدیم به واســطۀ ســرعت زیــاد ماه نــورد را در آب فرود  زدنــد. ا
کــه احتیاج بــه ماه نورد  کــه »مــا یک ماشــین ســاختیم  کردنــد  بیاوریــم،« در مقابــل روس هــا اعــالم 
کرۀ ماه رفت و دردســرهای ســفینۀ مادر و پرواز مداری و  هم نداشــت.« این ماشــین مســتقیمًا به 
کلوخ هــای ماه-کــه البد آن ها  کــرۀ ماه نشســت و ســنگ و  سرنشــین را هــم نداشــت، درســت روی 
ک اتحاد جماهیر شــوروی نشســت  کرد و روی خا هم از جنس ســنگ پای قزوین بوده اند-را جمع 

هــم  آمریکایی هــا  نداشــت.  راهــم  قرنطینــه  و مشــکل 
ادعاهای روس ها را تکذیب نکردند. 

از ســال 2002 م، اظهــار تردیــد نســبت بــه ایــن موضوع 
که تلویزیون بی.بی.سی در برنامۀ  شــروع شــد؛ طوری 
گفــت: »آمریکایی هــا  محلــی خــود در جزیــرۀ انگلیــس 
گفتنــد: "ما پرچم آمریــکا را در ماه به اهتــزاز درآوردیم." 

که پرچم را بــه اهتزاز درآورد!« بعــد از اینکه من  که باد در آن وزش داشــته باشــد  کــه َجــو ندارد  مــاه 
کــردم و دیــدم همان موقــع آمریکایی هــا فکر این  بــه ایــران آمــدم، دوبــاره بــه مجالت فضــا مراجعه 
که بدون باد به اهتزاز درمی آید.« آقای  گفته بودند: »ما پرچمی ســاخته ایم  کرده بودند و  شــبهه را 
کتابی به  کــه مثل من و شــما حزب اللهــی و ضّد آمریکا نیســت، در ســال 1379  پیــروز مجتهــدزاده، 
که امــروز )منظور از  کتاب نوشته اســت  کــرد. او در ایــن  نــام ژئوپلتیــک و واقعیت هــای ایرانــی چــاپ 
که در غــرب در واقعیت  کســانی  کتاب و 30 ســال بعــد از فتح ماه اســت( تعداد  امــروز زمــان نــگارش 
که اصل مشــکل در  داشــتن فتــح مــاه شــک می کننــد روزافزون اســت. یکــی از دالیل آن این اســت 
که  فناوری، اختراع اســت: بشــر میلیون ها ســال خودرو نداشــت؛ ولی در پی اختراع اولین ماشین، 
گرفت، اآلن همــۀ بزرگراه های جهــان عماًل از شــدت ترافیک به  در ســپیده دم قــرن بیســتم صــورت 
پارکینــگ تبدیــل شــده اند؛ میلیون ها ســال در جهــان رایانه وجود نداشــت، ولــی اآلن هر بچه یک 
گر انســان در ســال 1348 به ماه رفته باشــد و فناوری این ســفر به دســت آمده باشــد،  رایانه دارد. ا
گذشته است، نباید انسان حداقل پنج بار دیگر به ماه رفته باشد؟ بگذریم  که  کنون، طی 50 سال  تا
گوشت  گوسفند و صادرات  گاو و  کشــت یونجه و شــبدر و پرورش  از داســتان مزرعۀ پرفســور پیری و 

از ماه به زمین! 
که مردم جهان این سوژه ها را باور  که این ســوژه ها واقعی یا مجازی باشند. وقتی  این مهم نیســت 
که این سوژها را می آفرینند تمکین می کنند.  کسانی  می کنند و قانع می شوند، در حقیقت به هدف 

هدف سوژۀ خبری فتح ماه تثبیت حق رهبری و پیشتازی آمریکایی ها بود. 

یخی  سوژه های خبری تار
سوژه هایی هستند که یک نقطۀ عطف 

یخ پدید می آورند. در تار
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کــه تغییرات اساســی ایجــاد می کننــد. بعد از  ســوژه های خبــری تاریخــی ایــن خصوصیــت را دارنــد 
کار  ایــن تغییــرات، هرچــه فریاد بزنیــد فایده ای ندارد، جیب افــکار عمومی شــما را زده و رفته اند. او 
کــرده و نقش رهبری جهان را به دســت آورده و هدف های خود را طی این 50 ســال محقق  خــود را 
گفت« و »این ســنگ پا )مثاًل( مال قزوین  که »دروغ  کرده اســت؛ حاال امروز هرچه شــما فریاد بزنید 
که شــما ســوار اتوبوس شــده باشــید و به شــما  کرۀ ماه« بی فایده اســت؛ مانند این اســت  اســت نه 
کنند، اما بعد از رفتن اتوبوس ببینید  بگویند »بلیت شــما معتبر نیســت« و شــما را از اتوبوس پیاده 
که »بلیت من معتبر اســت،« فایــده ای ندارد چون  کــه بلیــت شــما معتبر اســت. هرچه فریاد بزنیــد 
اتوبوس رفته اســت. ماشــین زمان در حال حرکت اســت و نمی توان شــرایط را مثاًل به شــرایط ســال 

1348 برگرداند.
 یکی دیگر از ســوژه های خبری تاریخی، ســوژۀ خبری یازده ســپتامبر 2001 م. اســت. این ســوژه نیز 
کرده اســت. ببینید اروپای قبل از 11 ســپتامبر چگونه اســت وچهرۀ  یــک نقطــۀ عطف تاریخی ایجاد 
مســلمان های اروپــا چه چهره ای اســت؟ از اواســط قــرن بیســتم، فرهنگ الحادی غــرب خاصیت 
حل کنندگی خود را از دســت داد. تا قبل از نیمۀ دوم قرن بیســتم، هرکه وارد فرهنگ غرب می شــد 
که در یک جوی آب افتاده باشد. دیگر شما قند را نمی بینید، آنچه  حل می شد؛ مانند حبۀ قندی 
می بینید جوی آب است. هرکس از هرجا به غرب می رفت در فرهنگ غرب حل می شد. جاذبۀ این 
کشور خودمان و در همین دانشگاه های  که در همین  که نه تنها در غرب،  فرهنگ چنان قوی بود 
گذاشته  کنار  گر در ترم اول نماز می خواند، در ترم دوم نماز را و ایمان به خدا را  خودمان، دانشجو ا
کلی نبود، ولی یک روند عمومی بود. فشــار هیجانات  بود و دیگر نماز نمی خواند. البته این قانون 
که فرد تــاب مقاومت خــود را از  حســی و اتفاقــات ذهنــی و جاذبــۀ تمدنــی غرب آن قدر شــدید بــود 
گریزش و پذیرش  کشــش به ســوی غرب در ایــن  دســت مــی داد. ترکیبی از نیروهای رانش از خود و 
که در بدو و ورود به دانشگاه بود. اقلیتی نمازخوان  کسی نبود  مؤثر بودند و دانشجو در ترم دوم آن 
که چــه اتفاقی دارد می افتد، ولــی اقلیت ناچیزی  بودنــد و شــرایط را رصــد می کردند و می فهمیدند 
که جای خود دارد، امروز هنوز آن خاصیــت حل کنندگی فرهنگ غرب برای بودایی ها  بودنــد. اروپــا 

و هندو ها و... وجود دارد. 
از اواســط قــرن بیســتم و مخصوصــًا بعــد از پیروزی انقالب اســالمی در ایــران، این شــرایط در رابطه 
کشــور های  گزارشــی از یک تحقیق میدانی در یکی از  کرد.  با شــیعیان و بعد ســایر مســلمانان تغییر 
کتــاب تحــت عنــوان Between Cultures چــاپ شــد و تمــام مطالعــات آن در  اروپایــی بــه صــورت 
کتاب مقاومت فرهنگی مســلمانان در مقابل فرهنگ غرب بود.  مورد مســلمانان بود، مســئلۀ این 
اتفاقــًا، مســلمانان شــهروندان خیلی خوبی هم می شــدند؛ معمــواًل در دانشــگاه ها رتبه های باال را 
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کارا و مفیــد بودند، ولــی در فرهنگ غرب  بــه خــود اختصــاص می دادنــد و قانون پذیــر و اجتماعی و 
حل نمی شــدند. در لندن، در محله ای به نام توتینگ )Tooting(، در ماه رمضان مجلس عروســی 
کســتانی ها بود. اول نماز جماعت خواندند و بعد افطار و  کردند. مســجد پا را در یک مســجد برگزار 
که مــا در مجالس عزا می خوانیــم آن ها در مجلس  بعــد هــم قــرآن خواندند. اتفاقًا ســورۀ الرحمــن را 
عروســی خواندنــد. دامــاد عراقی و عــروس از پدر لبنانی و مــادر هندی بود.در بعضــی از خانواده ها، 
در اول مغــرب، مــرد در حیــاط خانــه اذان می گویــد و بعــد با خانــواده اش نماز جماعــت می خواند. 
که با چنین روحیه ای بــه انجام فرایض خود بپردازد؟  کــدام خانــوادۀ ایرانی را در تهران ســراغ دارید 
که متمدن، پیشــرو، اندیشــه ورز، دانشــمند، و قانون مدار  امروز مســلمانانی در غرب پدید آمده اند 
که هســتند شــهروندان خوبی هســتند و جاذبۀ شــخصی و اجتماعی دارند؛ ولی در  هســتند و هرجا 
که اهل ارتباط حرام  که پسر یا دختر مسلمانی  فرهنگ الحادی غرب حل نمی شــوند. معلوم اســت 
با جنس مخالف نیســت، شــراب نمی نوشد، به دانسینگ )Dancing( هم نمی رود، ولی از امکانات 
آموزشــی بــه بهتریــن وجــه اســتفاده می کنــد و درس می خوانــد و از روش هــای آموزشــی پیشــرفته 
کند. اتفاقًا در این امکانات آموزشــی باز هم دانش آموزان و  بهره مند می شــود و می تواند پیشــرفت 
 Elen Wilkelson دانشــجویان مســلمان و به ویژه شــیعه باال می آمدند. در لندن مدرســه ای به نام
که وزیر آموزش و پرورش انگلستان بوده است. این  School for Girls هست. ویلکلسون زنی است 

مدرسه تک جنسی و سینگل است؛ به همین دلیل، خواهان فراوان و ثبت نام در آن لیست انتظار 
دارد. بیشتر دختران دانش آموز مسلمان تمایل دارند به آنجا بروند. این مدرسه در حدود دو هزار 
که فقط30 درصد آن ها مســلمان بودند. مراسمی برای معرفی دانش آموزان  نفر دانش آموز داشــت 
گرفت. مثاًل یک سن برای  که خیلی منظم بود و باید از نظم آن ها عبرت  کرد  ممتاز و برجسته برگزار 
که پایش را روی پلۀ اوِل یک طرف ســن  اجرای مراســم و توزیع جوایز وجود داشــت. دانش آموزی 
که پایش را روی پلۀ  که باال برود و جایزه اش را بگیرد، هم زمان می شــد با دانش آموزی  می گذاشــت 
آخر در طرف دیگر سن می گذاشت تا سر جایش بنشیند. در آن روز به 20 نفر دانش آموز ممتاز جایزه 
کــه 13 نفــر آن ها مســلمان و از ایــن 13 نفر ُنه نفر با حجاب اســالمی بودنــد. یعنی 65 درصد  دادنــد 
دانش آموزان ممتاز آن مدرســه در آن ســال از مســلمانان و نزدیک به 70 درصد دانش آموزان ممتاز 

مسلمان نیز با حجاب اسالمی بودند. 
تعدادی از استادان دانشگاه های معتبر انگلیس در علوم مهندسی و پایه از میان مسلمانان معتقد 
که در صف اول  که در فرهنگ غرب هضم نشده بودند. استاد دانشگاه را می دیدید  و متدین بودند 
نماز جماعت ایستاده اســت و پســرش شبیه بســیجی های دهۀ 60 ایران است. امروز مسلمان های 
متدیــن اروپــا خیلــی قوی تر از مســلمانان اینجا هســتند. انســان از ســقوط آزادی در فرهنگ ایران 
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تعجب می کند. یک خانم انگلیسی ابتدا مسلمان و شیعه شده بود و بعد با یک مرد ایرانی اهل قم 
که پدرم می گوید: »ما نمی توانیم مادر تو را  گفته بود  کرده بود و  کــرده بــود، دختــر او درد ِدل  ازدواج 
که مادر تو خیال می کند هرکس مسلمان شد دروغ نمی گوید،  به ایران ببریم؛ علتش هم این است 
که در این  گر او را به ایران ببریم و ببیند  کار خالفی نمی کند. من می ترســم ا غیبت نمی کند، و هیچ 

جامعه چه خبر است از دین برگردد!« 
در اروپــا، مســلمانان هرجــا اســتخدام می شــدند به دلیل ســالمت و صداقــت خود جلــو بودند و در 
کارها پیشرفت می کردند. مرکز شرق شناسی و مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا در دانشگاه لندن 
که  که در آن جزیره برگزار می شــد را می نوشــت. ماهی نبود  که مراســم علمی ماهانه  بولتنی داشــت 
یک نشســت، ســمپوزیوم، یا ســمینار در مورد فلســفۀ مالصــدرا و وحدت وجــود در آن جزیره برگزار 
نشــود. جاذبۀ فلســفۀ اســالمی در اروپای امروز برای نخبگان این قدر شدید است. یکی از استادان 
کوچه ای در لندن یک صوفی زندگی می کند. این حرف اغراق آمیز  کسفورد می گفت در هر  دانشگاه آ
اســت، ولــی از یــک حقیقــت حکایــت می کنــد. مک الوایــن اســتاد دین شناســی تطبیقی دانشــگاه 
که با قطار به لندن آمد  اســتکهلم بود، یک ترم در دانشــگاه اســکاتلند تدریس می کرد. در یک ســفر 

یق آن  یرۀ جهانی و از طر که فلسطین را در اختیار داشته بر مرکز جز یخ، هر قدرت بزرگ  در طول تار
یرۀ جهانی مسلط شده است. بر جز
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 Islam کتابی هم به نام که می رسد مسلمان شده بود! او  قرآن را برمی دارد و می خواند و به لندن 
in the Bible نوشته است. 

بنابراین، قبل از یازدهم ســپتامبر، مســلمانان در جوامع علمی غرب پیشرو بودند و فلسفۀ اسالمی 
کرده بود. نیز در غرب جاذبۀ نیرومندی پیدا 

کی  گرفته بود. صحنه های دردنا اما از نظر سیاســی، هاله ای از مظلومیت ســیمای مسلمانان را فرا 
که  از قســاوت صهیونیســت ها دربارۀ فلســطینی ها درسانه ها منتشر می شــد. این همان زمانی بود 
که در مشــت دارد  گرفته و با ســنگی  نشــان می دادند یک ســرباز اســرائیلی یک اســیر فلســطینی را 
که خواهرزن  بازوی آن جوان اسیر را می شکند. این خشونت ها طوری جّو عمومی را تغییر داده بود 
کرد و مطبوعات بــه او پریدند؛ یا یک عضو پارلمان  تونــی بلر-نخســت وزیر وقت انگلیس-اعتراض 
کردند. جــّو اجتماعی در دهم  کــرد و او را از پارلمان اخراج  انگلســتان بــه این همه قســاوت اعتراض 
که سالم هستند، اهل  که مســلمان ها آدم هایی شناخته می شــدند  ســپتامبر 2001 م. این گونه بود 
که دارند، از بی عفتی بدشان  کارهای خالف نیســتند، عفیف هســتند. اروپایی ها، با همۀ شــرایطی 
می آیــد، بــرای خودشــان معیار هایی دارند، مســلمانان در چشــم آن هــا آدم های عفیــف و نجیب و 

مظلومی هستند. این شرایط تا دهم سپتامبر است.
گهان جهان برای مســلمانان تغییر می کند! حدود ســاعت 9 صبح، تلویزیون   اما در 11 ســپتامبر نا
ج هــای دوقلو برخورد  ج های دوقلو در نیویورک حمله شــده و یــک هواپیما به یکی از بر گفــت بــه بر
کاربلد برای پخش خبر روی صفحۀ تلویزیون بود. تلویزیون اعالم  کرده است. یک مجری قدیمی و 
کرد  ج برخورد  که به بر ج های دوقلو دارد. هواپیمای دوم را زنده نشان داد  کرد پخش مستقیم از بر
ج  که در این دو بر کردند جان 50 هزار نفر  کردند و اعالم  ج ها طبقه به طبقه شروع به فرو ریختن  و بر
که مردم از ترس آتش خودشــان را از طبقۀ  کار می کنند در خطر اســت. به صورت زنده نشــان دادند 

چهلم به پایین پرتاب می کنند. 
گذشــته،  کارشناســی فنی اســت. از این  کنم، یک بحث  مــن نمی خواهــم واقعیت این ماجرا را نقد 
کیلومتر بر ســاعت اســت. خوِد خلبان ها می گویند ســرعت  ســرعت هواپیمــا هنــگام اوج حدود 900 
گر یک  کرد چون خطر سقوط وجود دارد. حاال ا کیلومتر در ساعت نمی توان  کمتر از 400  هواپیما را 
کند چند ثانیه طول می کشــد؟  کیلومتری را طی  کیلومتر بخواهد فاصلۀ دو  هواپیما با ســرعت 400 
گرفته شده اســت. آیا یک نفر-که  که فیلم واقعه تصادفًا  گفته شــد  حدود 20 ثانیه طول می کشــد. 
کــه در حالت پرواز با ســرعت 400  قاعدتــًا حیــرت زده اســت-می تواند ظــرف 20 ثانیــه یــک هواپیما 
کادر داشــته باشــد؟ این حرف را فیلم بردار صدا و ســیما  کیلومتر بر ســاعت در حال عبور اســت را در 
کادر بگیریم، باید بدانیم آن متحرک از  که می خواهیــم یک متحرک را در  می گفــت، او می گفــت: »ما 
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ج نشود.« اولین  کادر خار که از  کجا می رود و طولش چه قدر است تا دوربین را طوری بگیریم  کجا به 
کادر نشان دادند! هواپیما را نشان ندادند، ولی دومین هواپیما را دقیقًا در 

که آماتور  گفتند  که فیلم بردار حرفه ای یا آماتور بوده است. بعضی  البته موضوع بحث ما این نیست 
کشــف شــده و آن ها همه  که پاســپورت هواپیماربایان  کردند  بوده اســت. امــا ظهر همــان روز اعالم 
کستان و عراق و افغانستان و جاهای دیگر نیستند.  مسلمان و اهل عربستان هستند، یعنی اهل پا
گزارش   رسول اهلل« می داد، رسانه ها 

ً
که بلندگوی مســاجد شــعار »ال اله اال اهلل« و »محمدا هنگامی 

که هواپیماربایان همه عرب و مســلمان و اهل عربســتان هســتند، یعنــی هواپیماربایان  می دادنــد 
گفتند هشــت هواپیما هم زمان ربوده  که اســالم در آنجا نازل شده اســت. بعد هم  از جایی هســتند 
گر شانس هواپیماربایی 10 درصد باشد، یعنی از هر 100 هواپیما 10 هواپیما ربوده شوند.  شده اند. ]ا
شانس اینکه هشت هواپیما باهم ربوده شود یک روی 100 میلیون است، زیرا احتمال چند حادثۀ 

همزمان حاصل ضرب احتماالت آن هاست.[ 
که بــرای تحقق اهــداف خود،  گونــه ای تربیت می کنــد  یعنــی اســالم ایمان آورنــدگان بــه خــود را بــه 
کنند. این چنین  حاضرنــد جــان خــود و جان 50 هزار نفر انســان بی گناه و بی خبــر از همه جا را فــدا 
کرد. نگاه مردم عادی نســبت  کــه جهان قبل و بعد از 11 ســپتامبر برای مســلمان ها با هم فرق  بــود 
خ دادند و با  کرد. پس از 11 ســپتامبر، فاجعه ها پی درپی ر گهان تا 180 درجه تغییر  به مســلمانان نا
که  کردند و جریانی پدید آمد  یک دوز مشخص در مادرید، بالی، روسیه، و جاهای دیگر ادامه پیدا 
نهایتًا به جنگ تروریســتی در ســوریه و عراق منتهی شــد. بنابراین، دنیای قبل و بعد از 11 ســپتامبر 
نســبت به مســلمان ها به صورت بنیادین تفاوت می کند. این ســوژه های خبری تاریخی یک پیام 
مشــخص را تکرار می کنند. پیام ســوژۀ خبری 11 سپتامبر چنین است: »اسالم سیاسی فاجعه آفرین 

که دین از سیاست جداست.« است، بیایید بپذیریم 
کتاب  سوژه های خبری تاریخی خودشان پروژه های بزرگی هستند. من این سوژه ها را در جلد دوم 
کرده ام. این ســوژه ها قدرت شوک آفرینی  کرده و خصوصیات آن ها را ذکر  گاهی بررســی  ارتباطات و آ
دارند، قدرت تغییر دارند، مراحل ســه گانۀ تغییر را در هم ادغام می کنند، قدرت جهت دهی دارند. 
گاهی با ذکر جزئیات آمده اســت. »کار هر بز نیست خرمن  کتاب ارتباطات و آ گی آن ها در  هشــت ویژ
کســی نیســت. مــا نمی توانیم درون یک  کار هر  کار ها  کهن.« این  گاو نــر می خواهــد و مــرد  کوفتــن/ 
کنیم،  کرۀ ماه رفتیم، ما نمی توانیم ماجرایی مانند 11 ســپتامبر درســت  که به  کنیم  اســتودیو ادعا 
ولی آن ها می توانند چون در فنون جنگ روانی و عملیات روانی پیشــتاز بشــریت هســتند! ســحرۀ 

کار خود ماهرترند!  فراعنۀ جدید از سحرۀ فراعنۀ قدیم ساحرتر و در 
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که بدانیم جهان با چه قدرتی روبه روست. البته یکی از خصوصیات سوژه های  گفتم  این مقدمه را 
گذشــته، پنج الی شــش  که خیلی تکرار پذیر نیســتند. در طول 60 ســال  خبــری تاریخــی ایــن اســت 
گرفته اند، یعنی به طور متوســط هر 15 ســال یکبار. هریک  ســوژۀ خبری تاریخی مورد اســتفاده قرار 
کرده اند. انقالب ما اآلن با این پدیده  از ســوژه های خبری تاریخی یک نقطۀ عطف در تاریخ ایجاد 
که حق را باطــل و باطل را حق  روبه روســت، انقــالب مــا با این قدرت روبه روســت: قدرتــی می تواند 
که اندیشه را سحر می کنند.  کند، ساحرانی  که می تواند شب را روز و روز را شب  جلوه دهد، نیرویی 

کم نگیریم. ما باید این قدرت را بشناسیم و آن را دست 
اصطالحاتی مثل جنگ روانی، عملیات روانی، تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، ناتوی فرهنگی، 
یــا قــدرت نرم هریک بــرای خود متــرادف نظامی دارند. وقتــی از جنگ روانی حــرف می زنیم جنگ 
گر تهاجم  گر عملیــات روانی می گوییم عملیــات نظامی هم وجــود دارد، ا نظامــی هــم وجــود دارد، ا
گر شبیخون فرهنگی می گوییم شبیخون نظامی  فرهنگی می گوییم تهاجم نظامی هم وجود دارد، ا
گر ناتوی فرهنگی می گوییم ناتوی نظامی هــم وجود دارد. هدف، در جنگ های  هــم وجــود دارد، ا
کمتر، چهرۀ  نظامــی و هــم در جنگ هــای روانی، تحمیل اراده اســت؛ منتهی با تأثیر بیشــتر، هزینۀ 
مقبول تــر، و مانــدگاری بیشــتر. امروز جنگ از زمین به ذهن منتقل شده اســت، اول ذهن شــما را و 

بعد زمینۀ شما را و نهایتًا زمین شما را تصرف می کنند. 
که ما، ساده لوحانه، برای درک روش های عملیات روانی به منابع غربی متوسل  بدبختی آنجاست 
کمال ساده اندیشــی  کنند و این  می شــویم و می خواهیم آن ها راز ســلطۀ خود بر ما را برای ما بازگو 

کارشناس غربی  که یک  اســت. انتظار نداشــته باشــیم 
بــه مــا بگویــد اصــول و قواعــد و تعریــف عملیــات روانی 
بگویــد  حرفــی  زمینــه  ایــن  در  گــر  ا او  چــون  چیســت، 
کــه می زند هم بخشــی از عملیــات روانی  همــان حــرف 
غرب اســت. متأســفانه نظریات غربی در علوم انســانی 
بــا آب و تــاب فــراوان ترجمه می شــوند و ایــن ترجمه ها 

کارشناســان غربی به صورت هدفمند در علوم انســانی  در پیــش آمــدن این اشــکال دخالت دارند. 
نظریه پــردازی می کننــد، اســاتید مــا هــم این نظریــات را صادقانــه و صمیمانه ترجمــه می کنند و در 

گرداب نظریات وابستگی می افتد.  نتیجه افکار عمومی نخبگان ما در 
که رهایی از آن ها نیازمند تالش فکری است. آن ها به طور  مخمصه هایی در این عرصه وجود دارد 
کنــار برود، راه  هدفمنــد افــکار عمومــی ما را مخــدوش می کنند. برای اینکه این خدشــه ها و غبارها 
که در رابطه با جنگ روانی و عملیات روانی، اول مفهوم معادل نظامی آن ها را مطالعه و  این است 

هولوکاست و فتح ماه از سوژه های 
یخی هستند. خبری تار
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کنیم. جنگ در اصطالح نظامی وسیلۀ تحمیل اراده با  بعد معادل آن ها را در علوم انســانی بررســی 
اســتفاده از روش های نظامی اســت؛ به همین دلیل، وقتی یک طرف جنگ تسلیم می شود جنگ 
منطقًا پایان می پذیرد، چون اصاًل پیروزی به معنی رســیدن به نقطۀ تســلیم دشــمن اســت. بعد از 
گلوله یک هزینۀ اضافه است، چون نمی توان بیش از تسلیم  تسلیم شدن دشمن، شلیک هر یک 

شدن طرف مقابل از او انتظاری داشت. 
پس جنگ وسیلۀ تحمیل اراده به طرف مقابل است. جنگ روانی هم وسیلۀ تحمیل اراده است، 
که بر اندیشــه و احســاس جامعۀ هدف اثر می گذارند.  ولــی بــا روش های ارتباطی، یعنی روش هایی 
عملیات نظامی بخشی از جنگ نظامی است. در جنگ ایران و عراق، ده ها عملیات وجود داشت: 
کربالهــا، و.... عملیات روانی هــم جزئی از  بیت المقــدس، طریق القــدس، ثامن االئمــه، والفجرهــا، 
کــه در مورد انقالب اســالمی اعمال شــده همین قضیۀ  جنــگ روانــی اســت. یکی از عملیــات روانی 
گاهــی مفصل بــه آن پرداخته شده اســت.  کتــاب ارتباطــات و آ کــه در جلــد دوم  نشــت نفــت اســت 
کامل بررســی  کــه می توان آن را به طور  عملیــات نشــت نفت یک عملیات روانی شســته ُرفته اســت 
کتــاب، حتــی منحنی هــای مربوط به شــدت تبلیغات القایی هم ترســیم و نشــان داده  کــرد. در آن 
شــده چرا برخی رســانه های داخلی با رســانه های غربی همگرا می شوند. در مورد سایر افشانه های 
القایی تبلیغات غربی با محور های القایی )نظیِر دفاع از حقوق بشر و دموکراسی و حقوق زنان( نیز 
کرد و فهرســتی از انواع عملیات روانی غرب در حوزه های اخبار، جامعه شناســی، تاریخ،  باید اقدام 

سیاست، اقتصاد، و... را به دست آورد. 
چــه بگوییــم عملیــات روانــی غــرب علیه انقالب اســالمی و چــه بگوییم جنــگ نرم یا جنــگ روانی، 
همــه یــک هــدف دارند. در حقیقــت، جان مایۀ همۀ این ها تســلط بر افکار عمومــی و تحمیل ارادۀ 
دولت هــای غربــی بر ملت های جهان ســوم اســت. تمام آن ها باید مطالعه شــوند. شــاید در جنگ 
نرم از روش های دیگر غیر از روش های القایی هم استفاده شود. شاید بتوانیم جنگ فلسفی را هم 
در جنــگ نــرم قــرار دهیم. در جنگ فلســفی، جهان بینی ها مــورد تهاجم قرار می گیرند و افســران و 
که اآلن در آن درگیری اتفاق  سربازان ما در این جنگ باید فیلسوفان ما باشند. یکی از عرصه هایی 
غ از مســائل سیاسی هستند،  افتاده اســت عرصۀ فلســفه اســت. متأسفانه فیلســوفان ما، چون فار
کار  کــه اصاًل  کســانی  کار فلســفی می کننــد. بگذریم از  ع از واقعیــات اجتماعــی  خیلــی مجــرد و منتــز

نمی کنند! 
که »ما اصاًل فلسفه نداریم تا نظریۀ فلسفی  اســتاد فلســفه ای از یک دانشگاه در جلسه ای می گفت 
که می فرمایید هیچ نظری در فلسفه  گفتم: »استاد عزیز، شــما  داشــته باشــیم«! من در آن جلســه 
کرده اید؟« فیلسوفان غربی ســربازان پیاده نظام  کرســی اســتادی فلســفه را اشــغال  ندارید چه طور 
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که به نفع سلطۀ غرب بر جهان می جنگند و از هر ابزار برای پیشبرد اهداف  ارتش نرم غرب هستند 
غ از مسائل سیاسی، بنشینند  خود استفاده می کنند. آن ها این طور نیستند که در اتاق دربسته، فار
گزیستانسیالیسم را با ژان پل سارتر در نظر بگیرید. ژان پل سارتر اصاًل به میدان  کنند. مثاًل، ا و فکر 
فلسفه و هنر آمد تا حرف هایش را در نمایشنامه هایش به خورِد پایین ترین طبقات جامعه منتقل 
کی به زبان  ح می کند، ولی فیلســوفان مــا  کوچه و بــازار مطر کنــد. او نظریــات خــود را بــه زبان مردم 
گذشت بیش از 400 سال، هنوز باید  کوچه و بازار با مخاطبان خود حرف زده اند؟ چرا پس از  مردم 
کرد و چرا این حرف ها هنوز بخشی از  کمک معلم و مفسر مطالعه  آثار مالصدرا را در اتاق دربسته با 
کرده و سپس فیلم  کسی آثار مالصدرا را به طور دقیق مطالعه  جهان بینی جامعه نشده است؟ چه 
کار فیلسوفان ماست  ســینمایی ســاخته یا سناریو یا داستان یا نمایشــنامه نوشته است؟ فهمیدن 

کمک فیلسوفان( است.  کار هنرمندان )به  کردن نیز  کار تخصصی است، منتشر  که خودش یک 
کوشــش  کمی بایــد وســیع تر از عملیات روانی دیده شــود. تهاجم فرهنگی  بــه هــر حــال، جنگ نرم 
که به جامعه می رســد  ســازمان یافته برای تغییر نظام ارزش های اجتماعی اســت. هر خیر و شــّری 
کمــال تأســف، در جوامِع مورد تهاجــم فرهنگی  از نظــام ارزش هــای اجتماعــی آن جامعه اســت. با 
گرفته اند؛  که با اســلحۀ هنر نظام ارزش های اجتماعی را هدف  کســانی دیده می شــوند  گرفته،  قرار 
گاه فرصت طلبی  مخصوصًا در برنامه های هنری جوان پسند، مانند برنامه های نمایشی و ورزشی! 
گناه  گاه از  ح می کننــد،  گاه خودخواهی را به صــورت ارزش طر ح می کننــد،  را بــه عنــوان ارزش مطــر
گاه غرور را تمجید  گمراه ستایشــگرانه یاد می کننــد،  گمراهــی ســتایش می کننــد و از عصیان و دلبر  و 
گزیده به نظام  می کنند و به جای افتخارآفرینی از غرورآفرینی یاد می کنند؛ و در همه حال سنجیده و 
ارزش هــای اجتماعــی حمله می کنند و ســعی می کنند جامعــه ای از افراد فرصت طلــب، خودخواه، 

غ از دغدغه های اجتماعی و مسئولیت جمعی پدید آورند. احساساتی، خشن، و فار
طفــل حــرام ادبیــات ســکوالر در دامــن جنگ نرم متولد شــد و عشــق و ایمــان و ارزش های ســترگ 
انســانی را بازیچۀ خود قرار داد. قبل از این، تمام دیوان های شــعر ما با نام خدا شــروع می شد؛ ولی 
کلمــۀ آن می خواهــد مغرورانه و درعین  گویی هر  دیــوان شــعر ادبیات ســکوالر بدون نام خداســت. 

کند.  حال احمقانه به ستیزش با خدا و جهان بینی الهی افتخار 
خ دادن است. تهاجم فرهنگی نظام  که در حال ر تهاجم فرهنگی و شبیخون فرهنگی اتفاقی است 
ارزش هــای اجتماعــی را هــدف می گیرد. تهاجــم فرهنگی مبدأ و مجرای خارجی دارد و مســتقیمًا از 
کشــور تحمیل می شــود. ترکیه پس از جنگ جهانی اول  کشــور به آن  ج از مرز های سیاســی یک  خار
تــا امــروز، آلمان پــس از جنگ های اول و دوم جهانی، ژاپن پس از جنــگ جهانی دوم، چین پس از 
انقالب مائو، و ایران پس از انقالب مشــروطه و به ویژه پس از پیروزی انقالب اســالمی هدف تهاجم 
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فرهنگــی ســازمان یافته و برنامه ریــزی شــده قرار داشــته اند. اصــواًل تغییر نام رومیه بــه ترکیه پس از 
کشور بوده است. هندوستان یکی  جنگ جهانی اول بخشی از تهاجم فرهنگی غرب علیه مردم این 
که از فرهنگ  از آوردگاه ها و آزمایشــگاه های بزرگ انواع شــیوه های تهاجم فرهنگی است و ستایشی 

غنی هند می شود به خاطر پیروزی درخشان غرب در این آوردگاه بزرگ است.
ج وارد  کــه شــبیخون نظامی مبدأ خارجــی و مجرای داخلــی دارد، یعنی دشــمن از خار  همان طــور 
می شود و سنگر شما را دور می زند و از پشت سر به شما حمله می کند، شبیخون فرهنگی هم مبدأ 

خارجــی و مجــرای داخلــی دارد. مجرای آن چیســت؟ 
کیســت؟ تمــام مجــاری فرهنگــی و هنــری می تواننــد 
منافــذ شــبیخون فرهنگــی شــوند و دشــمن از طریــق 
کنــش فرهنگی و حمله به نظــام ارزش های  آن هــا وارد 
که هستند می توانند  اجتماعی شــود. همین رســانه ها 
که  کام دشمنان ما باشند، همین آدم ها  به نام ما و به 

هســتند می تواننــد همنام ما و همگام با دشــمنان ما باشــند. تفاوت جنگ روانــی با جنگ نظامی 
ُکنــش اجتماعی و  کشــته ها مرده اند و دیگــر به زندگــی و عرصۀ  کــه در جنــگ نظامــی  در ایــن اســت 
کشــته ها از زمین برمی خیزنــد و به اردوگاه  که در جنگ روانی  نقش آفرینــی بــر نمی گردنــد، در حالــی 
کارانه با همرزمان خودشان می جنگند. این فقط  دشمن می روند و تفنگ به دست می گیرند و فدا
گســترده تر،  یک تفاوت جنگ روانی و جنگ نظامی اســت. جنگ روانی ارزان تر، مؤثرتر، مشــروع تر، 

و پایدارتر است.
ناتــوی نظامــی و ناتوی فرهنگــی هم به ترتیب مجموعــۀ تجهیزات و تأسیســات و امکانات و نیروی 
گرفته می شــود. ناتوی فرهنگی مجموعۀ  کار  که در دو عرصۀ نظامی و روانی به  انســانی غرب اســت 
تجهیــزات، تأسیســات، روش هــا، آموزش هــا، بودجه هــا، و نیــروی انســانی رســانه ای غــرب اســت. 
امکانــات بی.بی.ســی، ســی.ان.ان، تایمــز، اشــپیگل، و هالیــوود بخش هایــی از ناتــوی فرهنگــی 
که می تــوان برای القــا و اغوا و  غــرب بــه شــمار می روند. قــدرت نرم هــم مجموعه روش هایی اســت 

کرد.  شبه استدالل و تبلیغات شرطی از آن ها استفاده 
به تازگی من یک رسالۀ دکترا را در یک دانشگاه مهم داوری می کردم، دیدم در آن نوشته است امروز 
رسانه ها حقایق را با مردم در میان می گذارند و امروز پیام دهنده و پیام گیرنده به توازن رسیده اند. 
می بینید؟ خوِد ترویج این انگاره از مصادیق شبیخون فرهنگی است. آیا واقعًا امروز بی.بی.سی و 
کس نیوز و.. حقایق را به مخاطبان خود منتقل می کنند؟ آیا امروز رسانه های غرب  سی.ان.ان و فا
آزادی را توســعه می دهند یا از مردم جهان ســلب آزادی و ســلب اراده می کنند؟ به تبلیغات تجاری 

وم شرقی جنگید و  خسروپرویز با ر
به مدت 16 سال بر مصر مسلط شد.



