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توضیح ضروری جلد سوم

م سم اهلل الرحم�ن الرح�ی �ب

ــوازم جهاد  لـ و  اهمیت  -ازجــمــلــه،  بــه مباحث مختلفی  کــتــاب،  اوِل  در جلد 
 تبیین- اشــاره و در جلد دوم نیز به یکی از سرفصل های نیازمند تبیین یعنی 

»الف( تبیین اصول و امهات تبیین« پرداخته شد.

اما ۲ سرفصل دیگر این بخش یعنی »موضوعات نیازمند تبیین« باقی مانده 
: است که آن دو عبارت اند از

ب( تبیین واقعیت های میدان

اول: ظرفیت ها که به یک موضوع یعنی »نقش جوان« اشاره می شود.

دوم: چالش ها که به دو موضوع »تحریف« و »نفاق« خواهد پرداخت.

ج( تبیین نقاط امیدبخش نظام 

که در این قسمت نیز به ۵ موضوع اشاره خواهد شد. ان شاء اهلل
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بخش سوم

موضوعات نیازمند تبینی

الف( اصول و امهات تبیین

ب( واقعیت های میدان

ج( نقاط امیدبخش

رجوع شود به جلد دوم





...
جـــــــــــــــــــوانـــــــــــــــــــان1

این فصل از کتاب »جهاد امید آفرین« اثر حجت االسالم راجی استخراج شده است.  .1

ظرفیت ها





یکی از فرصت های بی نظیر در زندگی انسان که خدا فقط یک بار آن را به انسان 
هدیه می دهد، فرصت جوانی است. جوانی، فینال زندگی انسان است. جوانی 
یک قطعه کوچکی از تجربه بهشتی زندگی کردن است. چون آدم ها در بهشت 

همه جوان هستند. 

اگرچه در نگاه اکثر جامعه ما، جوانی معادل بیکاری و بی مسئولیتی است اما 
خداوند متعال بزرگ ترین مسئولیت جهان را بر دوش جوانان قرار داده است 
یعنی نجات عالم بشریت.1 ضــروری اســت که نگاه همه جامعه مــا، اعــم از 
خانواده ها و والدین و همچنین مسئولین کشور به فواید حضور نسل جوان ارتقا 
پیدا کند. این مسئله نیازمند تبیین جدی است. از لزوم اعتماد خانواده ها به 
جوانان و تربیت آنان برای برداشتن بارهای مهم جامعه و همچنین استفاده از 

نشاط جوانان در مأموریت های کشور از ضروریات این موضوع است.

 جوان هستند، این جوانان چه ویژگی هایی 
ً
اگر اصحاب امام زمان؟جع؟ اکثرا

باید داشته باشند که خدا این مسئولیت بزرگ را بر دوش آن ها قرار داده است؟ 
یکی از احتماالتی که درباره آیه ۵4 سوره مائده بیان شده است، احتمال تطبیق 
با یاران امام زمان؟جع؟ است؛ خداوند متعال در این آیه شش ویژگی جوانان 

انقابی پای رکاب امام زمان؟جع؟ را این گونه بیان می کند، می فرماید:

 
ُّ

َقل
َ
اِد َو أ ِح ِف الّزَ

ْ
ل ْو َكاْلِ

َ
َعْيِ أ

ْ
ُكْحِل ِف ال

ْ
 َكال

َ
 ِفهِيْم ِإّل

َ
َقاِئِ َشَباٌب َل ُكُهول

ْ
ْصَحاَب ال

َ
امیر المومنین؟ع؟ فرمودند: »ِإّنَ أ  .1

ُح؛ یاوران امام مهدی؟جع؟ جوان اند و پیری در آن ها نیست، مگر به اندازه سرمه چشم یا به 
ْ
ل اِد اْلِ الّزَ

اندازه نمک در غذا و کمترین چیز در غذا، نمک است« .)غیبت نعمانی،ص316(



16

م(
سو

لد 
)ج

ن 
قرآ

ور 
با ن

ن 
بیی

ت

ِی 
�ت
أْ
�  �ی

َسْو�نَ ِه �نَ ِ �ن کْم َع�نْ د�ی  ِم�نْ
َ

ّد ْر�تَ وا َم�نْ �ی َم�نُ
آ
�نَ ا �ی �ن

َّ
َه� ال �ی

أَ
� ا >�یَ

ی 
َ
َعل �تٍ  ِعرنَّ

أَ
ا �نَ  �ی ِم�ن ُموأْ

ْ
ال ی 

َ
َعل �تٍ 

َّ
ل دنِ

أَ
ا ُه  و�نَ ِح�بُّ �ی َو  ُهْم  ِح�بُّ �ی ْوٍم  �تَ �بِ ُه 

َ
الّل

ٍم  ْوَمهتَ لا�أِ
َ
و�نَ ل ��نُ حن ِه َو لا �ی

َ
ِل الّل �ی �ِهُدو�نَ �نی َس�ب حب �نَ �ی ر�ی کا�نِ

ْ
ال

م<1  ُه واِسٌع َعل�ی
َ
�ُء َو الّل سش ِه َم�نْ �ی �ی �ت وأْ ِه �ی

َ
ُل الّل �نْ ِلَک �نَ دن

ای کسـانی کـه ایمـان آورده ایـد! هـر کـس از شـما، از آییـن خـود بازگـردد، )بـه خدا 
زیانـی نمی رسـاند(؛ خداونـد جمعّیتـی را مـی آورد کـه آن هـا را دوسـت دارد و آنـان 
)نیز( او را دوسـت دارنـد، در برابـر مؤمنان متواضـع، و در برابر کافران سرسـخت و 
نیرومندنـد؛ آن ها درراه خدا جهاد می کنند، و از سـرزنش هیچ مالمتگری هراسـی 
ندارند. این، فضل خداسـت که به هر کـس بخواهد )و شایسـته ببیند( می دهد؛ 

و )فضل( خدا وسیع، و خداوند داناست.

زمانی که آیه به اینجا می رسد مسلمانان از پیامبر؟لص؟ سؤال می کنند که آنان 
: هذا وَذُووُه،.2 

َ
چه قومی هستند َفَضرَب بیده عیل عاِتِق سلماَن، فقال

گذاشتند ی ترمودند: سلمان ی هم یطنان ای مصداق  دسف ریو شانه سلمان 
این آیه هستند.

آری اگر این آیه برای آخرالزمان است، باید به یکی از ویژگی های آنان دقت 
ــاران حضرت مهدی؟جع؟ همه  ویــژه ای شــود و آن جــوان بــودن آن هــاســت. ی
جوان اند و تعداد یاران سالمند او بسیار اندک است. حضرت علی؟ع؟ در اشاره 

به این نکته فرموده است: 

»یاران حضرت قائم همگی جوان هسـتند و سـالخورده ای در میانشـان نیسـت؛ 
مگر به سـان سـرمه در چشـم یا نمک در غذا و کمترین توشـۀ همراه انسان نمک 

است )کنایه از مقدار بسیار اندک پیران(.«3

اینکه چرا بیشتر یاران آن حضرت جوانان هستند شاید علل گوناگونی داشته 

مائده،54.  .1

ِیی 
�ت
أْ
�  �یَ

َسْو�نَ ِه �نَ ِ �ن م  َع�نْ ِد�ی
ُ
ک  ِم�نْ

َ
ّد ْر�تَ َ وا َم�نْ �ی َم�نُ

آ
�نَ ا �ی ِ �ن

َّ
َه� ال ُّ �ی

أَ
� ا  عن هذِه اآليِة: >�ی

َ
وَي أّن النيّب؟لص؟ ُسئل مجمع البیان: ُر  .2

ّيا  ر
ُ
قا بالّث

ّ
يُن ُمَعل كاَن الّدِ : لو 

َ
ّ قال ُ

: هذا وَذُووُه، ث
َ

ُه ...< َفَضرَب بَيده عیل عاِتِق سلماَن، فقال و�نَ ِح�بُّ ُ ُهْم َو �ی ِح�بُّ ُ ْوٍم �ی �تَ ُه �بِ
َ
الّل

 ِمن أبناِء فارَِس.
ٌ

ُه رِجال
َ
َتناَول

َ
ل

غیبت نعمانی، ص315، ب 21، ح 10؛ فیض کاشانی، نوادر االخبار، ص270.  .3
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باشد. ممکن است یکی از این دالیلش روحیۀ پاک و بی آالیش جوان باشد که 
با صراحت حق را مطالبه می کند و درراه رسیدن به حق پاک باز است. جوان با 
شورونشاط به دنبال انجام مسئولیت خویش و شیفتۀ فضایل و سیرت زیبای 

حضرت مهدی؟جع؟ است.

جـــوان محبوب خــداونــد اســت و خــدا رابــطــه خــوبــی بــا جــوان هــا دارد. امــام 
صادق؟ع؟ فرمود: 

ٍة  ـّنِ یف صـوَر »إّنَ أَحـّبَ اخَلالِئـِق إیَل اهّلِل َتعـایل شـاّبٌ َحـَدُث الّسِ

ـذی 
َّ
ک ال ـُه یف طاَعـِة اهّلِل َتعـایل، ذا

َ
 َشـباَبُه و َجال

َ
َحَسـَنٍة، َجَعـل

: هـذا َعبدی َحّقا«.
ُ

يباِهی اهّلُل َتعایل ِبـِه َمالِئكَتُه، َفیقول
و  کم سـال  نـزد خداونـد، جـواِن  آفریـدگان  کـه دوست داشـتنی تریِن  به راسـتی 
خوش سـیمایی اسـت کـه جوانـی و زیبایـی اش را در راه فرمان بـری از خداونـد 
بزرگ، قرار داده اسـت. آن که خداوند بزرگ بـه وی نزد فرشـتگان افتخار می کند 

و می فرماید: »این، بنده حقیقی من است«.1 

پیامبران نیز در سن جوانی به پیامبری مبعوث شدند.

بعثت پیامبران در جوانی
پیامبر اکرم؟لص؟ می فرمایند: 

«؛2
ً
 إل شـاّبا

ً
»ما َبَعَث اهّلُل نبًيا

خداوند هیچ پیامبری را جز در جوانی مبعوث نکرد. 

حضرت ابراهیم؟ع؟ نمونه ای از پیامبران جوان بود. 

اعالم الدین، ص 120.  .1

حکمت نامۀ جوان، محمد محمدی ری شهری؟هر؟، ص60، به نقل از کنز العمال، ج11، ص475، ح   .2
.32233
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خداوند در قرآن دراین باره می فرماید:

ُم<؛1  َراِه�ی ْ �ب ُ� اإِ
َ
�ُل ل �تَ کُرُهْم �ی

دنْ �تًی �ی � �نَ وا َسِمْع�نَ
ُ
�ل >�تَ

)گروهی( گفتند: »شـنیدیم جوانی از )مخالفت با( بت ها سخن می گفت که او را 
ابراهیم می گفتند.« 

همچنین خداوند دربارۀ حضرت موسی؟ع؟ می فرماید: 

ِلک 
ًم� َوکدنَ

ْ
�ُ� ُحکًم� َوِعل �نَ �ی

�تَ
آ
َوی ا ُ� َواْس�تَ

َ
ّد ُ سش

أَ
عنَ ا

َ
ل � �بَ

ّمَ
َ
>َول

<؛2  �نَ �ی ُمْحِس�نِ
ْ
ی ال ِ رن

ْ حب
�نَ

کـه بـه مرحلـۀ بلـوغ و قـوت رسـید مـا حکـم و علـم بـه او دادیـم و  و هنگامـی 
این چنین نیکوکاران را پاداش می دهیم.

امام صادق؟ع؟ ذیل این آیۀ قرآن می فرمایند: 

َة َسـَنًة َواْسَتَوی  اِنَ َعْشَر َ َ
ُه ث

ُ
ُشـّد

َ
 أ

َ
َوی< َقال ُ� َواْس�تَ

َ
ّد ُ سش

أَ
عنَ ا

َ
ل � �بَ

ّمَ
َ
»>َول

َتَحی«.3 
ْ
ال

ُه« یعنـی بـه رشـد رسـیده بـود و هجده سـاله بـود و »اْسـَتَوی« یعنـی ریـش 
َ

»اُشـّد
درآورده بود.