فرهنگ اسالمی / شمارۀ 62-61 / خرداد و تیر  1398

صفحۀ  39
  بازگشت به فهرست

کنید. آیا در تبلیغات تجاری آزادی مصرف کننده توســعه  کنید و فعاًل از تبلیغات سیاســی عبور  نگاه 
پیدا می کند یا از او ســلب اراده می شــود؟ آیا اختیار او افزایش می یابد یا نتیجۀ آن چیزی نیست جز 
کاهــش اختیــار او؟ وقتی رســانه محصول را بــا یک زن زیبــا به دفعات معرفی می کنــد، هنگامی این 
که قاعدتًا به عنوان یک مرد نسبت  گاه همان احساســی  محصول را در فروشــگاه می بینید، ناخودآ
که  کم و نامحســوس، نســبت بــه این محصول پیــدا می کنید. این اســت  بــه آن زن داریــد، بــه طور 
که شرکت  کره را برمی دارید  کره بردار« و خودتان همان  که به شما می گوید: »برو از یخچال  فروشنده 

گر برنمی داشتید، او ارقام میلیاردی صرف تبلیغات نمی کرد.  سفارش دهندۀ تبلیغ می خواهد. ا
در بحبوحۀ شــبیخون فرهنگی، نظریات القایی ترجمه و در دانشــگاه ها تدریس می شــوند و بدین 
کســانی  صــورت اندیشــۀ نخبــگان به تســخیر ارادۀ اربابــان دهکدۀ جهانــی درمی آید. جوزف نای از 
کار هایی  که در ایجاد اخالل و اغتشاش در ذهن متفکران ایرانی تأثیر بسزا داشته است. یکی از  است 
کرده مخاطب عملیات روانی می تواند دوســت و دشــمن یا  که ادعا  کرده این اســت  که جوزف نای 
بی طرف باشد. می دانیم تعریف باید جامع و مانع باشد. مخاطِب هر ارتباط یا دوست یا دشمن یا 
کرده اصاًل تعریف نیست. تعریف جوزف نای جامع  که جوزف نای ارائه  بی طرف است. این تعریفی 
هســت، ولی مانع نیســت؛ ولی چون او یک آمریکایی اســت، برخی حرف او را بدون بررســی حجت 
می دانند و ترجمه و ترویج می کنند. پیام گیرنده در هر ارتباط یا دوست یا دشمن یا بی طرف است! 
کارشــناس واالمقام  گفتــه را تحت عنوان حقایقــی پیرامون عملیات روانــی از زبان یک  بعضــی ایــن 
کــه یــک رســالۀ دکتــرا در مورد  کردنــد و نتیجــه آن شــد  آمریکایــی ترجمــه و در دانشــگاه ها تدریــس 
عملیــات روانــی در زمــان پیامبر؟ص؟ در یک دانشــگاه مهم نوشــته شــد. پیش فرض ظاهــراً این بود 
که نمی تواند علمی نباشــد و بدین ترتیب آقایی با آن رســاله دکتر شــد! آن  کــه حــرف یک آمریکایی 
کند. معاون پژوهشی دانشگاه  کتاب منتشر  که این رساله را به صورت  گرفته بود  دانشگاه تصمیم 
کــه محقق رســالت پیامبر؟ص؟ را  کــن!« رســاله را خواندم و دیدم  گفــت: »این رســاله را نگاه  بــه مــن 
کرده و یکی از  کرده و مخاطب پیامبر؟ص؟ را دوســت و دشــمن و بی طرف فرض  عملیات روانی تلقی 
گفتم: »این  کرده است!  کرده و پیامبر؟ص؟ را فریبکار قلمداد  روش های پیامبر را فریب و نیرنگ ذکر 
گفت: »عقیدۀ من هم همین اســت. انتظار داشــتم یک نفر هم از من  رســاله قابل چاپ نیســت.« 

کند.«  حمایت 
که داور یک رساله بودم، دیدم استاد راهنمای  این رساله در آنجا چاپ نشد؛ اما در دانشگاه دیگری 
کرده بود و نتیجه اش این شده بود  که در آن دانشــگاه آن رساله را راهنمایی  کســی اســت  آن همان 
کند و بر اســاس نظریات جوزف نای، رســالت پیامبر؟ص؟ را عملیات  که پیامبر؟ص؟ را فریبکار معرفی 
گفتم: »شما هم  گفتم: »شــما تقصیر ندارید،« به اســتاد روش تحقیق هم  روانی بنامد. به دانشــجو 
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که قباًل هم همکالســی خودم  گرفته اید،« به آن اســتاد راهنما  کار  تقصیری ندارید و یک روش را به 
کردی.« اول شروع  کار را  گفتم: »من با تو حرف دارم. تو رفتی در آن دانشگاه این  در دوره دکترا بود 
که دید افکارش غیر قابل توجیه اســت اصل قضیه را  کرد و بعد  به دفاع از حرف های همان رســاله 

کرد.  انکار 
کــه می گوینــد قــدرت نــرم آمریکا  همیــن اصطــالح قــدرت نــرم را در نظــر بگیریــد. اآلن طــوری شــده 
کجاســت؟  دموکراســی و آزادی اســت و قــدرت نــرم ما اســالم اســت. پس در ایــن میان حق و باطل 
گم می شــود. انگار ما هم داریم از اســالم برای ایجاد یک امپراتوری اســتفاده  حق و جبهۀ حق دارد 
که آمریکا از آزادی اســتفاده می کنند تا قدرت امپراتوری خود را توســعه دهد.  می کنیــم، همان طــور 
اصاًل مســئلۀ انقالب اســالمی مســئلۀ نفوذ ایران در منطقه نیست، مسئلۀ آزادی مسلمانان و دفاع 
از حقوق مســتضعفان جهان اســت. اصواًل بنا نیست سید حســن نصراهلل و سید عبدالملک حوثی 
و دیگران از ایران تبعیت  کنند. قرار نیســت ما هم یک قدرت اســتکباری شــویم. اینکه ســید حسن 
کرده برای اسالم است. ما اصاًل داعیۀ جهانگیری  نصراهلل ســینه اش را برای جمهوری اســالمی ســپر 
نداریم. بعضی وقت ها امر برای بعضی مشــتبه می شــود و دشــمن هم به این اشــتباه دامن می زند. 
که دارد حق  که برای آزادی آن ها. آن  کار های بزرگ می کنیم، اما نه برای تســخیر دیگــران  مــا داریم 
و باطــل را یکــی می کنــد، با انگیزۀ توســعۀ ســلطه خود، به یــک عملیات روانــی در عرصۀ یک جنگ 

روانی دامن می زند.

که غــرب یک واژه را درســت می کند و جا می انــدازد؛ مثِل  بهشــتی پور: یکــی از مســائل همین اســت 
که هرکدام را هم  کتابی تحت عنوان قدرت هوشــمند نوشــته شد  قدرت نرمیا  قدرت ســخت. بعداً 
تعریف می کرد. شــاید ما قباًل به همان موضوعات پرداخته باشــیم، ولی این واژه ها را آن ها درســت 
کلمۀ بی ثباتی در انگلیســی  کردند. البتــه  کرده انــد. آن هــا اصطــالح بی ثباتــی را بــرای ایران درســت 
بــود، ولــی این هــا مصداق آن را روی ایران قــرار داده اند و می گویند ایران عامــل بی ثباتی در منطقه 
که ایران در سوریه، یمن، و عراق چه می کند، فقط  گراف توضیح دهند   است. به جای اینکه دو پارا
که ایــران عامل بی ثباتی در منطقه اســت.  کار می برنــد و به یک ملت قالــب می کنند  کلمــه بــه  یــک 

که ایران دارد توازن منطقه را بر هم می زند. به راستی، وقتی شما می شنوید، باور می کنید 

گری را از ســوژه  زورق: راه مقابلــه بــا تبلیغــات القایی افشاســت و افشــا هــم روش دارد. بعضی افشــا
شــروع می کننــد و به همیــن دلیل نوعًا موفق نمی شــوند، چون معمواًل ســوژه ها واقعــی یا اعتباری 
که در حکم واقعیت اســت.  گر ســوژه مجازی هم باشــد نوعی از ســوژه را انتخاب می کنند  هســتند. ا
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که مجموعه ای از دالیل و فلســفه اســت و پیروزی در آن  گری را از محمــل القا آغاز می کنند  یــا افشــا
گر و محور  گری از محور القا، به شرط آنکه رابطه هدف القا مســتلزم شــرایط ویژه ای است. ولی افشا

القا روشن شده باشد، معمواًل نتیجه بخش است.

رحماندوست: جنگ روانی هدف اصلی نیست، ابزاری برای انتقال یک اندیشه یا تصرف یک فکر، 
گر خیلــی به جنگ روانــی و روش هــا و تکنیک ها و  گفتمــان در داخــل آن جامعه اســت. ا بــر توســعۀ 
که جنگ روانــی را به راه  کســی  ابزار هــای آن بپردازیــم و بــه ایــن محمل توجه نکنیم، ممکن اســت 
گونه جنگ ها  که از این  کسانی هســتند  انداخته خوشــحال هم بشــود. مخاطب جنگ های روانی 
که علیه ایــران راه افتاد همــۀ مخاطبان  کــه مثاًل از جنگ روانــی  تأثیــر می پذیرنــد. این طــور نیســت 
که تأثیر پذیر هستند. جنگ  کسانی راه می اندازند  ایرانی تأثیر بپذیرند. جنگ روانی را معمواًل برای 
که آن ها  روانــی و جنــگ نرم در مقابل یقینیــات ما تاب نمی آورد. این جمله از امیرالمؤمنین اســت 

که به یقین رسیده اند حداقل جنگ روانی در آن ها تأثیرگذار نیست.
جنگ های روانی یک بسته است، الیه الیه است. با تأثیرگذاری و تأثیر نگذاشتن روی هر الیه، الیۀ 
که  بعدی رونمایی می شود، مرحلۀ بعدی از این پلکان رونمایی می شود. مثل مهره های شطرنج، 

کرد. یکا را مطرح  که حق پیشتازی و رهبری آمر یخی بود  سوژۀ فتح ماه یک سوژۀ خبری تار
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کامــی در چگونگی حرکت بعدی ربط دارد. لذا یک بســتۀ  حرکــت یــک مهره بــه میزان موفقیت یا نا
کنیم نیســت.  که بتوانیم در مورد آن اظهار نظر  یکنواخت و یک پدیدۀ صفر و یک یا ســیاه و ســفید 
که جلو آمد بازی بعدی  باید یک نگاه چندجانبه و الیه الیه به آن داشته باشیم؛ ببینیم با این مهره  

گر موفق شود بازی بعدی چیست؟ گر او موفق نشد بازی بعدی چیست و ا که ا او چیست، 
که  کســانی اسیر هستند  کشــته و مجروح درســت می کند و اســیر هم می گیرد.  جنگ روانی از حریف 
کســی افکارش  کنید یک  بــه دشــمن می پیوندند و تفنــگ را علیه نیرو های خودی می گیرند. فرض 
گوشــه هایی از آن می زند، این مجروح و متأثر از جنگ روانی دشمن است و  درســت اســت ولی یک 
چند درصد مجروحیت در او ایجاد شده است. نام کشته های جنگ روانی شهید نیست، اسرای آن 
آزادگان نیستند و اسیر هستند، مجروحان آن هم جانباز نیستند ولی از این جنگ آسیب دیده اند. 
در دوران دفاع مقدس، بعضی از نویسندگان را برای نشان دادن مناطق جنگی به جبهه می بردیم. 
کــه نیرو های منافقین در پاســگاه های عراقی در  راهنمایــان بــه آن ها خط مرزی را نشــان می دادند 
مرز عراق به نفع رژیم بعث عراق و علیه رزمندگان اســالم نگهبانی می دهند. معمواًل در جنگ های 

کنند. کشور خود خیانت  فرهنگی این جور آدم ها به این طرف می آیند تا به دشمن خدمت و به 
که در  که نیرو هایی  جنگ فرهنگی همه جانبه اســت، منتها این همه جانبه بودن این جور نیســت 
گرفته شده اند مساوی باشند، طبیعتًا از نفوذ پذیر تر ها  کار  برابر این همه جانبگی و چندجانبگی به 
شــروع می شــود. نفوذ پذیر تر ها را دو قشــر تشــکیل می دهند: جوانــان و زنان! معمــواًل در انتخابات 
گفتمانی ایجاد  که بتواننــد  کشــور ها آن هایــی برگ برنــده را دارند و رأی بیشــتری می آورنــد  داخلــی 
کّل  که دو قشر جوانان و زنان را در تصرف بگیرد. یک زن یا یک جوان از یک خانواده می تواند  کنند 
کم ظرفیت تر ها و  خانواده را تحت تأثیر خود قرار دهد. در تهاجم فرهنگی، شروع از نفوذ پذیر تر ها و 

که آمادگی پذیرش جنگ روانی را دارند. کسانی است 
که اعتقادات ما را می ســازد بزرگ ترین و  کلیشــه ای اســت، ولی طبیعتًا مجموعه ای  جملۀ آخر من 
که جنگ  کنیم  گر خودمان را حریفی حساب  راحت ترین ابزار پیشــرفت جنگ نرم با حریف اســت. ا
گر برای خدا  کرده انــد، مهم ترین ابزار جنگ نرم همان هوای نفس اســت. ا نــرم را بــر علیه ما شــروع 

کار نکنیم، به آسانی به دام دشمنان خدا می افتیم.

بهشــتی پور: البتــه آقــای دکتر فرمودند هرچه آدم ها با ایمان تر باشــند و باور های یقینی تری داشــته 
کمتــر تحــت تأثیــر قــرار می گیرنــد یا اصــاًل تحت تأثیــر قــرار نمی گیرند، ولــی به هر حــال، ما در  باشــند 
که باور های یقینی ســفت و ســخت ندارند. معمواًل دشــمن در این تردید ها  جامعه آدم هایی داریم 

سرمایه گذاری می کند. 
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که  کالمتان را قطع می کنم. امیرالمؤمنین در مورد فتنه تعریفی دارند  گر  رحماندوســت: ببخشــید ا
گم می شــود و خالصه مخاطب شــک می کند. من می خواهم بگویم  می گویند در فتنه حق و باطل 
که امیرالمؤمنین در نهج البالغه ارائه می فرمایند، جنگ نرم از مصادیق فتنه اســت.  بــا آن تعریفــی 

گم می شوند. کار جنگ نرم   در ساز و 
ً
کثرا حق و باطل ا

که امروز رواج دارد و جوان هایی را به وسیلۀ  زورق: ما می توانیم در مورد روش شست وشوی مغزی 
کنیم.چگونه یک جوان  آن شست وشــوی مغزی می دهند تا آماده عملیات انتحاری شــوند بحــث 
مستعد را انتخاب و از وی یک تروریست درست می کنند؟ مکانیزم آن تا حدی شناخته شده است. 
یکــی از روش هــای جنــگ نــرم و تهاجم فرهنگی و شــبیخون فرهنگــی روش القاســت. این روش در 
که مقصود  کار می برند، ولی نمی دانند  کلمۀ القا را به  ح شده است. بعضی ها  کتاب مبانی تبلیغ طر
تخصصی از این اصطالح چیست و در نتیجه مفهوم اصطالحات مشتق از آن )از قبیِل ضریب القاء 
کّل  که ضریب القا حاصل ضرب چه عواملی و ضریب  کل القــا( را نیز نمی داننــد و نمی دانند  وضریــب 

القا حاصل جمع چه عواملی است. 
که مســتأجر  کارمندی را در نظر بگیرید  روش القــا را در قالــب یــک مثــال خدمتتان معرفی می کنــم: 
کند. همسرش به او می گوید:  است. هر سال یک بار باید خانه اش را عوض یا اجاره خانه اش را زیاد 
کــی آوارگــی؟ بیا طال های من و فرش های دســتباف جهاز مــن را بفروش، یــک وام از اداره بگیر،   »تــا 
کنیم.« این یک طرف قضیه اســت. از طرف دیگر، یک بســاز و بفروش  کوچــک تهیه  یــک آپارتمــان 
کنار این ساختمان قرار است بیمارستان ساخته شود و  که در زمیِن  ساختمانی ساخته و فهمیده 
کنار بیمارستان  در نتیجه قیمت واحد های این ساختمان پایین می آید چون مردم دوست ندارند 
کننــد. بــه بنگاه می رود و می گوید: »تو این واحد های ســاختمان مــن را 10 درصد زیر قیمت  زندگــی 
کارمنــِد مورد بحث ما بــه بنگاهی مراجعه  کمیســیون تو را ســه برابر می دهــم.« اتفاقًا  بفــروش، مــن 
کمیســیون بگیرد. از  که قرار اســت ســاختمان بســاز بفروش را به فروش برســاند و ســه برابر  می کند 
کنار  نظر اخالق اســالمی، بنگاه باید به مشــتری بگوید: »این ساختمان هست و قرار است در زمین 
کمیســیون  گفته  آن در آینــده بیمارســتان ســاخته شــود. صاحب آن فروشــنده اســت و بــه من هم 
گر ایــن حــرف را بزند،  کنم.« ولــی ا گــر می خواهــی آن را بــرای تــو معاملــه  تــو را ســه برابــر می دهــم. ا
کار می کند؟  مشــتری نمی خــرد و می گویــد: »نمی خواهــم از چاله در آیــم و به چاه بیفتم.« پس چــه 
گر مشــتری در آن چارچوب فکر  کــه ا گاه یک چارچوب ذهنــی اختراع می کند  ایــن بنگاهــی ناخــودآ
گر مشتری در چارچوب ذهنی ارائه شده به وسیلۀ بنگاه فکر  کمیســیون ســه برابر برسد. ا کرد، او به 
کمیســیوِن ســه برابر می رســد. مثاًل  که این بنگاهی به آن  کند، رفتاری را از خودش نشــان می دهد 
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چه می گوید؟ می گوید: »خوب جایی آمدی، خدا تو را دوســت داشته اســت، پیداســت نانت حالل 
کلیدش، بلند شــو خانمت را ببر نشــانش بده! صاحبش  اســت. من یک ســاختمان دارم، این هم 
کشــور غریب رسیده اســت و به  گرفته و سررســید وامش در  ج رفته و پول الزم اســت، در آنجا وام  خار
گر شــده 10درصد زیر قیمت این آپارتمان را بفروشــید و پول آن را زودتر  گفته ا برادرش وکالت داده و 
کپی ســندش. این ها را هــم به تو می دهــم، برو ثبت  کپی پایــان کار و  بــرای مــن بفرســتید. ایــن هم 
گر دیدی اشــکالی ندارد، بیا تورا صاحب خانه می کنم و این آپارتمان  کن! ا اســناد و شــهرداری نگاه 

را برایت جور می کنم.« 
کارمنــد همســر و بچه هایش را ســوار ماشــین می کنــد و ســاختمان را می بینند و خانمــش می گوید: 
که  که ما داریم، خیلی خوب اســت. زودتــر اینجا را بخر!« مرد هم برای اینکه نشــان دهد  »بــا پولــی 
گرفته ام، باید بروم شهرداری و ثبت  کپی سند و پایان کارش را  حواســش جمع اســت می گوید: »من 
که اشکالی در پایان کار و  گر اسنادش درست بود آن را می خرم.« شهرداری و ثبت تأیید می کنند  و ا
کار  کناری دارد  سند نیست و مرد ساختمان را می خرد. بعد از شش ماه، می بیند بولدوزر در زمین 
می کند. پایین می رود ســالم می کند و ســؤال می کند: »اینجا مسکونی می سازند؟« راننده می گوید: 
»نــه!« می پرســد: »تجــاری می ســازند؟« می گوید: »نــه! این زمین مختص بیمارســتان اســت.« به 
کنار خانــۀ ما بیمارســتان بســازند.« بنگاهی با  ســراغ بنگاهــی مــی رود و می گویــد: »می خواهنــد در 
که آن زمین را به  تعجــب اظهــار بی اطالعــی می کند و می گوید: »چه قدر بد شانســی آوردی! اما مــن 
کپی ســند و پایان کارش را بــه تو دادم و تو رفتی  کناری را فروختم.  تــو نفروختــم، من آن ســاختمان 

دیدی و خریدی. ما چه می دانیم در آینده در هر زمین 
چه می خواهند بسازند؟« 

این مثال را برای نزدیک شدن روش القا به ذهن زدم. 
که محرمانه  روش القــا این طور اســت، یک هــدف دارد 
کــه زدم، هــدف بنگاهــی رســیدن به  اســت. در مثالــی 
کمیســیون ســه برابــری بود. ایــن محرمانه اســت. ولی 

گر  که این چارچوب آشکار است. ا برای رسیدن به این هدف، یک چارچوب ذهنی اختراع می کنند 
گــر می خواهد. برای اینکه در این چارچوب  که القا کنیم، رفتاری می کنیم  مــا در ایــن چارچوب فکر 
ج رفته و  کنیم، مجموعه ای از دالیل را اقامه می کنند؛ مثاًل در این مثال می گوید: »طرف به خار فکر 
که چارچوب ذهنی را )که محور  که وجود دارد این است  گرفته و پول الزم دارد.« تفاوتی  در آنجا وام 
کمک آن مجموعۀ دالیل )که محمل القا نامیده می شود( در سوژه ها متعدد تکرار  القا می نامیم( به 

که پیام گیرنده متوجه تکرار نمی شود.  می کنند؛ طوری تکرار می کنند 

که در واقعیت داشتن امروز تعداد کسانی 
سوژۀ فتح ماه تردید می کنند روزافزون است.



فرهنگ اسالمی / شمارۀ 62-61 / خرداد و تیر  1398

صفحۀ  45
  بازگشت به فهرست

گاه مجــازی، تکــرار می شــود. چــون پیام گیرنــده ســوژه را  در انــواع ســوژه های واقعــی و اعتبــاری و 
کنند  که از واقعیات اســتفاده  می بیند و اغلب ســوژه ها هم واقعی هســتند، این ها ترجیح می دهند 
گران ناشــی همیشه سراغ ســوژه می روند چون مکانیزم  چون ســوژۀ واقعی افشــا ناپذیر اســت. افشا
کنند یک ســوژۀ  که احســاس  القا را نمی شناســند. ســوژه ها نوعًا واقعی یا اعتباری هســتند. موقعی 
مجازی افشــا پذیر نیســت از ســوژۀ مجازی هم اســتفاده می کنند، نه اینکه از خدا بترسند و از سوژه 
مجازی اســتفاده نکنند. ســوژه های اعتباری نه واقعی هســتند و نه مجازی و دروغ! این ســوژه ها 
که محور های القایی به بهانۀ آن ها تکرار می شوند؛ مثل مصاحبه، میزگرد،  مناسبت هایی هستند 
کارشناسان، محافل خبری،  گاه،  کنفرانس خبری، رفت وآمد دیپلماتیک، نقل قول از قول منابع آ
کمــک محمل هــای القایــی بــه طــور منظــم و  و.... در ســوژه های اعتبــاری، محورهــای القایــی بــه 

پی درپی تکرار می شوند. 
کنیم. بــه حاصل ضرب  بــرای محاســبۀ شــدت جریــان تبلیغــات القایی باید یک شــاخص انتخــاب 
سوژۀ القا در محمل القا در رابطه با یک محور القا ضریب القا می گوییم. ما ضرایب القایی را در زمان 
که اآلن روی  جنگ محاسبه می کردیم و به صورت هفتگی به اطالع مقامات می رساندیم، تا بدانند 
کار می کنند. امروز بخش وسیعی از سوژه های واقعی و اعتباری خبری  چه محورهایی با چه شدتی 
که در علوم انســانی )نظیِر سیاســت، جامعه شناســی، اقتصاد، و  و بخــش قابــل توجهــی از نظریاتی 

تاریخ( ارائه می شوند، تئوری های القایی هستند. 
کنید، می بینید معمواًل  که در علوم سیاســی نوشــته شده را باز  کتبی  گر  یک مثال برای شــما بزنم. ا
کسب قدرت است؛ مترجمان هم این آثار را ترجمه می کنند و ناشران هم  نوشته است حزب وسیلۀ 
که می روید،  کشور خودشان  آن ها را نشر می دهند و استادان هم معمواًل تدریس می کنند؛ ولی به 
می بینیــد در آنجــا حــزب وســیلۀ حفظ قدرت اســت و معمواًل دو حــزب اصلی هم وجــود دارد، زیرا 
مردم در یک مقیاس بزرگ به دو دســته تقســیم می شــوند: از نظر ســن، یا پیر هســتند یا جوان! از 
نظر ثروت، یا دارا هســتند یا ندار! پیر ها و ثروتمندان محافظه کار می شــوند، جوانان و فقرا رادیکال 

می شوند. محافظه کاران طرف دار ثبات و رادیکال ها طرف دار تغییرند. 
در انگلســتان، به عنوان زادگاه دموکراســی، دو حزب وجود دارد. اســم یک حزب محافظه کار و اسم 
کند  کار  گر جوان نباشــد نمی تواند  کارگر معمواًل مظهر جوانی و فقر اســت. ا حزب دوم کارگر اســت. 
کشــور ها ســاختار اجتماعی را  کارگری نمی کند. احزاب در این  که  گر فقیر نباشــد هم  کارگر باشــد، ا و 
کرد برای تثبیت موقعیت خود یک حزب تأسیس  نمایندگی می کنند، نه اینکه هرکس شهرتی پیدا 
کشور های مشابه آن، با این دو حزب قدرت را حفظ می کنند. وقتی دولت حزب  کند. در انگلیس و 
که دولِت در سایه است حقوق می دهد. این حقوق  کارگر  کار است، به دولت حزب  محافظه کار سر 
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کار می آید،  کارگر ســر  رســمی اســت و زیرمیزی نیســت و طبق یک روال قانونی اســت. وقتی دولت 
 check and balance بــه دولت در ســایۀ حزب محافظــه کار حقوق می دهد. در حقیقت، سیســتم

کرده اند.  درست 
کاری  در حرفۀ راه و ساختمان، یک مهندس ناظر و یک مهندس مجری هست. این دقیقًا همان 
کار اســت و دولت در  که امروز در سیاســت غرب در جریان اســت. اآلن دولت محافظه کار ســر  اســت 
کتب مربوط به علوم سیاسی نمی آورند  کارگر نظارت می کند. اما آن ها این مکانیزم را در  سایۀ حزب 
که می خواهید  کند، هر چند حزب هم  و در عوض به ما می گویند: »حزب را هرکه می خواهد درست 
که  کنیــد!« چرا؟ چون در این تعارضات سیاســی اســت  کســب قدرت باهــم مبارزه  بســازید و بــرای 
کنشــگران سیاسی  کند و با وعده و وعید از میان  دشــمن خارجی می تواند برای خود جای پایی باز 
کنیم و او سودش  ک اوت  کند، تا ما در هر انتخابات یقۀ همدیگر را بگیریم و همدیگر را نا مهره چینی 

را ببرد. 
گر بخواهم می توانم از علوم انسانی دربارۀ تئوری های القایی مثال بزنم، می توانم از نمونه های  من ا
کشــور های جهان ســوم ایــن تئوری ها به عنوان علم تدریس و بر اســاس  کنم. امروز در  فراوانــی یــاد 
که بگوید این ها علم نیســت بلکه  گرفته می شــود و هیچ کس هم نیســت  آن ها از دانشــجو امتحان 
که  تئوری های القایی است. انگلیسی ها ضرب المثلی دارند، می گویند: »تئوری چون دام است. آن 
که در تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی،  می گســترد، صید می کند.« القا یکی از روش هایی اســت 
و قــدرت نــرم از آن ها اســتفاده می شــود. روش های دیگری نیز مثــل اغوا، شبه اســتدالل، تبلیغات 
کــه در صــورت عالقــه می توانید به دورۀ ســه جلدی  شــرطی، نام گــذاری معکــوس، و... وجــود دارد 

کنید. گاهی مراجعه  کتاب ارتباطات و آ

اشــعری: غــرب بــا نوشــتن دایرة المعارف ها از 400 ســال پیش به ایــن طرف عماًل تعاریــف خودش را 
کرد. ما متأســفانه وقتی می خواهیم یک دایرة المعارف بنویســیم  در همۀ زمینه ها به عالم تحمیل 
که  کشــورمان داشــته باشــیم  گر احیانًا واژه ای را در داخل  اول واژه هایــی را ترجمــه می کنیــم و بعد ا
کار نکرده باشند ممکن است تعریفی ارائه دهیم؛ بنابراین، قالب رفتار های ما را آن ها برایمان  آن ها 

که چیز روشنی است.  کرده اند  تعریف 
کــه وقتی از نظــر دین نــگاه می کنیــم، علی رغم همۀ  کــه به نظرم می رســد این اســت  نکتــۀ دیگــری 
که انقالب  تئوری ها و نظریه پردازی ها، دنیا را در جهالت و تاریکی می بینیم. برداشت ما این است 
که نور ســتاره ها در آســمان تا حدی راه را نشان می دادند،  اســالمی در یک شــب تاریک و ظلمانی، 
که نمی شــود آن را به راحتی از بین برد. به  کنار زد و یک حقیقت خیلی نورانی را نشــان داد  پرده را 
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کتاب های تاریخی  که من درس می خوانــدم،  نظــر مــن، این واقعیت انقالب اســالمی اســت. زمانی 
ح می کردند. این ها جامعه را تقســیم و  کــه می خواندیــم نظریات مارکسیســت ها را مطــر آلبــر مالــو را 
ح می کنند، جامعــه را به فئودالی و ســرمایه داری تعریــف می کنند.  ســیر تحــوالت اجتماعــی را مطــر
که این ها  وقتی می خواســتیم این ها را مورد اســتفاده قرار دهیم، در یک جاهایی می دیدیم ظرفی 
کوچک تر از  کرده انــد به اندازۀ واقعیت جامعۀ ما نیســت، یعنی ما یا خیلــی بزرگ تر یا خیلی  درســت 
آن هســتیم و در ایــن ظــرف جا نمی گیریم؛ مثاًل، آنهــا فئودال می گویند و ما خــان می گوییم. تعریف 
خان با فئودال زمین تا آســمان فرق می کند؛ ممکن اســت در جا هایی خان ســنگدل و بی رحم هم 
کشاورزی را درون جامعۀ  باشــد، ولی او فئودال نیســت. ما با تعریف فئودال می خواســتیم تحوالت 

کنیم.  خودمان قضاوت 
خ داد توجه ما را به سمت قرآن معطوف  که در زمان انقالب اسالمی ر که تابشی  به نظر من می رسد 
کتاب می توانید همه چیز به دســت بیاورید.  که خداوند فرموده از این  کردیم  کــرد و تــا حدی قبول 

کار را نمی کنیم. به نظرم یکی از اشکاالت عمده این است.  البته ما این 
چــه در مــورد تهاجــم فرهنگــی و چــه در مــورد شــبیخون فرهنگــی و قــس علــی هــذا، بــه هــر حــال 
گرفته ایــم. شــما  ح می کنیــم امــا هــم واژه و هــم تعریــف را از آن هــا عاریــت  مــا ایــن تعاریــف را مطــر

که پیام آن  یخی اســت  ســوژۀ یازدهم ســپتامبر ســال 2001 م. یک ســوژۀ خبری تار
ضرورت جدایی دین از سیاست و پرهیز از چیزی است که آن را »اسالم سیاسی« 

می نامند.
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که قرآن را در وجود خودشــان جاری  کســانی مثل حضرت امــام؟ق؟ و مقام معظم رهبری  می بینیــد 
کردند و فهم خوبی از قرآن دارند  گاهی وقت ها یک رشــته از عملیات روانی غرب را با یک ســخنرانی 
که ســید حســن  که این اتفاق می افتد؟ چه می شــود  و اقدام پنبه می کنند. ته این ماجرا چیســت 
نصــراهلل در ماجــرای چنــد وقت پیش یک ســخنرانی می کنــد و تمام معادالت به هــم می ریزد، دنیا 
دارد به ســمت دیگری می رود اما ایشــان با یک ســخنرانی همه چیز را دگرگون می کند؟ به نظر من، 
که ما  که این ها با قرآن زندگی می کنند. یکی از اشــکاالت جامعۀ امروز ما این اســت  علت این اســت 
گفت وگو  کتاب هــای ترجمه شــده را پیــِش رو قــرار داده ایم و می خواهیــم با ادبیات غرب بــا خودش 
کنیــم. مــا نمی توانیــم به ایــن روش موفق شــویم، بــرای اینکه آن هــا در راه های شــیطانی  ومقابلــه 
خودشــان از ما قوی تر هســتند. مگر اینکه ما با پشــتوانه های دینی و با اتکا و اطمینان به خدا و با 

که شبیه روش های آن ها نیست.  تدبر و مطالعۀ دقیق قرآن به روش هایی برسیم 
ما نمی خواهیم مردم دنیا را تحمیق کنیم، ما نمی خواهیم مردم دنیا را فریب دهیم، ما نمی خواهیم 
کنند، ما  کنیم؛ درســت بــر عکس، مــا می خواهیم همــه بصیرت پیــدا  بــه مــردم دنیــا تحمیــل اراده 
کــه در معرض این هجمه هــای فرهنگی قرار  کنیم  کنند. از ایــن منظر، چه  می خواهیــم همــه رشــد 
که قــرآن مجید نقل  حــد و ماجرا هایی  نگیریــم؟ بــه نظــر مــن، از قــرآن و مثال های خوبــی از جنگ اُ
ح می کند، داستان حضرت موسی؟ع؟  کرد. قرآن داستان منافقین را مطر می کند می توان استفاده 
کرد. از آن طرف، باید به روش هایی خودمان را مســلح  ح می کند، می توان از آن ها اســتفاده  را مطر
که ما را مشــغول  کــه تــوپ را بــه زمیــن دشــمن بیندازیم، یعنــی به جای اینکــه او حرفــی بزند  کنیــم 
کــه او بخواهــد جــواب مــا را بدهد. این ایــدۀ خوبی بــود. به نظر مــن، باید  خــودش بکنــد بگذاریــم 
کنند. بصیرت افزایی یعنی اینکه در برابر  متفکران قرآنی ما به روز تر شوند و از این منظر در قرآن تدبر 
که از چه شــیوه هایی  کمک می کند  کنند! قرآن هم  ایــن هجمه هــا و عملیات روانــی مصونیت پیدا 
کنیم تا به سرعت در قلب ها جا بگیرد و در خوِد  کنیم و چگونه پیام الهی را در دنیا منتشر  استفاده 
دنیای غرب شــرایطی به وجود بیاورد. چند وقت پیش، در خبر ها دیدم دو نفر خانم سیاســت مدار 
کرده اند. من  کنگره هســتند موضع گیری خیلی خوبی علیه اســرائیل  که مســلمان و عضو  آمریکایی 
که  که ما ببینیم این جوانه هایی  کردم این اتفاق چه جور دارد می افتد. این خود نکته ای است  فکر 
کنیم  در غرب به نفع اســالم و تشــیع و حقیقت زده می شــود از چه الهام می گیرد، آن ها را شناسایی 

و پرورش دهیم.
گیرد  گر یک ذره را بر گیری از جای / همه عالم خلل  که می گوید: »ا از شــعر شــیخ محمود شبســتری 
کّل عالم دارد.  کاری در این عالم می کنید بازتابی در  که شــما هر  ســراپای« این اســتفاده را می کنند 
گر در مســیر باطل باشد  گر این حرکت من در مســیر حرکت حق باشــد همۀ حق حامی من اســت، ا ا
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کتاب به نام انســان در جست وجوی معنا چاپ  من دچار اختالل خواهم شــد. قبل از انقالب، یک 
کــه از معنویت فاصلــه می گیرند دچــار اختالل  کتــاب می گوید انســان ها بــه میزانی  شــده بــود. ایــن 
کــه اداره کننــدگان جامعــۀ جهانی  کســانی  روانــی می شــوند. ایــن حــرف خیلی حرف مهمی اســت. 
که به ســلطۀ خودشــان بیانجامد را بیشــتر تبلیغ و ترویج می کنند،  هســتند تئوری ها و نظریه هایی 
که به عنوان  نمی گذارنــد هــر نــوع حرفی زده شــود و جــا بیفتد. حال، ما بیاییــم از این قدرت بــزرگ 
کنیم و این  که در اختیار ما هســت اســتفاده  معنویــت و اســالم در اختیــار داریــم و از فضای مجازی 

کنیم. حقایق را تبیین 

ح شده اســت، با توجه بــه نقطۀ عطف  کــه ایــن سلســله بحث هــا در اینجا مطر کاظــم زاده: از زمانــی 
که جامعه هم با نسل جدید عوض می شود، همیشه به دنبال این  چهلمین ســال انقالب اســالمی 
که حالت بومی هم داشــته باشــد. همان طور  که بتوان به یک الگوی عملیاتی رســید  مســئله بودم 
که  کتاب ها و نظریه پردازی هایی اســت  گفتند، علوم انســانی ما بیشــتر متأثر از  کــه آقــای دکتر زورق 
که همه معتقدند انقالب اســالمی ایران از ســایر  گرفته اســت؛ در حالی  بیــرون از مرز هــای ما صورت 
انقالب هــای جهــان متفــاوت بوده اســت. در واقــع، عوامل ایجــاد انقــالب در ایران خیلــی متفاوت 
کشــور ها منجر به انقالب شــد؛ لــذا ما باید بیشــتر به دنبــال آن عوامل و  کــه در ســایر  از عواملــی بــود 
که فکر می کنم وضعیت موجود تا  گی های منحصربه فرد باشیم. من به یک جمع بندی رسیدم  ویژ
گرفت. به هر حال، ما می دانیم  کار  کرد و به  که می توان آن را منتقل  حدودی معیار سازوکاری است 
اآلن جنگ روانی بســیار شــدیدی علیه انقالب ما وجود دارد، همۀ ما می دانیم متأسفانه بیشترین 
کرد نقطۀ  آسیب را در همین نقطه و در همین جنگ دیده ایم؛ ولی اینکه چگونه بتوان با آن مقابله 
گام برداشتن به سمت این هدف است و ممکن است قابل نقد  مجهول است. در واقع، بحث من 
کتاب های ارتباطات نوشته شده  که در  هم باشد. من در بحث جنگ روانی سعی می کنم از اصولی 
گزاره های ذهنم را  کاری خودم، از بطن این تحوالت  ج شــوم؛ ســعی می کنم با تجربۀ 20 ســالۀ  خار
کنم. وقتی جنگ روانی با جنگ نظامی مقایسه می شود، به نظرم دو تفاوت اصلی در آن  استنتاج 

که می زنم بیشتر استنتاج خودم است. کتاب ها ندیدم. حرفی  که حداقل در این  دیده می شود 
1. یکی اینکه در جنگ نظامی هدف نامشخص است. جنگی اتفاق می افتد. در جنگ هشت ساله 
کســی برنده می شــود، ولــی هر دو طــرف تــالش می کردند. در  کس نمی دانســت چه  علیــه مــا هیــچ 
کدام یک از طرفین برنده هستند. نکتۀ معلوم این  که  ســوریه جنگ شــد و هنوز هم معلوم نیســت 
که شــما فرمودید با این  کــه هــر دو طرف تالش می کنند برندۀ جنگ باشــند. شــاید نکتــه ای  اســت 
صحبت من زاویه داشته باشد. فکر می کنم در عملیات روانی هدف مشخص است، اما شیوه های 
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کار آمده،  که دولت ترامپ در آمریکا سر  رسیدن به آن هدف نامشخص است. ما می دانیم از زمانی 
گفته است: »ما در ایران  کشور ایران است«؛  که »هدف ما براندازی نظام قانونی  کرده  صریحًا اعالم 

کاسه اند.  راست و چپ و اصالح طلب و... نمی شناسیم،« صریحًا می گوید همۀ این ها یک 
کنیم و این ســخت  که برای رســیدن به هدفشــان تعیین می کننــد را پیدا   مــا بایــد دقیقــًا شــیوه ای 
که ماهیت مســئله چندمجهولی  اســت. یکــی از دالیــل عمدۀ پیچیدگــی عملیات روانی این اســت 
است. ما در ریاضی دو نوع مسئله داریم: یک جا صورت مسئله را می دهند و جواب را می خواهند، 

ولــی بعضی جا هــا جــواب را می دهند و صورت مســئله 
را می خواهنــد. اولــی راحت تر اســت. حداقــل با منطق 
که  ریاضــی امــروزی، دو به اضافــۀ دو را همه می پذیرند 
گر شما چهار را بدهید، ممکن است  چهار است. حاال ا
کنید.  ح  بی نهایــت صورت مســئله برای عدد چهــار طر
علــت اینکه در ریاضــی می گویند معادلــۀ چندمجهولی 

ســخت اســت همیــن اســت. به نظــر مــن، در عملیــات روانــی دقیقــًا همین اتفــاق می افتــد: هدف 
که در مورد آن می نویسیم  مشــخص اســت، اما ممکن اســت یکی از بی نهایت صورت مســئله هایی 

کنیم. کار طرف مقابل باشد و ما باید آن را پیدا  در دستور 
2. جنگ نظامی حالت پروژه ای دارد: طراحی می شود، نیرو و ابزار می خواهد، در یک مقطع شروع 
و در مقطع دیگری تمام می شود؛ اما جنگ و عملیات روانی حالت روندی دارد و مستمر و بی وقفه 
کار  ادامــه می یابــد. مهم تریــن عرصۀ جنگ روانی در عرصــۀ خبر اتفاق می افتد. من بعد از 20 ســال 
کشــتی در  کــه هدایت یــک جریان خبری شــبیه هدایت یک  در ایــن عرصــه بــه این نتیجه رســیدم 
کنید، لحظه به لحظــه اوضاع را مراقبت  یک اقیانوس بی انتهاســت: شــما بایــد لحظه به لحظه رصد 
که در عملیات روانی با  خ دهد. این دقیقًا چیزی اســت  کنید، هر آن ممکن اســت اتفاق جدیدی ر
گر بخواهید موفق شــوید، باید این فرآیند را لحظه به لحظه هدایت و مدیریت  آن مواجه هســتیم: ا
گر  گی اصلی اســت. ا گر ما در این بخش آســیب پذیر شــده ایم، بــه دلیل عدم رعایت این ویژ کنیــد. ا
که از لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری بر  طرف مقابل ما تا حدودی برنده شده، به دلیل این است 
موج ســوار اســت، حوادث را مثل یک ناخدا لحظه به لحظه رصد می کند و از هر رویداد ممکن برای 

خودش فرصت می سازد. 
که اآلن  کوتاهی در مــورد موضوعاتی  مــن نمی خواهــم در بحث های نظری بمانیــم. بیاییم تحلیل 
کشــور مــا بــا آن مواجه اســت داشــته باشــیم و ببینیم ایــن عملیــات روانی چگونــه اتفــاق می افتد. 
که سیاست بین الملل  کسانی  ح می شود. حتی  کتاب های سیاسی مطر بحث های زیادی در همۀ 

وانی،  وانی، عملیات ر در جنگ ر
قدرت نرم، تهاجم فرهنگی، و شبیخون فرهنگی، 

یف و تحمیل اراده بر اوست. هدف تضعیف حر
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که جنــگ ادامۀ  کّل دنیــا پذیرفته شــده این اســت  کــه در  خوانده انــد می داننــد یکــی از چیز هایــی 
کشــور منافعی دارد و ســعی می کند از دیپلماســی و از ابزار های مسالمت آمیز  دیپلماســی اســت. هر 
که جواب نمی دهد به جنگ متوســل می شــود. مفهوم این نظر چیست؟  بهره بگیرد، اما در جایی 
کارگزاران دفاعــی و نظامی دو بــال یک پرنده  کارگــزاران دیپلماســی و  یعنــی دیپلماســی و جنــگ یــا 
گر به هر دلیل این مســئله رعایت نشــود  کنــار هم باشــند آن منافع محقق می شــود، ا گــر  هســتند: ا

طرف مقابل سریع موج سواری می کند. 
وقتی بخواهیم در مورد جنگ روانی به جمع بندی برســیم، نمی توانیم همۀ اختیارات و توان را به 
دشــمن و قدرتمنــدان دنیا نســبت دهیم. هم زمــان، باید دید در داخل چه اتفاقــی می افتد. وقتی 
کم مریض می شــوند، و  ویروســی جامعــه ای را مبتــال می کنــد، عــده ای مریض می شــوند، یک عــده 
که یکــی بود، پس چه اتفاقی  گفته می شــود ماهیت ویروس  عــده ای اصاًل مریض نمی شــوند. اینجا 
افتــاد؟ ایــن بــه ضعــف سیســتم دفاعــی بدن هــا ارتباط پیــدا می کنــد. وقتــی سیســتم دفاعی قوی 
می شــود، ســریع با ویروس مقابله می کند. بنابراین، در بحث عملیات روانی، باید اتفاقات بیرون و 

کنید. درون هم زمان دیده شود و برای مقابله با آن باید هر دو را هم زمان رصد 
 در اینجــا می خواهــم بــه بحث قدرت نرم و قدرت ســخت در رابطه با انقالب اســالمی بپردازم. تا دو 
که در عالم سیاســت هیچ اتفاقی نمی افتد مگر  کم این بود  دهۀ پیش، در ادبیات سیاســی، نظر حا
اینکه پشت هر حرکت سیاسی زور باشد؛ ضمن اینکه قدرت هم بر اساس زور تعریف می شد و بیشتر 

کم بود. گفتمان حا عوامل مادی در آن مؤثر بود. شاید قبل از انقالب ایران این 
کــه از نظریات غربــی یا تجربه گرایی و اثبات گرایی و پوزیتیویســم متأثر هســتند، می گویند در  بعضــی 
انقالب ایران شــرایط اجتماعی به مردم فشــار می آورد، توزیع ثروت ناعادالنه بود و این فشار ها این 
کــه انقالب ایران  اتفــاق را رقــم زد؛ ولــی وقتی بحث آمــار و ارقام پیش می آیــد، می بینیم در مقطعی 
کشــور های دیگر هم این شــرایط وجود داشــت. چرا در آنجا ایــن اتفاق نیفتاد؟  خ داد در خیلــی از  ر
کــه بحث عوامل غیر مادی یا تعریف جدیــد از قدرت پیش می آید. اینکه انقالبیان ایران  اینجاســت 
که آن آرمان هــا باعث این تغییرات  بــه دنبــال مدینــه ای بودند، به دنبال تحقــق آرمان هایی بودند 

شده بود. 
ُکرات آسمانی انرژی خود را از خورشید می گیرند. پس  یک مثال بزنم: در عالم وجودی ما، خیلی از 
کجا انرژی می گیرد؟ از درون خودش! بعضی ها می گویند می سوزد و باالخره روزی تمام  خورشید از 
که انقالب اسالمی ایران را در  کسانی  خواهد شــد، منتها ممکن اســت میلیارد ها سال طول بکشد. 
که انقالب اســالمی انرژی را از درون خودش  گفتمانی تحلیل می کنند چنین برداشــتی دارند  حالت 
که انقالب اسالمی  می گیرد. به نظر من این حرف درســت اســت. در حال حاضر، مهم ترین مشکلی 
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که باعث این انرژی می شــد،  که عواملی  با آن روبه روســت و ما نماد های آن را می بینیم این اســت 
گونه ای با مشکل مواجه شده است. اآلن در  به دالیل مختلف، یا به دلیل غفلت یا تغییر نسل، به 
ح شده است که جوامع را بر اساس  ادبیات اجتماعی سیاسی واژه های جدیدی مثل قدرت نرم مطر
کشــور سرمایۀ اجتماعی اســت. حتی در جامعه شناسی،  آن می ســنجند. یکی از شــاه کلید ها در هر 
که سرمایه اجتماعی در یک جامعه چگونه تولید می شود و چگونه  کرده  غرب به این مسئله توجه 

از بین می رود. همۀ جامعه شناسان معروف غربی سرفصل هایی راجع به این موضوع دارند. 
کــه برای تعریف ســرمایۀ اجتماعــی وجود دارد این اســت: در زمان های خیلــی دور، نمک  معیــاری 
گر  بــرای بشــر یــک ارزش مهــم بوده اســت. ارزش نمــک در یک مقطع از طال هم بیشــتر بــود، چون ا
نمــک نداشــتند نمی توانســتند غــذا را نگــه دارنــد. ]از نمک بــرای نگهداری مــواد غذایی اســتفاده 
که زمان جلو آمد، معیار دیگری مانند زمین به عنوان  می کردند و آن ها را نمک سود می کردند.[ بعد 
سرمایه تعریف شد. امروزه، با صنعتی شدن جوامع و لزوم ارتباطات تجاری بین افراد و در جا های 
گر اعتماد نباشــد هیــچ اتفاقی نمی افتــد. اآلن بحث خیلی از  مختلــف، اعتمــاد نقــش مهمی دارد. ا
کــه همان اعتماد  کرد  که چگونه می توان در یــک جامعه اعتماد ایجاد  جامعه شناســان ایــن اســت 
کلیدی این قضیه  کردم دیدم صداقت نقطۀ  که خودم  باعث ایجاد سرمایه شود. من در مطالعاتی 

کار باعث ایجاد اعتماد و اعتماد باعث ایجاد سرمایه می شود.  است. صداقت در هر 
کنیم. هرچه به اوایل انقالب  گذشته ارزیابی  بیاییم با همین معیار جمهوری اسالمی را در 40 سال 
اســالمی برمی گردیــم، می بینیم ســرمایۀ اجتماعی خیلی بــاال و رفتار های صادقانه و اعتماد بیشــتر 
بــود؛ ولــی رفته رفتــه، به دالیــل مختلف، ایــن اعتماد ضعیف شده اســت. من مقالــه ای خواندم در 
که بیشــتر  که در این مقاله دیدم این بود  مورد اینکه معیار های قرآن راجع به خبر چیســت. چیزی 
گر صداقت باشد،  کشور اسالمی، اصل خبر باید از صداقت باشد. ا بر مبنای صداقت است. در یک 

باعث اعتماد و ایجاد سرمایه می شود. 
که اســتادان فرمودند ما برای  که همچنان  بنابراین، این بحث را به این شــکل جمع بندی می کنم 
اینکه برای مقابله با عملیات روانی دشــمن مجهز باشــیم دو چیز برایمان مهم اســت: یکی تقویت 
که  کید بر تولید و افزایش ســرمایۀ اجتماعــی، دوم رصد رفتار های بیرونی مثل ناخدایی  داخــل با تأ
گر این دو عنصر نباشــد، ممکن اســت در این عملیات شکســت بخورید.  کشــتی را هدایت می کند. ا

که این اتفاق نیفتد. ان شاء اهلل 

کند  گفتید آدم وقتی با یک پدیده ای مواجه می شــود باید تحقیق  اشــعری: در رابطه با اینکه شــما 
که قرآن به عنوان  کارســاز تر اســت، به نظر من، چیزی  کدام  و انواع احتماالت را بدهد و بعد ببیند 
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عامل مصونیت جامعه از هر نوع خطر عنوان می کند وحدت و همگرایی است. من معتقدم یکی از 
که حول محور رهبری حضرت امام؟ق؟  راز های توفیق انقالب اسالمی ایران در میان مردم این است 
کــه موجب  گر ایــن را قبــول داریــم، باید به دنبــال چیز هایــی بگردیم  یــک وحــدت بــه وجــود آمد. ا

 بپرهیزیم.
ً
که باعث تفرقه می شود جدا همگرایی و وحدت ملی بیشتر می شود. باید از عناصری 
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اسالم ناب محمدی و اسالم آمریکایی 
از منظر امام خمینی؟ق؟

ملیحه نیک روش رستمی 
دانش آموختۀ کارشناسی ارشد علوم سیاسی
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که اســالم  گفتمان انقالب اســالمی و اندیشــه های متعالی امام خمینی؟ق؟ نشــان می دهد  بررســی 
راســتین بن مایۀ حقیقی حکومت اســالمی اســت و طیف وســیعی از افراد جامعۀ اسالمی حامی آن 
ک،  کــه برخــی از آن هــا عبارت اند از: مســتضعفان و محرومــان، افــراد آزاد و دارای فطرت پا هســتند 
که دیــن پیامبر؟ص؟ را  کلی هر  انســان آزاده ای  عالمــان دینــی و شــخصیت های حــوزوی، و به طــور 
که دستاورد عظیم امام  کرده است. به لحاظ حکومتی، جمهوری اسالمی ایران  بدون تحریف درک 

کشورهای اسالمی به شمار می رود.  خمینی؟ق؟ است سردمدار اسالم ناب محمدی در 
کم تعداد هســتند به چند دســته تقســیم می شــوند  که  در نقطــۀ مقابــل، حامیان اســالم آمریکایی 
و معمــواًل مــورد حمایت قدرت های اســتکباری-نظیر آمریــکا و انگلیس-قرار دارنــد. برخی از این 
کمان مســتبد و مرتجع، روحانی نماهــا و مقدس مآبان، منافقان، انجمن  حامیــان عبارت اند از: حا

حجتیه، و راحت طلبان و مرفهان بی درد. 
با توجه به اهمیت شــناخت مرزبندی حامیان اســالم ناب و اسالم آمریکایی، این مقاله تالش دارد 
بــا بهره گیــری از روش تحلیــل محتــوا و رویکــرد تحلیلــی بــه مداقه در اندیشــه های امــام خمینی؟ق؟ 
پیرامــون حامیــان اســالم راســتین و دروغین بپــردازد. مرجع اصلی ایــن تحقیق مجموعــه آثار امام 

خمینی؟ق؟ )دورۀ 22 جلدی( است.

دیباچه
در بیانــات امام خمینی؟ق؟ آمده اســت: »امروز جهان تشــنۀ فرهنگ اســالم ناب محمدی اســت.«1  
گوِن  گونا کــه یگانه راه رهایــی از انحرافــات و مفاســد  کامــل و تکامل بخش  اســالم، بــه مثابــۀ دینــی 
که ســعی در انحراف و  خروی اســت، همواره با دشــمنانی روبه رو بوده اســت  مســیر آبادانــی زندگــی اُ
تحریف آن داشــتند، زیرا یارای مقابله با آن را نداشــتند و حقایق اســالم را مانع اصلی ســلطه جویی 
کردند  گــون به مبارزه بــا آن پرداختند و تالش  گونا خــود می دیدنــد، و به همیــن دلیل با حربه های 
کنند. شگرد دشمنان  کردن پایه های معرفتی مســلمانان بین جامعۀ اســالمی رســوخ  برای متزلزل 
که از طریق اشاعه و ترویج اسالم انحرافی انجام شد.  انحراف در مسیر اسالم ناب محمدی؟ص؟ بود 

گذشته و اسالم آمریکایی در دنیای امروز است.  موی در  یکی از شیوه های آن ها اختراع اسالم اُ
که در یک ســو اســالم  کرده اند  گفتمــان در مقابل یکدیگر صف آرایی  در نتیجــه، در جهــان امــروز دو 
ناب محمدی و در سوی دیگر اسالم آمریکایی قرار دارد. امام خمینی؟ق؟ همواره بر تعارض و تقابل 

1. ســید روح اهلل موســوی خمینی، صحیفۀ امام، تهران: مؤسســۀ تنظیم و نشــر آثار امام خمینی؟ق؟، چاپ چهارم، 1385، ج 20، 
ص236. 
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گاهی و بصیرت دعوت  کید و مســلمانان را به آ اســالم ناب محمدی با اســالم آمریکایی تصریح و تأ
گی های اســالم ناب محمدی می توان به والیت پذیری، ظلم ســتیزی، ساده زیستی،  کرده اند. از ویژ
ارتبــاط وثیــق دیــن و سیاســت، حمایــت از مســتضعفان، حکومت اســالمی، مجاهدت، و ســکوت 
کرد. اســالم آمریکایی دارای شــاخص ها و مؤلفه هایــی نظیِر نفی  نکــردن در برابــر ظلم و جور اشــاره 
ارتبــاط دیــن و سیاســت، تســامح و ســکوت در برابر تعــدی ســتمگران، ثروت انــدوزی و دنیاطلبی، 

فرومایگی و سازش، و بی توجهی به والیت و حکومت اسالمی است. 
برای بررسی اندیشه های امام خمینی؟ق؟ پیرامون این دو، از روش پژوهش تحلیل محتوا استفاده 
کرده ایم. اطالعات مورد نیاز از طریق مطالعۀ اسناد و متون )مجموعه آثار امام خمینی؟ق؟، کتاب ها، 
مقــاالت، پایان نامه هــا، و...( جمــع آوری شده اســت. مرجــع اصلــی مجموعــۀ 22 جلــدی صحیفۀ 
امــام؟ق؟ اســت، امــا از ســایر پژوهش هــای انجام شــده در خصــوص اندیشــه های امــام خمینــی؟ق؟ 

پیرامون اسالم ناب و اسالم آمریکایی نیز استفاده شده است.

کید  یح و تأ یکایی تصر امام خمینی؟ق؟ همواره بر تعارض و تقابل اسالم ناب محمدی و اسالم آمر
داشته اند.
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گونه اسالم امام خمینی؟ق؟ و طرح دو 
که با تحریف و بدعت گذاری  کســانی بودند  کنار خّط اصیل انبیای الهی  در طول تاریخ، همواره در 
کرده و دین تحریف شده ای را به جای دین حق به آن ها  کردند مردم را از صراط مستقیم دور  سعی 

کنند.1 امام خمینی؟ق؟ در این خصوص بیان می کنند:  القا 
مــا یــک اســالم نداریــم، بلکه اســالم های متفاوتــی داریــم و همۀ ایــن اســالم ها از اعتبار 
برخــوردار نیســتند: یکــی در خدمــت قدرت های اســتعماری، تحجــر، پولدار هــا، جهان 
ســرمایه داری، پرخورهــا؛ و یکی در جهــت حمایت از توده های میلیونی، مســتضعفین، 
که زیر ســلطۀ استعمار  کســانی  که بر آن ها غضب شــده،  کســانی  شــالق خوردگان زمین، 

می باشند....2 

کنــار معرفی ابعــاد مختلف اســالم، اهمیت توجه  امــام ؟ق؟ در دو ســال آخــر عمــر شــریف خویش، در 
گوشــزد  کج فکری هــا و جمــود و قشــری گری ها و معرفــی ناقص اســالم و التقاط هــا و انحراف ها را  بــه 
کنــار مبــارزه بــا طاغــوت و اســتبداد و اســتعمار و اســتکبار جهانی، مبارزه بــا خرافه و  می کردنــد و در 
تحجرگرایی و مقدس مآبی و التقاط و انحراف را نیز وجهۀ همت خود قرار می دادند و در مکتوبات و 
سخنان و پیام های خویش پیوسته مخاطبان را متوجه این مسئله می ساختند و به طور جدی بر 
کید داشتند3 و به این واقعیت  جدایی اسالم حقیقی از اسالم های انحرافی و تحریف شده اصرار و تأ

که اشاره می کردند 
کنند، زیرا  مسلمانان باید اسالم را پیدایش 
کرده اســت. ما اآلن  اســالم از دستشــان فرار 
اســالم نمی دانیم چیســت. این قــدر به مغز 
که  ما خوانده اســت ایــن و ایــن جنایتکارها 
کردیــم. تا اســالم را پیدا  ُگمش  اســالم را مــا 
نکنیــد نمی توانیــد اصالح بشــوید... همان 

که ما نمی شناســیم اســالم را، ما نمی شناســیم. ما تا پیدا  ما را به این روز نشانده اســت 

کرباســیون، »اســام ناب محمدی و اســام آمریکایــی«، دومین کنگرۀ بین المللی امــام خمینی؟ق؟، 1377/03/13،  1. علیرضا 
ص 59.

2. صحیفۀ امام، ج 20، ص236.
3. مجید فاح پور، »ابعاد و مرزهای اسام ناب محمدی از دیدگاه امام خمینی؟ق؟«، فصلنامۀ مصباح، سال یازدهم، شمارۀ 41، 

1381، صص35-34.

یکایی بازشناسی اسالم ناب محمدی از اسالم آمر
 از واجبات بسیار مهّم سیاسی است.
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صفحۀ  58
  بازگشت به فهرست

نکنیم اســالم را، تا همۀ مســلمانان پیدا نکنند اســالم را، نمی توانند به مجد خودشــان 
برسند.1

ایشــان در معرفی اســالم حقیقی اصطالح »اســالم ناب محمدی« و در معرفی اســالم های انحرافی 
کار برده اند. در پیامی به مناســبت اربعین شــهادت عالمۀ عارف،  اصطالح »اســالم آمریکایی« را به 

کستان-می فرمایند:  حسین حسینی-رهبر شیعیان پا
امروز استکبار شرق و غرب، چون از رویارویی مستقیم با جهان اسالم عاجز مانده است، 
گسترش  راه ترور و از میان بردن شــخصیت های دینی و سیاســی را از یک طرف و نفوذ و 
گذاشــته اند. ای کاش همۀ تجاوزات  فرهنگ اســالم آمریکایی را از طرف دیگر به آزمایش 
کشــور مســلمان و قهرمان پرور افغانســتان علنی  جهانخواران همانند تجاوز شــوروی به 
و رودررو بــود تــا مســلمانان ابهت و اقتدار دروغین غاصبین را در هم می شکســتند؛ ولی 
کــه تمامی زوایای آن  راه مبــارزه بــا اســالم آمریکایی از پیچیدگی خاصی برخوردار اســت 
که متأسفانه هنوز برای بسیاری از ملت های  گردد؛  باید برای مسلمانان پابرهنه روشن 
اســالمی مرز بین اســالم آمریکایی و اســالم ناب محمدی و اسالم پابرهنگان و محرومان 
کاماًل  و اســالم مقدس نماهــای متحجــر و ســرمایه داران خدانشــناس و مرفهین بــی درد 
که ممکن نیســت در یک مکتب  مشــخص نشده اســت؛ و روشــن ســاختن این حقیقت 
و در یــک آییــن دو تفکــر متضاد و رودررو وجود داشــته باشــد از واجبات سیاســی بســیار 

مهمی است....2 

امــام؟ق؟ تنهــا راه نجــات بشــریت در همــۀ مراحــل زندگــی و پیشــرفت های مــادی و معنــوی جامعۀ 
گرو شناخت و دریافت اسالم ناب محمدی می دانند:  انسانی را در 

کــه سرشــار از اســتعدادها و تقــوای  شــناخت اصیــل اســالمی مــا را بــه ترقــی جامعــه ای 
کــه با تنظیم  انســانی و عدالــت اجتماعی اســت راهنمایی می کند.3 اســالم دینی اســت 

1. صحیفــۀ امــام، جلــد 10، ص448، بیانــات امــام خمینــی؟ق؟ در جمــع گروهی از دانشــجویان عربســتان ســعودی مقیــم ایران، 
.1358/8/11

کستان به مناسبت شهادت سید عارف حسینی،  کستان و علمای پا 2. صحیفۀ امام، جلد 21، ص120، پیام به ملت مسلمان پا
.1367/6/14

3. صحیفۀ امام، جلد 4، ص3، مصاحبه با روزنامۀ فرانسوی فیگارو، 1357/7/22.
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صفحۀ  59
  بازگشت به فهرست

فعالیت های مادی، راه را به اعتالی معنوی انسان می گشاید.1 ما معتقدیم تنها مکتبی 
گر بخواهد از زیر بار  کند و پیش ببرد اســالم اســت؛ و دنیا، ا که می تواند جامعه را هدایت 
کند و انســانی زندگی  که امروز با آن دســت به گریبان اســت نجــات پیدا  هــزاران مشــکلی 

کند، انسان گونه باید به اسالم روی بیاورد.2 

بــه همیــن دلیل، در غالب پیام ها و ســخنرانی ها بارها به مناســبت های مختلــف در معرفی این دو 
کردن آن از اســالم  اســالم اصرار و پافشــاری می کردند و بلکه بازشناســی اســالم ناب محمدی و جدا 

کید می ورزیدند:  آمریکایی را از واجبات سیاسی بسیار مهم می دانستند و بر آن تأ
کور و مجهول را برای مردم شــریف ایران و جهان  ان شــاءاهلل در محــدودۀ توانتــان نقاط 
اســالم باز و روشــن نمایید و چهارچوب اسالم ناب محمدی-که در ترسیم قهر و خشم 

1. صحیفۀ امام، جلد 4، ص360.
2. صحیفۀ امام، جلد 5، ص 437، مصاحبۀ امام خمینی با روزنامۀ تمپو از اندونزی.

گر اسالم اصیل معرفی شود خواستاران آن در جهان فراوان اند. از دیدگاه امام خمینی؟ق؟، ا
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صفحۀ  60
  بازگشت به فهرست

کمونیزم متجاوز شــرق اســت-و نیز  کینۀ مقدس و انقالبی علیه ســرمایه داری غرب و  و 
راه مبارزه علیه ریا و حیله و خدعه را به مردم و به خصوص جوانان سلحشــورمان نشــان 

دهید.1 

در جای دیگر بیان می کنند: 
کنند،  که می خواهنــد حمله  امــروز قضیــه، قضیۀ دفاع اســت؛ دفاع از یــک قدرت هایی 
می خواهنــد بــه هر طوری شده اســت باز شــما را و مــا را برگردانند به اســارت اولی؛ و این 
کنند مثل ســابق نیست، آن ها اساس  گر آن ها خدای نخواســته یک قدرتی پیدا  دفعه ا
کار بکند و در مقابل  که می تواند  اســالم را از بین می برند برای اینکه دیدند اســالم است 
بایســتد. و این یک فریضه ای اســت بر همۀ ما، از اهم فرایض اســت حفظ اســالم، یعنی 
حفظ اسالم از حفظ احکام اسالم باالتر است. اساس اسالم اول است، دنبال او اساس 
که قدرت داشته باشیم، به  احکام اســالم اســت. و بر همۀ ما، بر همۀ شــما، به مقداری 
کنیم در اینکــه این دفاع  که جدیــت  که توانایی داشــته باشــیم، واجب اســت  مقــداری 

مقدس را ما به طور شایسته عمل بکنیم.2 

کنونی مســلمانان معرفی اســالم اصیل و حقیقــی )یا به عبارتی،  از دیــدگاه حضرت امام؟ق؟، وظیفۀ 
کنیم زهد و قدس اســالم ناب را  »اســالم ناب«( و تفکیک آن از اســالم های دیگر اســت: »باید تالش 
کرده و به مردم و مســتضعفان نشــان  از زنگارهــای تقدس مآبــی و تحجرگرایی اســالم آمریکایی جدا 
که حاال در دســت  که هســت، نــه آن طوری  دهیــم.«3 در همیــن راســتا، »بایــد اســالم را آن طــوری 
که هســت  کتاب مفاتیح هســت، این ها باید آن طوری  کنید مقدس مآب و فقط  مثاًل چهار تا فرض 
کشورهای اسالمی، علما  کنند.«4 در این میان، بر نقش برجستۀ سران و مسئوالن  احکام را معرفی 

کید می کنند:  و روحانیان، روشنفکران، محققان، و دانشجویان تأ
که خداى تبارک  کسانی  کنند. مکلف اند این ها،  که هســت معرفی  باید اســالم را آن طور 
و تعالی به آن ها ریاســت داده اســت مســئولیت دارند در مقابل ریاستشان: باید اسالم را 
کنند،  کنند، باید یک برنامۀ رادیویی براى معرفی اسالم تهیه  که هست معرفی  آن طور 

یاست سازمان تبلیغات اسامی،1368/1/14. 1. صحیفۀ امام، جلد 21، ص 340، حکم انتصاب آقای جنتی به ر
2. صحیفۀ امام، جلد 20، 1365/04/28.

3. صحیفۀ امام، جلد 21، ص143، در دیدار با آقای ناطق نوری نمایندۀ وقت مجلس شورای اسامی، 1367/6/28.
4. صحیفۀ امام، جلد 2، ص 36، در دیدار با علما، فضا، و طاب حوزۀ علمیۀ نجف، 1344/8/23.
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صفحۀ  61
  بازگشت به فهرست

کنند و  کنند تا اینکه آن ها حقایق اســالم را برایشان تشریح  باید به علماى اســالم رجوع 
آن ها در اذاعه1 و در رادیوها و در سایر مطبوعات نشر بدهند.2

که  پــس بایــد علمــا و روشــنفکران و محققــان بــه داد اســالم برســند و اســالم را از غربتــی 
دامنگیرش شده است نجات دهند و بیش از این ذلت و حقارت را تحمل نکنند.3

گــر در راه معرفــی و عرضــه اســالم اصیــل موفــق شــویم،  از دیــدگاه حضــرت امــام؟ق؟، ا
خواستاران آن در جهان فراوان و بر پیروان اسالم افزوده می شود: اسالم را عرضه بدارید 

و در عرضــۀ آن بــه مــردم نظیــر عاشــورا بــه 
گر اســالم را معرفی نمایید  وجود بیاورید...ا
و جهان بینی )یعنی عقاید( و اصول و احکام 
و نظــام اجتماعــی را به مردم بشناســانید با 
کامل از آن استقبال می کنند. خدا  اشتیاق 

که خواستاران آن بسیارند.4  می داند 

گام در راه شناخت اسالم اصیل و مبارزه با اسالم انحرافی )یا به تعبیر حضرت امام؟ق؟، »اسالم  اولین 
گی های آن هاست:  کردن ویژ کردن مرز میان این دو و برجسته  آمریکایی«(، مشخص 

کــه تمامی زوایای آن  راه مبــارزه بــا اســالم آمریکایی از پیچیدگی خاصی برخوردار اســت 
که متأسفانه هنوز برای بسیاری از ملت های  گردد؛  باید برای مسلمانان پابرهنه روشن 
اســالمی مرز بین اســالم آمریکایی و اســالم ناب محمدی و اسالم پابرهنگان و محرومان 
کاماًل  و اســالم مقدس نماهــای متحجــر و ســرمایه داران خدانشــناس و مرفهین بــی درد 
که ممکن نیست در یک مکتب و  مشــخص نشده اســت؛ و روشن ســاختن این حقیقت 
در یک آیین دو تفکر متضاد و رو  در رو وجود داشته باشد از واجبات سیاسی بسیار مهم 

است.5 

1. رادیو.
2. صحیفۀ امام، جلد 2، ص32، سخنرانی در جمع علمای نجف، 23 /1344/8.

3. صحیفۀ امام، جلد 20، ص 338، پیام برائت از مشرکان و تبیین وظایف مسلمین و مشکات جهان اسام  به زائرین بیت اهلل 
الحرام، 1366/5/6.

4. امام خمینی؟ق؟، والیت فقیه؛ حکومت اسامی، پیشین، ص133. 
5. صحیفۀ امام، جلد 21 ، ص 120.

مستضعفان و محرومان عناصر عمدۀ 
تشکیل دهندۀ جبهۀ طرف داران اسالم 

ناب محمدی هستند.
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صفحۀ  62
  بازگشت به فهرست

کشــورهای اســالمی تالش  بنابرایــن، امــروزه یکــی از مهم تریــن وظایــف پیــروان حضــرت امام؟ق؟ در 
گی های  برای اثبات تفاوت و تمایز میان اســالم ناب محمدی و اســالم آمریکایی اســت. معرفی ویژ
گر اســالم ناب در  کشــور های اســالمی اســت. ا گام برای تحقق این اســالم در  اســالم ناب1 نخســتین 
کشــورهای اســالمی محقق شــود، پویایی و نشــاط اولیۀ زمان پیامبر؟ص؟ دوباره احیا می شــود و نیز 

کسی درک ناقص و نسبی خود را حقیقِت اسالم نداند. که دیگر هر  باعث می شود 

حامیان اسالم ناب محمدی؟ص؟
در مکتــب امــام راحل؟ق؟، روحانیــت اصیل و متعهد، پابرهنگان، مظلومــان، بی بهر گان از قدرت، و 

فقرای جهان طالیه داران اسالم ناب هستند.2 ایشان در این خصوص می گویند: 
کنید بــه اســتواری پایه های اســالم نــاب محمدی اســت؛  کــه باید فکــر  بــه تنهــا چیــزی 

که پرچمداران آن پابرهنگان، مظلومین، فقرای جهان اند.3  اسالمی 

در ادامه، برخی از حامیان اسالم در اندیشۀ امام خمینی؟ق؟ را ذکر می کنیم.

1. مقام معظم رهبری نیز بر ضرورِت شــناخت و معرفی اســام براســاس قرآن و ســنت )که منابع اصلی اســام هستند( و نه معرفی 
کید دارنــد: »من با اصــرار می خواهم به نخبگان سیاســی و فرهنگــی خودمان این  اســام بــر اســاس خواســته ها و امیــال دیگران تأ
کننــد و در مقابل نگاه پرسشــگر مردم  که از کتاب و ســنت فهمیده می شــود، بیان  کــه مبانــی اســام را آن چنانی  توصیــه را بکنــم 
که در  که بعضی از ما، احیانًا به خاطر احســاس حقارتی  کشــور خودمان قرار بدهند. این بســیار بد اســت  دنیا یا مردمی از داخل 
مقابل غربی ها می کنند، ســعی کنیم افکار اســامی را آن جوری بیان کنیم که با نظرات غربی تطبیق بکند؛ این بســیار نامناســب 
یم، ادبیات سیاسِی ما در دنیای امروز دارای جذابیت است. یک عده ای، چون خودشان  و ناشایسته است. ما امروز معارفی دار
گون اجتماعی در اسام را جوری بیان می کنند  گونا دل باخته به مفاهیم غربی هستند، افکار اسامی، مبانی حکومتی، و قواعد 
کنون  کــه بــا مبانــی غربــی تطبیق کند؛ بــرای اینکه آن ها خوششــان بیاید! ما باید این فکــر را بکنیم که این نوآوری اســامی را که تا
یادی داشــته ایم( بتوانیم به دنیــا تفهیم کنیم، به  بــرکات خودش را به این روشــنی نشــان داده اســت )با اینکه مــا در عمل نواقص ز
دنیا بشناســانیم. امروز مشــتاقان معارف معنوی واقعی و راســتین )معارف معنوی راستین، نه آنچه که بعضی از مکاتب انحرافی 
یادند. زندگی مادی، چرخ و َپر زندگی ماشــینی، مردم بســیاری را به ســتوه  به عنوان معنویت بیان می کنند( در دنیا بی شــمارند، ز
م نوی را به آن ها نشــان بدهد. ما نباید در بیان حقایق 

َ
کند، عال یچه ای در مقابل آن ها باز  آورده اســت. مکتب اســام می تواند در

گرفتن از دیگران  کنیم. ما از یاد  اســامی نوآوری های اســامی را با تطبیق با مبانی غلط دیگران از بین ببریم و این جلوه را خراب 
کــه دیگران بگویند آن را از آن هــا می پذیریم. این  یــم، هرچــه را که بلد نیســتیم از دیگران یــاد می گیریم، آن حرف خوبی  ننــگ ندار

کنیم، باید سخن اساِم ناب را فراهم بکنیم.« که می خواهیم سخن اسام را بیان  دستور اسام است. اما آنجایی 
2. سعید اصفهانیان، راه فردا در مقایسۀ اسام ناب محمدی؟ص؟ با اسام آمریکایی، تهران: مؤلف، 1391، ص82.