؟لص؟ جوان گرایی در سیرۀ پیامبر
؟لص؟ الف: نخستین نمایندۀ پیامبر

پس از دیدار دیازده نفر از اهالی مدینه با رسول خدا؟لص؟ در عقبۀ نخسف که 
گــریه به مدینه  منجر به پذیرش اســام ی بیعف آنــان با پیامبر؟لص؟ شد، این 
بازگشتند؛ تا اینکه با تبلیغات آنان، اسام در خانه هاو انصار آشکار شد. انصار 

انبیاء، 60.  .1

یوسف، 22.  .2

البرهان فی تفسیر القرآن، ج4، ص261.  .3
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مردو را با نامه او به حضور رسول خدا؟لص؟ ترستادند ی تقاجا کردند که تردو 
را نزد ما بفرسف تا احکام دین ی قرآن به ما بیاموزد.1

ج  که پیشواو بــزرگ اســام تصمیم می گرتف به خار ایــن نخستین بــارو بــود 
باید  می شد  انتخاب  که  تــردو  اســف  بدیسی  بفرستد.  رسمی  نمایندۀ  مّکه  از 

ازهرجسف شایستگی هاو الزم را براو این مأموریف حّساس می داشف.

پیامبر خدا؟لص؟ از میان همۀ مسلمانان آن ریز مصعب بن ُعَمیر را به نمایندگِی 
خود برگزید. پیامبر خدا؟لص؟ ُمصعب بن ُعَمیر را به مدینه گسیل داشف که جوانی 

کم سن یسال ی از حاتظان ی قاریان قرآن بود ی بسیارو از قرآن را آموخته بود.

مصعب در خانۀ اسعد بن زراره تــرید آمــد. ای هــرریز از خانه بیرین می رتف ی به 
خانه ها ی قبایل انصار مراجعه می کرد ی ایشان را به پذیرش اسام دعوت می کرد 
ــان قــرآن می خواند. مــردم یکی یکی یا دیتــادیتــا مسلمان می شدند؛  ــراو آن ی ب
آن چنان که اسام در تمام خانه هاو انصار آشکار شد ی قسمف هاو باالو مدینه 
هم به جز چند خانواده از قبیلۀ ایس، که خطمٔه ی یائل ی یاقف بودند، مسلمان 
شدند. مصعب براو آنان قرآن می خواند ی احکام دین را به ایشان آموزش می داد.

این جوان باایمان ی ُپرشور ی باتدبیر مأموریف خود را به خوبی انجام داد. طولی 
نکشید که همۀ اقشار مدینه، به خصوص نسل جوان، دعوت ای را پذیرتتند ی 
که به امامف ای نماز جمعه در مدینه  کسی اسف  مسلمان شدند. ای نخستین 

اقامه شد.

ج جسف  سال بعد مصعب بن عمیر به همراه هفتاد نفر از مسلمانان ایس ی خزر
به جاآیردن مراسم حج ی نیز دیدار با رسول خدا؟لص؟ از مدینه بیرین آمد. ای 
پس از یرید به مکه مخفیانه به حضور پیامبر؟لص؟ رسید ی خبر اسام آیردن 
مردم مدینه را به اطاع حضرت؟لص؟ رساند. این خبر شادو رسول خدا؟لص؟ 

را در پی داشف.2

ج3،  ــوزی،  ج ابــن   الملوک،  و  األمــم  تاریخ  فی  المنتظم  ص88؛  ج3،  ابــن  سعد،  الکبری،  الطبقات   .1
ص194.

الطبقات الکبری، ابن سعد، ج3، ص87 و 88.  .2
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ب: نخستین فرماندار مک

اندکی بعد از فتح مّکه جنگ ُحنین پیش آمد و به ناچار پیامبر خدا؟لص؟ و 
سربازانش باید از مّکه خارج می شدند و به سوی جبهۀ جنگ می رفتند. چون 
مّکه به تازگی از دست مشرکان خارج شده بود باید فرماندار الیق و باتدبیری 
بـــرای ادارۀ آن تعیین مــی شــد کــه بــه امـــور شهر مــّکــه رســیــدگــی کند کــه مرکز 
جزیرهٔ العرب و موردتوّجه عموم قبایل و اقشار مختلف مردم بود. عاوه بر این 
جلوی بی نظمی هایی را بگیرد که ممکن بود دشمنان در غیاب پیامبر؟لص؟ به 

وجود آورند.

پیامبر خدا؟لص؟ از میان همۀ یاران، جوان ۲1 ساله ای را به نام »َعّتاب بن اسید« 
برای این مسئولیت بزرگ برگزید1 و دربارۀ اهّمیت این مسئولیت خطاب به او 
 ] فرمود: »ای َعّتاب! می دانی تو را بر چه کسانی گماشتم؟ تو را بر مردمان ]شهِر
خدای عّزوجل گماشتم و اگر برای آنان بهتر از تو سراغ داشتم او را بر ایشان 

می گماشتم.«2

بدیهی است که انتصاب جوانی ۲1 ساله به فرمانداری مّکه، موجب رنجش 
خاطر و آزردگی بزرگان مّکه می شد. پیامبر خدا؟لص؟ برای پیشگیری از اعتراض 

آنان در پایاِن نامۀ مفّصلی خطاب به مردم مّکه نوشت: 

»کسی در نافرمانی از او به کمِی سّنش استدالل نکند؛ زیرا بزرگ تر شایسته تر 
نیست؛ بلکه شایسته تر بزرگ تر است.«3

در طول دوران  و  بود  مّکه  فرماندار  پیامبر؟لص؟  آخر عمر  تا  َعّتاب بن اسید 
مأموریت خود به خوبی از عهدۀ این مسئولیت بزرگ برآمد.4

انساب االشراف، بالذری، ج1، ص365.  .1

اسد الغابه فی معرفة الصحابة، ابن اثیر؛ ج3، ص452.  .2

تفسیر االمام حسن العسکری علیه السالم، ص555 - 556.  .3

الطبقات الکبری، ابن سعد، ج6، ص5.  .4
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ج: جوانی هجده ساله فرمانده نبرد با رومیان

پیامبر خدا؟لص؟ در واپسین روزهــای عمر شریفشان فرمان آماده شدن مردم 
برای جنگ با روم را صادر فرمود و دستور داد که مسلمانان به سرعت جهت این 

امر آماده شوند.

آن حــضــرت؟لص؟ اســامــه پسر زیــد را بــه فرماندهی ایــن لشکر برگزید و به 
او دستور داد که لشکر را تا مرز بلقاء و ارزروم در فلسطین ببرد و با دشمنان 
خدا بجنگد. تمام افسران ارشــد فرماندهان سپاه اســام و بزرگان مهاجران و 
انصار ازجمله ابوبکر و عمر و ابوعبیده جراح و سعد بن ابی وقاص و ابواألعور 
همراه گروهی دیگر از مهاجران و انصار مانند قتاده بن نعمان و سلمه بن اسم 
در این لشکر عظیم گردآمده بودند. برای فرماندهِی چنین سپاهی بی تردید 
باید الیق ترین افسران انتخاب می شد. پیامبر اسام؟لص؟ اسامٔه بن زید را - که 

جوانی هجده ساله بود - طلبید و فرماندهِی لشکر را به او واگذار کرد.

 در شرایط 
ً
این اقدام پیامبر؟لص؟ برای بسیاری از اصحاب بزرگ او، خصوصا

که  گــشــودنــد  ــا قابل قبول نــبــود. درنتیجه زبـــان بــه اعــتــراض  سیاسی آن روزهـ
پیامبر؟لص؟ جوانی کم سن وسال را بر مهاجران سابقه دار می گمارد.

پیامبر خدا؟لص؟ درحالی که از این سخن به خشم آمده بود َبر فراز منبر رفت 
و بعد از حمد و ثنای الهی فرمود: »همانا مردم به فرماندهِی اسامه زخم زبان 
زدند. آنان پیش ازاین نیز نسبت به فرماندهِی پدر اسامه چنین کرده بودند؛ 
دوست داشتنی ترین  از  اسامه  و  بودند  فرماندهی  شایستۀ  دو  آن  درحالی که 

خاندان ها در نزد من است. شمارا نسبت به اسامه به نیکی سفارش می کنم.«1

توجه پیامبر؟لص؟ به جوانان در نوع خود بی نظیر است.

الطبقات الکبری، ابن سعد، ج3، ص145 و 146.  .1
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فرماندهان جوان در دوران دفاع مقدس
بسیاری  اعتماد  به جــوانــان  امــام خمینی؟هر؟  نیز حضرت  در دوران معاصر 

داشتند. اکثر فرماندهان جنگ جوان بودند. 

- شهید کاوه فرمانده تیپ ویژۀ شهدا ۲1 ساله بود.

کــه از ســوی حاج قاسم  - حــاج یونس زنــگــی آبــادی فرمانده تیپ امــام حسین؟ع؟ 
سلیمانی منصوب شد ۲1 سال بیشتر نداشت.

- مهدی زین الدین در ۲1سالگی مسئول واحد اطاعات و عملیات سپاه پاسداران در 
دزفــول و سوسنگرد شد و چندی بعد به فرماندهی لشکر علی بن ابی طالب؟ع؟ 

منصوب شد.

ــش، حـــاج احــمــد کــاظــمــی، حـــاج حسین عــلــم الــهــدی،  ــ - شهید عــلــیــرضــا مــوحــد دان
محمدابراهیم همت فرمانده لشکر محمد رســول اهلل؟لص؟، حمید باکری جانشین 
لشکر ۳1 عاشورا، حسن باقری قائم مقام فرمانده نیروی زمینی سپاه، محسن رضایی 
فرمانده سپاه پاسداران در دوران جنگ تحمیلی، مهدی باکری فرمانده لشکر ۳1 
المستقیم، محمد بروجردی  عاشورا، سید محسن صفوی فرمانده قرارگاه صــراط 
فرمانده سپاه کردستان، و محمد جهان آرا که شکست حصر آبادان مرهون تاش و 
مجاهدات او و یارانش بود و بسیاری از فرماندهان همگی در ابتدای جنگ تحمیلی 
۲۵ تا ۲۶ ساله بودند و نشان دادنــد از پس این مسئولیت بسیار مهم برمی آیند. 
اغلب شهدای دفــاع مقدس نیز در سنین جوانی بودند، 44درصــد بین 1۶ تا ۲۰ 
سال سن داشتند، ۳۰درصد بین ۲1 تا ۲۶ سال و ۸درصد بین ۲۶ تا ۳۰ سال. یعنی 
۸۲درصد از شهدای جوان بودند اکنون نیز باید همان گونه باشد و به جوانان بیش 

از گذشته اعتماد شود و آنان مسئولیت ها را به عهده گیرند.

مقام معظم رهبری؟بد؟ می فرمایند:

نیریهایی  کشور،  سرتاسر  در  نکنید.  غفلف  کفایف  با ی  مخلص  نیریهاو  »از 
که ماها باشیم، شناخته شده نیستند، اما  که او بسا براو مرکزنشینان  هستند 
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کفایف ی اخاص الزم را دارند. این ها را در چرخه کارها قرار دهید ی از نیرییشان 
استفاده کنید.«1

جوان گرایی در عصر حاضر
ناو  ساخت   ، کشور جــوانــان  از  استفاده  به واسطه  شاهکار  خلق  از  نمونه ای 

جماران است. 

سید جعفر رحیمی، مدیر پروژه ساخت ناوشکن جماران روایت می کند:

کید ریو  گرتف. هــدف، ساخف نــای جــمــاران بــود. بیشتر تأ ــریژه مــوج شکل  پ
گر رعایف نمی شد، سوانحی اتفاق می اتتاد که کل پریژه  ایمنی کار بود؛ چون ا
را زیر سؤال می برد. به هرحال ما مجوزهاو الزم را گرتتیم ی براو تسلیحات ی 
تجسیزات قــرارداد بستیم. ازجمله با شرکف پیل استیک ترانسه براو موتور، 
زیر  زد  ترانسه  آخــر،  در  مــوتــور.  کنترل  سیستم  ی  پــریانــه  شاتف،  جعبه دنده، 
قــرارداد ی کار را چند سال عقب انداخف. در نسایف مجبور بودیم این قطعات 

را خودمان بسازیم.

کمک  کارخانه ی آزمایشگاه ما. از دانشگاه ها ی صاایران2  همه ایران شده بود 
گرتتیم. باید از همه ظرتیف هاو داخل، استان به استان استفاده می کردیم 
که داراو سامانه هاو پردازش  ی باالخره ساختیم. ما توانستیم نایو بسازیم 
کتیکی سطحی، زیرسطحی ی هوایی بود. قدرت زیادو  رادارو، رادارهــاو تا
کنترل آتش داشــف، مجسز به انــواع سامانه هاو اژدراتــکــن ی توپ هاو  بــراو 

دریایی پیشرتته بود.