3. صحیفۀ امام، جلد 21، ص 204.
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1. مستضعفان و محرومان
امام خمینی؟ق؟ مستضعفان و محرومان را عناصر عمدۀ شکل دهندۀ جبهۀ طرف داران 
که طبقۀ محروم و مســتضعف  اســالم ناب محمــدی معرفی می کنند. ایشــان معتقدنــد 
که در انقالب اســالمی  کــه قیــام حق علیه باطــل را برپا مــی دارد، مــوردی  جامعــه اســت 
ایران نیز برجسته و هویداست:1 مستمندان و فقرا و دورافتاده ها در صف مقّدم جامعه 
هســتند؛ و همین ها و همین زاغه نشــینان و همین حاشیه نشــینان و همین محرومان 

کــه ایــن انقالب را بــه ثمر رســاندند،  بودنــد 
کــه از همه چیز خودشــان در  این هــا بودند 

گذشتند.2  راه اسالم عزیز در رژیم سابق 

از نظــر امــام؟ق؟، پیروزی انقالب اســالمی ایــران مرهون 
کاری، و جهاد طبقات محروم جامعه است:  ایثار، فدا

که پیروزی حاصل شــد و دســت ]رژیم[  با پشــتیبانی مردم خصوصًا طبقات محروم بود 
گردید.3 کوتاه  کشور و ذخایر آن  ستمشاهی از 

گرداننــدگان و برپــا دارندگان  ایــن طبقــات تــا آخریــن قــدم به عنــوان نیروهــای وفــادار بــه مبــارزه و 
واقعی انقالب ها محســوب می شــوند. خّط اصولی جمهوری اســالمی و انقالب اسالمی خّط دفاع از 

مستضعفان و احقاق حقوق فقرا در جوامع بشری است:4
که درد فقر و محرومیت و اســتضعاف را چشــیده  تنها آن هایی تا آخر خط با ما هســتند 

باشند.5 

از دیــدگاه حضــرت امــام؟ق؟، طبقــات محــروم جامعه بــرای مقابلــه و قیــام علیه قدرت هــا مصمم تر 
هســتند و همــواره در طــول تاریــخ در صحنه های مبــارزه حضور ُپررنگ داشــته اند. آن هــا، به خاطر 
باورهــا و ارزش هــای اســالمی خویــش، حتی با دســتان خالــی نیز در مقابــل قدرتمندان ایســتادگی 

1. سید محمدصادق حسینی، درآمدی بر اسام ناب، تهران، مؤسسۀ چاپ و نشر عروج، 1389، ص 168.
2. صحیفۀ امام، جلد 17، ص 425.
3. صحیفۀ امام، جلد 21، ص 426.

4. آیت قنبری، »جایگاه طبقات پایین اجتماع در اندیشۀ امام خمینی ؟ق؟«، فصلنامۀ علوم سیاسی، شمارۀ 5، تابستان 1378.
5. صحیفۀ امام، جلد 21، ص 86.

از دیدگاه امام خمینی؟ق؟، اقشار محروم بودند 
که نهضت اسالمی را به پیش بردند.
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می کننــد و از جــان خویــش می گذرنــد. با توجه به وجــود چنین روحیه ای در میــان طبقات محروم 
کثریِت مدافعان این انقالب-اعم از ســربازان، بســیجیان، قوای مسلح، و...- از طبقات  جامعه، ا

پایین و محروم جامعه اند: 
جنوب شهری های محروم و طبقۀ مظلوم در طول تاریخ، با تعهد به ارزش های انسانی 
و اســالمی، بیشــتر و مصمم تر در مقابل قدرت ها و وابستگان و دلباختگان به آن ها به پا 
گره کردۀ خود و حضور دائم در صحنۀ  که با مشــت  خاســته و می خیزند؛ و اینان هســتند 
که به دنبال قدرت ها بودند مأیوس  اســالم، قدرت ها را در هم می کوبند و طمع کاران را 
نمودنــد. ســربازان و ســپاهیان و بســیجیان و ســایر قــوای مســلح امروز ما نیــز در همین 

طایفه و طبقه هستند.1 

ایشــان، در جایــی دیگــر، طبقات پاییــن جامعه را نیروهــای اصلی پیش برندۀ انقــالب ایران معرفی 
کرده اند: 

که  کاسب های جزء و همان اشخاصی  کشاورز و همان  کارگر و همان طبقۀ  همان طبقۀ 
که این  در دانشگاه ها هستند و محروم، در قشرهای ما هستند و محروم، این ها بودند 

نهضت را به پیش راندند.2

که استقالل و آزادی ایران، به عنوان مهم ترین خواسته و هدف مردم در انقالب  امام بر این باورند 
اسالمی، در سایۀ تالش و مقاومت طبقات محروم حاصل شده است: 

کی به  کشور ما، این را  کند در  کسی نمی تواند دخالت  که اآلن ما داریم و  این استقاللی 
که این پابرهنه ها و این زاغه نشین ها و این دانشگاهی های محروم  ما داد؟ جز این بود 
کردند و  کردنــد و نهضت  کوچــه و بــازار با هم جمع شــدند و برای خدا قیام  و ایــن مــردم 
که شکسته  کســی نمی آمد  که در تصور  ما را به این آزادی رســاندند و آن ســدهای بزرگی 

بشود شکستند؟3 

1. صحیفۀ امام، جلد 17، ص 16.
2. صحیفۀ امام، جلد 7، ص 334.
3. صحیفۀ امام، جلد 13، ص 196.
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کار آمدن  بــا توجــه بــه نقش برجســتۀ طبقــۀ مســتضعف در فرآیند پیــروزی انقــالب اســالمی و روی 
حکومــت جمهــوری اســالمی ایــران، حضــرت امــام؟ق؟ همــواره به مســئوالن نظــام اســالمی توصیه 

که این طبقۀ زحمتکش را بیش از دیگران مورد توجه قرار دهند:  می کردند 
در خدمــت بــه خلــق خــدا، خصوصــًا توده های مســتضعف، احســاس غرور و ســرافرازی 

که اینان اند وفاداران به اسالم و هواداران جمهوری اسالمی.1 نمایند؛ 

که خود حاصل و نتیجۀ زحمات مســتضعفان و محرومان جامعه اســت،  جمهوری اســالمی ایران، 
کثر  که ا حکومت طبقات پایین جامعه )یعنی حکومت مستضعفان و محرومان( است؛ به این معنا 
مقامات و مسئوالن این نظام از طبقات پایین جامعه هستند. این امر در اندیشۀ حضرت امام؟ق؟ 

یک نعمت بزرگ الهی است:

1. صحیفۀ امام، جلد 15، ص 68. 

محرومان و مســتضعفان هم در پیروزی انقالب اســالمی و هم در دفاع مقدس نقش برجســته ای 
داشتند.
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کــه خــدای تبــارک و تعالی بــه این ملــت عنایت فرمــود اینکه  یکــی از نعمت هــای بــزرگ 
که  حکومــت، حکومــِت مســتضعفین اســت، حکومت محرومین اســت؛ یعنــی آن هایی 
که مالحظــه می کنید، رئیس جمهورش از مدرســه  در رأس حکومــت واقــع شــدند وقتی 
پــا شده  اســت آمده اســت رئیس جمهور شــده، طلبۀ مدرســه بــوده؛ رئیس مجلســش از 
که  مدرســه آمده اســت و رئیــس مجلــس شده اســت؛ رئیــس دولتش یــک بازاری اســت 
، از بازار آمده اســت و رئیــس دولت شــده؛ و وزرای 

ً
پــدرش اآلن هــم بــازاری اســت ظاهــرا

دیگرش هم همین طور؛ وکالی دیگرش هم، وکال هم همین طور.1 

حضرت امام؟ق؟ معتقدند حکومت محرومان و مستضعفان مزایای متعددی دارد:
کثریــت مقامــات ایــن حکومــت از طبقــات پاییــن جامعــه هســتند و فقــر و 	  کــه ا از آنجــا 

کرده اند، بنابراین طبقات محروم را درک می کنند  محرومیت را در زندگی خویش تجربه 
و به آنان توجه بیشــتر دارند و برای حّل مشــکالت آن ها تالش می کنند. این امر موجب 
همدردی و نزدیکی بین مســئوالن و قشــر محروم جامعه می شــود و محرومان حکومت 

را با خود بیگانه نمی دانند.
ایــن حکومــت محرومان از ابرقدرت ها ترس و واهمه ندارد و در مقابل ظلم و بی عدالتی 	 

که اعیــان و اشــراف به قدرت  ایســتادگی و مقاومــت می کننــد. در نقطــۀ مقابــل، زمانــی 
برســند، از تــرس اینکــه مبادا بــه مقام و ثروت آن هــا لطمه ای وارد شــود، در مقابل ظلم 
مقامات باالتر ســکوت پیشــه می کنند و نســبت به زیردســتان ظالم هســتند. حکومت 
محمدرضــا پهلــوی، به عنــوان نمونه ای از حکومــت اعیان و اشــراف، در مقابل دخالت 

کشور ناتوانی و ضعف داشت.  کشورهایی مانند آمریکا و انگلیس در امور 
یکــی دیگــر از مزیت های حکومــت محرومان حمایــت همه جانبۀ مــردم از این حکومت 	 

که  اســت؛ در واقــع، پشــتوانۀ اصلــی چنیــن حکومتــی مــردم هســتند؛ از ایــن رو، زمانی 
کمک می کنند، در حالی حکومتی  جامعه دچار بحران شود مردم برای حّل آن به نظام 

که فاقد حمایت مردم باشد دچار فروپاشی می شود: 
که حاال مــن بعضی اش  کــه حکومــت محرومیــن دارد چند چیز اســت  و لهــذا خاصیتــی 
کرده انــد محرومیــت را، به فکــر محرومین  را عــرض می کنــم: یکــی اینکــه چون احســاس 
که این هــا دیگر از قدرت ها  می تواننــد باشــند... یکی از خاصیت های بزرگش این اســت 

1. صحیفۀ امام، جلد 18، ص 28.
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کــه مــردم  کــه همیــن معنــا را دنبــال دارد ایــن اســت  نمی ترســند... یکــی از خاصیتــش 
پشتیبان حکومت هستند.1

محرومــان و مســتضعفان، عــالوه بــر اینکــه در پیروزی انقالب اســالمی ایــران نقش مهم و برجســته 
داشــتند، در جنــگ تحمیلــی عــراق علیه ایران نیز حضور داشــتند و در جبهه هــای حق علیه باطل 

مبارزه می کردند: 
می کنیــد،  مالحظــه  کــه  هــم  امــروز  شــما 
دارنــد  اآلن  جبهه هــا  در  کــه  این هایــی 
کدام طبقه  جان فشــانی می کننــد این هــا از 
تمــام  کردیــد در  پیــدا  گــر  ا هســتند؟ شــما 
کــه مــال آن اشــخاصی  این هــا یــک نفــری 
که دارای سرمایه های بزرگ هستند،  باشد 

گر یــک نفــر از آن ها پیدا  کــه در ســابق دارای قدرت هایــی بودنــد. ا آن اشــخاصی باشــد 
که پیدا نمی کنید،  که از ما مژدگانی بگیرید؛ ولی می دانم  کردید این محتاج به این است 

از همین جمعیت اند.2 
کثریت این قشــر3 و رزمندگان عزیز اســالم از طبقــات محروم و  که ا و همــه نیــز می دانیــم 

کمتر دل برای انقالب سوختند....4 کم درآمد بودند و مرفهین 

در اندیشــۀ حضــرت امــام؟ق؟، حمایت مســتضعفان و محرومان از اســالم از ابتدای ظهــور این دین 
برقرار بوده اســت. پیامبر اســالم؟ص؟ خود از طبقۀ مســتضعف بودند و با حمایت و پشتیبانی همین 

طبقه نیز به ترویج دین اسالم پرداختند: 
کمک مستضعفین بر مستکبرین  تمام ادیان آســمانی از بین توده ها برخاسته اســت و با 
کمــک انبیــا برخاســته اند و  حملــه برده اســت. مســتضعفین در همــۀ طــول تاریــخ بــه 
کــرم از بین مســتضعفین  مســتکبرین را بــه جــای خــود نشــانده اند. در اســالم، پیغمبر ا
کرد یا شکست داد.  گاه  کمک مســتضعفیْن مســتکبرین زمان خودش را آ برخاســت و با 

1. صحیفۀ امام، جلد 18، ص 29.
2. صحیفۀ امام، جلد 16، صص 25-24.

3. خانوادۀ شهدا، جانبازان، و اسرا.
4. صحیفۀ امام، جلد 21، ص 157.

وحانیان اصیل پیشتازان حرکت  ر
انقالب اسالمی ایران بوده اند.
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مســتضعفین بر تمام ادیان حق دارند، مســتضعفین به اســالم حق دارند، زیرا در طول 
کردند دین اسالم را.1  کمک  که  تاریخ 1400 ساله این جمعیت بودند 

این طبقه در قبال تالش ها و زحمات خویش در راه اسالم هیچ چشمداشت مادی و دنیوی ندارند 
جر و پاداش خویش را از خداوند می خواهند: 

َ
و ا

که در ازای خدمتش غیر از خدا از کس دیگری چیزی نمی خواهد  این طبقۀ عزیز محروم 
گر الیق باشیم، خدمتگزار شما.2 و ما همه رهین مّنت شما هستیم، و ا

2. روحانیت اصیل و متعهد
کــه در جریان وقــوع انقالب  کــه ایــن روحانیــان اصیــل و متعهد بودنــد  امــام خمینــی؟ق؟ معتقدنــد 

اسالمی رهبری مردم را در برپایی اسالم ناب محمدی بر عهده داشتند:3 
نهضــت مقــدس اخیر ایران-که ابتدای شــکوفایی اش از 15 خــرداد 42 بود-100 درصد 
اسالمی است و تنها به دست توانای روحانیون با پشتیبانی ملت مسلمان و بزرگ ایران 
پی ریــزی شــد و به رهبــری روحانیت، بی اتکا به جبهه ای یا شــخصی یا جمعیتی، اداره 
شــده و می شــود. و نهضت 15 ســالۀ ما، چون اســالمی اســت، بی دخالت دیگران در امر 

رهبری-که از آِن روحانیت است-ادامه دارد و خواهد داشت.4 

گر رهبری انقالب در اختیار قشــری غیر از روحانیــان قرار می گرفت، نه تنها  که ا ایشــان بــر این باور ند 
این انقالب به پیروزی نمی رسید، بلکه از اسالم و آموزه های آن نیز چیزی باقی نمی ماند: 

گر افــرادی غیــر از روحانیت جلودار حرکــت انقالب و  که ا مــن بــا یقین شــهادت می دهم 
تصمیمات بودند، امروز جز ننگ و ذلت و عار در برابر آمریکا و جهانخواران و جز عدول از 

همۀ معتقدات اسالمی و انقالبی چیزی برایمان نمانده بود.5 

1. صحیفۀ امام، جلد 7، ص 327.
2. صحیفۀ امام، جلد 14، ص 262.

3. سید محمدصادق حسینی، درآمدی بر اسام ناب، پیشین، ص 169.
4. صحیفۀ امام، جلد 3، ص 432.

5. صحیفۀ امام، جلد 21، ص 288.
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کند ایســتادگی می کننــد، در صف مقدم  که اســالم را تهدیــد  روحانیــان متعهــد در برابــر هــر خطری 
مبــارزه قــرار می گیرند، و مســیر مبارزه را هدایت می کننــد؛ در حالی که روحانی نماها شــرایط و زمینۀ 
نابــودی دیــن اســالم را بــرای دشــمنان فراهــم می کنند. در مکتــب فکری امــام؟ق؟، ایــن مهم ترین 

تفاوت روحانی نما و روحانی متعهد و اصیل است: 
که به طرف اســالم  گینی  علمــا و روحانیــت متعهــد ســینه را بــرای مقابلــه با هــر تیــر زهرآ
شلیک می شد آماده نمودند و به مسلخ عشق آمدند. واقعًا روحانیت اصیل در تنهایی 
که چگونه آمریکا و نوکرش پهلوی می خواهند ریشــۀ دیانت  و اســارت خون می گریســت 
گاه یا بازی خورده و عده ای وابســته  و اســالم را برَکنند و عده ای روحانی مقدس نمای ناآ
گشت مسیر این خیانت بزرگ را هموار می نمودند.1 که چهره شان بعد از پیروزی روشن 

کشــورهای بیگانه در امور  روحانیــت اصیــل در مقابل اســتعمار ایســتادگی می کنند و اجــازۀ دخالت 
کشــور را نمی دهند؛ در نقطۀ مقابل، روحانی نماها در خدمت اهداف اســتعمارگران هستند  داخلی 

کشور فراهم می کنند:  و زمینه را برای حضور آن ها در داخل 
اســالم و مذهب مقدس جعفری ســّدی اســت در مقابل اجانب و عّمال دست نشــاندۀ 
که با وجود  که حافظ آن اســت سّدی است  آن ها-چه راســتی و چه چپی-و روحانیت 
کشــورهای اسالمی و خصوْص  که دلخواه آن هاســت با  آن، اجانب نمی توانند به نحوی 
که با نیرنگ های مختلف برای شکستن این  کنند؛ لهذا، قرن هاست  کشور ایران رفتار  با 

سد نقشه می کشند.2

روحانیــان اصیــل از شــهادت در راه اســالم هیچ ترســی 
ندارنــد، بلکــه در ایــن راه پیش قــدم می شــوند. در 15 
خــرداد1342 )بــه عنــوان نقطــۀ آغاز انقالب اســالمی( و 

حوادث بعد از آن، اولین شهدا از روحانیان بودند: 
کــه در آن حوزه و روحانیت پیش کســوت  کنیم  کــدام انقــالب مردمی-اســالمی را ســراغ 
شــهادت نبوده انــد و بــر بــاالی دار نرفته انــد و اجســاد مطهرشــان بــر ســنگ فرش های 
حــوادث خونیــن بــه شــهادت نایستاده اســت؟ در 15 خــرداد و در حوادث قبــل و بعد از 

1. صحیفۀ امام، جلد 21، ص 280.
2. صحیفۀ امام، جلد 3، ص 204.

از نظر امام؟ق؟، راحت طلبان، سرمایه داران، مرفهان
وحانی نماها، مقدس مآب ها، منافقین،  بی درد، ر
یکایی هستند. و انجمن حجتیه حامیان اسالم آمر
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که از دیوارهای  کدام قشــر بوده اند؟ خدا را سپاس می گزاریم  پیروزی، شــهدای اولین از 
کوچه و خیابان تا مسجد و  گرفته تا ســلول های مخوف و انفرادی رژیم شــاه  و از  فیضیه 
کار و محّل خدمت تا خطوط مقدم جبهه ها  محراب امامت جمعه و جماعات و از دفاتر 
کرده است.1  گلگون  ک شهدای حوزه و روحانیت افق فقاهت را  و میادین مین، خون پا

در هشــت ســال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران نیز بیشــترین آمار شــهدا و جانبازان مربوط به قشر 
روحانی بود: 

در پایان افتخارآمیز جنگ تحمیلی نیز رقم شهدا و جانبازان و مفقودین حوزه ها نسبت 
بــه قشــرهای دیگــر زیادتر اســت. بیش از 2500 نفــر از طالب علوم دینیه در سراســر ایران 
که روحانیت برای دفاع از  در جنگ تحمیلی شــهید شــده اند و این رقم نشــان می دهد 

کشور اسالمی ایران تا چه حد مهیا بوده است.2 اسالم و 

در طــول انقــالب اســالمی ایــران، بســیاری از روحانیــان اصیــل و متعهــد آمــاج تهمت هــای ناروای 
گرفتند؛ اما این امــر مانع از فعالیت روحانیان اصیل نشــد.  روحانی نماهــا و روحانیــان وابســته قــرار 

کردند و در نهایت پیروز شدند:  آن ها در مقابل موج تهمت ها ایستادگی 
که در ســال 41، ســال شروع انقالب اســالمی و مبارزۀ  کنید  شــما باید به روشــنی ترســیم 
روحانیــت اصیــل در مرگ آبــاد تحجــر و تقدس مآبــی، چــه ظلم هــا بــر عــده ای روحانــی 
کردنــد، چه خون دل ها خوردنــد، متهم به  ک باختــه رفــت، چه ناله هــای دردمندانه  پا
کمر همت را بستند و از تهمت  جاسوســی و بی دینی شــدند؛ ولی با توکل بر خدای بزرگ 
کفــر، علم و  و ناســزا نهراســیدند و خــود را بــه توفــان بــال زدنــد و در جنگ نابرابــر ایمان و 
خرافــه، روشــنفکری و تحجرگرایی، ســرافراز ولی )غرقه به خون یــاران و رفیقان خویش( 

پیروز شدند.3

ک 3. ملت های آزاده و فطرت های پا
کشــش درونــی آدمیان  گرایــش دینــی در سرشــت آدمی نهفته اســت؛ چــون بیش از هر چیز،  ریشــۀ 
آنــان را وامــی دارد تــا دربــارۀ مبــدأ پیدایــش جهــان و نیــروی نگهدارنــده و مدّبــر و تکیــه گاه و هــدف 

1. صحیفۀ امام، جلد 21، 275. 
2. صحیفۀ امام، جلد 21، ص 276.
3. صحیفۀ امام، جلد 21، ص 240.
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کنند؛ در عین حال، نهاد  کنند، تا او را بشناســند و به او بگروند و او را پرســتش  نهایی عاَلم تحقیق 
که در راه خواســته های مادی می کند،  بلندپــرواز آدمــی به او امکان می دهد تا صرف نظر از تالشــی 
گام بردارد؛ از این  به ارزش های اصیل انســانی هم بیندیشــد و در راه هدف عالی اخالقی و معنوی 
کــه می توان تاریخ این تــالش را با تاریخ  رو، آدمــی از دیربــاز در ایــن راه تالش می کرده اســت؛ طوری 
بشــر همراه دانســت و در بین قدیمی ترین آثار زندگی انســان های باســتان آثاری از پرســتش و آداب 

کرد.1  مذهبی پیدا 
از منظــر امــام خمینــی؟ق؟، تعبیــِر فطــرت بــه توحیــد از 
قبیِل بیان شــریف ترین مصداق شــریعت و دین است؛ 
بنابراین، فطرت همان دین و همۀ معارف دینی است 
که در نهاد فطرت )انســان( مفطور اســت. راه ســعادْت 
ســالم نگــه داشــتن قــوای انســانی )شــهوت، غضب، و 
تــرس( از تصرفــات شــیطان و تربیــت نفــس بــه آداب و 

کثرات عالم طبیعت به وحدت عّز ربوبی، فیض مقدس، رحمت  معارف حقۀ محمدی اســت؛ تا از 
که  کنــد.2 امام؟ق؟ اعتقــاد دارند  واســعه، فقــر مطلق، اســم اعظــم، و والیت مطلقــۀ محمدیه صعود 
که همان دستورات اسالم است، و در  گی های فطری انسان پیروی از فرامین الهی است  یکی از ویژ
نقطۀ مقابل آن، حّب نفس و حّب دنیا عاملی برای ســوق یافتن به ســوی اســالم آمریکایی اســت. 
ک و ملت های آزاده همواره به ســوی اسالم ناب و حقیقی سوق می یابند.  انســان هایی با فطرت پا
البتــه برخی تربیت های ناصحیح، تبلیغات اســتعماری، برنامه ریزی های دشــمنان، و... می تواند 
ک همواره جویای اســالم ناب خواهند بود و  انســان ها را از فطرتشــان دور ســازد؛ ولی فطرت های پا

کرده اند.  کید  امام؟ق؟ بارها بر این موضوع تأ

حامیان اسالم آمریکایی
و  روحانی نماهــا  مرفهــان  بــی درد،  و  ســرمایه داران  راحت طلبــان،  امــام؟ق؟،  حضــرت  مکتــب  در 

مقدس مآب ها، منافقین، انجمن حجتیه، و... حامیان اسالم آمریکایی معرفی شده اند. 

1. محمدجواد باهنر، دین شناسی تطبیقی، پیشین، ص16.
2. غامحســین مقیمی، »نظریۀ دوفطرتی امام خمینی؟ق؟ و پیامدهای سیاســی آن«، فصلنامۀ اندیشــۀ سیاســی در اسام، شمارۀ 

ششم، زمستان1394، ص16.

منافق به ظاهر ایمان می آورد، ولی در باطن 
کفر وشرک خود باقی است. بر 
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1. منافقین
نفاق از مهلک ترین رذیله های اخالقی در زندگی فردی و اجتماعی، خصوصًا در حوزه های سیاسی، 
کافران  کسی پوشیده نیست.1 بدون تردید، منافق از زمرۀ  که زشتی آن بر  اعتقادی، و اخالقی است 
است و بهره ای از ایمان در قلب خود ندارد؛ ولی نقاب مسلمانی بر چهره می کشد و خود را مسلمان 
کفرش را پنهــان و اظهار اســالم می کنــد. او از روی نیرنگ،  کــه  کســی اســت  معرفــی می کند. منافق 
که نسبت به همه یا برخی از ارکان  دروغ، و فریب دادن مسلمان ها، ادعای ایمان می کند؛ در حالی 

کافر است. منافقان از لحاظ انگیزه و اهداف چند دسته اند:  ایمان در قلب خود 
که برای رســیدن به منافع و مصالح دنیایی به ظاهر مســلمان شــدند. در زمانی 	  کســانی 

گســترش یافت و فتوحات زیاد شــد، اینان، به خاطر آنکه از غنایم جنگی بهره  که اســالم 
کردند.  ببرند، اظهار اسالم 

برخی از ترس جان، مال، و دیگر منافع دنیایی مسلمان شدند.	 
برخی دیگر از منافقان برای آنکه به اســالم و مســلمانان آسیب برسانند چهرۀ مسلمانی 	 

که انتساب به اسالم را به ارث برده اند و از مسلمانان به شمار  گرفتند؛ منافقانی  به خود 
مــی آینــد؛ ولی در حقیقــت ایمان ندارند و تنها بــه انگیزه های قومی، ملــی، و خانوادگی 

این نسبت را حفظ می کنند. این معنا از نفاق در عصر حاضر مصادیق بیشتری دارد.

کرد:   از لحاظ دیگر، منافقان را می توان به دو دسته تقسیم 
که نفاق را از خانــواده و والدین خود ارث برده اند. 	  کســانی هســتند  تعــدادی از منافقان 

برخــی از خانواده هــای یهــودی و مســیحی از این دســته انــد. اینان در جامعۀ اســالمی 
بــه اســالم تظاهر می کنند، ولی نســل های پی درپی آن ها به دین خــود باقی می مانند و 
فرزندانشــان از پدران و مادرانشــان نفاق را به ارث می برند و به ضرر اســالم و مســلمانان 

فعالیت می کنند و نقشه می کشند. 
که در ابتدا صادقانه مســلمان شــده اند، ولی پس از آن به 	  کســانی هســتند  دســتۀ دیگر 

که از  کرده اســت. اینان، بــه خاطر حفظ منافــع و خطرهایی  دل هایشــان شــک راه پیدا 
کنند.  کفر خود را آشکار  کفر احساس می کردند، نتوانستند  تظاهر به 

1. محمد میرزایی، »پیدایش پدیدۀ نفاق در اسام از منظر قرآن«، مجلۀ آموزه های قرآنی، شمارۀ 14، زمستان 1383، ص 121.
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می توان نفاق دستۀ اول را نفاق اصلی و نفاق دستۀ دوم را نفاق عارضی دانست.1 
امــام خمینــی؟ق؟ منافقــان را دســته ای از پیــروان اســالم نادرســت و تحریف شــده می داننــد.2 واژۀ 
کریم اســت و پیــش از نزول وحی در مفهوم سیاســی  کتاب آســمانی قرآن  منافقیــن از اختصاصــات 
کفر و  کرده ولــی در باطن از  که تظاهر به ایمان  گروهی  اســتعمال نشده اســت. قرآن کریــم، در وصــف 
کرده اســت. نفاق یعنی دورویی و داشــتن ظاهر و  شــرک دســت برنداشــته اند، از واژۀ َنَفق اســتفاده 
گذاشــتن باورهای باطنی شــان مهارت باالیی  باطــن مخالف هم. منافقان در پنهان کاری و مخفی 

دارند؛ از این رو، شناخت چنین افرادی دشوار است.3 
در واقع، معنای خاص منافق در قرآن تظاهر به اســالم 
کفــر درونی و فقــدان موضع قطعــی، واحد، و  همــراه بــا 
روشــن در مســائل عقیدتی و حیاتی اســت.4 منافق در 
کفر و شــرک خود  ظاهــر ایمان می آورد، ولی در باطن بر 
باقــی اســت. خداونــد متعــال در ســورۀ بقــره چگونگی 

ح می فرماید و در ســورۀ منافقون نیز مطالبی دربارۀ این دســته از مردم بیان  حــال منافقــان را مطــر
فرموده است، زیرا نفاق پیوسته جامعۀ مؤمنان را تهدید می کرده است.5 

که ایمانشان  کسانی هستند  که منافقان همان  آیۀ 8 سورۀ بقره منافقان را این گونه معرفی  می کند 
کفرشــان در نهان جاری اســت: »و برخی از مردم می گویند: "ما به خداوند و روز بازپســین  بر زبان و 
گرونــدگان ]راســتین[ نیســتند.«6 »در ســورۀ دوم، اوصــاف منافقیــن را ذکــر  ایمــان آورده ایــم،" ولــی 
که این ها پیــش تو اظهار دیانت می کنند، اظهار اســالم می کنند،  کیفیــت منافقیــن را؛  می فرمایــد و 

لکن دروغ می گویند! این ها مسِلم نیستند، این ها منافق هستند....«7

1. محمد قدیر دانش، »رســول خدا و اســتراتژی ایشــان در برابر خط نفاق«، ماهنامۀ معرفت، شــهریور 1387، شــمارۀ 129، صص 
.12-15

2. سید محمدصادق حسینی، درآمدی بر اسام ناب، پیشین، ص173.
ی زادگان، »نفاق، اصطاح سیاســی قرآن کریم«، فصلنامۀ حکومت اســامی، ســال هجدهم، شمارۀ دوم، تابستان  3. داود مهدو

1392، پیاپی 68، ص 40.
4. علیرضا محسنی تبریزی و محمود رجبی و علی سلیمی، »تبیین اجتماعی نفاق: الگویی تلفیقی بر اساس آموزه های قرآنی«، 

دوفصلنامۀ نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان، سال دوم، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان 1391، ص 105.
ی خوانساری، »نفاق از دیدگاه امیرالمؤمنین؟ع؟«، سفینه، شمارۀ 4، صص 60-61. ی نائینی و شهرزاد غرو 5. نها غرو

6. و من الناس من یقول آمنا باهلل و بالیوم اآلخر و ما هم بمؤمنین )بقره: 8(.
7. صحیفۀ امام، جلد 9، ص 336، پیام رادیو تلویزیونی به ملت مسلمان ایران )رابطۀ دین و سیاست(، 1358/6/2.

کفار، در مورد  در قرآن مجید، بیش از 
اوصاف منافقان بحث شده است.
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کفار مورد توجه  کریم منافقین و اوصاف آن ها بیشتر از  حضرت امام؟ق؟ یکی از دالیل اینکه در قرآن 
گروه و شناخت دشوار آن ها  گرفته اند و حتی سوره ای به این نام نازل شده است را خطرات این  قرار 

کاماًل اسالمی با اسالم دشمنی می ورزند:  می دانند. آنان با ظاهر و پوشش 
که می گوید »مســلمان هســتم« و به ضّد اســالم  کفارند. آن  که بدتر از  منافق ها هســتند 
که در قرآن بیشــتر از آن ها  عمل می کند و می خواهد به ضّد اســالم عمل بکند، آن اســت 
کفار نداریم. سورۀ منافقین  تکذیب شــده تا دیگران. ما ســورۀ منافقین داریم، اما سورۀ 
کــه بــرای منافقیــن از اول شــروع می کند اوصافشــان را می گوید. اســالم همیشــه  داریــم 
گرفتــار یــک همچــو جمعیت هایــی بــوده اســت. در صــدر اســالم زیــاد بودنــد، در زمــان 
کرم  حکومــت امیرالمؤمنین )ســالم اهلل علیــه( زیاد این ها بودند، در زمــان خوِد پیغمبر ا
گرفتار یک همچون  )صلی اهلل علیه و آله( زیاد بودند، و همین طور در طول تاریخ. اسالم 
گرفتــار اینکه اشــخاصی هم از خود مســلمان ها منافــق بوده اند.  مصایبــی بوده اســت و 
که با صورت  گــول می خوردند از این هــا؛ از این اشــخاصی  مــردم خــوب، مردم اســالمی، 

گول می خوردند.1  اسالمی می آمدند و تظاهر به اسالم  می کردند 

کفار بیشتر  که در صدر اسالم از ناحیۀ منافقین برای اسالم به وجود می آمد، از  مشکالت و مسائلی 
کاماًل آشــکار با اســالم مخالفت و با مســلمانان جنگ می کردند. اما منافقین به  کفار به صورت  بود. 

ظاهر ایمان آورده بودند، ولی در خفا ضّد اسالم عمل می کردند: 
کــه اســالم بــرای منافقیــن داشــت و از دســت  گرفتــاری  ... در زمــان رســول اهلل هــم آن 
کفار ایســتاده بودند در مقابل هم و جنگ هم  کفار نداشــت.  منافقین داشــت از دســت 
می کردند و تو ســر هم می زدند و پیش می بردند و یا عقب می نشســتند؛ لکن با منافقین 
که آمده و می گوید »من برای اســالم هســتم و اســالم آوردم« و مثل  چه بکنند؟ منافقی 
که دارد می گوید »من مسلمانم،«  اسالم ابوسفیان و دار و دستۀ او، با او چه بکنند؟ این 
که ظاهرش آمده و اسالم و نماز هم می خواند  کرد! این  کاری  که نمی شــود  با مســلمان 
و جماعت هم می خواند و پای منبر رسول اهلل هم می نشیند و اشک هم می ریزد، با این 

کرد....2  کاری  که نمی شود 

کارگران و پرســنل ارتش )هوشــیاری ملت(،  1. صحیفــۀ امــام، جلــد 12، ص 471، ســخنرانی در جمــع اعضای شــورای اســامی 
.1359/4/4

2. صحیفۀ امام، جلد 11، ص 233.
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که باطنش با ظاهرش متفاوت باشــد منافق  کرم؟ص؟ نقل شده اســت: »کســی  در روایتــی از پیامبــر ا
کید  است.«1 امام خمینی؟ق؟ نیز در معرفی منافقان بر تفاوت و تضاد ظاهر و باطن این گونه افراد تأ
دارنــد. ظاهر این افراد اســالمی اســت و واجبات را انجــام می دهند، اما در باطن علیه اســالم اقدام 

می کنند. همین امر شناخت آن ها را مشکل می کند: 
قلم هایشــان و قدم هایشــان بــرای اســالم اســت؛ لکــن زیــر پــرده بــا اســالم مخالف انــد، 

مخالفت با اسالم می کنند در زیر پرده....2 
چهره، چهرۀ اســالمی، بســیار خوب؛ و نماز 
هــم می آیند می خوانند و روزه هم می گیرند 
در ظاهر. چهره، چهرۀ اسالمی است، ]ولی [ 
باطنش ضّد اسالم. شناخت این ها مشکل 

است، شناختن این ها مشکل است....3

کردار است. حضرت علی؟ع؟ در توصیف منافقان،  گفتار با  از بارزترین نشانه های نفاق عدم تطابق 
با اشاره به وصف مذکور )دورویی در گفتار و عمل(، می فرمایند: »گفتار منافق زیبا و کردارش بیمارى 
درون اســت.«4. ســخن دیگِر امام علی؟ع؟ در همین باب معّرف آن هاست:»منافقان به دروغ خود 
را می آرایند.«5 نیز می فرمایند: »منافق زبانش شادی می آورد و قلبش زیان می رساند.«6 در اندیشۀ 

کردار از نشانه های بارز منافق است:  گفتار با  حضرت امام؟ق؟ نیز عدم تطابق 
گفتارشــان با  کــه  مگــر منافــق چیســت؟ یــک دســته از منافقیــن در صــدر اســالم بودند 
واقعشــان مخالــف بــود، راجــع بــه اصــل اســالم می آمدنــد می گفتند »مــا مســلمانیم« و 

نبودند.7 

کریم«،  کاظــم قاضی زاده و محمدعلی طیســی، »جریان شناســی نفاق و بررســی انگیزه های آن در انقاب نبــوی از دیدگاه قرآن   .1
فصلنامۀ مطالعات انقاب اسامی، سال چهارم، شمارۀ 15، زمستان 1378، صص 8 و 11.