ترید  ی  برخاسف  عرشه اش  ریو  می توانسف  هم  بالگرد  این ها  همۀ  کنار  در 
نایشکن  اتتتاح  ریز  در  آقا  کردند.  اتتتاح  انقاب  رهبر  را  ما  نای  باشد.  داشته 
جماران ترمودند: »امــریز بــراو من ریز شیرین ی دل پسندو بــود؛ نه تقط به 

بیانات در دیدار استانداران سراسر کشور، 1384/12/08.  .1
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3331 

صنایع الکترونیک ایران.  .2
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خاطر اینکه یک تریند رزم نای به نایگان دریایی ارتش جمسورو اسامی ایران 
اتزیده شد که این البته دستایرد باارزش ی مسمی اسف؛ بلکه بیشتر ازاین جسف 
کارکنان جوان ی هوشمند ی دانشمند ما در این بخش از نیریهاو مسلد،  که 
نتیجه امــیــد، اعتماد ی توکل خــودشــان را بــه چشم دیــدنــد ی ایــن آن هــا را بر 
کار این اسف، اساس  کرد. اساس  گام هاو بلند دیگر مصمم خواهد  برداشتن 
کار این اسف که نیریو انسانی ما خود را ی توانایی هاو خود را قدر بداند ی آن ها 

را بشناسد.«1

اقدامات جوانان ایرانی در بخش های مختلف، گاه شگفتی ناظران بین المللی 
را به همراه داشته است. دکتر غام رضا آقازاده، رئیس سابق سازمان انرژی اتمی 

خاطره زیبایی در این زمینه تعریف می کند:

که ادیاردی نام داشف  البرادعی آمده بود نطنز براو بازدید؛ پیرمردو  همراه 
که قطعات سانتریفیوژ را با  ی متخصص سانتریفیوژ بود. نمایشگاهی داشتیم 
ریش هاو ساختشان در ایران نمایش می داد. ادیاردی با تعجب نگاه می کرد. 
که رسید،  پر بود از پرسش ی مدام سؤال می پرسید. این قطعه ها به اسکوپ 
ایــران براو  هــاج ییاج ماند. اسکوپ قطعٔه حساسی بود ی ساخته شدنش در 
جوان هاو  ساخته اید؟«  چطور  را  »ایــن  پرسید:  نبود.  شدنی  تصور  ادیاردی 
بیسف یچند سالٔه ما پاسخ ادیاردی را می دادند. پیرمرد دتترچه اش را درآیرده 
کشیده بــود ی  ــی داد. الگوو اسکوپ را ادیاردی در اریپــا  بــود ی نشان بچه ها م
اسکوپ  ساخف  ترمول هاو  ی  محاسبات  به  رسیدن  بــود.  رسانده  نتیجه  به 
در ایــران، برایش شگفف آیر بود. ریز بعد، البرادعی تسران بود براو دیــدار با 
از دانش  در نطنز دیدیم، مرحله او  ما  »آنچه  بود:  گفته  البرادعی  مسئولین، 

اسف که بیشتر از هفف هشف کشور دنیا ندارند.«2

. امواج اراده ها، گوشه ای از اراده و توان ایرانی به سمت خودکفایی و پیشرفت، گردآوری و تدوین میالد  1
حبیبی و پژمان عرب، ص 92.

همان، ص 130.  .2
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این فصل از کتاب »راه های نفوذ دشمن« اثر حجت االسالم راجی استخراج شده است.  .1

1
چالش ها





همه ما با عکس هایی که انسان را دچــار خطای چشم کند مواجه شده ایم. 
همان طور که چشم انسان خطاهایی دارد، ذهن انسان هم گاهی دچار خطا 
می شود. یعنی عکس ذهنی من از واقعیت، با واقعیت یکی نیست. خطای 
ذهنی یعنی بین آنچه در واقعیت و حقیقت وجــود دارد با آنچه که من از 
واقعیت دریافت و درک کردم مطابقت نداشته باشد و من از درک واقعیت 

منحرف شده باشم. 

در طول تاریخ همیشه جریانی وجود داشته که نمی خواسته انسان ها حقیقت 
را درک کنند. چــون درک حقیقت بــه ضــرر آن هــا تمام مــی شــده عکس ذهنی 
آدم هــا را از واقعیت تغییر داده، یا زیبایی ها را سیاه نمایی کــرده؛ یا زشتی ها 
را سفیدنمایی کرده است. به این فاصله افتادن بین حقیقت و ما »تحریف و 

انحراف« گفته می شود. 

قرآن کریم دست این جریان را رو می کند و می فرماید: 

ُه  و�نَ �نُ َحّرِ ّمَ �ی
ُ ِه �ش

َ
ْسَمُعو�نَ کلاَم الّل ُهْم �ی �تٌ ِم�نْ ر�ی ْد ک��نَ �نَ >�تَ
> ُمو�ن

َ
ْعل وُ� َو ُهْم �ی

ُ
ل ْعِد م� َع�تَ َ ِم�نْ �ب

عـده ای از آنـان، سـخنان خـدا را می شـنیدند و پـس از فهمیـدن، آن را تحریـف 
می کردند، درحالی که علم و اطالع داشتند.1

بقره، آیه 75.  .1
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اثر تحریف همانند سمی است که ذهن مخاطبین را آلوده می کند و به وسیله 
روایــت نــادرســت حقایق، نظام فکری فــرد را بــه صــورت ناصحیح پایه گذاری 
می کند. در این صــورت دیگر نمی توان انتظار داشــت که چنین فــردی بتواند 
تحلیل درست و سپس حرکت درستی در جامعه داشته باشد. درواقع تحریف، 
برای خلع ساح جریان عمومی جامعه استفاده می شود. از قدم های اصلی در 

جهاد تبیین، مبارزه با جریان تحریف با تاش برای انتشار حقیقت است.

یف؛ اسلحه دشمن تحر
آیه ای که بیان شد درباره دشمنی یهود، با پیامبر؟لص؟ است. آن ها که منتظر 
آمدن پیامبر؟لص؟ بودند، چطور تبدیل به دشمن ترین دشمنان شدند. خیلی 
باید ذهن خودمان را مراقبت کنیم، شبیه مراقبت از جیب خودمان که مبادا 

کسی دست در ذهن ما بیندازد و انحرافی از واقعیت برای ما ایجاد کند. 

یفات دشمن نمونه هایی از تحر
یف در صدر اسالم  الف( نمونه ای از تحر

اولین کاری که معاویه انجام داد، دست به تحریف روایات زد. بعضی از روایات 
را تحریف کرد، مردم هم باور کردند. مثًال روایتی بود که: »إذا رأيمت معاوية عیل منبری 
فاقتلوه.« )اگر روزی معاویه را بر منبر من دیدید، او را بکشید.(1 معاویه این را عوض 
کرد؛ فاقتلوه را فاقبلوه کرد: »إذا رأيمت معاوية عیل منبری فاقبلوه« )اگر روزی معاویه را بر 
منبر من دیدید، او را قبول کنید(2 چقدر هم راحت مردم این جریان را قبول کردند و 

برایشان حل شده بود! از بعضی از این تحریف ها آدم تعجب می کند.

تهذیب التهذیب، ج1، ص637؛ وقعة صّفین، ص221 و 216.  .1

عالمه امینـی، الغدیر فی الکتاب و السنه و االدب ، ج1، ص145و 147. عاّلمه سید مرتضی عسکری   .2
برخی از این روایات را آورده است: عبداهّلل بن سبأ و اساطیرأخری، چاپ پنجم، بیروت، دارالزهراء، 

1403، ج2، ص161و164.
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؟لص؟؛ فضیلت معاویه نفرین پیامبر
این تحریف ها امروزه نیز ادامه دارد؛ مثل روایتی که همه می دانند در مذمت 
معاویه است که روزی پیامبر اکرم ؟لص؟ ابن عباس را به دنبال معاویه فرستادند 
تا بیاید و برایشان بنویسد. ابن عباس او را یافت که غذا می خورد. بازگشت 
و به پیامبر؟لص؟ خبر داد. حضرت دوبــاره او را فرستادند، بازهم ابن عباس 
دید که او مشغول خــوردن است. تا سه مرتبه این رفت وآمد رخ داد. باالخره 
شَبَع اهّلُل َبطَنه« )خدا هرگز شکمش را سیر نکند(1 از 

َ
پیامبر؟لص؟ فرمودند: »ل ا

این نفرین پیامبر؟لص؟ معاویه هیچ وقت سیر نمی شد. این واضح بود.

اما زمانی که جریان تحریف راه بیفتد می تواند نفرین را به یک فضیلتی بزرگ 
تغییر دهد:

ابن کثیر این ریایف را در قسمف تضائل معاییه می آیرد ی می گوید: معاییه با این 
دعا در دنیا ی آخرت بسره مند شد. یقتی در شام امیر شد، در ریز هفف مرتبه غذا 
می خورد ی برایش کاسه او بزرگ که در آن گوشف ترایان ی پیاز بود، می آیردند ی 
از آن می خورد ی در ریز هفف بار غذاو گوشتی ی شیرینی ی میوه به مقدار ترایان 
می خورد ی می گفف: »به خدا سوگند سیر نمی شوم، تنسا خسته می شوم ی این 

نعمف ی معده او اسف که همۀ پادشاهان راغب آن هستند.«2

این تحریف ها که اتفاق افتاد، بعد از ۵۰ سال می بینید که مردم اسام حقیقی 
ــوی را باور  َم

ُ
و واقعی حسین بن علی؟ع؟ را فراموش و اســام تحریف شدۀ ا

می کنند. امروز هم همین طور است، کار دشمن همین تحریف است.

صحیح مسلم، ج 4، ص20و 10، کتاب البّر والّصلة واآلداب، باب 25، ح 96و97.  .1

عالمه امینـی، الغدیر فی الکتاب و السنه و االدب، ج11، ص116.  .2
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یف در دوران حاضر ب( نمونه ای از تحر

در زمان حاضر نیز می بینیم که رهبر فقید انقاب؟هر؟ را تحریف می کنند. طوری 
ایشان را برای ما تعریف می کنند که گویا ایشان اصًال دشمن آمریکا نبود و با 
آمریکا مشکلی نداشت! با این گونه حرف ها و سؤاالت، مبانی ایشان را تحریف 
می کنند. چه کسی گفته امام این حرف را زده است؟ چه کسی گفته امام گفته اند 

فانی بد است؟ چه کسی گفته امام چنین کاری را انجام داده اند؟

امروز اصوِل قطعی خمینی بت شکن را تحریف می کنند. شعار ایشان که »مرگ 
بر آمریکا« بود را تحریف می کنند. می گویند چه کسی گفته ایشان مرگ بر آمریکا 
، ایشان اصًال نامه ننوشته اند! و   گفته اند دو سال آخر عمر

ً
را قبول داشت؟! اخیرا

، توسط اطرافیان نوشته شده است! می گویند  تمام نامه های آن دو سال آخر عمر
چه کسی گفته آقای منتظری را عزل کردند؟! چه کسی گفته حکم ارتداِد سلمان 
رشــدی را داده انـــد؟! رهبر فقید انقاب را طــوری تعریف می کنند که به کسی 
برنخورد. همان طور که امروز امام حسین؟ع؟ را برای ما طوری تعریف می کنند 
که امامی سازش کار بود. فقط در همین حد که امام حسین؟ع؟ رفت جنگید 
م 

َ
و خداوند رحمتش کند و برایش گریه کنید؛ همین! این ها امــاِم ماضی را َعل

می کنند تا امام ُمضاِرع در غیبت بماند! چون امام ماضی را انسان هر طور دلش 
بخواهد می تواند تعریف و تحریف کند؛ اما امامی که خود حضورداشته باشد را 
کسی نمی تواند تحریف کند. مانند اینکه امروزه مقام معظم رهبری؟بد؟ را که 

نمی توانند تحریف کنند، اما رهبری فقید را تحریف می کنند! 