2. صحیفۀ امام، جلد 11، ص234.
3. صحیفۀ امام، جلد 12، ص 471.

4. المنافق قوله جمیل و فعله الداء الدخیل )غرر الحکم، حدیث 1578(.
5. بالکذب یتزین اهل النفاق )غرر الحکم، حدیث 4222(.

6. غرر الحکم، حدیث 1578.
7. صحیفۀ امام، جلد 11، ص 502.

ین نشانه های نفاق،  زتر از بار
کردار است. گفتار و  عدم تطابق 
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حضــرت امــام؟ق؟ معتقدنــد مخالفت حــرف و عمل به عنوان یکی از نشــانه های نفــاق فقط به افراد 
محدود نیســت، بلکه در یک ملت یا حکومت هم متصور اســت. امت منافق یا حکومت منافق نیز 
که ملت ایران حکومت جمهوری اسالمی را انتخاب  می تواند شکل بگیرد.1 به عنوان نمونه، زمانی 
گر  کنند. ا کرده و پذیرفته اند، باید به احکام و موازین و دستورات اسالم پایبند باشند و به آنها عمل 
کنند، نفاق شکل می گیرد؛ یعنی افراد در ظاهر اسالم را برگزیده اند،  برخالف دستورات اسالم عمل 

اما در عمل به دستورات آن پایبند نیستند: 
گفته است، رأی داده ملت به جمهوری اسالمی،  که اسالم را رأی به او داده،  یک ملتی 
کرده  که باید ما نظاممان نظام اسالم باشد. آن وقت اینکه قبول  کرده است  یعنی قبول 
کــه نظامــش باید نظام اســالمی باشــد، پاســدار اســت برخالف نظام اســالم عمل  اســت 
کاســب اســت برخالف نظام اســالم عمــل می کند. ایــن نظام مال همه اســت،  می کنــد، 
کاری  که همۀ ملت در تحت پوشش نظم باید باشد. بازاری یک  نظم یک چیزی است 
که ما اسالم  کردید  که اسالم قرار داده و هکذا. ادعا  که برخالف آن نظامی است  می کند 
کردیم، رژیممان حاال رژیم اســالمی اســت، از طاغوت منتقل شــدیم به نور، به  را قبول 
که این  اهلل، از حکومــت شــیطان بیــرون آمدیــم، تحــت حکومت رحمــان رفتیم. مایــی 
کنند  کارهای زمان طاغــوت را اعاده  گر  ادعامــان اســت، همۀ ملت رأی به ایــن دادند، ا

این ها در این ادعا منافق بودند.2

کرده ایم  گر حکومت جمهوری اســالمی را انتخاب  که ا کید دارند  آیــت اهلل خامنــه ای نیز بر این امر تأ
کشور بر اساس دین اسالم باشد:  باید تمامی امور 

گر حکومت علوی هستیم، باید این ها را رعایت  گر جمهوری اسالمی هستیم، ا ما امروز ا
کنیم. شما مردم هم این ها را باید از ما بخواهید، اقامۀ دین خدا را باید بخواهید. اینکه 
کنیــم ببینیم شــرق و غــرب در مفاهیــم حکومتی و مفاهیم سیاســی حرفشــان  مــا نــگاه 
کنیم خودمان را آن طور تطبیق دهیم، این  چیســت، آن ها چه می گویند، ما هم ســعی 
مثل همان خالفت عثمانی هاست، مثل خالفت بنی امیه و بنی عباس است. آن ها هم 
کم اسالمی بود، اما رسم و عملشان حکومت  اسمشان خلیفۀ پیغمبر بود، اسمشان حا
که آن ها عمــل می کردند، این ها  کســری و قیصــر و حکومت پادشــاهان بود. همان طــور 

1. مصطفی شاه محمدپور، نفاق و منافقان، قم: میراث انبیاء، 1393، ص 31.
2. صحیفۀ امام، جلد 11، ص503.
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هــم همان طــور عمــل می کردنــد. اســممان حکومت علــوی و حکومت اســالمی باشــد، 
کمپانی داران  کــه ســرمایه داران و  بعــد برویم ســراغ ســرمایه داری غرب، ســراغ حکومتی 
و زشــت روترین ظالمان و ســتمگران عالم آن را اداره می کنند؟ این درســت اســت؟ این 
کنیم، آن وقــت در زیر این پرچم  همــان نفــاق خواهد شــد: پرچمی را با یک نامــی بلند 

سراغ چیزهای دیگر برویم!1 

گونه های متفاوت نفاق ورزی در دسته بندی های مختلف متمایز شده است: در قرآن، 
برخی آیات بیانگر دو ســنِخ نفاق نخســتین و دومین اســت. نفاق نخســتین همراهی با ( 1

خرده فرهنگ هــای موجود برای دســت یابی بــه مزایای آن یا پرهیــز از پیامدهای منفِی 
همراهــی نکــردن و بــدون پذیــرش درونــی آموزه هــای آن هاســت )کــه در مناســبات بــا 
مســلمانان در شــکل اســالم آوردن یــا اظهار ایمان بوده اســت(. نفاق دومیــن همدلی و 
هم فکــری و پیونــد عاطفــی و ذهنی بــا خودی هــا و ُخرده فرهنگ های معارض با اســالم 
است. این سنخ در رابطۀ منافقان با مسلمانان مقطعی بوده و مراحلی را طی کرده است: 
الف( ایمان آوردن، ب( تردید یا تغییر نگرش به عللی مانند نداشــتن شــناخت عمیق و 
الزم یا تمایالت درونی یا فشــارهای بیرونی، پ( همراهی متظاهرانه به ســبب نداشــتن 

توان ابراز عقیده یا بیم و طمع یادُشده در نفاق نخستین. 
دســته بندی دوم بیانگر دو ســنخ نفاق فردی و گروهی اســت. ســنخ اول، با تعبیرهایی ( 2

بیانگــر  ســرگردانی،  و  بیماردلــی  ماننــد 
کنش هــای دودالنۀ فــردی و حتی دوگانگی 
10؛  )بقــره:  اســت  منافقــان  در  شــخصیت 
نساء:143؛ توبه: 77-75(. سنخ دوم بیانگر 
گروهــی، خرده فرهنگی، و حتی  کنش هــای 
)آل عمــران:72؛  آن هاســت  ســازمان یافتۀ 

توبــه:74، 107؛ حشــر: 11(. بــه اعتقاد پژوهشــگران، هم زمان با پیدایش اســالم در مکه، 
نفــاق در شــکل تردیدهــا، پنهان کاری هــا، و دورویی هــای فــردی آغــاز شــد؛ در نزدیکــی 
گروهِی برخاســته از منافع و عالیق جمعی درآمد؛ و ســپس  کنش های  هجرت به شــکل 

1. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اقشار مختلف مردم، 1381/06/30.

آیات قرآن مجید اقدامات خرابکارانۀ 
منافقان را افشا می کند.
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که از یک سو اقدامات خرابکارانۀ منافقان  به جریان های سازمان یافته بدل شد.1 آیاتی 
)ماننــِد تفرقه افکنی میان مؤمنــان، توطئه چینی برای ترور پیامبر؟ص؟، و براندازی نظام 
کتاب برای نبرد با مسلمانان( را افشا می کند، و از سوی دیگر پیامبر؟ص؟  و تحریک اهل 
گروه را به  را بــه شــدت عمــل و اعمال خشــونت در برابر آنان مأمور می ســازد و حتی ایــن 
که این گونه نفاق به صورت  ســلب امنیت جانی تهدید می کند به خوبی نشــان می دهد 

جریانی سازمان یافته اتفاق افتاده است.2 
دسته بندی سوم شامل دو سنخ نفاق درونی نشده و درونی شده است. به اعتقاد برخی ( 3

که نفاق  از مفســران، شــماری از آیات )ماننِد آل عمران:167؛ نســاء:90( نشــان می دهند 
در برخــی منافقــان به صورت ثابت در نیامده بود. با مراجعه به تاریخ اســالم، می بینیم 
کرده و به صف مؤمنان پیوســته اند. در مقابــل، برخی آیات بیانگر  کــه آن هــا بعدها توبه 
ثبات و ریشه دار شدن خوی نفاق در بعضی از منافقان است )توبه: 77، 101، 110؛ نساء: 

3.)137

کــه عبارت انــد از: هــوا و هــوس، ســهل انگاری،  از دیــدگاه امــام علــی؟ع؟، نفــاق چهــار پایــه دارد 
خشم ورزی، و طمع. امام؟ع؟ هریک از این موارد را چنین توضیح می دهند: 

هــوا  و هــوس موجــب تمایــل انســان بــه ظلــم و ســتم، تجــاوز، شــهوت رانی، و سرکشــی 	 
)نافرمانی و دشمنی( می شود. 

ســهل انگاری ســبب فریــب خــوردن انســان و غفلــت از شــیطان، پرداختن بــه آرزوهای 	 
کردن در محاسبۀ نفس است.  کوچک و بزرگ، ترسیدن از غیر خدا، و امروز و فردا 

گرفته اســت( در راســتای تفاخر او به 	  کــه منافق را در بر  خشــم ورزی )در رابطــه بــا غروری 
گناهان، و در تعصب بر عقاید باطل و نادرست  اصل و نسب و حَسب، در جهت اصرار بر 

جلوه می کند. 

1. علیرضا محسنی تبریزی و محمود رجبی و علی سلیمی، »تبیین اجتماعی نفاق: الگویی تلفیقی بر اساس آموزه های قرآنی«، 
پیشین، صص 105- 106.

کریم«،  کاظــم قاضــی زاده و محمدعلی طیسی،»جریان شناســی نفاق و بررســی انگیزه های آن در انقاب نبــوی از دیدگاه قرآن   .2
پیشین، ص 12.

3. علیرضا محسنی تبریزی و محمود رجبی و علی سلیمی، »تبیین اجتماعی نفاق: الگویی تلفیقی بر اساس آموزه های قرآنی«، 
پیشین، 106.
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که در حالت 	  کامیاب شدن از حّس تبختر  طمع در دست یابی به شادی بیشتر در دنیا، 
خودپســندی و تکبــر شــکل می گیــرد، در جهــت لجاجــت و سرســختی برای آنکــه رأی و 

نظرش غالب شود، و نیز در راه فزون طلبی پدیدار می شود.1 

همچنیــن، بــا تدبر در آیات مربوط به منافقــان در قرآن، می توان عوامل مؤثر در پیدایش نفاق را به 
کرد:  شش مورد تقسیم 

طمع. انگیزۀ دســت یابی بــه منافع مادی و ( 1
دنیــوی عامل بســیار مهمی بــرای پذیرفتن 
گروه  ظاهری اســالم و انتســاب دروغیــن به 
ســرازیری  مــی رود.  شــمار  بــه  مســلمانان 
غنائــم بــه ســوی مســلمانان و بهره منــدی 
از چنیــن ســفرۀ آماده ای انگیــزۀ نیرومندی 

کننــد، تا از این طریق، خــود را با دیگر  کند به دروغ اظهار اســالم  بــود تــا شــماری را وادار 
مسلمانان شریک سازند.

کفر بازمی دارد ( 2 کردن  که افراد را از آشکار   ترس. خوف بر منافع مادی انگیزۀ دیگری است 
و آنان را به پذیرش ظاهری اسالم وادار می کند.

تعصــب. پافشــاری و اصرار بی دلیل بر عقیده ای خــاْص مانعی بزرگ در پذیرش حقیقت ( 3
گی را به نفاق دچار سازد.  که می تواند افراِد دارای این ویژ گونه ای  به حساب می آید، به 
کتاب )یهود( است. آنان، برای ایجاد تردید  نمونۀ چنین تعصبی نفاق ورزی برخی اهل 
و تزلــزل در مســلمانان، صبحگاهــان به ظاهــر ایمــان می آوردنــد و در پایــان روز از اســالم 

برمی گشتند.
ســرگردانی و بی تفاوتی. ناتوانی در تصمیم گیری، نداشــتن ســمت و ســوی روشــن برای ( 4

انتخــاب موضــع، و بی هدفــی در مســیر زندگــی ســبب ســرگردانی و بی تفاوتی نســبت به 
که ســازگاری با همــۀ عقاید-اعــم از حق و  حــوادث سرنوشت ســاز می شــود؛ روحیــه ای 

باطل-را در پی دارد و نتیجه اش جز نفاق نخواهد بود.

ی خوانساری، »نفاق از دیدگاه امیرالمؤمنین؟ع؟«، پیشین، ص 63. ی نائینی و شهرزاد غرو 1. نها غرو

از دیدگاه امام علی؟ع؟، نفاق بر چهار پایه 
استوار است: هوا و هوس، 

زی، و طمع. سهل انگاری، خشم ور
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که همۀ پیامبران ( 5 اخــالل و ایجــاد انحــراف در برنامۀ انبیــا. از برخی آیات چنین برمی آیــد 
برای پیشــبرد اهداف و اجرای برنامه هایشان با افراد اخاللگر روبه رو بوده اند. اخاللگران 

در ظاهر خود را مؤمن نشان می دادند، ولی در باطن چنین نبودند.
که می توان ( 6 تفرقه افکنی میان مؤمنان. اســتفاده از پوشــش مذهب بهترین روشی است 

کردن صفوف  کنــده  گرفت. زیان رســاندن به اتحاد مســلمانان و پرا کار  ضــّد مذهــب به 
یکپارچۀ آنان تنها با این روش امکان پذیر است. منافقان با نقاب ایمان می کوشند تا با 
ضربه زدن به دین به وســایل مختلف، اســالم را خدشه دار سازند و جامعه را بار دیگر به 

کفرآمیز بکشانند.1  سوی عقاید 

کفــر باطنی( موجــب تفرقه در صــف مؤمنان  منافــق بــه دلیــل دو چهــره بودنــش )ایمان ظاهــری و 
گروهــی از مؤمنــان بــا اســتناد بــه ایمــان ظاهــری منافــق او را در جمــع مؤمنان به شــمار  می شــود. 
کفرآلود منافقــان آنــان را از جمع مؤمنان  گروهــی دیگــر از مؤمنان بــا ارجاع به باطــن  می آورنــد، امــا 
بیرون دانســته، ســِر ســتیز با منافقــان دارند. چنیــن تفرقه ای در جمــع مؤمنان اتفاق افتاده اســت 
کــه »چــرا فریــب منافقان را خــورده و از جنگیــدن با آنان  کرده اســت  گــروه اول را توبیــخ  و قرآن کریــم 
کــه خداوند آن ها  کســانی  باشــید  که شــما قادر به هدایت  کردید؟ چگونه ممکن اســت  خــودداری 
کرده اســت؟ اساســًا چنین تفکری نســبت به منافقان خام اندیشانه است«: »پس  گمراهی رها  را در 
که خدا آن ها را به  گروه شده اید ]طرفدار و مخالف[؛ در حالی  که دربارۀ منافقان دو  شما را چه شده 
کرده است؟! آیا می خواهید  گون  گمراهی درآورده و قلبشان را واژ کفر و  کیفر دستاوردشان به حالت 
که خــدا او را در  کســی  کنید؟ هرگــز  برای  کــرده هدایــت  گمراهــی خــود رهــا  کــه خداونــد در  کســی را 

کرده راهی ]به سوی صالح[ نمی یابی.«2  گمراهی رها 
که یکی از اهداف مهم منافقان ایجاد شکاف و تفرقه بین مردم است: حضرت امام؟ق؟ معتقدند 

که بین مردم شکاف ایجاد  ج و داخل بر این است  تمام سعی منافقین و مفسدین خار
کنیم.3 که ما باید وحدتمان را حفظ  نمایند و این خود بهترین دلیل است 

کریم«،  کاظــم قاضی زاده و محمدعلی طیســی، »جریان شناســی نفاق و بررســی انگیزه های آن در انقاب نبــوی از دیدگاه قرآن   .1
پیشین، صص 28-17.

کریم«، فصلنامۀ حکومت اسامی، پیشین، صص 49-48. ی زادگان، »نفاق، اصطاح سیاسی قرآن  2. داود مهدو
3. صحیفۀ امام، جلد 16، ص 260، سخنرانی در جمع ائمۀ جمعۀ استان کرمان )حفظ وحدت و توجه به تکلیف(، 1361/3/4.
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گرفتن دولت مسلمانان  گروه سیاســی منافقان به هنگام شــکل گیری حکومت اسالمی پدید آمد. پا
در مدینة الرسول چهرۀ منافقان را آشکار ساخت و روزبه روز بر تعدادشان افزوده شد. پس از واقعۀ 
گروه برانــدازی نظام امامت  گرفت.1 هــدف این  غدیــر خــم، نفاق دامن عــده ای از مســلمانان را نیز 
که خواســته اند مســلمانان حقیقی  کنون لکۀ ننگی بوده اند  بود.2 »طبقۀ منافقین از صدر اســالم تا
ک شرافت و ارزش انسان را بر باد  را از راه حق با حیله و تظاهر به اسالم بازدارند.«3 این آفت خطرنا
می دهد و سقوط اخالقی او را به همراه دارد. بروز نفاق جامعه را آشفته می سازد و از هم می پاشد، 
کالم امیر المؤمنین؟ع؟، »برادر  زیــرا مانع همدلی و همســویی و همکاری افراد اســت. ایــن واژه، در 

کفر« معرفی شده است.  شرک به خدا و برادر و همزاد 

ی خوانساری، »نفاق از دیدگاه امیرالمؤمنین؟ع؟«، پیشین، ص 61. ی نائینی و شهرزاد غرو 1. نها غرو
کریم«، پیشین، ص 56. ی زادگان، »نفاق، اصطاح سیاسی قرآن  2. برای اطاعات بیشتر، نک: داود مهدو

3. صحیفۀ امام، جلد 3، ص 211.

که بین مردم  به عقیدۀ امام خمینی؟ق؟، تمام سعی منافقان و مفسدان خارج و داخل بر این است 
شکاف و دودستگی ایجاد کنند.
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کفر به خدای تعالی مترتب اســت در نتیجۀ  که بر شــرک و  گفت تمام آثار ســوئی  بنابراین، می توان 
کریم، در دو آیۀ شــریفۀ نزدیک بــه هم، به منافقــان وعدۀ عذاب  نفــاق نیــز حاصل می شــود.1 قــرآن 
ک دارند.«2  کــه عذابی دردنــا ک داده اســت. در یــک جــا می فرمایــد: »منافقان را بشــارت ِده  دردنــا
تعبیر»بشــارت« در ایــن آیۀ شــریفه با لحاظ ماهیت نفــاق و طعنه ای عمیق به منافقان اســت؛ زیرا 
ک( است؟! منافق از اینکه  که »الیم« )دردنا وعدۀ عذاب بشارت آمیز نیست. این چه بشارتی است 
کند شــاد اســت. خداوند ســبحان ماهیت این شــادی منافق را با وعدۀ  کفر خود را پنهان  توانســته 

ک تبیین می کند و از این رو به آنان بشارت داده است.  عذاب دردنا
کفار را با هم در یک جا-یعنی جهنم-جمع  کریم در دو آیۀ بعد می فرماید خداوند منافقان و  قرآن 
گــرد خواهد آورد.«3. دنیا عالم  خ  کافران را در دوز کــرد: »به یقین، خداونــد همۀ منافقان و  خواهــد 
ظواهــر اســت، هــر جمــع و تفریــق یا هر اجتمــاع و تفرقــه در عالم دنیوی بــه اعتبار ظاهر اســت؛ لذا، 
ممکن است مؤمن و منافق در دنیای ظاهری در یک جمع دیده شوند؛ اما جمع حقیقی اجتماع 
باطن هاســت و آخــرت همان جمع باطنی اســت. آخرت عالم باطن اســت و هــر جمعی در آخرت با 
که در باطن هم مؤمن است در آخرت با مؤمنان  مالحظۀ باطن است، نه ظاهر. پس مؤمن حقیقی 
کافران  کــه خداوند منافقــان را با  کافر اســت و طبیعی اســت  اجتمــاع می کنــد، امــا منافــق در باطن 

کرد.4 همنشین خواهد 
که اســالم دینی تمام گراســت و رســالت خود را آن می داند  گی از آن روســت  اهمیت بررســی این ویژ
گیر در حوزه های مختلف حیات جامعه و اعضای  که با تشــکیل جامعۀ اســالمی حضوری فعال و فرا
آن داشــته باشــد و ایمــان داشــتن یــا درونــی شــدن باورهــا و ارزش هــا در اعضــای جامعــه را عاملــی 
کنش هــای آن هــا می دانــد؛ بدین  تعیین کننــده در تحقــق آن رســالت و معیــار ارزش گــذاری افــراد و 
شکل، تغییر نگرش یا آیین افراد، در هر حال و به ویژه به سبب آثارش بر دیگران و بر محیط، مهم و 
گروه هایی پیوسته تظاهر  نوعی تهدید محســوب می شــود. وانگهی، زمینه فراهم می شود تا افراد یا 
بــه ایمــان را پوششــی برای دســت یابی بــه اهداف و منافــع خود ببیننــد و در نتیجه، نفاق به ســاِن 

ح باشد5.  پدیده ای اجتماعی و همواره حاضر در این جامعه مطر

ی خوانساری، »نفاق از دیدگاه امیرالمؤمنین؟ع؟«، پیشین، صص 62-61. ی نائینی و شهرزاد غرو 1. نها غرو
2. بّشر المنافقین بأّن لهم عذابًا الیمًا )نساء: 138(.

3. إن اهلل جامع المنافقین و الکافرین فی جهنم جمیعًا )نساء: 140(.
کریم«، پیشین، صص 48-47. ی زادگان، »نفاق، اصطاح سیاسی قرآن  4. داود مهدو

5. علیرضا محسنی تبریزی و محمود رجبی و علی سلیمی، »تبیین اجتماعی نفاق: الگویی تلفیقی براساس آموزه های قرآنی«، 
پیشین، ص 94.
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مقام معظم رهبری یکی از بهترین راه های جلوگیری از نفاق را مراقبت از خود و پایبندی به اصول 
اسالم می دانند: 

گر  وسیله ی عدم انحراف و پرهیز از انحراف چیست؟ مراقبت از خود. باید مراقب بود. ا
گر از خود مراقبت نکنیم، یا از ناحیۀ سســتی  کنیم منحرف نمی شــویم؛ ا از خود مراقبت 
و ضعف در پایه ها و مبانی عقیدتی انحراف به انســان روی می آورد، یا از ناحیۀ شــهوات 
کــه پایه ها و مبانــی اعتقــادی آن ها محکم  کســانی  بــه انســان روی مــی آورد. حتــی ]در[ 

اســت، شــهوات نفســانی بــر نــگاه و بینــش 
عقلِی درســت و عمیق نســبت به خط و راه 
و هــدف غلبــه می یابــد و انســان را منحــرف 
که ما مــواردش را دیدیم.... وقتی  می کنــد، 
که با خدای خود  انســان نسبت به تعهدی 
دارد بی توجهــی نشــان داد و خلــف وعــده 

کرد، نفاق بر قلب او مسلط می شود....1 

گســترش  کــه مادیــات و ابــزار فریبنــده بیــش از پیــش توســعه یافتــه و عالقه منــدی به آن ها  امــروزه 
گذشــته بر تعداد منافقان افزوده شده اســت.2 حکومت رضــا و محمدرضا پهلوی  می یابــد، بیــش از 
نمونۀ نفاق در دورۀ معاصر اســت. آن ها مســلمان و در ظاهر به اصول دین پایبند بودند، اما در راه 

نابودی آموزه های اسالم قدم برمی داشتند: 
کنون، در عصر ما، تظاهر به اســالم برای محو احکام مترقی آن ســرلوحۀ برنامۀ شاه  هم ا
ایران و دار و دســتۀ منفعت پرســت اوســت.... با تظاهر به اســالم، احکام اســالم را یکی 
پــس از دیگــری پایمال می کند؛ تاریخ ُپرافتخار اســالم را محو و بــه جای آن تاریخ ننگین 
ستمکاران و جباران را جایگزین می کند؛ در ایران تظاهر به اسالم می کند و در مصاحبۀ 

خارجی می گوید مذهب هیچ نقشی در دولت ندارد!3

1. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اعضای هیئت دولت، 1384/07/17.
ی خوانساری، »نفاق از دیدگاه امیرالمؤمنین؟ع؟«، پیشین، ص 61. ی نائینی و شهرزاد غرو 2. نها غرو

یم(، 1356/5/4. پا )اسامی نبودن رژ 3. صحیفۀ امام، جلد 3، ص 211، پیام به اتحادیۀ انجمن های اسامی دانشجویان در ارو

قرآن مجید: به یقین، خداوند همۀ منافقان 
گرد خواهد آورد. کفار را در دوزخ  و 
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4-2. انجمن حجتیه
کــه بــه انجمن ضــّد بهائیت نیــز مشــهور بــوده، انجمن خیریــۀ حجتیۀ  کامــل انجمــن حجتیــه  نــام 
کودتای آمریکایی 28 مرداد 13321 به وســیلۀ شــیخ محمود  مهدویه اســت. این انجمن، مقارن با 
کــرزاده توالیــی )معروف به شــیخ محمود حلبی، 1276-1376( با همکاری ســید رضا آل رســول،  ذا
ســید محمدحســین عصار، ســید حسین ســجادی، و غالمحســین حاج محمدتقی )که عمدتًا تاجر 
که زیر نظر هیأت مدیره انجام وظیفه  کمیته های مختلفی بود  بودند( تأسیس شد.2 انجمن دارای 

کمیته ها عبارت بودند از:  می کردند. این 
که وظیفۀ جذب نیروهای جوان برای آموزش آنان را بر عهده داشت.	  کمیته تدریس، 
کسب خبر و تحقیق پیرامون عناصر بهائیت را انجام می داد. 	  که  کمیتۀ تحقیق، 
کــه وظیفۀ نوشــتن مطالبی در ابطــال و رّد بهائیت و اثبــات وجود امام 	  کمیتــۀ نــگارش، 

زمان؟جع؟ را برعهده داشت.
گفت و گو با 	  گروه بحث و مناظــره بود و با برگزاری جلســات  که متشــکل از  کمیتــۀ ارشــاد، 

هواداران بهائیت، می خواست آن ها را ناتوان جلوه دهد.
ج.	  کمیتۀ ارتباط با خار
کنفرانس ها. 	  کمیتۀ 

انجمن، به موازات فعالیت در تهران، دایرۀ عملکرد خود را در نقاط دیگر وسعت بخشید.3 در مورد 
علل و اهداف شکل گیری این انجمن دیدگاه های مختلفی وجود دارد. 

که تبلیغات وسیعی برای انحراف  که در سال های پیش از 28 مرداد 1332  برخی بر این عقیده اند 
که در حوزۀ  افکار عمومی توسط بهائیت-به ویژه علیه روحانیت و حوزه ها-راه افتاد، آقای حلبی 
مشهد درس می خواند و استاد وی میرزا مهدی اصفهانی بود )که عالقۀ خاصی به امام زمان؟جع؟ 
داشــت( به همراه طلبۀ دیگری به نام ســید عباس علوی توسط یک مبّلغ بهائی به بهائیت دعوت 
می شــوند. ایــن افــراد چند مــاه از وقت خــود را بــرای مطالعۀ بهائیت صــرف می کنند. ســید عباس 
که احتمــااًل بهائیت در اختیارش می گذارد، می لغزد  علــوی، به خاطر زمینه های دنیوی و شــهوانی 
کتاب هایی هم در اثبات آن می نویســد.  و بهائــی می شــود و به عنــوان یکی از مبّلغان بزرگ بهائیت 

1. ابوالفضل صدقی، »جریان شناســی انجمن حجتیه«، فصلنامۀ 15 خرداد، دورۀ ســوم، سال ششم، شمارۀ 20، تابستان 1388، 
ص 132.

یت و امام زمان )عجل اهلل تعالی فرجه(، پایگاه تخصصی عاشورا، ص 71. 2. جمعی از نویسندگان، دانشنامۀ مهدو
کوثر، 1385، ص97.  3. سلمان علوی نیک و سید ضیاءالدین ُعلیا نسب، جریان شناسی انجمن حجتیه، قم: زالل 
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حلبی، با مشــاهدۀ این مســئله، بهائیت را خطر بزرگی تشخیص می دهد و با برقراری تماس با افراد 
گول خورده از بهائیت به جلسات تبلیغی آنان راه یافته و با آن ها به مناظره و مباحثه می پردازد. او 

سپس به تهران آمده و جذب نیرو می کند و اطالعات و تجربیات خود را منتقل می سازد. 
چون بهائیت مثل مســاجد علنی و با پرچم فعالیت می کردند و خطر آن ها نزد علما منعکس شــده 
گرفتند و علما اجازۀ  بود، پس از یک ســری موفقیت ها، حلبی و دوســتانش مورد حمایت علما قرار 

استفاده از سهم امام را نیز به آن ها دادند.1 
که حلبی-رئیس انجمن-بخشی  که از خود انجمنی ها هستند، بر این عقیده اند  دسته ای دیگر، 
کــه دیــده بــود و در آن خواب حضــرت مهدی؟جع؟  از انگیــزۀ تأســیس انجمــن را خوابــی می دانــد 

گروه مبارزه با بهائیت امر فرموده بود.2  ایشان را به تشکیل 
کاشــانی و مصــدق و شکســت  کــه پــس از بــروز اختــالف بیــن آیــت اهلل  کــی از آن اســت  نظــر دیگــر حا
که در بینشــان طلبه نیز بود )از جمله،  گروهی را  گرفت و  نهضت ملی نفت، تبلیغات بهائیت نضج 
کردند؛ لــذا، بهائیت در ذهن شــیخ محمود حلبی بزرگ شــد و به این  هم حجــره ای حلبــی( جــذب 
کرد و به اقدامات فرهنگی دست زد. به علت شکست نهضت،  که باید سیاست را رها  نتیجه رسید 
که به دنبال جریانی می گشتند تا با وصل شدن به آن یأس  کم شد. عده ای  نوعی یأس بر جامعه حا

کنند به این جریان پیوستند.  و بریدگی خود را توجیه ایدئولوژیک و سیاسی 
ح  که فرقه ســازی همواره بخشــی از سیاســت های اســتعمار بــوده و برای مطر گروهــی دیگر بر آن اند 
کشــیدن، و رشــد دادن آن فرقه دســت به ایجاد یک ضّد فرقه نیز می زده اســت و مسئلۀ  کردن، باال 

انجمــن بهائیــت و انجمــن ضــّد بهائیــت مشــمول این 
سیاســت است. به هر ترتیب، حلبی به تشکیالت خود 
رسمیت داد و نهایتًا در سال 1336 آن را به نام انجمن 
حجتیــۀ مهدویــه بــه ثبــت رســاند.3 جــز ســکوالرهای 
کــه همواره خواهان جدایی دین از سیاســت  غرب زده 
بوده انــد، متحجرانــی چون انجمن حجتیــه هم از این 

کرده اند. اساس نامۀ انجمن دارای یک فصل، دو ماده، هشت بند، و دو تبصره بود.  اندیشه دفاع 
که هدف انجمن تا ظهور قائم موعود غیر قابل تغییر است. در تبصرۀ  تبصرۀ یک عبارت از این است 
دو آمده اســت: »انجمن به هیچ وجه در امور سیاســی مداخله نخواهد داشــت و نیز مســئولیت هر 

1. ع. باقی، در شناخت حزب قاعدین زمان، تهران: نشر دانش اسامی، 1362، ص 30.
یت و امام زمان )عجل اهلل تعالی فرجه(، پیشین، ص 73. 2. جمعی از نویسندگان، دانشنامۀ مهدو

3. ابوالفضل صدقی، »جریان شناسی انجمن حجتیه«، پیشین، صص 134-133.

به عقیدۀ امام خمینی؟ق؟، دخالت در امور سیاسی
ین اسالمی[ یک تکلیف است. ]طبق مواز
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گیرد بر عهده نخواهد  که در زمینۀ سیاســی از طرف افراد منتســب به انجمن صورت  نوع دخالتی را 
کشیده می شد،  داشت.«1 بر این اساس، چنانچه فردی از اعضای انجمن به طرف مسائل سیاسی 
بالفاصله عذر او را می خواســتند. به زعم آنان، اســالم تنها دین عبادت اســت و دخالت در سیاست 
کاماًل مبتنی  زیبندۀ پیشــوایان دینی نیســت.2 تفکر و نوع نگاه انجمن حجتیه نســبت به سیاســت 
که در عمل، با ســکوالرهای روشنفکر لیبرال دو تیغۀ یک قیچی را  بر سکوالریســم و به نحوی اســت 

که نظام اسالمی را از دو طرف مورد حمله قرار می دهند.3 تشکیل می دهند 
که هر نوع فعالیت سیاسی از طرف اعضای انجمن ممنوع بود، عماًل حمایت دستگاه امنیتی  از آنجا 
کرده بودند. از طرف دیگر، چون انجمن متظاهر به  دورۀ حکومت محمدرضا شــاه را به خود جلب 
کســب  مذهب و مطیع مرجعیت هم بود، توانســت نزد روحانیون مشــروعیت الزم جهت حمایت را 
گروه هایی را ســازمان دهد و از  کثر شــهرهای ایــران  کنــد. انجمــن حجتیه خیلی زود موفق شــد در ا

کند.4  تهران فعالیت آن ها را هدایت 
اما در اندیشۀ امام خمینی؟ق؟، دخالت در سیاست وظیفۀ شرعی است: 

کنیم،  کنیم، مــا مکلفیم در امور سیاســی دخالت  مــا مکلفیــم بــه اینکه در امــور دخالت 
که حضرت امیر می کرد.5  که پیغمبر می کرد، همان طور  مکلفیم شرعًا؛ همان طور 

ِح  که بین انجمنی ها رواج داشت، طر از دیدگاه حضرت امام؟ق؟، اندیشــۀ جدایی دین از سیاســت، 
کشورها در  کشــورهایی همچون آمریکا و شــوروی سابق و تأمین کنندۀ منافع و مقاصد این  و نقشــۀ 
کشور از روی غفلت از آن پیروی می کنند و آن را رواج  کشــورهای مســلمان اســت و افرادی در داخل 

می دهند: 
کرده بودند  که تزریق  کار بوده؛ همان طوری  که دست سیاست در  اما مسئله این است 
کار شــماها  که سیاســت  بــه ملت هــا، بــه مســلمین، به دیگر اقشــار جمعیت هــای دنیا، 
کــه مربوط به سیاســت اســت بدهید به  کار خودتــان و آن چیــزی  نیســت، برویــد ســراغ 
که مردم غافل بشــوند و سیاســت را  دســت امپراتورها.خوب آن ها از خدا می خواســتند 

1. ابوالفضل صدقی، »جریان شناسی انجمن حجتیه«، پیشین، صص 135-134.
یت و امام زمان )عجل اهلل تعالی فرجه(، پیشین، ص 74. 2. جمعی از نویسندگان، دانشنامۀ مهدو

3. مؤسســۀ راهبردی دیده بان معاونت محتوایی، »فرقه ها در جنگ نرم«، بولتن پژوهشــی تحلیلی ســراج، شــمارۀ 4، اردیبهشــت 
1392، ص 10.