تطهیر پهلوی
، بزک حکومت سرتاپا  یکی دیگر از مهم ترین نمونه های تطهیر در عصر حاضر
فساد و فسادپرور پهلوی اســت. این تحریف و تطهیر به جایی رسیده است 
که برخی رضاشاه را منجی ایــران می دانند که در اینجا به نمونه هایی ازنظر 

اندیشمندان غربی پیرامون رضاشاه خواهیم پرداخت.
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دکتر آرتور میلسپو1، مشاور تجاری وزارت امور خارجه ایاالت متحده آمریکا در 
ایران، می نویسد:

»در ســال ۱۹۲۱ مــیــادو رجــاخــان پسلوو، تــرزنــد یــک دهــقــان مــازنــدرانــی ی 
سرهنگ گارد قزاق که ریس هاو تزارو تأسیس کرده بودند، از قزیین به سوو 
ترمانده  را  خــودش  ی  گذاشف  سرکار  بر  را  جدیدو  نخسف یزیر  رتــف،  تسران 
کل قوا ی یزیر جنگ نامید. ای بــه زیدو این مشاغل را به طور دائمی در دسف 
گرتف ی به علف قدرت نظامی ی ییژگی هاو شخصی اش، تبدیل به دیکتاتور 
کامًال  کشور را  بالقوه ایران شد. ... درمجموع، ای در سال هاو پادشاهی خود، 
دیشید، دهقانان، قبایل ی کارگران را ُخرد کرد ی طبقه جدید سرمایه دارها، تجار، 

انحصارگران، پیمانکاران ی سیاستمداران یابسته را ثریتمندتر کرد.«2

فوت، نماینده مجلس انگلیس بعد از بازگشت از ایران می گوید:

»... رجاشاه دزدان ی راهزنان را از سر راه هاو ایران برداشف ی به اتراد ملف خود 
که ِمن بعد در سرتاسر ایــران تقط یک راهــزن بزرگ باید یجود داشته  تسماند 

باشد.«3

رضاشاه نه فقط نسبت به مردم بلکه حتی نسبت به حیوانات نیز کوچک ترین 
ترحمی نداشت.

، خبرنگار و نویسنده آمریکایی در خاطراتش می نویسد:  جان گونتر

که شب را می خوابید؛ دستور می داد  »رجاشاه در سفرهایش، در هر ریستایی 
سگ ها را بکشند. چون با صداو سگ ها از خواب می پرید... .«4

ــرای مــردم جــز فاکت و بیچارگی چیزی بــه همراه  ثمره حکومت رضــاشــاه ب
نداشت. 

1. Arthur Chester Millspaugh
کتاب آمریکاییها در ایران/ دکتر آرتور میلسپو ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی/ ص 33 و 34.  .2

تاریخ 20ساله ایران، حسین مکی)نماینده مجلس دوران رضاشاه( ج6، ص143.  .3

کتاب Inside Asia ، نوشته john gunther ،صفحه 532.  .4
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دکتر جان فوران1، استاد دانشگاه کالیفرنیا و جامعه شناس آمریکایی، می نویسد:

کیلوگرمی ۸ ریال) ۰.۲۵  »در نیمه سال ۱۳۲۳ش قند ی شکر جیره بندو شد؛ 
دالر( بود اما در بازار سیاه کیلویی ۱۳۳ ریال ) ۴.۱۲ دالر( خریدیتریش می شد. 
 کیلویی ۴۰ ریال ) ۱.۲۴ دالر( ی در بازار سیاه ۴۰۰ ریال ) ۱۲.۴۰ دالر( 

ً
چاو رسما

کاال در تسران سال ۱۳۲۱ شمسی بود  گران بساترین قلم  بود. الستیک اتومبیل 
یعنی هر حلقه الستیک دی هزار دالر2 قیمف داشف. آسپرین در بازار رسمی یاتف 

نمی شد اما در بازار سیاه ترایان بود«3

او در جای دیگری از کتابش می نویسد:

»سازمان ملل متحد در دهه ۱۳۳۰ ش بــرآیردو در این زمینه به عمل آیرد ی 
متوجه شد در ایران هر بزرگ سال ریزانه کمتر از ۱۸۰۰ کالرو دریاتف می کند که 
از تمامی مناطق تقیرنشین خایرمیانه کمتر ی پایین تر بود. شرایط بسداشتی نیز 
بسیار نامطبوع ی نامطلوب بود، در ایاخر دهه ۱۳۲۰ش به موجب یک بررسی 
کودکان ۵۰ درصــد ی امید زندگی در ریستا ۲۷ سال  خ مرگ یمیر  معلوم شد نر
اسف، اغلب مردم با بیمارو دسف به گریبان اند ی اغلب ریستاها تاقد امکانات 

بسداشتی اند با این یجع مریض شدن یک مشکل عمده ی جدو بود.«4

بزک پهلوی فقط به دوران رضاشاه خاصه نمی شود بلکه دوران محمدرضا را 
نیز در برمی گیرد که الزم است به آن نیز اشاره شود.

ایــران در سازمان ملل متحد در زمان  فریدون هویدا، سفیر و نمایندۀ دائــم 
پهلوی، دربارۀ فساد مالی خانوادۀ شاه چنین می نویسد:

ک به خود   ابعاد یحشتنا
ً
که درین دربــار شاه یجــود داشــف، حقیقتا »تسادو 

1. John Foran
هزینه چهار حلقه الستیک برای یک خودرو، با احتساب قیمت دالر امروزی )حدودا 25 هزار تومان(   .2

مبلغی بالغ بر 200٫000٫000 تومان می شود.
مقاومت شکننده / جان فوران / ترجمه احمد تدین/ص 400.  .3

مقاومت شکننده / جان فوران / ترجمه احمد تدین/ص 349.  .4
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گرتته بود، برادران ی خواهران شاه به خاطر یاسطه گرو براو عقد قرارداد بین 
گاه خودشان نیز جزی سسام داران عمدۀ آن ها  که  دیلف ایــران ی شرکف هایی 
گرتتارو اصلی در این  کانی به چنگ می آیردند؛ یلی  بــوده، حق العمل هاو 
کمیسیون توسط خــانــوادۀ سلطنف  یا دریاتف حق  مسئله تقط رشــوه خــوارو 
نبود؛ بلکه اقدامات آن ها الگویی براو تقلید دیگران می شد ی به صورت منبعی 

درآمده بود که جامعه را در هر سطحی به آلودگی می کشانید«1

حسین فردوست، رئیس دفتر ویژۀ اطاعات محمدرضا شاه پهلوی، دربارۀ فساد 
گسترده در حکومت پهلوی می گوید:

کثر متصور بود؛ به نحوو که من به عنوان رئیس بازرسی، دیدم  »تساد در حدا
گر که قرار باشد به تمام چپایلگرو ها رسیدگی بکنم، باید اقا ده هزار پرسنل  ا
 تعال باشند. آمدیم یه رقمی گذاشتیم؛ گفتیم 

ً
داشته باشم که این ها هم دائما

گر از صد میلیون تومان )پانزده میلیون دالر( به باال کسی چپایل کرده، این را  ا
رسیدگی بکنیم. تازه همین، سه هزار ی هفتصد ی پنجاه مورد تا پیریزو انقاب 

در بازرسی شاهنشاهی موجود بود.«2

او در خاطراتش می نویسد:

سوءاستفاده  مــوارد  اصــوًال  که  شــدم  متوجه  بازرسی  در  مسئولیتم  دیران  »در 
همه  هــویــدا،  نخسف یزیرو  سالۀ   ۱۳ دیران  در  نـــدارد.  نسایف  حیف یمیل  ی 
می چاپیدند ی هویدا کامًال نسبف به این یجع بی تفایت بود؛ درصورتی که یکی 
از مسم ترین یظایف رئیس دیلف، جلوگیرو از تساد ی حیف یمیل اموال دیلتی 
اسف. در هیچ زمانی، به اندازۀ دیران هویدا، تساد گسترده نبود ی ای چون جلب 
کند ی به  کسی را از خود ناراجی  رجایف محمدرجا را می طلبید، نمی خواسف 
همین دلیل نیز صــدارت ای طوالنی شد. من هر دی ماه یک بار، از طرف اتسر 
کار را سؤال می کردم.  که مسئول پیگیرو پرینده ها بود، پیشرتف  دتتر ییژه 

سقوط شاه، فریدون هویدا، ترجمۀ حسین ابوترابیان، ص89.  .1

فیلم این مصاحبه در آدرس ذیل موجود است.  .2
https://www.aparat.com/v/J2pAl 
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اصًال پیشرتتی یجود نداشف ی صفر بود. همۀ پرینده ها طبق دستور شفاهی 
نخسف یزیر به یزیر دادگسترو، بایگانی نمی شد ی محمدرجا نیز اهمیتی به 

این امر نمی داد ی ازنظر ای بی ایراد بود.«1

مناسب است به نمونه هایی از نظر اندیشمندان غرب پیرامون رفاه مردم در 
دوران محمدرضا نیز اشاره کنیم.

فرانس فیتزجرالد2، نویسندۀ سرشناس آمریکایی، مشاهداتش در ایــران را در 
سال 1۳۵۳ در مقاله ای به نام »به شاه هرچه می خواهد، بدهید« در مجلۀ 

آمریکایی هارپر می نویسد:

»یجعیف ایران، به طورکلی، به مراتب بدتر از کشورو مانند سوریه اسف که نه 
نفف ی نه ثبات سیاسی دارد؛ به این دلیل که شاه براو توسعۀ کشور هرگز تاش 
کشور بیشتر به سوو خودریهاو شخصی ی نه  جدو نکرده اسف ]...[. ثریت 
کاال هاو مصرتی ی نه بسداشف عمومی ی به سوو حقوق سربازان ی  اتوبوس، 

پلیس کشور ی نه آموزگاران سرازیر شده اسف.«3

مدرن  ایــران  تاریخ  کتاب  در  آمریکا،  مقیم  مشهور  تاریخ شناس  آبراهامیان4، 
دربارۀ توزیع درآمد حاصل از فروش نفت در اواخر حکومت پهلوی می نویسد:

گرم، در ترایند دسف به دسف شدن ذیب  می شد ی  »ثــریت، همانند یخ در آب 
نتیجۀ آن نیز چندان تعجب آیر نبود. در دهۀ ۱۹۵۰ )۱۳۳۰ش( ایران یکی از 
مشکل دارترین کشور هاو جسان سوم به لحاظ توزیع نابرابر درآمدها بود؛ اما بنا 
بر گزارش سازمان بین المللی کار در دهۀ ۱۹۷۰ )۱۳۵۰ش(، به یکی از بدترین 

کشور هاو جسان تبدیل شد.«5

ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، حسین فردوست، صص273، 274 و 275.  .1
2. Frances FitzGerald.
3. Frances FitzGerald, Giving the Shah everything he wants, 1974, November, p. 70.
4. Ervand Abrahamian

یرواند آبراهامیان، تاریخ ایران مدرن، ص252.  .5
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جان فوران، جامعه شناس و استاد دانشگاه کالیفرنیا، در کتاب مقاومت شکننده 
دربارۀ هزینه های زندگی مردم در اواخر حکومت پهلوی می گوید:

»در سال ۱۳۵۱، ۴۳٫۶درصــد درآمــد میانگین شسرنشین ]...[ به مصرف مواد 
غذایی رســیــده. اجــاره هــا در ۱۳۳۹ تا ۱۳۵۴، ۱۵ برابر شــده اســف. در تاصلۀ 
۱۳۵۳ تا ۱۳۵۴ این هزینه ها ۲۰۰درصــد ی در سال ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۵، ۱۰۰درصــد 
اتزایش داشته اسف. تعداد خانواده هاو شسرنشین که تنسا در یک اتاق زندگی 
می کردند، از ۳۶درصــد در ســال ۱۳۴۶ به ۴۳درصــد در ســال ۱۳۵۶ اتزایش 

یاتف.«1

تحریف کار را بدان جا می رساند که حکومت پهلوی، حکومتی مردمی و دلسوز 
قلمداد می شود.

جان فوران،  مقاومت شکننده، ترجمۀ تدین،  ص349.  .1





...
عوام فریبی1 و  نفاق 

این فصل از کتاب »زیبایی ها و زشتی های کربال« اثر حجت االسالم راجی استخراج شده است.  .1

2
چالش ها





زندگی می کنیم چارچوبی  ما  که  ایــن محیطی  زندگی نمی کنیم،  ما در خــاء 
دارد، شناخت چارچوب زندگی و حیات شناسی، خیلی برای ما حیاتی است 
وگرنه دائما آسیب می بینیم. ساختار حیات بشر این گونه طراحی شده است که 
چیزی به نام دشمن وجود دارد. یکی از دشمنان ما، تا دوران ظهور حضرت 
حــجــت؟جع؟، نفاق اســت. منافقین، در کنار مــا، بــا مــا زنــدگــی می کنند، با 
ما نفس می کشند، مثل ما نماز می خوانند، مثل ما هستند ولی از ما نیستند. 
چطور می تواند آدم منافقین را بشناسد؟ با نوع بیان آن ها، اما در قیامت این 
صف بندی ها جدا می شود. صف منافقین از صف مؤمنین جدا می شود، این 
صف بندی در قیامت خیلی باشکوه اســت. خدا این صحنه را بــرای ما ترسیم 

می کند می فرماید:

ْس  �بِ
�تَ �تْ � �نَ ُرو�ن �نُ وا ا�نْ َم�نُ

آ
�نَ ا �ی دن

َّ
��تُ ِلل �ت ��نِ ُم�ن

ْ
و�نَ َو ال �تُ ��نِ ُم�ن

ْ
وُل ال �تُ َ ْوَم �ی َ >�ی

ُسوٍر  ُهْم �بِ �نَ �یْ َ ِر�بَ �ب �نُ  �نَ
ً
ورا ِمُسوا �نُ �تَ

ْ
�ل ُعوا َوراَءُکْم �نَ َل اْرحبِ �ی ْم �ت

ُ
وِرك ِم�نْ �نُ

ا�بُ <1؛ َعدن
ْ
ِلِ� ال �بَ �ِهُرُ� ِم�نْ �تِ ْحَمهتُ َو �ن ِه الّرَ �ی ُه �ن �ِ��نُ ��بٌ �ب ُ� �ب

َ
ل

روزى که مـردان و زنـان منافق بـه مؤمنان می گوینـد: »نظرى بـه ما بیفکنیـد تا از 
نـور شـما پرتـوى برگیریم!« بـه آنهـا گفتـه می شـود: »به پشـت سـر خـود بازگردید و 
کسـب نـور کنیـد!« در ایـن هنـگام دیـوارى میـان آنهـا زده می شـود کـه درى دارد، 

درونش رحمت است و برونش عذاب!

حدید،13.  .1
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بعد منافقین مومنین را صدا می زنند و می گویند:

ْم  �تُ �نْ �تَ ُکْم �نَ
لی  َو لِک�نَّ َ وا �ب

ُ
�ل ْم �ت

ُ
ُک�نْ َمَعک ْم �نَ

َ
 ل

أَ
�ُدو�نَُهْم ا �ن ُ >�ی

اَء  ُّ َح�تَّی �ب ِیی
م��ن

أَ
ا

ْ
ُکُم ال �تْ ّرَ ْم َو عنَ �تُ �بْ

ْم َو اْر�تَ ْ��تُ َّ َر�ب َسُکْم َو �تَ �نُ �نْ
أَ
ا

ُروُر<1 عنَ
ْ
ِه ال

َ
�لّل ُکْم �بِ ّرَ ِه َو عنَ

َ
ْمُر الّل

أَ
ا

کـت افکندید  »مگر ما با شـما نبودیـم؟!« می گویند: »آرى، ولی شـما خود را به هال
و انتظـار )مـرگ پیامبـر را( کشـیدید، و )در همـه چیـز( شـّک و تردیـد داشـتید، و 
آرزوهـاى دور و دراز شـما را فریـب داد تـا فرمـان خـدا فـرا رسـید، و شـیطان فریبکار 

شما را در برابر )فرمان( خداوند فریب داد!؛

خیلی جالب اســت که مؤمنین می گویند شما در جامعۀ ما بودید ولــی با ما 
نبودید، ویژگی هایی داشتید که بین ما و شما فاصله می انداخت. 

چرا دشمن شناسی، از جنس دشمن داخلی مثل جریان نفاق، سخت است؟ 
چون آن ها با شما زندگی می کنند. این قاطی بودن منافقین با مؤمنین، عدۀ را 
به خطا می اندازد. خودی را از غیرخودی نمی توانند تشخیص بدهند. منافقین 
چطور می توانند افکار عمومی را فریب بدهند؟ چون بین ما زندگی می کنند. 
این بین ما زندگی کردن، یک اطمینان کاذب به ما می دهد. این شباهت برخی 
از حرف ها و رفتارها، یک اطمینان کاذب و دروغ برای ما ایجاد می کند؛ فکر 
می کنیم این ها با ما هستند. لذا کارزار مبارزه با نفاق، اهمیت بسیار زیادی دارد.

مرگ نفاق، در شناخت نفاق است. در جهادی که در عرصه تبیین پیش روی ما 
است باید تاش کنیم تا نفاق و رفتارهای منافقانه را برای عموم جامعه تبیین 

کنیم تا کسی نتواند در این لباس به جامعه آسیب بزند.

گروه منافقین از همان ابتدا به عنوان دشمنانی داخلی به مانع تراشی و کارشکنی 
درراه پیشبرد اهــداف متعالی اسام پرداخته اند و با مخفی کردن کفر و کینۀ 

همان،14.  .1
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عمیقشان به اســام، صدمات جبران ناپذیری را بر آن وارد ساختند. این بلیۀ 
آفتی همیشگی،  به عنوان  بلکه  اســت؛  نبوده  آن عصر  نه تنها مختص  بشری، 

گریبان گیر جامعۀ بشری بوده و هست.

شهید مطهری می گوید:

»انسان هرچه ازنظر تمدن پیش می رید، قدرت نفاق بیشترو می یابد. بشر هزار 
سال قبل یک صدم نفاق بشر امــریز را نداشف ی هر چه انسان بدیو تر باشد، 
نفاق  بر  قــدرت  کثریف،  ا یا  معموًال  که  حیوانات  برخاف  اســف؛  کمتر  نفاقش 
زیــادو بر مصنع ی  ندارند. انسان چون موجود تکامل یاتته ترو اسف، قدرت 

ظاهرسازو دارد«.1

معنای نفاق

ُمنافق در فرهنگ اسامی کسی است که در دل، خدا و آخرت را باور ندارد؛ ولی 
، خود را پیش مسلمانان، صاحب ایمان نشان می دهد. در ظاهر

نخستین بار قرآن، واژۀ »نفاق« را باتوجه به مناسبت آن با معنای لغوی، در معنای 
انساِن دو چهره و دو رو به کاربرده است. قبل از نزول قرآن، چنین اصطاحی 
وجود نداشته است؛ بنابراین واژۀ »منافق« در فرهنگ قرآن، به معنای کسی 
، به  است که گفتار او با آنچه که در دل دارد، مخالف اســت. به عبارت دیگر
انسان دو رو، ازاین جهت منافق می گویند که مکنون قبلی خود را پنهان می کند 

و غیر آن را اظهار می دارد.2

ظاهر  می تواند  که  قدرتی  یعنی  »تصنع«؛  به نام  اســت  قدرتی  انسان ها  در 
که  از جمله ها  را برخاف آنچه در باطن دارد بسازد؛ مانند بعضی  خــودش 
عبارت های پیچیده دارند، چون ظاهری دارند و باطنی. نخستین بار که انسان 

آشنایی با قرآن، مرتضی مطهری، ج1و2، ص 149و150.  .1

منشور جاوید، جعفر سبحانی، ج4، ص9.  .2
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به آن عبارت نگاه می کند، یک معنی از آن می فهمد؛ ولی وقتی که در آن دقت 
و تأمل می کنند، می بیند که مقصود عبارت، چیز دیگری است. حال، بعضی 
که  َمَثل معروفی است  این گونه عبارت ها هستند.  مانند  انسان ها درســت  از 

می گویند: »گندم نماِی جوفروش«.

منافقان افــرادی هستند که گرفتار تعدد شخصیت شده اند. در هر کجا رنگی 
خاص دارند و از هر موقعیتی که به دست می آورند، استفاده می کنند و می توان 
گفت، نقاب بر چهرۀ خود می افکنند تا دیگران را بفریبند و در لباس اصاح، 
فساد کنند. به همین جهت است که قرآن پرده از روی اســرار آن ها بر می دارد 
ــارۀ این  و آنــان را در مواقع متعددی مامت و مؤاخذه می کند؛ از جمله درب

منافقان کوردل چنین می فرماید:

ْح�نُ 
�نَ م� 

�نَّ اإِ وا 
ُ
�ل �ت ْر�نِ 

اأَ
ْ
ال ی  ِ

�ن ِسُدوا  �نْ �تُ لا  ُهْم 
َ
ل َل  �ی �ت ا  دن اإِ >َو 

1> ُعُرو�نَ ْ سش ِسُدو�نَ َو لِک�نْ لا �ی ُم�نْ
ْ
�نَُّهْم ُهُم ال لا اإِ

أَ
ُمْ�ِلُحو�نَ * ا

فقـط  مـا  می گوینـد  نکنیـد،  فسـاد  زمیـن  در  شـود  گفتـه  آن هـا  بـه  هنگامی کـه 
گاه باشید، این ها همان مفسدانند؛ ولی نمی فهمند. اصالح کننده ایم. آ

بیشتر  اینکه خود ظاهرا مسلمانند،  و  با قیافه ای حق به جانب  آری، منافقان 
می توانستند اسام را از پیشرفت باز دارند؛ زیرا به نام یک مسلمان یا مصلح 
اگــر مسلمان  گفتارشان مــورد قبول واقــع شــود، درصورتی که  که  امید داشتند 
نبودند، هرگز به گفتۀ آن ها اعتنا نمی شد، به همین جهت گفته اند که: »خطر 
نفاق از خطر کفر به مراتب بیشتر و افزون تر اســت«. اگرچه نفاق همان کفر 
است؛ ولی کفری است که زیر پرده است، تا آن پرده بخواهد دریده شود و چهرۀ 

کریه کفر ظاهر شود، بسیاری از مردم، فریب خورده و گمراه شده اند.

خطر منافقان برای هر جامعه، از خطر هر دشمنی بیشتر است؛ چراکه از یک 

سوره بقره، آیات 11 و 12.  .1
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، دشمنان داخلی هستند   شناخت آن ها آسان نیست و از سوی دیگر
ً
سو، غالبا

و گاه چنان در تار و پود جامعه نفوذ می کنند که جداساختن آن ها کار بسیار 
مشکلی است و از طرفی، روابط مختلف آن ها با سایر اعضای جامعه، کار مبارزه 

را با آن ها دشوار می سازد.

یهودیان منافقانی سازمان یافته 

دوازده نفر از دانشمندان یهود، تصمیم گرفتند، براى ایجاد تزلزل و تردید در 
عقاید مسلمانان، صبحگاهان نزد حضرت محّمد؟لص؟ بیایند و اظهار ایمان 
، از اسام برگردند و بگویند: »ما محّمد و آیین او را دیدیم؛  کنند؛ ولی در آخر روز
ولی با آنچه در تورات و انجیل آمده است، مطابقت ندارد«. آن ها با این نقشۀ 
اسام  اگــر  که  کنند  وانمود  این طور  به هم کیشان خــود  ماهرانه می خواستند 
مکتب خوبی بود، اهل علم و کتاب از آن دست برنمی داشتند. با این کار هم در 
عقاید مسلمانان تردید به وجود آورند و هم سایر یهودیان را از مسلمان شدن 

بازدارند.

خداوند متعال نیز با نزول این آیه، نقشۀ آنان را برما ساخت:

ی 
َ
َل َعل ِ رن

�ن
أُ
ی ا ِ �ن

َّ
�ل وا �بِ

ِم�نُ
آ
��بِ ا ِک�تَ

ْ
ْهِل ال

أَ
�نْ ا هتٌ ِمّ �نَ ��أِ �ت َ�ّ

َ
�ل >َو�تَ

1> ُعو�نَ ْرحبِ ُهْم �ی
َّ
َعل

َ
َرُ� ل حنِ

آ
ُروا ا َه�ِر َواْک�نُ

َه ال�نَّ ْ وا َوحب َم�نُ
آ
�نَ ا �ی ِ �ن

َّ
ال

و جمعی از اهل کتاب ]از یهود[ گفتند: ]برویـد در ظاهر[ به آنچه بر مؤمنان نازل 
شـده اسـت، در آغـاز روز ایمـان بیاوریـد و در پایـان روز، کافـر شـوید ]و بـاز گردیـد[ 

شاید آن ها ]از آیین خود[ بازگردند.2

سوره آل عمران، آیه 72.  .1

تفسیر نور، محسن قرائتی، ج2، ص 88 .  .2
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ین شکل نفاق  نفاِق سیاسی؛ خطرناک تر

نفاق، مهم ترین آسیب امت اسامی از صدر اسام تاکنون است و عامل بسیاری 
از ناکامی های مسلمانان در عرصه های مختلف به شمار می آید؛ ازاین رو، باید 

شاخصه هایی برای شناخت نفاق در دست داشته باشیم تا در دام آن نیفتیم.