4. ابوالفضل صدقی، »جریان شناسی انجمن حجتیه«، پیشین، صص 135-134.
5. صحیفــۀ امــام، جلــد 15، ص 16، ســخنرانی در جمــع روحانیــون تهــران )شــهدای هفتــم تیــر ، وظایــف مــردم و مســئوالن(، 

.1360/4/10
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بدهند دســت حکومت  و به دســت ظلمه، دســت آمریکا، دست شــوروی، دست امثال 
کــه اذنــاب این ها هســتند؛ و این ها همــه چیز ما را ببرنــد، همه چیز  این هــا، و آن هایــی 
کــه نباید  مســلمان ها را ببرنــد، همــه چیــز مســتضعفان را ببرنــد، و ما بنشــینیم بگوییم 
کار بوده،  حکومت باشــد. این یک حرف ابلهانه اســت؛ منتها چون دســت سیاســت در 
کار به سیاســت نداشــته  گفتند: »شــما  ایــن اشــخاص غافــل را این هــا را بــازی دادنــد و 
باشید، حکومت مال ما، شما هم بروید توی مسجدهایتان بایستید نماز بخوانید! چه 

کارها؟«1  کار دارید به این 

که اظهارات وی در روزنامۀ  یکی از نمایندگان مجلس، 
که  گفته است  ج شده،  اطالعات 30 فروردین 1362 در
امــام؟ق؟ در مالقــات بــا آقایــان ناطق نــوری و پرورش-

کشــور و آمــوزش و پــرورش وقت-دربارۀ انجمن  وزرای 
گفته اند:  حجتیه اظهاراتی داشته و 

ک اند. وقتــی آمدند بین شــما تفرقه ایجاد  کلیدی ندهیــد، خطرنا بــه آن ها پســت های 
کار دیگری  می کننــد، تشــتت ایجــاد می کنند، بــرادران را به جان هــم می اندازند. آن هــا 
دارند، دنبال مسئلۀ دیگری هستند. این ها با شاه همکاری می کردند، برایشان مسئلۀ 

ح نبوده است.2 دین مطر

الف. بهائیت، دشمن اصلی اسالم ناب محمدی
انجمــن در تشــخیص دشــمن و دشمن شناســی دچــار انحــراف و اشــتباه بــود، زیرا پیــش از انقالب 
کند، مبارزه با بهائیت  اسالمی به جای اینکه مبارزۀ خود را به رژیم ستمشاهی و استعمار معطوف 
کــه در حقیقــت ســاخته و پرداختۀ اســتعمار بود و توســط رژیم حمایت  را اولویــت خویــش قــرار داد 
می شــد. این ناشــی از درک نکردن و جابه جایی اولویت ها در مبارزه و به عبارتی نشــاندن معلول به 
جــای علــت و مبارزه با آن بــه جای مبارزه با علت و ریشه هاســت.3 مهم ترین و آشــکارترین فعالیت 
انجمــن قبــل از انقــالب مبــارزه بــا بهائیت بــود. مبارزه بــا بهائیت فلســفۀ وجودی انجمن را شــکل 
مــی داد، امــا ایــن مبارزه تنهــا در ُبعد فکــری انجام می گرفــت و انجمن وارد فاز سیاســی و اقتصادی 

1. صحیفۀ امام، جلد 21، صص 16-15.
2. ضیاءالدین صبوری، »پارتیزان های زیرزمینی می آیند«، هفته نامۀ پگاه حوزه، شمارۀ 73، 1381/8/11، صص 6-9.

3. سلمان علوی نیک و سید ضیاءالدین ُعلیا نسب، جریان شناسی انجمن حجتیه، پیشین، صص 75 و76.

انجمن حجتیه در تشخیص دشمن و 
دشمن شناسی دچار اشتباه و انحراف شد.
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کاماًل سیاسی و شبه جاسوسی بود و یکی از راه های مبارزه  که بهائیت یک پدیدۀ  نمی شد؛ در حالی 
با آن برخورد سیاسی بود. 

گــی بهائیت درگیر نمی شــد و فقــط از پایگاه  کــه انجمــن سیاســت را نفــی می کرد، با ایــن ویژ از آنجــا 
که با هویدا-نخست وزیر معدوم  ایدئولوژیک به نقادی آن می پرداخت. به همین خاطر، هنگامی 
شــاه، دکتــر ایــادی، دکتر ثابتی، یــا هژبر یزدانــی و... )که از مســئوالن و متنّفذان حکومت اســتبداد 
بودنــد( برخــورد می کــرد، بــا وجــود آنکــه اینــان بهائــی بودنــد، انجمــن ضــّد بهائی بــاز هم بــه دیدۀ 
بی تفاوتی به آنان می نگریست زیرا درگیری با آنان جنبۀ سیاسی پیدا می کرد نه ایدئولوژیک. چون 
کار آن ها نداشــت. شــهید رجایی  کاری به  انجمــن تنهــا با مبلغان بهائیت به مبارزه برمی خاســت، 
کــه بــرادران و خواهرانمان زیر شــکنجه فریاد می کشــیدند، این هــا می رفتند  می گویــد: »آن موقعــی 
که بهائیت بر حق اســت یا باطل، و دقیقــًا در مقابل مبارزه قرار می گرفتند....« شــهید  کننــد  ثابــت 
هاشــمی نژاد دراین باره می گوید: »تعدادی از رهبرانشــان )رهبران انجمن حجتیه( چنان بهائیت را 
که ما معتقــد بودیم )یعنی  کــه انگار خطر در ایــن مملکت بهائیت اســت، در حالی  بــزرگ می کردنــد 
که بهائیت شاخه ای از شاخه های استعمار ]و[ معلول است و ما باید سراغ  خّط انقالب معتقد بود( 
کسی  کید می کرد: »امروز امام زمان )علیه السالم( از  گروه تأ علت برویم.«1 شیخ حلبی مؤسس این 
جــز ایــن خدمت ]مبارزه با بهائیت[ را نمی پذیرد و چیزی جز این انتظار ندارد. به خدا قســم! امروز 

کنیم.«2  که با بهائیت مبارزه  تکلیف شرعی و دینی همۀ ما آن است 
که حتــی در مبارزۀ امام خمینــی ؟ق؟ با رژیم  انجمنی هــا مســئلۀ بهائیــت را آن قدر مهــم جلوه دادند 
گرفته از فتــوای مرجع انجمن )آیــت اهلل خویی(  شــاه شــرکت نکردنــد؛ و چــون این حرکت را نشــئت 
کار خود نمی دیدنــد. در واقع، انجمــن برخالف حرکت  می دانســتند، از نظــر شــرعی نیــز اشــکالی در 
کرد و با جدایی دین از سیاست نیروی خود را مصروف عوامل فرعی  اسالم سیاسی و انقالبی حرکت 
گرفت.3  کرد و از مبارزه با اصل و ریشــۀ فســاد غافل ماند و به همین جهت مورد اســتقبال دربار قرار 
که ذهن بسیاری از  دلیل این حمایت به خوبی روشــن اســت؛ چون چنین تفکراتی موجب می شــد 
جوانــان و افــراد متدین، به جای معطوف شــدن به مبارزه با رژیم، بر مبارزه با بهائیت متمرکز شــود 
ج شــوند. اجازۀ فعالیت به ایــن انجمن و صدور  و در عمــل عــده ای از مبــارزان از صحنــۀ مبارزه خار
گروه های اسالمی و فعالیت های  که با  ک، در شرایطی  مجوز برای فعالیت این انجمن توســط ســاوا

1. باقی، در شناخت حزب قاعدین زمان، پیشین، صص 34-32.
یت و امام زمان )عجل اهلل تعالی فرجه(، ص73. 2. جمعی از نویسندگان، دانشنامۀ مهدو

3. ابوالفضل صدقی، »جریان شناسی انجمن حجتیه«، پیشین، صص 138و 134.
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گویای بی خطر بودن فعالیت ایــن انجمن برای رژیم  مذهبی به شــدت مخالفت می شــد، به خوبــی 
است.1

ب. نفی قیام و مبارزه در زمان غیبت امام معصوم؟ع؟
گمراه می دانستند و هرگونه  انجمن، با استفاده از برخی روایات، صاحبان پرچم قیام قبل از ظهور را 
قیام و مبارزۀ عملی با ظلم وستم و بسط عدل را در جهت انسداد باب مهدویت می شمردند.2 آنان 
که قیام پیش از ظهور امــام زمان؟جع؟ مردود و محکوم  بــا اســتناد به برخی روایــات معتقد بودند 
که قیام و مبارزه در عصر غیبت به کلی  به شکســت اســت. از این روایات چنین اســتنباط می کردند 
کــه بر همۀ  مــورد رضایــت ائمــۀ اطهار؟مهع؟ نیســت، و در راســتای همین تفکر و طرز برداشــت اســت 
کریــم و اهل بیت؟مهع؟ بــرای دفع شــر و ظلم و مبــارزه با جریان  دعوت هــای خــدای متعــال در قــرآن 
باطــل تاریــخ چشــم می پوشــیدند؛3 غافل از اینکــه صرف نظر از ضعف ســند بعضی از  ایــن روایات، 

که با داعیۀ امامت و مهدویت همراه باشد.  برخی از آن ها به قیام هایی مربوط است 
کند  کسی پیش از قیام قائم؟جع؟ قیام  گر  آیت اهلل جوادی آملی در پاسخ به این امر می فرمایند: »ا
که  کسی  کند، محکوم به شکست است. تنها  و داعیۀ امامت داشته باشد و مردم را به خود دعوت 
بــه خــود دعوت می کند و داعیۀ امامت دارد و موفق می شــود وجــود مبارک حضرت بقیة اهلل؟جع؟ 
که به طور مطلق بگوید هر قیامی صورت بگیرد محکوم  کنیم روایتی یافت شود  گر فرض  است.... ا
بــه شکســت و نادرســت اســت، ایــن روایت، چــون مخالــف با خطــوط اصلی قــرآن و ســنت قطعیۀ 

پذیــرش  قابــل  غیــر  و  مــردود  اســت،  معصومیــن؟مهع؟ 
که ما در جهاد و امر  است؛ زیرا این همه آیات و روایات 
کلمۀ دیــن و اقامۀ  بــه معــروف و نهــی از منکــر و احیای 
حــدود الهــی داریــم و این هــا مخصــوص زمــان خاصــی 
کــه جلوگیــری از احیــای دیــن  نیســت نشــان می دهــد 
گــر در عصر  ســخن نادرســت و قابــل پذیــرش نیســت. ا

کمیت قوانین غیر دینی و افراد ناصالح بر مردم مسلمان  غیبت حکومت دینی نباشد، الزمه اش حا
کنــون باید ببینیم  کــرم؟ص؟ به چنین چیزی راضی نیســتند. ا کــه هیچ گاه خداوند و رســول ا اســت؛ 
وضــع انقــالب اســالمی و حکومت اســالمی چگونه اســت. آیــا بنیان گــذار جمهوری اســالمی یا مقام 

1. سلمان علوی نیک و سید ضیاءالدین ُعلیا نسب، جریان شناسی انجمن حجتیه، پیشین، ص 127. 
یت و امام زمان )عجل اهلل تعالی فرجه(، پیشین، ص 73. 2. جمعی از نویسندگان، دانشنامۀ مهدو

3. سلمان علوی نیک و سید ضیاءالدین ُعلیا نسب، جریان شناسی انجمن حجتیه، پیشین، ص 78. 

قبل از پیروزی انقالب اسالمی، در شرایطی که
ک با فعالیت های سیاسی و مذهبی مقابله   ساوا

می کرد، انجمن حجتیه آزادی عمل داشت.
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کرده اند یا می کنند، یا شرایط حکومت مهیا نبوده و نیست؟  معظم رهبری مردم را به خود دعوت 
کرد و می کند و هیچ کس از خود داعیه ای  انقالب اسالمی مردم را به امامت ولی عصر؟جع؟ دعوت 
نداشــت و ندارد، نه امام و نه مأموم. هر دو می گویند ما امت ولی عصر؟جع؟ هســتیم و آن حضرت 

امام ماست.«1 

پ. مهدویت و مسألۀ انتظار 
گاهی  ج یکــی از وظایــف شــیعیان خالص اهل بیت؟مهع؟ اســت، ولی ایــن مفهوم ســازنده  انتظــار فــر
که برخــی از آموزه هــای اخالقی  ج،  بــه صــورت نادرســت تفســیر می شــود. نه تنهــا مفهــوم انتظار فــر
نیــز دســتخوش تحریف و دچار انحراف شده اســت؛ مثــاًل، صبر و بردباری از صفات برجســتۀ مردان 
خداست تا آنجا که پاداش آن را فقط خدا می تواند تعیین کند، ولی این ارزش اخالقی به صورت ضّد 
ارزش درآمده و به معنای تنبلی و دست روی دست نهادن و تحمل زور ستمگر تفسیر می شود؛ در 
که این تفسیر نه مورد پذیرش قرآن است و نه سنت پیامبر؟ص؟ و نه روش امامان شیعه؟مهع؟.  حالی 

گذاشتن.2  قرآن مجید ما را به نبرد با ستمگر دعوت می کند، نه به دست روی دست 
عیــن این مشــکل در مفهوم انتظار نیز پیش آمده اســت. انتظار حضرت ولــی عصر؟جع؟ از بهترین 
ج بهتریــِن اعمــال امت من اســت.«3  اعمــال اســالمی اســت و پیامبــر؟ص؟ فرموده اســت:»انتظار فــر
ج آماده سازد. این تفسیر  که زمینه را برای ظهور فر مســلمًا این عمل باید یک عمل ســازنده باشــد 
ج به معنی فعالیت برای اصالح جامعه و فراهم آوردن ِعّده و ُعّده برای  که انتظار فر ایجاب می کند 
مصلح جهانی باشــد، و این جز با تالش در راه امر به معروف و نهی از منکر و تربیت اوالد و تأســیس 
سازمان های علمی و اخالقی امکان پذیر نیست؛ اما برخی انتظار را به معنی تعطیلی دستگاه امر به 
کنیم و انتظار  معــروف و نهــی از منکر و هر نوع عمل ســازنده تفســیر می کنند و می گویند: »بایــد صبر 
کند و نظــام را بیاراید.« انتظــار، به این معنا،  کارها را درســت  بکشــیم تــا صاحــب دیــْن خود بیاید و 
که احکام اجتماعی-سیاسی اسالم تا ظهور  گاهان است و مفاّد آن این است  تحریف جاهالن و ناآ

کاری صورت ندهد.4  کسی  حضرت ولی عصر؟جع؟ تعطیل شود و 
گون حیات انســانی آثاری ژرف می گذارد و بیشــترین اثرگذاری آن در ُبعد  گونا انتظــار در جنبه هــای 
تعهدها و مسئولیت های اجتماعی و احساس دیگرخواهی و انسان دوستی عینیت می یابد. انساِن 

1. آیت اهلل جوادی آملی، والیت فقیه، والیت فقاهت و عدالت، قم: مرکز نشر اسراء، 1379، صص 373- 375.
کام اسامی، 1386، سال شانزدهم، شمارۀ 62، صص 152-151. 2. آیت اهلل سبحانی، »انتظار فرج«، 

3. أفضل أعمال أمتی انتظار الفرج.
کام اسامی، 1386، سال شانزدهم، شمارۀ 62، ص 153. 4. آیت اهلل سبحانی، »انتظار فرج«، 
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گسســت ناپذیر با اهداف و آرمان های امام منتَظر و موعود خود دارد و در آن راســتا  منتظر پیوندی 
گام برمی دارد.1 اعتقادات انجمن حجتیه در مورد حضرت صاحب الزمان )ارواحنا فداه( در محبت 
گر به دیگر جنبه ها و فرازهای اعتقاد به  و دوستی ایشان و تبعیت صرفًا عبادی خالصه شده است. ا
که  ولی عصر؟جع؟ التفاتی بیابند، با دید سطحی و فرعی می نگرند. خالصۀ تفکر انجمن این است 

انقالب مهدی؟جع؟ به دو چیز بستگی دارد:
 زمینه های منفی موجود در جامعه )مثل تبهکاری ها و ستمگری ها(	 
 ایمان و اعتقاد مردم به اسالم	 

کرد و ضمــن ترویج زمینه های منفی، اســالم را به توده ها شناســاند و  بایــد ایــن دو عامــل را تقویت 
دســت بــه یک رشــته اصالحات اعتقادی زد. رســالت انســان منتظــر در دوران غیبت عبارت اســت 
گم گشــتگان و منحرفان از  از تــالش بــرای ســازندگی خــود و دیگــران و اصالح محیــط و بــه راه آوردن 
که فریب  گمراهانی است  گم گشتگان و  اسالم. البته مقصوْد اصالح محیط از بهائیت و به راه آوردن 
بهائیت را خورده اند؛ بنابراین، انسان منتظر بایستی خود و جامعه اش را نه در ُبعد سیاسی و نه در 
ُبعــد حکومتــی و اقتصادی بلکه صرفًا در ُبعد عقیدتی بســازد.2 حتی آقــای حلبی در ابتدای انقالب 
گران قدر انقالب اســالمی ایران خونشان هدر است و  که شــهدای  و پایان ســلطۀ پهلوی معتقد بود 
که در  کسانی  کرد.  کار فرهنگی انجام بگیرد: »نمی شود با رژیِم تا دندان مسلح شاه مبارزه  تنها باید 
کار صحیح فعالیت فرهنگی است.«3 به طور خالصه،  کشته می شوند خونشان هدر است و  این راه 

تمــام مســئولیت ها و وظایــف یک انســان مســلمان در 
عصر غیبت از دیدگاه انجمن عبارت است از: 

امــام ( 1 ندیــدن  و  انتظــار  )وضــع  انتظــار 
معصوم؟ع؟ از بزرگ ترین مصیبت هاست(، 

تقلید از مجتهد جامع الشرایط،( 2
آن ( 3 مفارقــت  واســطۀ  بــه  بــودن  غمگیــن 

حضرت،
ج آن حضرت،( 4 دعا برای تعجیل فر

گروه های سیاســی اجتماعی و وظایف دولت زمینه ســاز«، فصلنامۀ  1. مرتضــی داوودپــور، »نقش انتظار فرج در انســجام اســامی 
مشرق موعود، سال سوم، شمارۀ یازدهم، پاییز 1388، ص 39.

2. سلمان علوی نیک و سید ضیاءالدین ُعلیا نسب، جریان شناسی انجمن حجتیه، پیشین، صص 56-55.
3. باقی، در شناخت حزب قاعدین زمان، پیشین، ص43.

انتظار فرج به معنی تنبلی و دست روی دست 
نهادن و تحمل ظلم و زور نیست.
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گریستن از دورِی آن حضرت،( 5
تسلیم و انقیاد )که برای امر امام؟ع؟ عجله نکند(،( 6
صدقه دادن به قصد سالمت آن حضرت. ( 7

که مشــاهده می شــود، از مبارزه با حکومت ظلم و ســتم-که یکــی از ارکان اصلی انتظار  همان گونــه 
است-سخنی به میان نیامده است و متأسفانه به فراموشی نظری و عملی سپرده شده است.1 

گناه و ستم جهت تعجیل در ظهور ت. ترویج 
گون به  گونا فرهنگ انتظار آموزۀ ظلم ستیزی و دشمن ستیزی را در مؤمنان بارور می کند و در موارد 
آن اهتمــام مــی ورزد.2 انجمــن حجتیه، با اصرار بر اینکه هرکس قبل از قیام امام زمان؟جع؟ جهت 
گرفتند.  کرده اســت، عمــاًل در خدمت طاغوت قــرار  کنــد در ظهــور او تأخیــر ایجاد  کار اقــدام  اصــالح 

حضرت امام؟ق؟ در این مورد می فرمایند: 
که خــوب باید عالم ُپر ]از[ معصیت بشــود تا حضــرت بیاید: ما  یــک دســته ای می گفتند 
کاری می خواهند بکنند،  بایــد نهــی از منکر نکنیم، امر به معروف هم نکنیــم تا مردم هر 
ج نزدیک بشــود. یک دســته ای از این باالتــر بودند، می گفتند:  که فر گناه هــا زیاد بشــود 
گنــاه تا دنیا ُپــر از جور و ظلم بشــود و  کرد مــردم را به  گناه هــا، دعــوت  بایــد دامــن زد بــه 
که البته در بین  حضرت )ســالم اهلل علیه( تشــریف بیاورند. این هم یک دسته ای بودند 
این دســته منحرف هایی هم بودند، اشــخاص ســاده لوح هم بودند، منحرف هایی هم 

که برای مقاصدی به این دامن می زدند.3  بودند 

انجمن سعی داشت با استناد و با تحریف معنای روایتی از امام صادق؟ع؟، حرکت خود را مذهبی 
و مشروع نشان دهد. آن ها معتقدند امام صادق؟ع؟ فرموده است: »امام قائم ما تا زمان ظهورش 
کاری از  کرد. احدی از ما برای دفع ظلم و جــور آن ها و اقامۀ حق  فــرا نرســد خروج نکــرده و نخواهد 
پیش نبرد، جز آنکه مبتال به قتل و شــهادت شــود و به غم و اندوه ما و شــیعیان بیفزاید.« انجمن، 

1. سلمان علوی نیک و سید ضیاءالدین ُعلیا نسب، جریان شناسی انجمن حجتیه، پیشین، صص 55 و 56. 
2. مرتضــی داوودپــور، »نقش انتظار فرج در انســجام اســامی گروه های سیاســی اجتماعی و وظایف دولت زمینه ســاز«، پیشــین، 

ص 42.
کارکنان وزارت پست )برداشت های مختلف از انتظار  3. صحیفۀ امام، جلد 21، صص 14-15، سخنرانی در جمع مسئوالن و 

فرج(، 1367/1/14.
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ج از دین  که علیه رژیم شــاه اقدام می کرد منکوب می نمــود و او را خار براســاس ایــن روایت، هرکس 
که برای ظهور امام زمان؟جع؟ باید با ستمگر ساخت و با  قلمداد می کرد تا امر بر همه مسّلم شود 
کرد تا ظهورش بــه تأخیر نیفتد.1 امام خمینی؟ق؟ در مورد روایت مورد اســتناد انجمن  رژیــم ســازش 
کریــم )به عنــوان معتبرترین منبــع( اعتباری  که ایــن روایت در مقابــل قرآن  حجتیــه بــر ایــن باورنــد 

کرده است:  کید فراوان  ندارد. خداوند در قرآن کریم بر عدم پذیرش ظلم و مبارزه با ستمگران تأ
کــه از عّمال ظلمــه و آخوندهــای درباری در  ممکــن اســت هــزاران روایــت را نشــر بدهند 
که مالحظه می کنید، با دو روایت ضعیف  تعریف ســالطین جعل شده اســت. به طوری 
که جدیت دارد  چــه بســاطی راه انداخته انــد و ان را در مقابل قــرآن قرار داده اند، قرآنــی 
کنید....عــالوه بر قرآن مجیــد، روایات بســیاری دربــارۀ مبارزه با  بــر ضّد ســالطین قیــام 

که در دین تصرف می کنند وارد شده است.2 کسانی  ستمگران و 

1. ابوالفضل صدقی، »جریان شناسی انجمن حجتیه«، پیشین، ص 160.
2. امام خمینی؟ق؟، والیت فقیه، پیشین، صص34-33.

کند. فرهنگ انتظار آموزۀ ظلم ستیزی و دشمن ستیزی را در مؤمنان بارور می 
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کنــد. مبارزه با  در اندیشــۀ حضــرت امــام؟ق؟، فرد منتظــر باید در دوران غیبــت زمینۀ ظهور را فراهم 
کمــان ظالــم از وظایــف و تکالیف فــرِد منتظر اســت. دعا و نیایــش جهت تعجیل  ظلــم و ســتم و حا

حضرت بخشی از وظیفۀ انسان منتظر است، نه همۀ آن. 
گره  که انســان در مقابل ظلم بایســتد، در مقابل ظالم بایســتد و مشــتش را  ارزش دارد 
که این قدر ظلم زیاد بشود، این ارزش دارد. ما تکلیف  کند و توی دهنش بزند و نگذارد 
که مــا منتظــر ظهور امــام زمــان )ســالم اهلل علیه(  کــه حــاال  داریــم آقــا! این طــور نیســت 
هستیم، پس دیگر بنشینیم تو خانه هایمان، تسبیح را دست بگیریم و بگوییم: »َعّجْل 
کنید برای  کار شــما باید تعجیل بشــود، شــما باید زمینــه را فراهم  َعلــی  َفَرِجه.« عّجل با 

کنید، همه با هم بشوید.1 کردن اینکه مسلمین را با هم مجتمع  آمدن او و فراهم 

هــدف امــام زمــان؟جع؟ نیــز برپایی حکومت عــدل و ریشــه کنی ظلم و ســتم در جهان اســت. فرد 
گسترش دهد:  منتظر در راستای هدف امام خویش با ظلم مبارزه می کند، نه اینکه ظلم و ستم را 
که  کــه »ما دیگر معصیــت بکنیم تا حضــرت صاحب بیاید،« حضــرت صاحب  ایــن معنــا 
گســترش بدهند عدالت را، برای اینکه  تشــریف می آورند برای چی می آیند؟ برای اینکه 
کنند، برای اینکه فساد را از بین ببرند... حضرت بیایند که ظلم و جور  حکومت را تقویت 
که ظلم و جور باشــد، حضرت  که مــا می کنیم و ما دعا می کنیم  کاری  را بردارنــد. همــان 
گر دســتمان می رســید، قدرت داشتیم، باید برویم  می خواهند همین را برش دارند. ما ا
تمــام ظلم و جورها را از عالم برداریم؛ تکلیف شــرعی ماســت؛ منتها مــا نمی توانیم. این 
که حضرت عالم را ُپر می کند از عدالت؛ نه اینکه شما دست بردارید  که هست این است 

از تکلیفتان، نه اینکه شما دیگر تکلیف ندارید.2

کرد و همۀ ظلم  و ستم ها  که نمی توان دنیا را از عدل و داد ُپر  حضرت امام؟ق؟ بر این امر واقف بودند 
کاری بر عهدۀ امام زمان؟جع؟ اســت؛ اما فرد منتظر باید در حّد توان خویش  را از بین برد، چنین 

کند:  کردن زمینۀ ظهور عمل  به تکلیفش در زمینۀ مبارزه با ظلم و ستم و فراهم 

1. صحیفۀ امام، جلد 18، ص 269، سخنرانی در جمع مردم و مسئولین نظام )برکات میاد و مبعث پیامبر(، 1362/10/1.
2. صحیفۀ امام، جلد 21، صص 15-14.
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گر می توانســتیم  کــردن دنیا را از عدالت، آن را ما نمی توانیم ُپر بکنیم. ا بلــه، البتــه آن ُپر 
می کردیــم، امــا چــون نمی توانیم بکنیم ایشــان باید بیاینــد. اآلن عالم ُپر از ظلم اســت. 
شما یک نقطه هستید در عالم. عالم ُپر از ظلم است. ما بتوانیم جلوی ظلم را بگیریم، 
که باید برویم  کرده است  باید بگیریم، تکلیفمان اســت. ضرورت اســالم و قرآن تکلیِف ما 
کار را بکنیم؛ اما نمی توانیم بکنیم؛ چون نمی توانیم بکنیم، باید او بیاید تا بکند؛  همین 
کار  کار را نزدیک بکنیم،  که  کردن اسباب این است  کار را. فراهم  کنیم  اما ما باید فراهم 

که مهیا بشود عالم برای آمدن حضرت سالم اهلل علیه.1 را همچو بکنیم 

ث. نفی جهاد در دوران غیبت 
کــه در در دوران غیبت، به علت عــدم حضور امــام معصوم، حکم  انجمــن حجتیــه بــر ایــن باور بــود 
جهاد اجرا نمی شــود. شــیخ محمود حلبی-مؤســس انجمن-دراین باره می گوید: »در عصر غیبت 
که باید معصوم باشــد مصداق  کم اســالمی  امــام زمــان )علیه الســالم( جهاد نیســت. چرا؟ چون حا
کنیم. تکالیف شــرعی مان را انجام دهیم،  پیدا نکرده اســت. وظیفه داریم فقط دین خود را حفظ 
بــه شــبهات منکــران جواب دهیم، و دیگر هیــچ.«2. به همین دلیل، در جنــگ تحمیلی عراق علیه 
که از آن جمله می توان به غلط دانستن  ح شد  ایران، انتقاداتی جدی از سوی اعضای انجمن مطر
کــرد. در واقع، عنــاد انجمــن حجتیه با نظــام اســالمی در زمان  کشــور شــیعه اشــاره  جنــگ بیــن دو 
کرده بــود: »برای مبــارزه با  جنــگ تحمیلــی آشــکار شــد. شــیخ محمود حلبی طــّی اظهاراتی اشــاره 

گرفت و به  ســربازان عراقــی بایــد از امــام معصوم مجــوز 
کســی نمی توانــد این مجــوز را صادر  غیــِر امــام معصــوم 
کنــد و هرگونــه قیــام در برابر ظلــم را پیــش از ظهور امام 
عصــر؟جع؟ بی فایــده اســت.«3 آن هــا جنــگ در زمان 
غیبــت امــام زمــان؟جع؟ را محکــوم می کردنــد و آقای 
گفت: »اول شــما یک افســر و  حلبی در ســخنرانی خود 

کنید،  کنیــد روی نقطۀ عصمت نــه عدالــت... اول او را پیــدا  یــک پیشــوا و یــک رهبــر معصوم پیــدا 
ح داشــته باشــید، نقشــۀ صحیــح طبق نظر دین، رهبر معصوم داشــته  کار بکنید، طر او را اقامــه به 

1. صحیفۀ امام، جلد 21، ص 16.
یت و امام زمان )عجل اهلل تعالی فرجه(، پیشین، ص 73. 2. جمعی از نویسندگان، دانشنامۀ مهدو

3. مؤسســه راهبردی دیده بان، معاونت محتوایی، »فرقه ها در جنگ نرم«، بولتن پژوهشــی تحلیلی ســراج، شمارۀ 4، اردیبهشت 
1392، ص 9.

که  به تعبیر امام خمینی؟ق؟، قرآن جدّیت دارد 
»ضّد سالطین ]جور[ قیام کنید.«
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کلمات  کمر ببندم، بروم جلــو. این  کنم، هفت تیر بــه  باشــید... از مــن هم واجب اســت منبــر را ول 
کجی و معوجی و خالفی... باید  علــی جایــش آنجاســت نه هر جایی، نه به هر هدف غلطــی و هر راه 
گاهی  کافی نیســت... عادل  جنــگ روی موازیــن دیــن به رهبری معصوم ]باشــد[ نه عادل، عــادل 
که خطا  کسی  اشتباه می کند. خون مردم، مال مردم، ناموس مردم، ِعرض مردم را نمی توان داد به 
کتاب والیت فقیه، بین  گفتۀ صریح امام خمینی؟ق؟ در  که بر اســاس  می کند.« این در حالی اســت 
که فضایل  اختیارات حضرت رسول؟ص؟ با امام معصوم؟ع؟ و ولی فقیه تفاوتی نیست؛ در عین حال 

رسول اهلل؟ص؟ برتر و باالتر از امام معصوم؟ع؟ و )فضایل آنان باالتر از( ولی فقیه است.1

ج. ناروایی هر حکومت پیش از حکومت امام عصر؟جع؟
یکــی از مبانی فکری انجمن اعتقاد نداشــتن به تشــکیل حکومت در زمــان غیبت امام معصوم؟ع؟ 
که تشکیل هر حکومت قبل از قیام حضرت قائم؟جع؟ را طاغوت می دانند.2 آیت اهلل  است، طوری 
کــه دین الهی  جــوادی آملــی در زمینــۀ وجــوب حکومت اســالمی می فرمایند: »اســالم، از آن جهت 
کامــل و خاتــِم همــۀ مکتب هاســت، بــرای اجــرای احکامش و بــرای ایجاد  کــه  اســت و از آن جهــت 
قسط و عدل در جامعه حکومت و دولت می خواهد، برای نبرد با طاغوت و ستیز با ظلم و و تعدی 
کم می خواهد. اســالِم بی حکومت و بی اجرا قانون ِصرف اســت و از قانون  طاغوتیــان حکومــت و حا
گر دشــمنان اســالم جدایــی دین از  کاری ســاخته نیســت. ا کــه ســوادی بــر بیاض اســت به تنهایی 
کرده و می کنند، برای خلع سالح  سیاست را ترویج می کنند و اسالم بی حکومت را تقدیس و تکریم 
نمودن مســلمین و جامعۀ اســالمی اســت، نه به جهت خیرخواهی و نیک اندیشی یا اسالم شناسی 

واقعی و اصیِل آنان.«3 
بــه هــر ترتیــب، انجمن نه تنهــا در غیبت امام زمان؟جع؟ قائل به تشــکیل حکومت نیســت و از آن 
که طبــق روایات  دفــاع نمی کنــد، بلکــه عمــاًل در خدمت طاغــوت قرار می گیــرد؛ این در حالی اســت 
فراوان، برای مهیا شــدن شــرایط ظهور حضرت بایســتی مردم مستعّد اجرای احکام شوند و با اهل 
کرده باشــند و در نتیجه برای آمادگی مردم بدون هیچ تردید به حکومت اســالمی نیاز  باطل پیکار 
داریم.4 اعضای انجمن در این راه به برخی از روایات نیز استناد می کردند. حضرت امام؟ق؟، در نقد 

1. ابوالفضل صدقی، »جریان شناسی انجمن حجتیه«، پیشین، ص 150.
2. مؤسســه راهبردی دیده بان، معاونت محتوایی، »فرقه ها در جنگ نرم«، بولتن پژوهشــی تحلیلی ســراج، شــمارۀ 4، اردیبهشت 

1392، ص10.
3. آیت اهلل جوادی آملی، والیت فقیه، والیت فقاهت و عدالت، پیشین، ص 76.

4. ابوالفضل صدقی، »جریان شناسی انجمن حجتیه«، پیشین، ص 158.
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که منظــور روایْت نفی حکومت قبل از ظهور نیســت،  ایــن اندیشــه و اســتدالل آن هــا، بر این باورند 
که به نام ایشان تشکیل شود باطل  بلکه نفی حکومت به نام امام زمان؟جع؟ است. هر حکومتی 

است: 
گر در زمان غیبت محقق بشود،  که هر حکومتی ا که می گفتند  یک دسته دیگری بودند 
که بازیگر  این حکومت باطل است و بر خالف اسالم است. آن ها مغرور بودند، آن هایی 
که هــر عَلمی بلند  که وارد شده اســت بر ایــن امر  نبودنــد مغــرور بودنــد به بعــِض روایاتی 

بشــود قبــل از ظهور حضــرت، آن عَلم، عَلم 
که نه،  کرده بودند  باطل است. آن ها خیال 
که آن روایات  هر حکومتی باشد؛ در صورتی 
کنــد با  کــه هرکــس علــم بلنــد  ]اشــاره دارد[ 
کند،  علم مهدی، بــه عنوان مهدویت بلند 

باطل است.1

ج و افزایش فساد  ج ومر حضرت امام؟ق؟، معتقدند عدم حکومت در جامعه نتیجه و ثمره ای جز هر
و ظلم در جامعه ندارد: 

گر یک  ج باشد. ا ج ومر که هر ... اینکه می گوید حکومت الزم نیست، معنایش این است 
ســال حکومت در یک مملکتی نباشــد، نظام در یک مملکتی نباشــد، آن طور فســاد ُپر 

که آن طرفش پیدا نیست.2 می کند مملکت را 

ح و نقشــه ای هدفمند از سوی بیگانگان برای  که ترویج چنین اندیشــه ای طر ایشــان بر این باورند 
از بین بردن عزت مسلمین و غارت آن هاست: 

کــه بــه مســلمان ها وارد شده اســت و  کــه هســت،  در هــر صــورت، ایــن مصیبت هایــی 
سیاســت های خارجــی دامــن بــه اش زده اند، برای چاپیــدن این ها و بــرای از بین بردن 

عزت مسلمین ]است [؛ و باورشان هم آمده است خیلی ها....3

1. صحیفۀ امام، جلد 21، ص 14.
2. صحیفۀ امام، جلد 21، ص 15.

3. صحیفۀ امام، جلد 21، صص 17-16.

فرد منتظر باید در دوران انتظار، در حّد توان خویش، 
کردن  زه با ظلم و فراهم  در زمینۀ مبار

زمینۀ ظهور عمل کند.
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چ. انجمن حجتیه و انقالب اسالمی
قبــل از پیــروزی انقــالب اســالمی، انجمــن بــا نهضــت امــام خمینــی؟ق؟ مخالــف بــود. مخالفت ها و 
موضع گیری های انجمن در مقابل نهضت امام خمینی؟ق؟ عمدتًا ناشی از همان جوهرۀ فکری شان 
کــه در زمــان غیبت امام عصر؟جع؟ ورود به عرصۀ سیاســت را اشــتباه و موجب لطمه به دین  بــود 
که فقط معصوم می توانــد وارد این عرصه شــود. همچنین، آنان این  می دانســتند و معتقــد بودنــد 
کرده بودند و معتقد بودند این  قیام شیعی را بر خالف نظر خود می دانستند. »آنان مبارزه را ممنوع 
کردند هرکس مایل به شــرکت در فعالیت های  مبــارزه به جایی نمی رســد. مســئوالن انجمن اعــالم 
کند. در این ایام، بســیاری از اعضا-که عمدتًا  کناره گیری  سیاســی و تظاهرات باشــد باید از انجمن 
مقلد امام خمینی رحمه اهلل بودند-عالوه بر شــرکت در فعالیت های ضد رژیم، برخوردهای فکری 

کردند و برخی با عنوان سازمان عباد صالح انشعاب یافتند.«1  با انجمن را آغاز 
رهبران انجمن، حتی با مشــاهدۀ ســیل عظیم جمعیت مســلمان در مقابله با نظام ستم شــاهی و 
کبیر شــیعیان تــن بدهند و  که به امامت مرجع  حمایــت روحانیــان معظــم از آن هــا، حاضر نشــدند 
قیام مردم را با عباراتی مثل»وزوز پشه را چه به فانتوم« به استهزا می گرفتند و می گفتند: »ُمشت بر 
که »یک خودکاری در دستش  کرده و اظهار می کردند  درفش چه می تواند بکند؟« یا امام را مسخره 

گرفته و یک اعالمیه ای نوشته، می خواهد آمریکا را شکست بدهد.«2 
در قیــام 15 خــرداد )آغــاز نهضــت امــام خمینی؟ق؟ علیــه رژیم طاغوتی شــاه( هزاران نفر به شــهادت 
که امت مسلمان ایران به رهبری امام خمینی؟ق؟ مبارزۀ جدی علیه رژیم  رسیدند. در همان حال 
که »چه  کــرده بودند، رهبر انجمن حجتیــه امام؟ق؟ را مورد مواخذه قــرار می دهد  فاســد شــاه را آغاز 
کســی مســئول این همه خون های به هدر رفته اســت؟« وی، در یک ســخنرانی در مدرســۀ مروی، 
امام؟ق؟ را مســئول ریختن خون جوانان در 15 خرداد دانســت و با تعبیرهای تندی حرکت اســالمی 
که مســئول ریختن خــون جوانان در 15 خرداد  کــرد. امام خمینی ؟ق؟ در جایی فرمودند  را محکــوم 

که مسئول خون شهدای قیام امام حسین؟ع؟ است.3  کسی است  همان 
کردنــد، برپایی  کــه به صراحــت در مقابــل فرمایش بنیان گــذار انقالب ایســتادگی  از جملــه مــواردی 
که امام خمینی؟ق؟ در ســوگ شــهدای  جشــن های نیمۀ شــعبان در ســال 1357 بود، در شــرایطی 

کرده بودند.4  نهضت اسالمی مردم را به عزای عمومی و عدم برگزاری جشن دعوت 

یت و امام زمان )عجل اهلل تعالی فرجه(، پیشین،، صص 74-73. 1. جمعی از نویسندگان، دانشنامۀ مهدو
2. ابوالفضل صدقی، »جریان شناسی انجمن حجتیه«، پیشین، ص 138.