در میان انواع نفاق، نفاق سیاسی خطرناک ترین شکل آن است که برای کارآمدی 
و ماندگاری خــود، نفاق فرهنگی و اجتماعی را رواج می دهد. قــرآن کریم در 
آیات خود و اهل بیت؟مهع؟ در سیرۀ خود، از چهرۀ منافقان و مواضع خصمانۀ 
آنان بر ضد اسام پرده برمی دارند؛ حتی پاره ای از سوره های قرآن، به صورت 
کامل دربارۀ آنان بحث می کنند؛ مانند سورۀ برائت و سورۀ منافقون. از جمله 

نگرانی های پیامبر؟لص؟ دربارۀ آیندۀ امتش نیز وجود منافقان بوده است. 

، هنگامی که او را به سوى مصر  حضرت علی؟ع؟ در نامه ای به محمدبن ابی بکر
می فرستاد، نوشتند:

ا  ّمَ
َ
 أ

ً
 َو َل ُمْشـرِكا

ً
ـِی ُمْؤِمنـا ّمَ

ُ
 أ

َ
َخـاُف َعیل

َ
 اهّلِل ِإّنِ َل أ

ُ
ُسـول  ِلی َر

َ
»َقـال

ِكِه َو  ْشـرُِك َفیْقَمُعـُه اهّلُل ِبِشـْر ـا اْلُ ّمَ
َ
ْؤِمـُن َفیْمَنُعـُه اهّلُل ِبِإمَیاِنـِه َو أ اْلُ

 َمـا 
ُ

َسـاِن يُقـول ِ
ّ
َنـاِن َعـاِلِ الل َ  ُمَناِفـِق الْ

َّ
یُكـْم ُكل

َ
َخـاُف َعل

َ
ِكـّیِ أ

َ
ل

ون«1؛  َما ُتْنِكُر
ُ

َتْعرُِفوَن َو يْفَعـل
کـرم؟لص؟ به مـن فرمودند: »بـر اّمتم، نـه از مؤمن و نه از مشـرک هراسـی  پیامبر ا
ندارم؛ زیرا مؤمن را ایمانش باز داشـته است و مشـرک را خداوند به جهت شرکش 
نابـودش می سـازد. مـن بـر شـما از مـرد منافقـی می ترسـم کـه درونـی دو چهـره و 

زبانی عالمانه دارد، گفتارش دلپسند و رفتارش زشت و ناپسند است«.

به راستی نگرانی پیامبر؟لص؟ بجا بود؛ زیرا بعد از ایشان، نفاق در الیه های 
مختلف، خود را نشان داده است. 

نهج البالغه، نامۀ 27.  .1
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نفاق کوفیان
یکی از عوامل  اصلی  در شکل گیری حادثۀ کربا، نفاق مردم بود. بسیاری از افرادی 
که به اباعبداهلل الحسین؟ع؟ نامه نوشتند و ایشان را به کوفه دعوت کردند، بنای 

یاری امامشان را نداشتند. آن ها می خواستند در چشم یزید، تقرب پیدا کنند.

امام حسین؟ع؟ در شب عاشورا، خطاب به یاران خود فرمودند: 

َكَتـَب َمـن  َكاَنـت  َن، َو مـا  بوَنـی َو َقـد َوِجـدو
ُ
»إّنـا الَقـوم َيطل

يِة یب«1؛  إیل ِابِن ُمعاو
ً
بـا ُكتب إیل ِفیما أُظـّن إّل َمكیدًة یل و َتَقّرُ

اینان مرا می جسـتند که پیدایم کردنـد و می دانم نامۀ مردم کوفه، نقشـه ای بود 
برای مـن ]و آن ها می خواسـتند مرا بـه اینجا بکشـانند تا کشـته شـده[ و در مقابل 

یزید تقرب پیدا کنند.

نفاقی چند الیه
شبث بن ربعی یکی از منافقین بزرگ تاریخ است. زمانی که حرف از نفاق در میان 
 نام شبث بن ربعی نیز به خاطر می آید. نفاق چند الیــه ای در این 

ً
باشد، حتما

شخصیت وجود داشت؛ زندگی شبث پر است از نفاق و انتخاب های دنیاطلبانه:

رحلت پیامبر؟لص؟، اولین دو راهی بود که شبث در آن سرگردان شد و به یکی 
از زنــان مدعی پیامبری به نام »سجاح« ایمان آورد و مــوذن او شــد.2 با آغاز 
، وی به مقابله با این پیامبران دروغین پرداخت و سجاح را  خافت ابوبکر
سرکوب ساخت. با کشته شدن سجاح، شبث که اوضاع را بر وفق مراد نمی دید، 
بی درنگ به اســام گروید و در جرگه مسلمانان قــرار گرفت و خود را از مرگ 

حتمی نجات داد. 3

فرهنگ جامع سخنان امام حسین؟ع؟، گروه حدیث پژوهشکده باقر العلوم؟ع؟، ص443.  .1

تاریخ طبری، ابوجعفر محمدبن جریر طبری، ج2، ص 499.  .2

انساب االشراف، بالذری، ج12، ص163؛ البدایه و النهایه، ابن کثیر، ج5، ص51.  .3
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او ساکن کوفه شد و از بزرگان آن دیار به شمار می آمد. در زمان عثمان از کسانی 
بود که مــردم را علیه عثمان تحریک و به کشتن او تشویق می کرد و خود از 

مخالفان او بود.1

سپس بــه امـــام؟ع؟ علی پیوست و در شمار صحابۀ آن حضرت درآمـــد و از 
جنگاوران سپاه او بود. در جنگ صفین فرماندهی بخشی از سپاه امام علی را 
دارا بود. در جنگ صفین امام علی وی را با گروهی برای مذاکره دربارۀ صلح، نزد 

معاویه فرستاد تا او را دعوت به تسلیم نمایند2.

، نسبت به علی؟ع؟ چندان  این موضِع شبِث فرصت طلب و نان به نرخ روز خور
ادامه پیدا نکرد و پس از جنگ صفین در سال ۳۷ هجری به همراه دوازده هزار 
نفر از خوارج از لشکر علی؟ع؟ جدا شد و در منطقه ای به نام »حروراء« خوارج 
او را به عنوان امیر خود برگزیدند.3 او به جاى بیعت با علی؟ع؟ با یک سوسمار 

بیعت کرد و می گفت با هم برابرند!4

در دوران معاویه در کوفه از نزدیکان زیاد بن ابیه -پدر عبیداهلل زیــاد- بود و 
از کسانی بود که به سود زیاد و علیه حجر بن عدی، گواهی داد که او بر زیاد 
شوریده است.5 پس از مرگ معاویه در سال ۶۰ هجری از جمله سران و بزرگان 
کوفه بود که به امام حسین؟ع؟ نامه نوشت و آن حضرت را به کوفه دعوت 
کرد.6 با آمدن مسلم به کوفه از نخستین کسانی بود که با او بیعت کرد و در 

االصابة فی تمییز الصحابة، ابن حجر عسقالنی، احمد بن علی، تحقیق: عبد الموجود، عادل احمد،   .1
معوض، علی محمد، ج 3، ص303.

وقعه صفین، نصر بن مزاحم، ص 97.  .2

الکامل، ابن اثیر، ج3، ص326.  .3

تنقیح المقال، مامقانی، ج 2، ص 80.  .4

تاریخ طبری، ابوجعفر محمدبن جریر طبری، ج5، ص269.  .5

ابوجعفر  تاریخ طبری،  بــالذری، ج3، ص158؛  انساب االشراف،  اثیر، ج4، ص20، 31؛  ابن  الکامل،   .6
محمدبن جریر طبری، ج5، ص353.
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شمار یاران او درآمد. اما پس از آمدن ابن زیاد به کوفه به او پیوست و به مسلم 
خیانت کرد. به فرمان عبیداهلل بن زیاد و با کسانی چون محمد بن اشعث و شمر 
در پراکندن مردم و جدا کردن آنان از مسلم نقش بسزایی داشت.1 از یک سو 
کوفیان را از سپاه شام بیم می داد و از دیگر سو به وعده های مالی و مقامی ابن 
زیاد امیدوارشان می کرد. بر اثر تبلیغات و تشویق های او و هم دستانش دیری 
نپایید که بیش از نیمی از یاران مسلم به صف خدمت گزاران عبیداهلل پیوستند.2

کربا هــم نقش مهمی داشــت و  ایــن خیانت پیشه و بیعت شکن در حــادثــۀ 
فرمانده پیادگان لشکر کوفه بود.3

امــام حسین ؟ع؟ در اولین  سخنرانی مفصل خویش در روز عاشورا خطاب به 
کوفیان از او هم نام برد و در اتمام حجتی که با آنان  داشت فرمود:

َل تكُتُبـوا إیل: أْن َقـْد أينعـِت 
َ
بعـی و يـا... أ »... يـا ِشـبَث ْبـَن ِر

لـَك  ُجنـٍد  عـیل  ُتقـِدُم  ـا 
ّ

إَن و اَلَنـاُب،  واخَضـَرّ   ، الِثمـاُر

َدٍة؟...«4؛ ُمَنّ
اى شـبث بـن ربعـی و... مگـر شـما بـه مـن ننوشـتید کـه میوه هـا رسـیده  و اطـراف 

گر بیایی لشکریانی مجهز براى تو آماده است؟ سرسبز است، ا

او پس از شهادت امــام؟ع؟ به غــارت امــوال و هتک حرمت حریم امــام ؟ع؟ 
پرداخت.5

اخبارالطوال، دینوری، ص239.  .1

سیمای کارگزاران، یعقوب علی برجی، ج 1، ص331.  .2

انساب االشراف، ج3، ص187؛ تاریخ طبری، ابوجعفر محمدبن جریر طبری، ج5، ص422؛ الکامل،   .3
ابن اثیر، ج4، ص60..

انساب االشراف، بالذری، ج3، ص188؛ بحاراالنوار، محمدباقر مجلسی، ج 45، ص7 )در بحار، اسم   .4
او قیس بن اشعث آمده است(.

لهوف، ترجمه عباس عزیزی، ص312 )سرنوشت شوم قاتالن امام حسین؟ع؟(.  .5
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پس از حادثۀ کربا به شکرانه قتل فرزند پیامبر؟لص؟، در کوفه، مسجد بنا کرد.1

حضرت امام باقر؟ع؟ می فرمایند:

ع  َسـِي  ُ الْ ِلَقْتـِل   
ً
حـا َفَر ُكوَفـِة 

ْ
ِبال َمَسـاِجَد  َبَعـُة  ْر

َ
أ َدْت  »ُجـّدِ

َمْسـِجُد  َو  ـاٍك  ِسَ َمْسـِجُد  َو  يـرٍ  َجرِ َمْسـِجُد  َو  ْشـَعِث  
َ
ْل ا َمْسـِجُد 

ْبِعی«2؛ َشَبِث  ْبِن ِر
چهـار مسـجد در کوفـه بـه شـکرانه شـهادت امـام حسـین؟ع؟ تجدیـد بنـا شـد؛ 

ک، مسجد شبث بن ربعی. مسجد اشعث، مسجد جریر، مسجد سما

از  شبث در جریان قیام علیه مختار نیز نقش فعال داشــت و به عنوان یکی 
فرماندهان با حدود سه هزار نیرو از طرف عبداهلل بن مطیع -والی ابن زبیر در 
کوفه- در شوره زار مستقر شد تا از قیام مختار و سقوط کوفه جلوگیری کند.3 
، به داخل کوفه عقب نشینی  ولی پس از درگیری با یاران مختار و ابراهیم اشتر
کرد.4 شبث چند صباحی با مختار بیعت کرد و سپس بیعت شکسته و در کنار 
زبیریان قرار گرفت و به مخالفت با مختار برخواست.5 شبث از جمله کسانی 
است که در نبرد با مختار شکست خورد و به مصعب بن زبیر در بصره پیوست.6

حارث بن عبداهلل بن ابی ربیعه  سال ۶۷ هجری،  در  مختار  کشته شدن  از  پس 
باع به دستور ابن زبیر والی کوفه شد و شبث ریاست شرطه 

ُ
مخزومی ملقب به ق

آن شهر را از طرف وی به عهده گرفت.7 سپس شبث با عبدالملک بن مروان 

معجم الرجال، خوئی، ج9، ص12.  .1

الکافی، محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی ، ج 3، ص490.  .2

تاریخ طبری، ابوجعفر محمدبن جریر طبری، ج 8، ص 3306.  .3

همان، ص 3304؛ البدایه و النهایه، ابن کثیر، ج8، ص267.  .4

تاریخ اسالم، ذهبی، ج 5، 557-558.  .5

تاریخ طبری، ابوجعفر محمدبن جریر طبری، ج 8، ص3395-3392.  .6

انساب االشراف، بالذری، ج5، ص 274؛ تهذیب التهذیب، ابن حجر عسقالنی، ج4، ص304-303.  .7
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همراه گردید و نقل شده که در نبرد با ازارقه شرکت جست.1 به این ترتیب با 
سیاست پیشگی هر روز به رنگی در آمد.

یبی عوام فر

برخی از انسان ها وقتی در جامعه ای قــرار می گیرند و می بینند اگر بخواهد 
برخاف اصولی که مردِم آن جامعه به آن اعتقاد دارند، عمل کنند، آن جامعه 
او را در هم می کوبند؛ بنابراین برای رسیدن به اهداف خود مجبور می شوند که 
در لباس آن جامعه در آیند تا بتواند مقاصد شوم خود را اجرا کنند. به این عمل 

»تدلیس« یا »عوام فریبی« می گویند.

آنان برای فریفتن دیگران و ساده لوحان به خوبی و پاکی و خدمت گزاری تظاهر 
. می کنند. آنان ریاکارند و عوام فریب، نه نیکوکار و خدمت گزار

در  موفقیت  طالب  هرکس  و  اســت  مختلف  زنــدگــی  رشــتــه هــای  همان طورکه 
رشته ای به خصوص است، عوام فریبی ها نیز مختلف و گوناگون است و برای هر 

یک از رشته های اختصاصی زندگی، نوعی از عوام فریبی به کار می رود.

کسی که خواسته باشد، زاهد و عابدش بدانند، به زهد و عبادت تظاهر می کند. 
سیاستمداران دروغ گو به وطن پرستی تظاهر می کنند. آخوند فاسد، به آنچه که 
مریدان را گول بزند، تظاهر می کند. عوام فریبی، با مقدسات بازی کردن است. 
، کاه سرمردم گذاشتن است. برای خدای بزرگ، شریک قراردادن است،  تظاهر
چنین کسی موردبغض خدای و رسول؟لص؟ است و وجدان بشری، از آن متنفر 

2. و بیزار

هنگامی که ریاکاری و عوام فریبی در امور فردی باشد، برای جامعه خطر مهلکی 

تاریخ طبری، ابوجعفر محمدبن جریر طبری، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، ج6، ص124-123.  .1

دروغ، آیت اهّلل سیدرضا صدر، ص178.   .2
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ندارد؛ اما زمانی که در امور اجتماعی و سیاسی قرار گیرد، جامعه را همراه خود 
گمراه می کند.

چرا وضع پیش روی علی؟ع؟ در صحنۀ مبارزه با دشمنان اسام، نسبت به پیامبر 
 ، اکرم؟لص؟ فرق داشت؟ با اینکه می دانیم هدف و روش علی؟ع؟ در همۀ امور
منطبق بر اهداف و فترات متعالی پیامبر اکرم؟لص؟ بود و با هم فرقی نداشت؛ 
ولی چگونه پیامبر؟لص؟ بر دشمنان فایق می آمد، لکن علی؟ع؟ وقتی که با 

دشمنان اسام روبه رو می شد، سخت در فشار بود؟!

توسط دشمنان حضرت  عوام فریبی  و  نفاق  اوج  دورۀ حضرت علی؟ع؟  در 
صورت می گرفت.

یبی در مقابل ائمه ؟مهع؟ نمونه هایی از عوام فر

عوام فریبی معاویه
معاویه درحال ساخت قصری به نام کاخ خضرا بود، برای همین خانه هایی را 
خرید تا قصر را بنا کند. یکی از این خانه ها متعلق به پیرزنی بود که حاضر به 
فروش خانۀ خود نبود و می گفت که می خواهم در همین جا زندگی کنم و بعد 
از مرگم نیز قبرم درون خانه ام باشد. معاویه دستور داد خانه را خراب کنید؛ اما 
عمروعاص مخالفت کرد و گفت: »عرب همیشه در آرزوی حاکمی عادل بوده 
است و تو می توانی از این فرصت استفاده تبلیغاتی کنی؛ به این صورت که قصر 
را بسازی و آن خانه را خراب نکنی. آن وقت هرکس از درب قصر وارد شود، اولین 
سوالی که برایش پیش می آید این است که این خانۀ خرابه در وسط قصر چه 
می کند؟ و ما به او پاسخ می دهیم که عدالتمان به ما اجازۀ خراب کردن خانۀ 

پیرزن را نمی دهد«.

این جریان اتفاق می افتد و بعد از مدتی پیرزن از دنیا مــی رود و معاویه باز 
هم آن خانه را خراب نمی کند. در زمان یزید، با وجودی که این خانه به خرابه 
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تبدیل شده بود، باز هم این نیرنگ ادامه پیدا می کند. زمانی که اسرا را به شام 
می آورند، در آن خرابه قرار می دهند و آن خرابه داخل حیاط قصر بوده است.1

یبی معاویه نمونه ای دیگر از عوام فر

ــراو نقشه هاو  ــ ــا اج مــعــاییــه در آســتــانــۀ مــســمــوم کــردن مــالــک ی هــم زمــان ب
ی  کنند  نفرین  را  که مالک  بــود  مــردم شــام خواسته  از  ازپیش تعیین شده اش، 
که خبر مرگ مالک را به معاییه دادنــد، ای  کردند ی آن گــاه  آنان نیز ای را نفرین 

گفف:»ببینید که خدایند دعاو شما را چه زید مستجاب کرد!«.2

همچنین آمده است :

چون مالک ریانۀ مصر شد ی به شسر »ایلکه« که بین »مصر ی َینُبع« یاقع شده 
رسید، » ناتع« غام عثمان ی عامل نفوذو معاییه نزد یو آمد ی آن قدر در رکاب 
گشف تا باالخره این  که خاطر مالک از ای آســوده  کرد  مالک تظاهر به خدمف 
لُزم« شربتی از عسل را به زهر آمیخف ی به خورد مالک داد که بر 

ُ
غام در شسر »ق

اثر آن، مالک به شسادت رسید.

پس از آن که خبر شسادت مالک به معاییه رسید، یو چنین گفف: »اال ی ان ِلّ 
جنودا من عسل«؛ بدانید که براو خدا لشکرو از عسل اسف!3

عوام فریبی عمرو بن عاص در مسیر مصر
در  مصر،  تتد  به هنگام  شــد،[  مرتکب  را  بسیارو  جنایات  که  [ عمریبن عاص 
جایی که امریز تساط نام گرتته اسف، خیمه زده بود. ریزو که اردی می خواسف 
از جاو خود برخیزد ی به جاو دیگر رید، به ای گفتند: »کبوترو بر تراز چادر تو 
گر چادر برچینیم، این تخم ها می شکند ی این  آشیانه کرده ی تخم نساده اسف. ا
کبوتر نر ی ماده آزرده می شوند«. عمریبن عاص گفف: »چادر برپا بماند، یک تن 

ریحانٔه کربال، عبدالحسن نیشابوری، ص101، به نقل از کتاب صفریه، ج2، ص42، با اندکی تصرف.  .1

نک: نهج البالغه، ترجمٔه فیض االســالم، ص989 )با تغییر عبارت(؛ سفینة البحار، ج1، ص686؛   .2
کمون، محمدجواد مغنیه، ترجمٔه مصطفی زمانی، ص53.  الشیعة و الحا

ح نهج البالغه، ابن ابی الحدید، ج6، ص76، شر  .3
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از سپاهیان همین جا توقف کند تا این کبوتر بچه هاو خود را پریاز دهد، سپس 
چادر را برچیند.1

کسی که مسیر اسام را منحرف کرد و انسان های بسیاری را به شهادت رساند، 
برای تخم کبوتری این گونه دلسوزی می کند!

ج عوام فریبی خوار
خوارج انسان هایی با قساوت قلب بودند که دست به عوام فریبی زیادی زدند 

که این نشان از نفاق و عدم بصیرت و فهم نادرست از دین بود.

َرّت از یاران حضرت علی؟ع؟ و همسرش را در مسیر 
َ
خوارج، عبداهلل بن َخّباب بن ا

بصره به کوفه دستگیر کردند2 و زمانی که وی را از شیفتگان امیرالمؤمنین؟ع؟ یافتند، 
تصمیم به قتل ایشان گرفتند.3 خوارج به واسطه عوام فریبی، ابتدا به عبداهلل امان 
داده و از او خواستند حدیثی از پیامبر؟لص؟ نقل کند. عبداهلل گفت: »پدرم از رسول 
خدا؟لص؟ روایت کرده است، بعد از من فتنه ای پیش می آید که قلب مرد در آن 

می میرد، همچنان که بدنش می میرد. شب مؤمن است و روز کافر«.4 

این حدیث به مذاق آنان خوش نیامد و گفتند: »به خدا سوگند، تو را طوری 
خواهیم کشت که قبل از تو کسی آن طور کشته نشده باشد. آن گاه وی را گرفتند 
و دست هایش را بستند. وی را همراه همسرش که حامله بود، به زیر درخت 
خرمایی آوردنــد. در این هنگام، خرمایی از آن درخت بر زمین افتاد. یکی از 
خوارج آن خرما را خورد و مورد اعتراض دوستانش قرار گرفت که آیا بدون اجازه 
خرمای دیگری را می خوری. مرد خرما را از دهان بیرون انداخت. یکی از خوارج 

قیام امام حسین؟ع؟، سیدجعفر شهیدی، ص175، به نقل از معجم البلدان، ج51، ص260.  .1

أسد الغابة فی معرفة الصحابة، عزالدین ابوالحسن علی بن محمدبن عبدالکریم، معروف به ابن اثیر،   .2
ج3، ص119.

إحقاق الحق، الشوشتری، ج32،ص533.  .3

ح نهج البالغه، خوئی، ج4، ص128: »ستکون بعدی فتنه یموت فیها قلب الرجل کما یموت بدنه  شر  .4
یمسی مؤمنا و یصبح کافرا فکن عنداهّلل المقتول و ال تکن القاتل«. 



53

بی
تری

ام 
عو

ق ی 
نفا

  ▪ 
 ..

.

شمشیر کشید و خوکی از اهل ذمه را کشت. بعضی از همراهان معترض شدند. 
مردی که خوک را کشته بود، نزد صاحب آن رفته و صاحب آن را راضی کرد. 

ابن خباب وقتی کارهای آنان را دید گفت: »اگر شما در آنچه انجام می دهید، 
صادق باشید، ]و قصد عوام فریبی نداشته باشید[ آسیبی از شما به من نخواهد 
رسید. به خدا سوگند، من در اسام کاری انجام نداده ام که موجب بیرون رفتن 

من از اسام شود. من مؤمن هستم، شما به من امان دادید«.1

خوارج گفتند: »کشتن تو و این خوک برای ما یکسان است و وی را به شهادت 
رساندند2 و خونش در آب جاری شد. سپس به سراغ همسر عبداهلل رفتند. وی 
گفت: »من زنــم، آیا از خدا نمی ترسید؟« اما آنــان شکشمش را پــاره کردند3 و 

جنین او را نیز سر بریدند.4

قتل عبداهلل به قدری ناجوانمردانه بود که مــورد اعتراض فــردی مسیحی قرار 
گرفت. وی باغبان بود. پس از مشاهدۀ این جریان، مقداری خرما برای آنان برد؛ 
ولی آنان حاضر نشدند بدون پرداخت قیمت، خرما را بگیرند. مسیحی گفت: 
»شگفتا! شما فرد بی گناهی همچون عبداهلل را می کشید و از خوردن خرمایی 

بدون پرداخت قیمت آن امتناع می ورزید«.5

بسیار عجیب اســت که گروهی که بــرای یک دانــۀ خرما و یک خــوک این قدر 
نگرانند، چگونه بزرگترین جنایات را مرتکب می شوند؟! این نشان از عوام فریبی 

و خوی نفاق خوارج دارد. 

امامت و سیاست )تاریخ خلفاء(، ابن قتیبة دینوری ترجمٔه سیدناصر طباطبایی، ص175.  .1

موسوعة التاریخ اإلسالمی، الیوسفی الغروی، ج5، ص238.  .2

أسد الغابة فی معرفة الصحابة، عزالدین ابوالحسن علی بن محمدبن عبدالکریم، معروف به ابن اثیر،   .3
ج3، ص119.

امامت و سیاست، ص175.  .4

ح نهج البالغه، سیدابوالقاسم خوئی، ج4، ص128. شر  .5
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حاکمان عباسی و اوج عوام فریبی
حاکمان بنی عباس نیز مانند بنی امیه و دیگر دشمنان ائمه؟مهع؟ چهره ای کاما 
عوام فریبانه داشتند. آنان برای فریب مردم، رابطۀ خودشان را با اهل بیت؟مهع؟ 
قطع نکردند و شعار خود را »الرضا من آل محمد«، در حمایت از اهل بیت؟مهع؟ 
ل 

ّ
و پیامبر؟لص؟ انتخاب کردند. آنان اولین نخست وزیر خود را که ابوسلمه َخا

نام داشت، »وزیر آل محمد« و ابومسلم خراسانی را »امین آل محمد« خواندند.