3. همان، ص 141.
یت و امام زمان )عجل اهلل تعالی فرجه(، ص 74. 4. جمعی از نویسندگان، دانشنامه مهدو
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کرده بودنــد و در بحبوحۀ مبــارزات تمام تالش  ... دیــروز حجتیه ای هــا1 مبــارزه را حــرام 
خود را نمودند تا اعتصاب چراغانی نیمۀ شعبان را به نفع شاه بشکنند.2

گذراندن مراحل مختلف، ســرانجام در مرداد ســال 1362، پس از اشــاره به  انجمن حجتیه، پس از 
بیانــات امام دربارۀ عملکرد مغایر با اهداف نظام جمهوری اســالمی، به ظاهر تعطیلی فعالیت های 
که نام  خــود را بــا انتشــار یک اعالمیــه اعالم می کند.3 تعطیلــی ظاهری انجمن حجتیه موجب شــد 
که پیش بینی  این تشکیالت تا مدت زیادی از ادبیات سیاسی جامعۀ ما حذف شود؛ اما همان طور 
گروه در جهت اهداف آشــکار و پنهان ادامه یافت. یکی از خّط مشــی های  می شــد، تالش های این 
انجمــن حجتیــه بعــد از پیروزی انقــالب جایگزینی مبارزه با مارکسیســم به جای بهائیــت بود. آنان 
کردنــد تا دو ســه ســال بعد از انقالب همچنــان خطر بهائیــت را زنده نگه دارنــد، ولی اهتمام  ســعی 
کالس های آموزشی خود مارکسیسم را نقد می کردند. این  اصلی خود را به مارکسیسم معطوف و در 
کز تربیتی و  که به خطر و خســران فرهنگ غرب-که تا مغز اســتخوان دانشــگاه ها و مرا در حالی بود 

کرده بود-بی توجه بودند و مارکسیسم را مسئلۀ اصلی نشان می دادند.4 ادارات و جامعه رسوخ 
یکــی دیگــر از تحــرکات اخیــر انجمن حجتیه دامن زدن به اختالف بین شــیعه و ســنی بــود. این بار 
که  انجمــن، بــه جــای بهائیت و مارکسیســم، مذاهب دیگــر را هدف قــرار داد. آن هــا، همان طور در 
که علت اصلی ترویج بهائیت  کردن اذهان از موضوع اصلی )مبارزه با شاه  زمان طاغوت با منحرف 
کشــور را به مقابله با بهائیت تشــویق می کردند، پس از انقالب اســالمی نیز به  بــود( جامعــۀ مذهبی 
که حمایت جمهوری اســالمی را از فلسطین  اختالف افکنی میان شــیعه و ســنی پرداختند تا جایی 
کردند.5 ترویج نمایندگی  در مقابل رژیم صهیونیســتی اشــتباه و خیانت به امام زمان؟جع؟ عنوان 
ج امــام زمان مثل  حضــرت قائــم؟جع؟ و مالقــات بــا ایشــان و واجب دانســتن دعای تعجیــل در فر

کبیره دانستِن ترک آن از دیگر تحرکات اخیر انجمن حجتیه است.6  گناه  نمازهای یومیه و 

1. اعضا و وابستگان انجمن حجتیه.
2. صحیفۀ امام، جلد 21، ص 281: پیام به روحانیون، مراجع، مدرسین، طاب، و ائمۀ جمعه و جماعات )منشور روحانیت(، 

.1367/12/3
3. ابوالفضل صدقی، »جریان شناسی انجمن حجتیه«، پیشین، ص 152.

4. باقی، در شناخت حزب قاعدین زمان، پیشین، ص 96.
5. مؤسســه راهبردی دیده بان، معاونت محتوایی، »فرقه ها در جنگ نرم«، بولتن پژوهشــی تحلیلی ســراج، شمارۀ 4، اردیبهشت 

1392، ص 10.
6. ابوالفضل صدقی، »جریان شناسی انجمن حجتیه«، پیشین، ص155.
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کرد. این امر به  همچنیــن، انجمــن پس از انقالب برای نفــوذ در ارگان های مختلف تالش بســیاری 
دو دلیل صورت می گرفت: 

آن هــا می خواســتند طــرز تفکر و برداشــت خــود را از اســالم در ارگان هــا به اجــرا درآورند. ( 1
که به  گذاشــت؛ چرا  که انجمن روی آن دســت  آموزش و پرورش مهم ترین نقطه ای بود 
دلیــل خــأ بــه وجود آمده از تصفیۀ بعد از انقالب، به معلمان مذهبی و موجه نیاز بود و 
که به اعضایش داده بود به خوبی می توانســت این خأ  انجمن با توجه به آموزش هایی 

کند.  را ُپر 
کز اطالعات ( 2 ک. به این منظور، با نفوذ در مرا از بین بردن اسناد همکاری انجمن با ساوا

کــز  کردنــد و اســناد باقی مانــده بیشــتر از مرا کشــور، بســیاری از اســناد را محــو  و امنیــت 
کوچک تر به دست آمده است.  شهرهای 

اما تالش انجمن برای نفوذ به ارگان های دولتی با نامۀ امام؟ق؟ به حجت االســالم ناطق نوری برای 
کشور نقش بر  آب شد.1 کلیدی  جلوگیری از حضور این انجمن در مناصب 

4-3. راحت طلبان و مرفهان بی درد
گی های پیــروان اســالم ناب محمدی، ساده زیســتی اســت.   کــه ذکــر شــد، از جملــه ویژ همان گونــه 
تجمالت، تشــریفات، و دلبســتگی و وابســتگی به دنیا و ظواهر آن با اســالِم اصیل و ناب در تضاد و 
تقابل اســت و در حیطۀ اســالم آمریکایی قرار می گیرد. حضرت امام؟ق؟ سرمایه داران، پول پرستان، 

و مرفهان بی درد را دشمنان اسالم ناب و اصیل می دانند: 
... و دشمنان آن ]اسالم ناب[ ملحدان، کافران، سرمایه داران، و پول پرستان هستند.... 

دشمنان حقیقی آن زراندوزان حیله گر ]و[ قدرت مداران بازیگر... بی هنرند.2 

که اسیر  رهبر انقالب اســالمی نیز اســالم آمریکایی را مطلوب و باب میل انسان های بی درد می داند 
هوس ها و خواهش های نفسانی شده اند و رفاه و آسایش در این دنیا برایشان در اولویت قرار دارد؛ 

که جهت حفظ منافع خویش حتی حاضر به فروش دین و آخرت خود می شوند:  افرادی 
کــه جــز بــه خــود و بــه  اســالم آمریکایــی اســالِم انســان های بــی درد و بی ســوزی اســت 
رفــاه حیوانــی خــود نمی اندیشــند؛ خــدا و دیــن را، همچــون ســرمایۀ تجــار، وســیله ای 

1. مؤسســه راهبردی دیده بان، معاونت محتوایی، »فرقه ها در جنگ نرم«، بولتن پژوهشــی تحلیلی ســراج، شــمارۀ 4، اردیبهشت 
1392، ص 9.

2. صحیفۀ امام، جلد 21، ص 204: بیانات امام در مراسم تجلیل و تقدیر از جهادگران جهاد سازندگی، 9/14/ 1367.
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که برخــالف میل و  بــرای زرانــدوزی یــا قدرت طلبــی می داننــد؛ و همۀ آیــات و روایاتــی را 
منفعتشــان باشــد بی محابــا به زاویــۀ فراموشــی می افکنند یــا وقیحانه تأویــل می کنند. 
که منافع ملت های محروم و مظلوم  اســالم آمریکایی اســالِم ســالطین و رؤسایی اســت 
خــود را در آســتانۀ آلهۀ آمریکایی و اروپایی قربــان می کنند، و در مقابل، به حمایت آنان 
برای ادامۀ حکومت و قدرت ننگین خود چشــم می دوزند؛ اســالم ســرمایه دارانی اســت 

که برای تأمین سود خود پا بر همۀ فضیلت ها و ارزش ها می کوبند.1

ســبک زندگی و ســلوک فردی بعضی از اعضای انجمن 
کــه از پیــروان اســالم آمریکایی انــد، برخــالف  حجتیــه، 
کامــاًل منطبق با ســرمایه داران  ادعــا و دأب خودشــان، 
و مرفهــان بــی درد اســت و بــه اصطــالِح قرآنــی به ســان 
روش  ایــن  کــه  حالــی  در  می کننــد؛  زندگــی  مترفیــن 

گــر فــرد ســکوالر هــم بماند-بــا آداب زندگی یک انســان دیــن دار متعهــد نمی خواند.2 در  زندگی-ا
کسب استقالل و آزادی با رفاه طلبی سازگاری ندارد،  اندیشۀ حضرت امام؟ق؟، مبارزه و قیام با هدف 
زیرا هدف مبارزه حمایت از مســتضعفان و محرومان جهان اســت و این امر با منافع ســرمایه داران 

در تضاد است:
کــه مبــارزان حقیقــی و راســتین ارزش هــای اســالمی هســتند، به خوبی  ملــت عزیــز مــا، 
کــه تصــور می کنند مبــارزه در راه  دریافته انــد مبــارزه بــا رفاه طلبــی ســازگار نیســت. آن ها 
اســتقالل و آزادی مســتضعفین و محرومان جهان با ســرمایه داری و رفاه طلبی منافات 

ندارد با الفبای مبارزه بیگانه اند....3

کرد؛ زیرا اساسًا مبارزه  با پند و اندرز نیز نمی توان سرمایه داران را به راه مبارزه با ظلم و ستم دعوت 
با رفاه و آسایش، سختی و مالمت با آسودگی، یا قیام با راحت طلبی قابل جمع نیست: 

کــه تصــور می کننــد ســرمایه داران و مرفهــان بــی درد بــا نصیحــت و پنــد و  آن هایــی هــم 
کمــک می کنند آب  انــدرز متنبــه می شــوند و بــه مبــارزان راه آزادی پیوســته و یــا به آنان 

کنگرۀ حج، 1393/08/26. 1. بیانات مقام معظم رهبری، پیام به 
2. مؤسســه راهبردی دیده بان، معاونت محتوایی، »فرقه ها در جنگ نرم«، بولتن پژوهشــی تحلیلی ســراج، شــمارۀ 4، اردیبهشت 

1392، ص 10.
3. صحیفۀ امام، جلد 21، ص 86.

انجمن حجتیه قبل از پیروزی انقالب اسالمی 
با نهضت امام خمینی؟ق؟ مخالف بود.
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در هــاون می کوبنــد. بحث مبارزه و رفاه، بحث قیــام و راحت طلبی، بحث دنیاخواهی و 
که هرگز با هم جمع نمی شوند.1  آخرت جویی دو مقوله ای است 

در انقالب اسالمی ایران و مبارزه با نظام شاهنشاهی، مرفهان بی درد نقشی نداشتند و تنها نظاره گر 
گر آن ها. نقش اصلی بر عهدۀ محرومان و مستضعفان جامعه بود: وقایع بودند نه ایفا

غ از همۀ رنج ها  کــه در خانه هــای مجلــل، راحت و بــی درد آرمیده اند و فــار ... آن هایــی 
و مصیبت هــای جان فرســای ســتون محکــم انقــالب و پابرهنه هــای محــروم، تنها ناظر 

حوادث بوده اند و حتی از دور هم دستی بر آتش نگرفته اند....2

کننــدگان واقعــی انقالب  و قیام های جهان علیه ظلم و ســتم در جهان را فقرا می دانند،  ایشــان برپا
کرده اند:  که درد و رنج ناشی از ظلم را تجربه   همان هایی 

که درد فقر و محرومیت و استضعاف را چشیده  ... و تنها آنهایی تا آخر خط با ما هستند 
گردانندگان و برپادارندگان واقعی انقالب ها هستند.3  باشند. فقرا و متدینین بی بضاعت 

جمهــوری اســالمی ایران، بــه عنوان حکومت عدل، باید فقرا و مســتمندان را بیش از مرفهان مورد 
توجه قرار دهد؛ زیرا این نوع حکومت حاصل زحمات مستضعفان و محرومان جامعه است: 

که با فقرا و مستمندان و پابرهنه ها بیشتر حشر و نشر و جلسه  حکومت عدل موظف اند 
کنار مســتمندان  و مراوده و معارفه و رفاقت داشــته باشــند تا متمکنین و مرفهین، و در 
که  و پابرهنه هــا بــودن و خــود را در عرض آنان دانســتن و قــرار دادن افتخار بزرگی اســت 

نصیب اولیا شده....4
که در خانه های مجلل، راحت و بی درد آرمیده اند... نباید به مســئولیت های  آن هایی 
کنند، چه بســا انقالب را یک شــبه بفروشند و  گر به آنجا راه پیدا  که ا کنند؛  کلیدی تکیه 

حاصل همۀ زحمات ملت را بر باد دهند.5 

1. صحیفۀ امام، جلد 21، ص 86.

2. صحیفۀ امام، ج 20، ص 333.
3. صحیفۀ امام، جلد 21، ص 86.

4. صحیفۀ امام، جلد 20، ص 341.
5. صحیفۀ امام، ج 20، ص 333.
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که ســختی و  کنند  مردم نیز باید در انتخاب مســئوالن جمهوری اســالمی دقت و افرادی را انتخاب 
کنند:  کرده باشند و نسبت به فقرا و مستمندان احساس مسئولیت  مشکالت را تجربه 

ســوابق و روحیــات و خصوصیات دینی-سیاســی نامزدهــای انتخاباتی توجــه نمایند. 
که متعبد به اســالم و وفادار  مــردم شــجاع ایران با دقت تمام بــه نمایندگانی رأی دهند 
کنند و طعم تلخ فقر را چشیده  به مردم باشند و در خدمت به آنان احساس مسئولیت 
باشــند و در قــول و عمــل مدافــع اســالم پابرهنــگان زمین، اســالم مســتضعفین، اســالم 

رنج دیدگان تاریخ، اسالم عارفان مبارزه جو، 
کلمه،  ک طینتان عــارف، و در یک  اســالم پا
مدافع اسالم ناب محمدی )صلی اهلل علیه 

و آله وسلم( باشند.1 

از دیدگاه امام راحل؟ق؟، در عصر حاضر، جنگی در عالم 
خ داده اســت. در یــک طرف این جنــگ، فقرا و مســتضعفان و پابرهنه ها قرار  در دو جبهــۀ متضــاد ر
دارند؛ و در طرف دیگر، مســتکبران و ســرمایه داران و مرفهین بی درد هســتند. جنگ حاضر، جنگ 
کمونیسم، و جنگ  اسالم با ظلم و ستِم قدرتمندان علیه ضعیفان، جنگ اسالم با سرمایه داری و 

کم بر بشریت است:  علیه نابرابری های حا
امــروز جنــگ حــق و باطــل، جنــگ فقــر و غنــا، جنــگ اســتضعاف و اســتکبار، و جنــگ 

پابرهنه ها و مرفهین بی درد شروع شده است.2 
... جنگ امروز ما جنگ با عراق و اسرائیل نیست، جنگ ما جنگ با عربستان و شیوخ 
کش نیســت، جنگ ما جنگ  خلیــج فــارس نیســت، جنگ ما جنگ با مصر و اردن و مرا
با ابرقدرت های شــرق و غرب نیســت، جنگ ما جنگ مکتب ماســت علیه تمامی ظلم 
و جــور، جنگ ما جنگ اســالم اســت علیــه تمامــی نابرابری های دنیای ســرمایه داری و 
کمان بی درد  کمونیسم، جنگ ما جنگ پابرهنگی علیه خوش گذرانی های مرفهین و حا

کشورهای اسالمی است....3

1. صحیفۀ امام، جلد 21، ص 11.
کشتار خونین مکه )قبول قطعنامۀ 598(، 1367/4/29. 2. صحیفۀ امام، جلد 21، ص 85: پیام به ملت ایران در سالگرد 

3. صحیفۀ امام، جلد 21، ص 68.

یستی ویژگی پیروان اسالم  ساده ز
ناب محمدی است.
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کنــار مرفهیــن بــی درد، افــراد راحت طلــب نیــز در در اندیشــۀ حضــرت امــام؟ق؟ از حامیان اســالم  در 
گریزان  آمریکایــی محســوب می شــوند. این گونه افراد، به خاطــر راحت طلبی خویش، از مســئولیت 

هستند و منافع شخصی و راحت طلبی شان بر همۀ باورها و اعتقادات آن ها مقّدم است: 
کنند.1  که می خواهند از زیر بار مسئولیت فرار  راحت طلبان سودجوست 

گــر مفاهیــم دیــن را در تزاحــم و تضــاد با آســودگی خویــش ببیند، آن هــا را به  انســان راحت طلــب، ا
که ایــن تضاد و تناقــض از بین بــرود و به آســایش او لطمه ای وارد  گونــه ای تفســیر و توجیــه می کنــد 
نشــود. دســتوراتی مانند امر به معروف و نهی از منکر، جهاد، ظلم ســتیزی، و...که با عافیت طلبی 

گذاشته می شوند.  کنار  آنان در تزاحم است به سادگی توجیه و 
که پس از مشــاهدۀ چندین  در جریــان انقالب اســالمی ایــران نیز روحیۀراحت طلبــی اقتضا می کرد 
گذارند و از ادامۀ راه منصرف شوند. در  کنار  ک، مبارزه را  ترور و شکنجه در زندان های مخوف ساوا
شروع نهضت، برخی برای فرار از مسئولیت به توجیه دین دست زده و با تمسک به روایات ضعیف 
که وظیفه ای جز ســکوت ندارند؛ ولی مردم  کردند  یا تحریف معنوی روایات صحیح، چنان وانمود 

سختی ها و شهادت را به جان خریدند تا اسالم بر جامعه حکم فرما شود: 
که یک  گــر آمده بودیــم برای اینکه یک زندگــی مرفهی بکنیم، بله، وقتــی می دیدیم  مــا ا
که دیگر نیاییم.  کردند، خوب، راحت طلبی این بود  کشتند، ترور  کس را  کسی را یا چند 
ُکشــت و  و شــما، صدهــا نفِر شــما را، چندین هــزار افراِد شــما را محمدرضا در خیابان ها 
ج نشدید. اآلن هم در صحنه های جنگ، هر روز برادران ما، برادران  شما از صحنه خار
کشــته  که مــا باید از آن هــا در این امور عبــرت بگیریم، این برادران  متعهــد مــا، برادرانــی 

می شوند و جای آن ها را یک صف دیگر می گیرد.2

 امــام خمینــی؟ق؟ معتقدنــد همواره در طول تاریخ اســالم دو جریان در تضاد با هم وجود داشــتند، 
یکی خّط راحت طلبی و دیگر خّط انبیا و ایثار: 

اشــخاص  یــک خــط، خــّط  بوده اســت:  کنــون دو طریقــه، دو خــط  تا اســالم  از صــدر 
کــه یک طعمه ای پیــدا بکننــد و بخورند و  کــه همۀ هّمشــان به این اســت  راحت طلــب 
که مسلمان بودند می کردند؛ اما مقّدم هر چیزی در  بخوابند و عبادت خدا هم آن هایی 

یم(، 1356/5/4. پا )اسامی نبودن رژ 1. صحیفۀ امام، جلد 3، ص 211: پیام به اتحادیۀ انجمن های اسامی دانشجویان در ارو
2. صحیفــۀ امــام، جلــد 14،ص 526: ســخنرانی در جمــع اعضــای ســتاد جهــاد ســازندگی )مبــارزه و جهــاد در مکتب اســام(، 

.1360/4/8
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نظر آن ها راحت طلبی بود... یک دســتۀ دیگر هم انبیا بودند... همۀ عمرشــان را صرف 
که در ممالک دنیا واقع می شــود، هّمشــان  می کردنــد در اینکــه بــا ظلم ها و با چیزهایی 
را این هــا صــرف می کردند در مقابله با این ها... من در طول نهضت اشــخاصی را دیدم، 
که  بسیار هم مردم نماز خوان و ماّل و معتبر و این ها بودند؛ ولی در همان یورش نخست 
کرد و زد، راحت طلبی را برداشتند و انتخاب  سازمان امنیت برد و یک دسته ای را اذیت 
کنار  کت نشــدند و  کت نشســتند و یا بعضی هم ســا کنار نشســتند و حاال یا ســا کردند و 

کردند با دستگاه.1  ننشستند، یعنی موافقت 

افراد راحت طلب آموزه های اسالم را در نماز و روزه و ذکر و ادعیه خالصه می کنند و نسبت به آموزۀ 
کاماًل بیگانه اند:  مبارزه با ظلم و ستم 

1. صحیفۀ امام، جلد 14، صص 521-519. 

جمهوری اسالمی ایران، به عنوان حکومت عدل، باید مستمندان را بیش از مرفهان بی درد مورد 
یرا جمهوری اسالمی حاصل زحمات مستضعفان و محرومان جامعه است. توجه قرار دهد؛ ز
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که به این وضع بوده اند راحت را بر  از اول نهضت اســالمی، ما شــاهد اشخاصی بوده ایم 
که نمازی بخوانند و روزه ای  هر چیزی مقدم می داشــته اند، تکلیف را این می دانســتند 
کرده بودند در عبادت.1  بگیرند و بنشینند در منزلشان ذکری بگویند... اسالم را خالصه 

کــه انبیــا در راه امــر به معــروف و نهی از منکر و مبــارزه با حکومت جور ســختی ها را تحمل  در حالــی 
گذشــتند و به اســتقبال شــهادت رفتند تا به  کردند و در این راه از بزرگ ترین دارایی خویش )جان( 

کنند:  تکلیف خود عمل 
که پیامبر اسالم و ائمۀ معصومین و پیروان راستین آن ها  با مراجعه به تاریخ، می بینیم 
کرده بودند؛ و از اول توجه داشــتند  از اول خودشــان را برای مقابله با ظلم و ســتم آماده 

که این مقابله زحمت دارد، شهادت دارد، این مقابله حبس دارد....2

کشوِر ما تحمیل شد و افراد بسیاری به  در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، خسارت های زیادی به 
شهادت رسیدند، اما حضرت امام؟ق؟ معتقد بودند این جنگ برای ایران برکاتی نیز داشته است. از 
که سختی ها و مشکالت  جملۀ برکات این جنگ، خروج از خمودگی و راحت طلبی بود؛ زیرا تا زمانی 

کامل از آن ها دور نمی شود:  خ ندهد، راحت طلبی به طور  در زندگی انسان ها ر
خ  گرفتاری های زیاد برای ملت ما ر گذشت، ماجراهای زیاد،  که به ما  البته در این سالی 
گرفتاری ها نباشــد، سختی ها نباشد، جنگ ها نباشد،  داد؛ ولی من به نظرم می رســد تا 
که  کشــتار دادن ها و ســایر اثرات آن نباشــد، انســان از آن خمودی و از آن راحت طلبی  و 

در ذاتش هست بیرون نمی آید.3

کمان طرف دار اسالم آمریکایی 4-4. حا
که  امــام خمینــی؟ق؟ دســتۀ دیگــری از مدافعــان اســالم آمریکایــی را دولت هــای اســالمی می داننــد 

طرفدار حکومت و سیطرۀ آمریکا در جهان هستند:4

1. صحیفۀ امام، جلد 14، ص 520.
2. صحیفۀ امام، جلد 14، ص 522.

3. صحیفــۀ امــام، جلــد 14، ص 203: ســخنرانی در جمــع نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی )کمــال مطلق خواهی انســان(، 
.1359/12/28

4. سید محمدصادق حسینی، درآمدی بر اسام ناب، پیشین، ص 172.
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کــه ادعــای اســالم می کنند، ما چه طــور می توانیــم از آن ها ایــن ادعا را  ایــن دولت هایــی 
کــه شــما مدعــی اســالم در لفــظ  بپذیریــم؟ دنیــا چه طــور می توانــد ایــن ادعــا را بپذیــرد 
هســتید، لکــن در عمل اســالم را می کوبید و دشــمنان اســالم را تقویت می کنیــد؟ آمریکا 
که اصاًل اعتنا به ادیان ندارد و جز  که دشــمن همۀ ادیان اســت حتی مســیحیت، آمریکا 
منافــع خــودش را نمی خواهد، حتی منافع آمریکایی ها را هم نمی خواهد، منافع دولت 
آمریــکا را می خواهــد و همــۀ جهــان را بــه آتــش زده اســت و دارد آتش می کشــد، شــما در 

منطقــه بــا آغوش باز از او اســتقبال می کنید 
و ارتش او را در مناطق اســالمی می پذیرید؛ 
کنیــد لبنــان را و ارعاب  بــرای اینکــه ارعــاب 

کنید ایران را....1 

کشــورهایی  کشــورهای اســالمی حامی منافع  از جمله 
کشور عربستان سعودی است. در واقع، دولت عربستان بازوی  مانند آمریکا و انگلستان در منطقه، 
کشــور در وقایع مختلف این حمایت و سرسپردگی را به  اصلی و اجرایی آن ها در منطقه اســت. این 

اثبات رسانده است. در ادامه، به برخی از این وقایع اشاره می کنیم.

الف. حمایت از کشور عراق در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران 
ح ایده های جدید و اتکا به اندیشه های اصیل اسالمی در منطقه باعث   انقالب اسالمی ایران با طر
بروز چالش های بسیار شد. نگرانی کشورهای منطقه از صدور انقالب و رودررویی جمهوری اسالمی 
ح ریــزی اقدامات نظامــی با هــدف نابودی انقالب اســالمی  بــا قدرت هــای بــزرگ زمینــه را بــرای طر
کودتــا و عدم موفقیــت تالش ها برای ســرنگونی انقالب اســالمی و  ح های  کــرد. شکســت طر فراهــم 
فرصت طلبــی رژیــم بعــث عراق-کــه بــه دلیل آشــوب ها و وضعیــت بحرانی پــس از انقــالب زمینه را 
بــرای برتری طلبی مناســب می دید-ســبب شــد تــا دولت عراق، بــا تکیه بر عــزم دولت های منطقه 
گســترده ای  گســترش انقالب اســالمی، حملۀ نظامی  و حمایت قدرت های بزرگ برای جلوگیری از 

کند.2  علیه جمهوری اسالمی ایران سازمان دهی 

1. صحیفۀ امام، جلد 17، ص 312.
پایی در طول جنگ عراق علیه ایران«، پژوهشــنامۀ دفاع مقدس، ســال اول،  کشــورهای ارو 2. حمید صالحی، »نقش و عملکرد 

شمارۀ 1، بهار 1391، صص 115-114.

که راحت و  بنا به نظر امام خمینی؟ق؟، آن ها 
بی درد در خانه های مجلل آرمیده اند 

نباید به مسئولیت های کلیدی تکیه کنند.
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گرچه این دو  کویت و عربستان از مهم ترین حامیان مالی عراق بودند. ا کشورهای  در طول جنگ، 
کشــور رســمًا حمایت خود از عراق را اعالم نکردند، اما در عمل،  به طور غیر رســمی و به شــکل های 
کنار حمایت های نظامی غرب به  کمک های مالی عربستان در  کردند.  مختلف، از عراق پشتیبانی 
گســترش داد تا شاید بتواند مانع از تداوم  که قدرت زمینی ارتش بعث عراق را  حدی چشــمگیر بود 
که همواره در ایفای نقش پدر خواندگی برای تمامی  انقالب اسالمی ایران شود. عربستان سعودی، 
کــرده و می کند، در طول جنگ تحمیلی 30میلیــارد دالر به ارتش بعث اختصاص داد  اعــراب تــالش 
کویت، امــارات، و قطر بود.1 طّی ســال های  کشــور  کمک های مالی ســه  کــه تقریبــًا معــادل مجموع 
کویت در زمان جنگ بیش  کویت نیز یکــی از عمده ترین وام دهندگان به عراق بــود.  جنــگ، دولــت 
کمک های مالــی، آنان پایگاه  کنــد. افزون بر  کمک  از نیــاز نفــت صــادر می کرد تــا به صدام در جنگ 
که همین امر بــه عراقی ها برای حمله به جزیرۀ خارک،  نیروهــای هوایــی در اختیار عراق قرار دادند 
کــه دولت مرتجع عرب با پول  کرد.2 این نکته  کمک شــایانی  پایانه هــای نفتــی ایران، و نفت کش ها 
کید  که رژیــم بعث عراق نیز بــر آن تأ خــود و صــدام بــا ســربازانش با ایــران می جنگند مســئله ای بود 

داشت. 

کشتار حجاج در سال 1366 ب. 
کشــتار حجاج در ســال  از دیگــر اقدامــات عربســتان در جهــت تأمین منافــع ابرقدرت ها در منطقه، 
1366 اســت. روز نهــم مــرداد 1366 )برابــر بــا ششــم ذی حّجۀ ســال 1407 ق.( هــزاران زائــر ایرانی و 
کشــورهای اســالمی در مکۀ معّظمه و خانۀ خدا در حــال انجام فریضۀ الهی  تعــدادی از زائران دیگر 
کــه بــه دســت مأمــوران دولت وهابی عربســتان ســعودی مــورد تهاجم  برائــت از مشــرکین3 بودنــد، 
گرفتــه و قتل عام شــدند. بر اثر این یــورش بی رحمانه در خانۀ امن الهــی، 400 نفر از  وحشــیانه قــرار 
ُحّجاج ایرانی به شهادت رسیده و بیش از هزار نفر زخمی شدند.4 از دید حضرت امام؟ق؟، جرم این 

افراد تنها دخالت در امور سیاسی-اجتماعی و شعار ضّد آمریکا و اسرائیل بود: 

کس آمریکا که در عربســتان  یم بعث عــراق نپرداخت. هواپیماهای جاسوســی آوا 1. عربســتان ســعودی تنهــا بــه کمک مالــی از رژ
یم صدام می گذاشتند. مستقر بودند نیز اطاعات الزم را در اختیار رژ

کردند؟«، سایت برهان، 1/26/ 1394. کمک مالی  کشورها به عراق برای حمله به ایران  2. زهرا سعیدی، »کدام 
3. زائران خانۀ خدا مراســم برائت را همه ســاله با الهام از تعالیم اســام و قرآن برگزار می کنند و در آن، ضمن دعوت مســلمانان به 

یم صهیونیستی( اعام می دارند. اتحاد، بیزاری خود را از دشمنان اسام )به ویژه، آمریکا و رژ
ک و خون کشیده شدند«، باشگاه خبرنگاران جوان، 1392/7/19. 4. بی نام، »حجاج ایرانی چگونه و به دستور چه کسی به خا
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کار را  کج فهمی هــا و غرض ورزی هــا و تبلیغــات وســیع ابرقدرت هــا،  کنــون، بــه واســطۀ  ا
که مــورد احتیاج مبــرم و از  کــه دخالت در امــور سیاســی و اجتماعی،  بــه آنجــا بکشــانند 
اهّم امور مســلمین اســت، در حرمین شــریفین جرم شــناخته شــود و پلیس سعودی در 
که به حکم خدا و به  نّص قــرآن مجید برای همه کس  داخــل مســجد الحرام و در جایــی 
کــرده و آنان را  حتــی منحرفین محّل امن اســت، با چکمه و ســالح به مســلمانان حمله 
مضروب و دســتگیر نمایند و به زندان بفرســتند. جرم این مسلمانان شعار بر ضّد آمریکا 

و اسرائیل، این دشمنان خدا و رسول، بوده است.1 

ح آمریکا و اسرائیل توسط عربستان اجرا شد: در اندیشۀ حضرت امام؟ق؟، در این حادثه نقشه و طر
کثیف آمریکا و اســرائیل از  که دوباره دســت  این حوادث غیرمترقبه و شــگفت آور نیســت 
کشور عربستان و خائنین به حرمین شریفین به در آید و  کاران و ســردمداران  آســتین ریا

قلب بهترین مسلمانان و عزیزان و میهمانان خدا را نشانه رود.2

ایشــان معتقدنــد ایــن حادثــه بهترین دلیــل برای اثبات دست نشــاندگی عربســتان ســعودی برای 
تأمین منافع آمریکا و اسرائیل و بی کفایتی و بی لیاقتی آل سعود در ادارۀ مراسم حج است: 

که  کنیم  کریه دست نشــاندگان آمریکا برداریــم و ثابت  گــر می خواســتیم پــرده از چهره  و ا
فرقــی بیــن محمدرضــا خــان و صــدام آمریکایــی و ســران حکومــت مرتجع عربســتان در 
کردن  اسالم زدایی و مخالفتشان با قرآن نیست و همه نوکر آمریکا هستند و مأمور خراب 
مســجد و محراب و مســئول خاموش نمودن شعلۀ فریاد حق طلبانۀ ملت ها، باز به این 
که  کنیم  گر می خواســتیم به جهان اســالم ثابت  زیبایی میســر نمی گردید؛ و همچنین ا
کعبــه لیاقت میزبانی ســربازان و میهمانان خــدا را ندارند و جز تأمین  کنونــی  کلیــدداران 
کاری از دستشــان برنمی آید، بدین  کشورشــان به آنان  آمریکا و اســرائیل و تقدیم منافع 
که حکومت  کنیــم  گر می خواســتیم بــه دنیا ثابت  کنیم؛ و ا خوبــی نمی توانســتیم بیــان 
که همیشــه از پشــت  آل ســعود، این وهابی های َپســت بی خبر از خدا، به ســان خنجرند 
کمیت  کارگزاران ناشــی و بــی ارادۀ حا که  در قلــب مســلمانان فــرو رفته اند، به این اندازه 
که این  کرده اند موفق نمی شــدیم؛ و حّقــا  ســعودی در ایــن قســاوت و بی رحمــی عمــل 

1. صحیفۀ امام، جلد 15، صص 290-291: پیام به پادشاه عربستان سعودی )انتقاد از عملکرد مأموران سعودی(، 1360/7/18.

کروبی، سرپرست حجاج ایرانی )کشتار زایران ایرانی(، 1366/5/12. 2. صحیفۀ امام، جلد 20، ص 349: پیام به آقای مهدی 
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وارثان ابی ســفیان و ابی لهب و این رهروان راه یزید روی آنان و اســالف خویش را ســفید 
کرده اند.1 

کــه ســردمداران وهابی عربســتان نه تنها لیاقــت خدمت به  حملــه بــه زائــران خانۀ خدا نشــان داد 
کشــور را ندارند، بلکه برای اثبات سرســپردگی خویش حتی حاضرند احکام  حرمین شــرفین در این 

ُمحکم الهی را نیز زیر پا بگذارند: 
یقینًا آمریکا و عربســتان از شــرایط خلع ســالح مســلمانان در حرم خدا و احترام مؤمنین 
کرده اند و با وســایل از  کنار خانۀ خدا سوءاســتفاده  بــه احــکام قــرآن و پرهیز از جدال در 
پیش فراهم شــده و نقشــه های دقیق روبه صفتانه، به صفوف شــیرمردان و شیرزنان ما 
که آمریکا  کرده اند. حکومت ســعودی مطمئن باشــد  حملــه نموده انــد و آنان را غافلگیر 
ک نمی شود؛ و  کوثر پا که تا قیام قیامت هم باآب زمزم و  لکۀ ننگی بر دامنش نهاده است 
که از دل اقیانوس بزرگ ملت ما بر سرزمین حجاز جاری شده است زمزم هدایتی  خونی 
کــه ملت ها و نســل های آینــده از آن  گردیده اســت  بــرای تشــنگان سیاســت ناب اســالم 
ک می شوند؛ و ما همۀ این جنایت ها را به حساب  سیراب و ستمکاران در آن غرق و هال

گذاشته ایم.2 آمریکا 

عــالوه بــر وابســتگی رژیــم آل ســعود به اســتکبار جهانــی )به عنــوان دشــمنان درجۀ یــک جمهوری 
اســالمی(، زمــان وقــوع ایــن واقعه-کــه مقارن با نقطــۀ عطفی در جنــگ تحمیلی عــراق علیه ایران 
که در 29  گوشــزد می کنــد. قطعنامــۀ 598،  بــود- رابطــۀ تأثیرگــذار ایــن حادثه بــر اتفاقات جنگ را 
که با فاصلۀ زمانی 11 روزه به  تیرماه 1366 توســط شــورای امنیت به تصویب رسید، رویدادی است 
کشــتار حجاج ایرانی در میدان معابدۀ شــهر مکه پیوند می خورد. در واقع، دشــمنان ایران  فاجعۀ 
کشــتار حاجیان ارســال  کردن ایــران به پذیرش قطعنامه را با  اســالمی اولیــن پیــام خود بــرای وادار 

کردند.3 
که  کشــورهایی را بیــداری آنان می داننــد. همان گونه  حضــرت امــام؟ق؟ تنهــا راه رهایی مردِم چنین 
گرفتند،  کردند و زمام امور را به دست  ملت ایران بیدار شــدند و علیه دولت سرســپردۀ پهلوی قیام 

ملت ها نباید منتظِر اقدام از سوی دولت های خویش باشند: 

1. صحیفۀ امام، جلد 30، ص 350.

2. صحیفۀ امام، جلد 20، ص 351.
کشتار حجاج«، روزنامۀ جوان، ص 9. 3. علیرضا محمدی،»حمایت از صدام با رمز 
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که در تحت فشار این دولت ها هستند چه بکنیم؟  خداوندا، ما با این ملت های مظلوم 
که به اســم اســالم  چــه جــواب بدهیم به ایــن ملت ها؟ خداونــدا، ما با این دولت هایی 
ایــن قــدر تحقیــر می شــوند و نفــس در نمی آورند، مــا چه بکنیم بــا این ها؟ بایــد ملت ها 
کننــد از خودشــان، منتظــر  خودشــان... بیــدار بشــوند، خودشــان بیــدار بشــوند دفــاع 
که  گر نشسته بودیم منتظر بودیم  کارها را بکنند. ما هم ا که دولت هایشان این  نباشند 
که برایش »دروازۀ  کار بکند، حاال بدتر از حاال بودیم. ملت ما ننشســت  آریامهر برایمان 
کرد و خودش زمام امور را  گرفــت بیرونش  گرفت، دمش را  تمــدن بــزرگ« را بیاورند، او را 

گرفت.1 به دست 

کنار  کــه دولت های اســالمِی طــرف دار آمریــکا و اســرائیل نیــز روزی در  ایشــان حتــی امیــدوار بودنــد 
کنند:  ملت های خویش بیدار شوند و با اسرائیل مقابله و از اسالم دفاع 

که اســرائیل با صراحــت می گوید  کــه در عین حالــی  کــه ایــن دولت هایی  مــن امیــدوارم 
کــه »مــن بایــد همــۀ اینجاهــا را بگیــرم« و اینجاهــا را ملــک خــودش می داند و شــاهدیم 
که  کــه قدم قــدم دارد پیــش مــی رود، این دولت هــا بیدار بشــوند و با این مادۀ ســرطانی 

کنند.2  خطرش برای همه منطقه و برای اسالم است قیام 

کشورهای اسالمی، عربستان سعودی به دلیل قرار داشتن در مرکز سیاست اسالمی مورد  در میان 
کید بیشتر حضرت امام؟ق؟ بود:  تأ

که در مرکز  که دولت های اســالمی و خصوص دولت عربســتان ســعودی،  امید آن اســت 
کشورهای خود  سیاســت اســالمی واقع اســت، با ما هم صدا و هم فکر شــوند و هریک در 
شیرینی حمایت بی دریغ ملت ها را بچشند و همچون دولت مردمی ایران از این نعمت 
بــزرگ الهــی بهره منــد شــوند و به حکــم قرآن مجیــد با ملت هــا و دولت های اســالمی به 

کنند.3 کفار و غارتگران بین المللی به شدت و قدرت عمل  خوت و با  رحمت و اُ

1. صحیفۀ امام، جلد 16، ص 506.
2. صحیفۀ امام، جلد 16، ص331.

3. صحیفۀ امام، جلد 15، ص 292.
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4-5. روحانی نماها و مقدس مآب ها 
کــه خود را از رویارویی با اســالم عاجــز یافته اند، ناچار در صف مســلمانان  دشــمنان اســالم، از آنجــا 
درآمده و با تظاهر به اســالم به مخالفت با آن برخاســته اند. قرآن کریم در ســورۀ مائده به مسلمانان 
کافــران از ]نابــودی[ دینتــان ناامید شــده اند؛ پــس از ناحیۀ آنان  هشــدار داده و می فرمایــد: »امــروز 
ک باشــید.«1 با توجه به اینکه آیۀ یادُشــده  بیمی به خود راه ندهید، بلکه از ]مخالفت با[ من بیمنا
در حجة الوداع و پس از پیروزی اســالم و شکســت شــرک در جزیرة العرب نازل شده اســت، مفّسران 
که قــرآن در این آیۀ شــریفه جامعۀ اســالمی را از هرگونــه تهدید خارجی  کرده انــد  چنیــن اظهــار نظــر 
کــه از جانب این گونه مســلمان نمایان از داخل در  اطمینــان بخشــیده و توجــه جامعه را به خطری 
گروه به ظواهر اســالم اهمیت زیادی می دهند،  که این  کمین آن هاســت معطوف  می دارد.2 از آنجا 
ک اســت؛ زیرا آن ها  کاری بس دشــوار و به همان اندازه خطرنا شــناخت آن ها از مســلمانان واقعی 
کرده اند و جدا ســاختن آن ها از مســلمانان واقعی به درایت بیشتری  در عمق جامعۀ اســالمی نفوذ 
کــرم؟ص؟ در زمــان تشــکیل حکومــت در مدینــه با ایــن جماعت مســلمان نما و  نیــاز دارد.3 پیامبــر ا

مقدس آب روبه رو بودند: 
که مدینه  کار نبود. آن وقتی  که مکه بودند، حکومتی در  کرم، آن وقت  در عصر رســول ا
که همین مقدس مآب های مکه و مدینه و  آمدند و باب حکومت باز شد، شما می دانید 
که قرآن  که اظهار ارادت می کردند با پیغمبر چه می کردند؟ شما می دانید  همین افرادی 
گر به آن ها می فرمود که »جنگ بروید« نمی رفتند،  که ا می گوید این را؟ خوانده اید این را 

گر می رفتند با بهانه برمی گشتند؟4 ا

در زمــان حضــرت علــی؟ع؟ نیز افــرادی با نام اســالم در 
مقابل ایشــان ایســتادند و بزرگ ترین ضربه را به اســالم 

کردند:  وارد 
امیــر می خواســت   کــه حضــرت  آن طــوری 

کــه مدعی  کــه در داخــل پیش آوردنــد آن هایی  حکومــت تشــکیل بدهــد. جنگ هایــی 

کفروا من دینکم فا تخشوهم و اخشون. 1. الیوم یئس الذین 
2. بی نام، »عاشورا، تداوم اسام محمدی«، پاسدار اسام، سال هفتم، شمارۀ 81، شهریور1367، ص6.

3. بشیر احمدبت، پیشین، ص 120.

4. صحیفۀ امام، جلد 16، ص 138.

امام خمینی؟ق؟: امروز روز جنگ حق و باطل، 
جنگ فقر و غنا، جنگ استضعاف و استکبار، 

و جنگ پابرهنه ها و مرفهان بی درد است.
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کوبیدند و  کردند و با اسم اسالم، اسالم را  اسالم بودند و با اسم اسالم با ایشان معارضه 
کریم ایشان را از مقصد بازداشتند.1  با اسم قرآن 

کرده اند.  گروه تــالش  امــام خمینــی؟ق؟ نیــز به مناســبت های مختلف در معرفــی و شناســاندن این 
کــه روحانی نماها و مقدس مآب ها تیشــه به ریشــۀ اســالم می زننــد و خطری بس  ایشــان معتقدنــد 
که بزرگ ترین ضربه را بر پیکرۀ اســالم ناب  عظیم برای اســالم و مســلمین دارند. هم اینان هســتند 

وارد می سازند:2
کــه اســالم از ایــن مقدســین روحانی نمــا ضربــه خورده اســت از هیــچ قشــر دیگــر  آن قــدر 

نخورده است.3
امروزه عده ای با ژســت تقدس مآبی چنان تیشــه به ریشۀ دین و انقالب و نظام می زنند 

گویی وظیفه ای غیر از این ندارند.4  که 
ک دیگر بیشــتر اســت و همیشــه این دســته از  روحانیون وابســته  ضررشــان از هر فرد ناپا
روحانیــون مــورد لعــن و نفرین خدا و رســول و مــردم بوده اند. و ضربات اصلــی را به این 
انقــالب روحانیــون وابســته و مقدس مــآب و دین فــروش زده انــد و می زننــد و روحانیون 

گریزان بوده اند.5 متعهد ما همواره از این بی فرهنگ ها متنفر و 

کــز نفــوذ و رشــد مقدس نماها و متحجران اســت. نفوذ ایــن افراد در  گاهــی از مرا حوزه هــای علمیــه 
کــردن حوزه های علمیه و روحانیون اصیل  حوزه هــای علمیــه و اعمال انحرافی آن ها موجب بدنام 

می شود: 
ک برای اســالم و حوزه های  یکــی از راه هــای بااهمیــت بــرای مقصد شــوم آنان و خطرنــا
کــه خطر بزرگ  اســالمی نفــوذ دادن افــراد منحــرف و تبهکار در حوزه های علمیه اســت، 
کوتاه مدت آن بدنام نمودن حوزه ها با اعمال ناشایسته و اخالق و روش انحرافی است.6

1. صحیفۀ امام، جلد 18، ص 409.
2. سید محمدصادق حسینی، درآمدی بر اسام ناب، پیشین، ص175.

3. صحیفۀ امام، جلد 21، ص 280.
4. صحیفۀ امام، جلد 21، ص 278.

5. صحیفۀ امام، جلد 21، ص 98.
6. صحیفۀ امام، جلد 21، ص 424.
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مقدس نمایان در دوران انقالب اسالمی در حوزه های نجف، قم، و مشهد رسوخ و از اعتبار حوزه ها 
کردند:  برای ترویج افکار و عقاید نادرست خود استفاده 

در حوزه های نجف و قم و مشهد و دیگر حوزه ها افرادی هستند که روحیۀ مقدس نمایی 
دارند و از اینجا روحیه و افکار سوء خود را به نام اسالم در جامعه سرایت می دهند.1 

گی هایی دارند  در اندیشــۀ حضرت امام؟ق؟، روحانی نما یا روحانی های درباری و مقدس مآب ها ویژ
گی ها اشاره می کنیم . که ضربۀ سنگینی به اسالم راستین خواهند زد. در ادامه به برخی از این ویژ

کردن اسالم  الف. منزوی 
روحانی نماهــا و مقدس مآب هــا احــکام اجتماعی-سیاســی اســالم را مــورد توجه قــرار نمی دهند و 
اســالم را از صحنــۀ اجتمــاع دور و آن را بــه حریــم خصوصی اشــخاص محــدود می کننــد. در واقع، با 
کردن آن نیست به اسالم  که هیچ یک از دشمنان قادر به وارد  چهره ای اسالمی، بزرگ ترین ضربه را 

وارد می کنند: 
که از  کــه از ایــن آخوندهــای دربارْی اســالم می خــورد بدتر از آن ضرری اســت  آن ضــرری 
آمریکا می خورد؛ برای اینکه این ها با یک ظاهر اسالمی اسالم را منزوی می کنند و آن ها 

با این ظاهر نمی توانند بکنند. آن ها وادار می کنند این ها را.2

آنــان دخالــت روحانیان و علمای دین در سیاســت را جزء وظایف آنــان نمی دانند، بلکه از نظر آنان 
روحانیان تنها باید به امور عبادی بپردازند: 

که حتی با تشــکیل حکومت اســالمی مخالف  کج فهمانی  آخوندهــای فرومایــۀ درباری: 
کــه بــرای عقــب نگــه داشــتن  و آن را از حکومــت طاغــوت بدتــر می داننــد!.. بازیگرانــی 
کنج مســاجد و  کــردن راه بــرای غارتگــران و ســلطه جویان اســالم را در  مســلمانان و بــاز 
معابد محصور نموده اند و اهتمام به امر مسلمین را بر خالف اسالم و وظایف مسلمانان 
گمراه کننده بــه قدری  و علمــای اســالم معرفــی می کننــد. و مع األســف دامنــۀ تبلیغــات 
که دخالت در هر امر اجتماعی و سیاســی را در جامعۀ مســلمین برخالف  بوده و هســت 

1. امام خمینی؟ق؟، والیت فقیه، پیشین، ص 133.
2. صحیفۀ امام، جلد 18، ص 53.
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گناهی نابخشــودنی  وظایف روحانیون و علمای دین می دانند و دخالت در سیاســت را 
می خوانند.1 

ب. تفرقه افکنی بین مسلمانان
گذاشــتن اختالفات و حفظ وحدت مســلمین جهان )به خصوص،  کنار  حضــرت امــام؟ق؟ همواره بر 
کید فراوان داشــتند. به نظر ایشــان، در صورت وحدت بین مســلمانان،  وحدت شــیعه و ســنی( تأ
دشــمنان قادر به انجام نقشــه های خود برای از بین بردن اســالم نیستند؛ ولی آخوندهای درباری 
در راستای سلطه و تأمین منافع اربابان خویش به اختالفات دامن می زنند و تفرقه ایجاد می کنند: 
هان! ای مســلمانان قدرتمند، به خود آیید و خود را بشناســید و به عالم بشناســانید؛ 
که به دســت قدرت هــای جهانخوار و عّمال فاســد  و اختالفــات فرقــه ای و منطقــه ای را 
کردن شــرف انســانی و اســالمی شــما بار آمده، به حکم  آن ها برای غارت شــما و پایمال 
خدای تعالی و قرآن مجید، به دور افکنید؛ و تفرقه افکنان از قبیل آخوندهای جیره خوار 
که ضرر اینان بر اسالم  و ملی گرایان بی خبر از اســالم و مصالح مســلمین را از خود برانید، 
کمتــر نیســت: اینــان اســالم را وارونه نشــان می دهنــد و راه را برای  از ضــرر جهانخــواران 

غارتگران باز می کنند.2

حضرت امام؟ق؟، برای حفظ وحدت بین شــیعه و ســنی، به عالمان و بزرگان مذهبی شــیعه و سنی 
کنند. برخالف این امر،  که از توهین به مقدسات و باورهای دینی یکدیگر اجتناب  توصیه می کردند 
که وحدت بین شــیعه و ســنی را مشــاهده می کردند، احســاس  برخی از آخوندهای وابســته، زمانی 
خطــر می کردنــد و توهین هایی به مذهب مقابل انتشــار می دادند تا از ایــن طریق بین پیروان دین 

کنند:  اسالم اختالف ایجاد 
مع األســف، بعضی از آخوندهای بســیار نافهم یا بســیار موذی در همیــن مقطع از زمان 
کردند و نسبت به شیعه و نسبت  کردند به چیزهایی نوشتن و رساله هایی پخش  شروع 
کردند؛ و این در یک همچو مقطعی  به ائمۀ شــیعه و نســبت به طریقۀ شــیعه جســارت 
کــه عقــالی طرفیــن، عقــالی مذاهب با هــم جمع شــدند و علمای مذاهب بــا هم جمع 
شــدند و می خواهنــد فکــر بکنند بــرای مصالح اســالم، در یک همچو مقطــع یک همچو 

1. صحیفۀ امام، جلد 19، ص 21.
2. صحیفۀ امام، جلد 19، ص 336.
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که در یک  کأّنه خطر برای آمریکا دیدند..آن آخوند احمقی  رساله هایی منتشر می شود، 
که  همچو مقطع از زمان به بعض مقدســات شــیعه جســارت می کند در صدد این است 
که بین  کسی پیدا بشود، آن هم یک چیزی بگوید، و موجب بشود  در مقابل او هم یک 
که دارد وحــدت ایجاد می کنــد اختالف ایجاد  مســلمین در یــک همچــو مقطــع از زمانی 

بشود.1

پ. جلوگیری از نفوذ اسالم در اقشار مختلف مردم
گســترش اســالم نــاب و اصیل در جهــان می داننــد و مانع نفوذ  ایــن افــراد منافــع خویش را در عدم 

اسالم بین مردم می شوند و از افزایش شمار مسلمانان واقعی هراس دارند: 

1. صحیفۀ امام، جلد 19، ص 50.

امام خمینی؟ق؟: جنگ ما جنگ اســالم اســت؛ علیه تمامی نابرابری های دنیای ســرمایه داری و 
کمان بی درد کشورهای اسالمی. کمونیسم، علیه خوش گذرانی های مرفهان و حا
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که مقدسین ساختگی جلوی نفوذ اسالم و مسلمین  امروز جامعۀ مسلمین طوری شده 
را می گیرند و به اسم اسالم به اسالم صدمه می زنند.1

ت. ترویج اسالم آمریکایی
روحانی نماها و مقدس مآب ها از جمله پیروان اســالم آمریکایی هســتند و برای ترویج آن و منســوخ 
شــدن اســالم نــاب همــواره تــالش می کنند. حضــرت امام؟ق؟ پیــروان و مرّوجــان اســالم آمریکایی را 

دشمنان پیامبر اسالم؟ص؟ می دانند: 
تحجر گرایان و مقدس نمایان... مرّوج اسالم آمریکایی اند و دشمن رسول اهلل.2

ث. تکفیر مسلمانان
کفر دادن به سایر مسلمانان است. آن ها برداشت  گی های این افراد تکفیر یا نسبت  یکی دیگر از ویژ
کنند را به ناخالص بودن و  که خالف آن عمل  کامل می دانند و  افرادی را  خود از اسالم را درست و 

انحراف از راه اسالم متهم می کنند: 
کرده ام، با قیافه ای حق به جانب و  گوشــزد  که خطر آنان را بارها و بارها  مقدس نماها را، 

طرف دار دین و والیت ]و[ همه را بی دین معرفی می کنند.3

ج. خدمت به سیاست های استعماری
مســتکبران و اســتعمارگران )از جمله، آمریکا(، برای پیشبرد اهداف و سیاست های خویش در سایر 
کار می گیرند. مقدس نماها و  کشــور برای اجرای مقاصد خویش به  کشــورها، افرادی را از داخل آن 
کمک قابل  کشــور  که به پیشــبرد سیاســت های مســتکبران در داخل  روحانی ها از افرادی هســتند 

توجهی می کنند: 
آمریکا و اســتکبار در تمامی زمینه ها افرادی را برای شکســت انقالب اســالمی در آســتین 
کــه خطر آنان را بارهــا و بارها  دارنــد. در حوزه هــا و دانشــگاه ها، مقدس نماهــا را ]دارنــد[ 
کرده ام. اینان با تزویرشان، از درون، محتوای انقالب و اسالم را نابود می کنند.4 گوشزد 

1. امام خمینی؟ق؟، والیت فقیه، پیشین، ص132.
2. صحیفۀ امام، جلد 21، ص 278.

3. صحیفۀ امام، جلد 21، ص 87.

4. صحیفۀ امام، جلد 21، ص 87.
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کشورهای اسالمی، جدایی دین از سیاست و عدم  ح های مســتکبران در  از جملۀ خواســته ها و طر
دخالــت روحانیــان در امــور سیاســی-اجتماعی اســت. آن ها خواهــان انزوای روحانیــان و محدود 

کردن آن ها به مسجد و منبر هستند: 
مؤسسات تبلیغاتی استعماری وسوسه کرده اند که دین از سیاست جداست و روحانیت 
کــرده و تحت تأثیر قرار  کند. متأســفانه عده ای باور  نبایــد در هیــچ امر اجتماعی دخالت 
که اســتعمارگران  کــه می بینیم. ایــن همان آرزویی اســت  گرفته انــد و نتیجــه ایــن شــده 
کنیــد، آثار همین  داشــته اند و دارنــد و خواهند داشــت. شــما به حوزه هــای علمیه نگاه 
کرد: افراد مهمل و بیکاره و تنبل و  تبلیغات و تلقینات اســتعماری را مشــاهده خواهید 

که فقط مسئله می گویند و دعا می کنند.1  بی همتی را می بینید 

ح به تنهایی میســر نیســت و همکاری روحانی های وابســته و درباری  کردن این طر اما اجرا و پیاده 
در این زمینه از ضروریات است: 

کمک و مساعدت روحانی نماهای  خودفروخته و  برای اجرای این نقشــه های شــوم، به 
کامل دارد و با همکاری آنان می خواهد مساجد و دیگر محافل اسالمی را  سرسپرده نیاز 
کند، مراسم مذهبی را تحت نظارت و مراقبت خود درآورد، و به حوزه های علمیه  قبضه 

دست یابد.2

ج. تحریف حّج واقعی
مراسم برائت از مشرکان از بزرگ ترین یادگارهای حضرت امام؟ق؟ برای زائران خانۀ خدا، ملت ایران، 
و مســلمانان جهان اســت. مفهوم و پیام این مراسم در جهان اســالم نفی قدرت های استکباری و 

سلطه جویی آن هاست.3 به تعبیر امام خمینی؟ق؟، 
کوبنده در  گری ها و اجتماعات زنــده و  مــا بایــد، بــا فریادها و دعوت هــا و تظلم ها و افشــا
که در رأس آن ها شیطان  مجمع مسلمین در مکۀ مکرمه، بت ها را بشکنیم و شیاطین را 
کنیم و طرد نماییم تا حّجِ خلیل اهلل و حبیب اهلل و ولی اهلل مهدی عزیز  بزرگ اســت رمی 
جیج!«4  َ  الْ

َّ
َقل

َ
ْکَثَر الّضجیُج َو ا

َ
گفته می شود: »ما ا  در حق ما 

ّ
را به جا آورده باشیم؛ و اال

1. والیت فقیه، پیشین، ص 131.
2. صحیفۀ امام، جلد 2، ص 489.

3. محمد محمدی  ری شهری، »فلسفۀ برائت از مشرکین«، میقات حج، تابستان 1372، شمارۀ 4، ص 39.
4. بحار االنوار، ج 24، ص 124، حدیث 1 .
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حّجــاج در ایــن مراسمنســبت بــه مســتکبران اظهــار بیــزاری می کننــد؛ امــا روحانی نمایــان دخالت 
حاجیان در امور سیاسی، آن هم در مراسم حج را، خالف حّج واقعی قلمداد می کنند: 

که فریاد مرگ بر آمریکا و اسرائیل و شوروی را خالف اسالم  حال باید به آن آخوند مزدور 
گفت: تأســی به رســول خــدا و متابعت از امــر خداوند تعالی خالف مراســم حج  می دانــد 
است؟ آیا تو و امثال تو آخوند آمریکایی فعل رسول اهلل )صلی اهلل علیه و آله و سلم( و امر 

خداوند را تخطئه می کنید؟1 

گون عبادی و  گونا که حج جنبه های  آن هــا حج را در امور ســادۀ عبادی خالصه می کننــد، در حالی 
سیاسی-اجتماعی دارد. 

کج فکرانی که فریضۀ بزرگ حج را محدود به یک ظاهر بی محتوا کرده و ذکر گرفتاری های 
کفر می شمارند، وابستگان  ع و تا سرحّد  کشــورهای اسالمی را برخالف شــر مســلمانان و 
کنــار جهان در این  گوشــه و  که از  که فریاد مظلومانی را  بــه حکومت هــای جابــر انحرافی 

گردیده اند زندقه و برخالف اسالم وانمود می کنند.2 مرکِز فریاد جمع 

ایشان در جایی دیگر بیان می دارند: 
کند متهم  کفر و شــرک را پیاده  آری، در منطــق اســتکبار جهانــی، هرکه بخواهد برائت از 
کفر  به شرک خواهد شد و مفتی ها و مفتی زادگان )این نوادگاِن َبلَعم باعوراها( به قتل و 
که  در  کفر و نفاقی  او حکم خواهند داد. باالخره، در تاریخ اسالم می بایست آن شمشیر 
لبــاس دروغین احرام یزیدیــان و جیره خواران بنی امیه )علیهم لعنة اهلل( برای نابودی و 
قتل بهترین فرزندان راســتین پیامبر اســالم-یعنی حضرت ابی عبداهلل الحســین )علیه 
الســالم(-و یــاوران باوفــای او پنهــان شــده بــود مجــدداً از لبــاس همــان میراث خواران 
ک و مطهر یاوران حســین )علیه الســالم( را در آن هوای  گلوی پا بنی ســفیان به در آید و 
کــه یزیدیان به  کنــد؛ و همــان اتهاماتــی را  کربــالی حجــاز و در قتلــگاه َحــَرم پــاره  گــرم در 
فرزندان راســتین اســالم زدند و آنان را »خارجی« و »ملحد« و »ُمشرک« و »َمهدور الدم« 

کردند، درست همان را به رهروان راه آنان وارد آورند.3  معرفی 

1. صحیفۀ امام، جلد 18، ص 92.
2. صحیفۀ امام، جلد 19، ص 21.

3. صحیفۀ امام، جلد 21، ص 76.
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امام خمینی؟ق؟ در خصوص عملکرد روحانی نمایان پیرامون غیر سیاســی نشــان دادن مراسم حج 
بیان می کنند: 

کعبۀ معظمه را به شــعار و  که قداســت خانۀ حق و  چه بســا جاهالن ُمتنّســک1 بگویند 
تظاهــرات و راه پیمایــی و اعالن برائت نباید شکســت و حج جای عبادت و ذکر اســت نه 
که مبــارزه و برائت و  کنند  میــدان صف آرایــی و رزم؛ و نیــز چه بســا عالمان ُمتهّتــک2 القا 
کار دنیاداران و دنیاطلبان بوده اســت و ورود در مســائل سیاسی، آن هم  جنگ و ســتیز 

در ایام حج، دون شأن روحانیون و علما می باشد.3 

گرامی اســالم؟ص؟ در مراســم حج نیز برائت خویش از مشرکان را اعالم  که پیامبر  این در حالی اســت 
کرده انــد. رفتــار روحانی نماهــا بــر اهــداف و مقاصــد قدرت هــای اســتکباری منطبق اســت و آنان از 
کنند. امام  ایــن طریق می خواهند از اتحاد مســلمانان در مســیر مبارزه با مظالم جهانــی جلوگیری 

خمینی؟ق؟ می فرمایند: 
خــدای تعالی و رســول عظیم الشــأن )صلی اهلل علیــه و آله( در روز حج بــزرگ ندا دادند و 
که خدا و رسول بری هستند از مشرکان: »َو أذاٌن ِمَن اهلِل َو َرسوِلِه إیل الّناِس  فریاد سر دادند 
ه.«4 در آن روز، خّط آمریکا و آخوندهای 

ُ
کَبِر أّنَ اهلَل َبریٌء ِمَن امُلشــِرکنَی َو َرســول َیوَم اَلّجِ األ

که فتــوا دهند )العیاذ بــاهلل( »خدا و  دربــارِی تأمین کننــدۀ منافع شــیطان بــزرگ نبودند 
رســول بر خالف مناســک حج دســتور داده و عمل می کنند و باید حج از این مســائل به 
کــه ولــی اهلل األعظم، امام عصر )عجل اهلل تعالی فرجه الشــریف( ظاهر  دور باشــد.« روزی 
کشند، همین  کافران فریاد  کعبه ندای عدالت سر دهند و بر خالف ظالمان و  شوند و در 

کنند و از ستمگران پشتیبانی نمایند.5 که او را تکفیر  آخوندها هستند 

1. جاهان زاهد.
2. عالمان پرده َدر )بی حیا(.

3. صحیفۀ امام، جلد 20، ص 315.
4. بخشــی از آیۀ 3 ســوره توبه: »در روز حج بزرگ، از جانب خدا و پیامبرش به مردم اعام می شــود که خدا و پیامبرش از مشــرکان 

بیزارند.«
5. صحیفۀ امام، جلد 19، ص 25.
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چ. تحریف قرآن و روایات
روحانی نماها و مقدس مآبان، برای رسیدن به اهداف خویش، آیات قرآن و حتی روایات را تحریف 
می کننــد و برداشــتی ناصــواب از آموزه هــای اســالمی ارائــه می دهنــد تا راحت تــر بتوانند بــه اهداف 

که امام خمینی؟ق؟ اعتقاد دارند:  خویش دست یابند. با توجه به همین موضوع است 
کردند برای حکومت های ضّد قرآنی،  کریم را وســیله ای  خودخواهــان و طاغوتیان قرآن 

و مفّسران حقیقی قرآن و آشنایان به حقایق را عقب زده ]اند[.1 

ایشان در جایی دیگر بیان می کنند:
که نقش قرآن به دست حکومت های جائر و آخوندهای خبیِث بدتر  کار به جایی رسید 
از طاغوتیان وســیله ای برای اقامۀ جور و فســاد و توجیه ستمگران و معاندان حق تعالی 

شد.2

در واقــع، خیلــی از روحانی نماهــا و آخوندهای دست نشــاندۀ جریان های طاغوتــی اطالع دقیقی از 
که امام  اســالم و فرامین ناب آن ندارند و صرفًا برداشــتی ســطحی و مادی از دین دارند؛ همان گونه 

خمینی؟ق؟ می فرمایند: 
که »بیایید به اسالم برگردید«  که ما را نصیحت می کنند  بعضی از این آخوندهاى دربارى 

این ها اسالم را نمی دانند چه است، این ها اسالم را جز خوردن چیزى نمی دانند.3 

ح. مخالفت با قیام و مبارزه
امام؟ق؟ اعتقاد دارند:

کــه مؤید آنان ]ســالطین[ و مخالف با رژیم اســالمی  آخوندهــاى دربــارِى از خــدا بی خبر 
کوشــش در هدم اســالِم پرخاشــگر بر ستمگران به سیرۀ رســول اهلل؟ص؟ و عَلم  هســتند و 

کردن اسالِم شاهنشاهی و ملوکی هستند...4 

1. صحیفۀ امام، جلد 21، ص 394.
2. صحیفۀ امام، جلد 21، ص 395.

3. صحیفۀ امام، جلد  13، ص 298 .
4. صحیفۀ امام، جلد  18، ص 5. 
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امــام ایــن افراد را انســان هایی مــزدور و توجیه کنندۀ ظلم ظالمان دانســته و دیگــران را از خطر آنان 
گاه می کنند:  آ

که در برابر ظلم و شرک و  تا به حال یک آخوند درباری یا یک روحانی وهابی را ندیده ایم 
کفر، خصوصًا در مقابل شوروی متجاوز و آمریکای جهانخوار، ایستاده باشد؛ همان گونه 
کــه برای یاری  کــه یــک روحانی وارســتۀ عاشــق خدمت به خدا و خلق خــدا را ندیده ایم 
کفر و شرک  پابرهنگان زمین لحظه ای آرام و قرار داشــته باشــد و تا ســرمنزل جانان علیه 

مبارزه نکرده باشد.1 

ایشان در جای دیگر می فرمایند: 
روحانیون متعهد اسالم باید از خطر عظیمی که از ناحیۀ علماى مزّور و سوء و آخوندهاى 
که این بی خبران هستند  دربارى متوجه جوامع اســالمی شده است سخن بگویند؛ چرا 

1. صحیفۀ امام، جلد 21، ص 120.

ه  و کشتار حجاج بیت اهلل الحرام(: دوباره  دست کثیف 
ّ

امام خمینی؟ق؟ )در مورد جمعۀ خونین مک
یفین در  کاران و سردمداران کشور عربستان و خائنین به حرمین شر یا یکا و اســرائیل از آســتین ر آمر

یزان و مهمانان خدا را نشانه رفت. ین مسلمانان و عز آمد و قلب بهتر
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که حکومت جابران و ظلم سران وابسته را توجیه و مظلومین را از استیفاى حقوق حقۀ 
کفر مبــارزان و آزادی خواهــان در راه خدا حکم  خــود منــع و در مواقــع لزوم به تفســیق و 

می دهند.1 

خ. معاوضۀ دین با دنیا 
روحانی و شــخصیت دینی و فکری مورد نظر اســالم آخرت خویش را فدای مادیات و جهان مادی 
نمی ســازد. بر اســاس اندیشــه های امــام خمینی؟ق؟، اســالم ناب محمــدی نیازمنــد عالمانی دینی 
که  که از دنیا به عنوان وســیله ای برای آبادانی آخرت خویش بهره ببرند. با این منطق اســت  اســت 

امام؟ق؟ توصیه می کنند: 
ج و از حوزه ها طرد  که دین را به دنیا می فروشــند از این لباس خــار آخوندهــاى دربــارى 

و اخراج شوند.2 

که دین خویش را با دنیا معاوضه می کنند می فرماید:  امام خمینی؟ق؟ در خصوص روحانیونی 
تمام دنیا کشته بشوند، این علفش سر جای خودش باشد. بسیار خوب، همۀ عالم هم 

م.«3  ُ نعاُم َو الّناُر َمثوًی لَ  األ
ُ

ُکل َکما َتأ ُکلوَن  کشته بشوند بشوند. این ها حیوان اند: »َیأ

کالن جامعۀ اسالمی بی تفاوت  که دینشان را به رفاه دنیا می فروشند نسبت به مسائل  آخوندهایی 
می شــوند و بــا اشکال تراشــی، خــود را از وادی مبــارزه بــا باطل و رســیدگی به امور جــاری مملکت و 
که این امر خالف آموزه های اســالمی اســت. ایــن موضوع در  مســلمانان جــدا می ســازند؛ در حالــی 

اندیشۀ امام؟ق؟ بازتاب یافته است: 
کنار نشسته و دخالت در امور اسالمی نمی کند، او بر خالف  که خیال می کند  آن مقدسی 

اسالم دارد رفتار می کند.4

د. نفاق
امام خمینی؟ق؟ آخوندهای درباری و مقدس نماها را منافق دانسته اند: 

1. صحیفۀ امام، جلد  20، ص 339.
2. والیت فقیه، پیشین، ص 137. 

3. صحیفۀ امام، جلد 2، ص 373.

4. صحیفۀ امام، جلد 18، ص286.
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یک آخوند دربارى صداى نفاق برمی دارد و فریاد نفاق انگیز می کشد.1 

کرده و اعتقاد دارند وظیفۀ مسلمانان در  ایشان در مقابله با آخوند های درباری تکلیف را مشخص 
گروه رسوایی آنان است؛ در این راستا می فرمایند:  برخورد با این 

گر این ها  گر آبرو دارند در بین مردم رسوا شوند، ساقط شوند. ا کرد تا ا این ها را باید رسوا 
در اجتماع ساقط نشوند، امام زمان را ساقط می کنند... این لباس شریف است، نباید 

کسی باشد.2  بر تن هر 

در بخشی از پیام امام خمینی؟ق؟ معروف به منشور روحانیت آمده است:
که عالوه بر اینکه باید مواظب القائات روحانی نماها  من به طالب عزیز هشدار می دهم 
کار آمــدن انقالبی نماهــا و به ظاهــر عقالی  و مقدس مآب هــا باشــند، از تجربــۀ تلــخ روی 
کــه مبادا  قم-کــه هرگــز بــا اصــول و اهــداف روحانیــت آشــتی نکرده اند-عبــرت بگیرند 
گذشــته تفکر و خیانت آنان فراموش و دلســوزی های بی مورد و ساده اندیشــی ها ســبب 

کلیدی و سرنوشت ساز نظام شود.3  مراجعت آنان به ُپست های 

نتیجه گیری پایانی
ک به ســوی اســالم  که فطرت های پا بررســی اندیشــه های حضرت امام خمینی؟ق؟ نشــان می دهد 
که مسیر  ناب محمدی و راســتین ســوق می یابند و انســان های آزاده خواهان چنین دینی هستند 
گســترده ای از  و راه ســعادت را به آن ها نشــان دهد و تا ســرمنزل مقصود همراه آن ها باشــد. طیف 
مســلمانان جهان و ملت ها خواســتار دین اصیل اند )که همان اســالم ناب محمدی اســت(. برخی 
ک، روحانیان و علمای دینی، مســتضعفان و  از ایــن حامیــان عبارت اند از: انســان هایی با فطرت پا

مظلومان. 
که از اسالم تحریف شده و آمریکایی حمایت می کنند، زیرا منافع  کسانی قرار دارند  در نقطۀ مقابل، 
که به عملکرد و فعالیت غیر  مادی و برنامه های دنیوی آن ها منطبق با دین تحریف شده ای است 
انســانی آن ها توجهی ندارد. آمریکا و قدرت های اســتکباری در رأس این حامیان قرار دارند و برخی 
گفتمان غیر اصیل اســالمی عبارت انــد از: منافقان، انجمــن حجتیه، مرفهان  دیگــر از حامیــان این 

1. صحیفۀ امام، جلد  15، ص 440 .
2. والیت فقیه )حکومت اسامی(، پیشین، ص146.

3. صحیفۀ امام، جلد 21، ص 258.
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کمان مســتبد، روحانی نماها  بــی درد و مادی گراهــا، راحت طلبان و شــخصیت های بی تفــاوت، حا
و مقدس نماهــا. ایــن طیف هــای حامــی اســالم آمریکایــی دیــن را ابــزاری بــرای مرتفــع ســاختن 
خواســته های خود می دانند و بر اســاس عقالنیت ابزاری و منافع مادی خویش به دین می نگرند و  

دین برای آن ها بازیچه ای بیش نیست!
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