آنان برای آنکه جنایات خود را در زیر پوشش حق قرار دهند و جای اعتراضی 
برای کسی باقی نگذارند، کلمۀ »اهلل« را از دوران بعد از مأمون، به عنوان پسوند 
به نام خود اضافه کردند. مانند: »المعتمد باهلل«، »المستعین باهلل«، »المهتدی 
بــاهلل«، »القاهر بــاهلل«، »الــراضــی بــاهلل«، »المتقی بــاهلل« و... .1 عباسیان برای 

محکم کردن پایگاه مردمی، پرچم سیاه را برای خود برگزیدند.

دربارۀ انگیزۀ انتخاب رنگ سیاه، مورخان سخن بسیار گفته اند: »استاد جعفر 
مرتضی عاملی دراین باره چنین می نویسد: »علت آنکه عباسیان رنگ سیاه را 
شعار و نشانۀ خود قرار داده بودند، این بود که می خواستند حزن و اندوه خود 
را به مناسبت مصایبی که بر اهل بیت؟مهع؟ در دوران بنی امیه وارد شده بود، 
بیان کنند و نکوهشی برای بنی امیه باشد چون گروهی از بنی هاشم را به قتل 
رسانیده است«. به همین سبب، عباسیان را »مسوّده« می نامیدند و آن شعار را 

برگزیدند.2

اجازه از پیامبر برای دستگیری امام

یکی از مزّورترین پادشاهان عباسی، هارون الرشید بود. او زمانی که به مدینه 
آمد، در میان کسانی از اشراف مدینه که به استقبال او آمده بودند و در حضور 

کمان عربستان سعودی که خود را »خادمین حرمین شریفین« می نامند. مانند حا  .1

کاری های امویان و عباسیان، محمدعلی چنارانی، ص118. ریا  .2
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امــام کــاظــم؟ع؟ وارد حــرم شــد. وقتی در کنار ضریح رســول خــدا؟لص؟ رفت، 
يد أحبس  يد أفعله أر خطاب به قبر پیغمبر گفت:»يارسول اهّلل أعتذر الیک من یش ء أر
يد الّتشّتت بي أّمتک و سفک دماهئا«. )ای رسول خدا، من  مویس بن جعفر فإّنه ير
از آنچه می خواهم انجام دهم، عذر می خواهم. می خواهم موسی بن جعفر را 
دستگیر کرده، به زندان بیندازم؛ زیرا او می خواهد میان اّمت تو اختاف اندازد 

و خون آن ها را بریزد(.

این ظاهرسازی از هــارون، بــدان جهت بود که مــردم، موسی بن جعفر؟ع؟ را 
فرزند رسول خدا؟لص؟ می دانستند و عذرخواهی اش از رسول خدا؟لص؟، برای 
گاهی از انگیزۀ چنین اقدامی  توجیه این اقدام بود. در نگاه مردمی که به دنبال آ
بودند و همواره این سؤال برایشان مطرح بود، تفرقه افکنی میان اّمت، دلیل 
قانع کننده ای به نظر می آمد. هارون در همان مسجد، دستور توقیف حضرت 
را صــادر کــرد.1 بــرای پیش گیری از هر نوع شــورش و بحران، وقتی امــام؟ع؟ را 
بازداشت کردند، شب هنگام، دستور داد تا دو خانه را به عنوان بازداشتگاه آماده 
کردند و بر هر دو مأمورانی گماشتند و امام در یکی از آن دو خانه محبوس و 
نگاهبانی اش به حسان سروی سپرده شد. سپس دو مرکب همراه با تعدادی 
مأمور از شهر بیرون رفتند که یکی به سمت کوفه و دیگری به سمت بصره حرکت 

کرد تا مردم ندانند امام را به کجا بردند.2

نمونه هایی از عوام فریبی در دوران معاصر 
ظالمان عالم، همواره بــرای فریب مــردمــان، در پی عوام فریبی بــوده انــد. در 
عصر معاصر حاکمان پهلوی، عوام فریب ترین افراد به حساب می آیند. رضاشاه 
پهلوی که دستور ممنوعیت روضه خوانی بر اباعبداهلل؟ع؟ را صادر کرده بود، در 

ابتدا خود را عاشق و دلباختۀ امام حسین؟ع؟ نشان می داد.

اإلرشاد فی معرفة حجج اهّلل علی العباد، مفید، محمدبن محمد، ج 2، ص 234 .  .1

عیون اخبار الرضا؟ع؟؛ محمدبن علی بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، ج٢، ص٨٢.  .2
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دستۀ عزاداری رضاشاه

در محرم سال ۱۳۴۱ قمرو، هم زمان با پاییز ۱۳۰۰ شمسی، به دستور رجاخان 
در دهــۀ  مــحــرم، در قزاقخانه چــادر بــزرگــی برپا شــد ی ریجــه خــوانــِی مفصل ی 
باشکوهی راه انداختند. دستۀ محات هم براو رتتن به تکیۀ  قزاقخانه رسم 
دیرین را تجدید کردند. آن ها از ایایل دهه راه اتتادند ی هر ریز با شمار زیادو به 
تکیۀ  قزاق ها می آمدند ی سینه می زدند. دراین میان رجاخان ی اتسران قشون، 
مانند صاحب مجلس از عزاداران پذیرایی می کردند. میزان استقبال به گونه او 
بود که تمام طبقات مردم به این ریجه خوانی می رتتند؛ حتی احمدشاه قاجار 

نیز در مراسم عزادارو این تکیه شرکف می کرد.1

افزون براین، رضاخان شب ها نیز به مجالس روضه خوانی اصناف می رفت و 
در مراسم آنان شرکت می کرد. در این مجالس،  برخی از وعاظ و روضه خوان ها 

روی منبر از وی تعریف و او را دعا  می کردند.

در روز عاشورا نیز رضاخان میرپنج، دستۀ قزاق را با  یک هیئت از صاحب منصبان 
در جلو و افراد و بیرق ها و کتل با نظم و تشکیات خاصی از قزاق خانه حرکت 
و از میدان توپخانه، خیابان ناصریه، به بازار آورد. درحالی که سردارسپه با  یقۀ 
باز کاه روی سرش ریخته و بیشتِر دسته بر سرشان گل مالیده بودند، با پای برهنه 
وارد بازار شدند.2 دستۀ  قزاق ها همراه خودشان  یک دسته باالبانچی )دستۀ  

موزیک( هم داشتند که مارش عزا می زدند و قزاق ها نوحۀ  زیر را می خواندند:

بــــــــودو قـــــــــــــزاق  کـــــــربـــــــا  در  گـــــــــــر  ا
ــودو ــ ــب ــ حـــســـیـــن بــــــی یــــــایر ی تـــنـــســـا ن

ح زندگانی من، عبداهّلل مستوفی، ج3، ص461. شر  .1

خاطرات من  یا تاریخ صد سالۀ ایران، حسن اعظام قدسی)اعظام الوزاره(، ج2، ص692و693.  .2
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تش زدن قرارداد ننگین توسط رضا شاه! آ

یکی از عوام فریبی های رضا شاه مربوط به قرارداد نفت 1۳1۲ش )1۹۳۳م( بود 
که توسط تقی زاده امضا شد. این پیمان، بعد از لغو قــرارداد »دارســی« بسته 
شد. انگلستان در سال 1۹۳۳م، به این سبب که مدت قرارداد دارسی در حال 
پایان یافتن بود، تقاضای تجدید آن را کرد. رضاشاه، با ظاهری وطن پرستانه و 
در واکنشی تند، قرارداد را پاره کرد و اسناد آن را در آتش بخاری سوزاند. او با 
این ظاهرسازی عوام فریبانه، زمینه را برای قرارداد جدید که به مراتب ننگین تر 
از قــرارداد سابق بود، فراهم کرد و پس از بستن قــرارداد 1۹۳۳م، دستور داد 
که هیچ کس و هیچ روزنامه ای، دربــارۀ آن سخن نگوید و مطلبی منتشر نکند. 

به این ترتیب، پروندۀ آن، تا بعد از شهریور 1۳۲۰ مسکوت ماند.1

شاهی که امام زمان؟جع؟ را دید!

محمدرضا پهلوی، با آنکه تقیدی به اسام نداشت و آلــوده به فساد اخاقی 
بود؛ اما برای فریب مردم تاش می کرد تا چهره ای مذهبی از خود نشان دهد. 

محمدرضا پهلوی در مصاحبۀ خود با اوریانا فاالچی می گوید:

...در کودکی دی بار به من السام شده اسف: یک بار در پنج سالگی ی بار دیم در 
شش سالگی. در نخستین بار من حضرت قائم را دیدم... . من این را می دانم؛ 
زیرا ای را دیــده ام. نه در رؤیا، در یاقعیف، یاقعیف مادو، می تسمید؟ من ای را 
کسی جز من نمی بایستی ای را  کسی که همراهم بود ای را ندید. ی  دیدم. همین 
را درک نکنید... . من معتقدم، خدا مرا براو انجام  ببیند. می ترسم منظورم 

مأموریتی برگزیده اسف... .2

بعدها تقی زاده اقرار کرد که در هنگام امضای نفت، آلت دست دولت انگلستان بوده است. نک: حیات   .1
ــادی، ص325 ؛ تاریخ بیست ساله، مکی، ج5، ص 325 و 327 ؛ خاطرات و  یحیی، یحیی دولــت آب
خطرات، مهدیقلی هدایت )مخبرالسلطنه(، ص359 ؛ سیاست خارجی دوران پهلوی، عبدالرضاهوشنگ 

مهدوی، ص34 ؛ خاور میانه، نفت و قدرت های بزرگ، بنجامین شوادرن، ص 38تا50.
گفت و گوهای اوریانا فاالچی، انتخاب و ترجمه غالمرضا امامی، ص 190.  .2
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، تقویم  محمدرضا پهلوی، هنگام مسافرت از زیر قرآن رد می شد و ازطرف دیگر
شاهنشاهی را جایگزین هجری کرد، کدام را باور کنیم؟ خود را تنها پادشاه شیعۀ 
جهان می دانست؛ اما در مقابل به فیضیه حمله می کرد و صدها طلبۀ مظلوم 
را در دریاچۀ نمک انداخت که هیچ اثری از آن ها باقی نماند. این ها نفاق و 
عوام فریبی است. امت اسام همواره بیشترین ضربات را از عوام فریبی ساطین 

متحمل شده است.

مسئولین  تبریک  پیام های  به  می توان  دوران  ایــن  در  عوام فریبی ها  دیگر  از 
آمریکایی اشاره کرد که به مناسبات مختلف، ازجمله نوروز هر سال برای مردم 
ایــران فرستاده می شود. و از آن طرف، ناجوانمردانه ترین تحریم ها را بر ضد 
مردم مظلوم وضع کرده اند و مردم مظلوم را در کشورهایی چون عراق و سوریه 
و افغانستان و... به شهادت می رسانند و با تمام مخالفین امت اسام بر سر میز 

مذاکره می نشینید. 

منافقی که رجایی پشت سرش نماز می خواند

دفتر  انفجار  عامل  کسی که  بــود.  کشمیری  منافق،  انسان های  از  دیگر  یکی 
ریاست جمهوری و به شهادت رساندن شهیدان رجایی و باهنر و تعدادی دیگر 

از مسئوالن نظام است .

دربــارۀ شخصیت کشمیری باید گفت که او فــردی بود که با معرفی بعضی از 
آقایان به سپاه آمده بود و بیشتر اوقــات لباس مقدس سپاه را بر تن می کرد و 
همیشه بر روی سمت چپ لباسش، آرم سپاه بود. او به قدری رضایت مرحوم 
رجایی را جلب کرده بود که بعضی اوقات شهید رجایی نماز ظهر و عصر را به 
ایشان اقتدا می کرد. کشمیری بسیار انسان مزدور و ریاکاری بود. او با نیرنگ 

توانست خود را بین خودی های نظام قرار دهد. 

، خــودکــاری از جیب خــود بیرون مــی آورد و به زمین  او در هنگام شــروع نماز
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ــاره بــه جیب خــودش بر  می گذاشت و بعد از اتــمــام نماز آن خــودکــار را دوبـ
می گرداند. او این کار را این گونه توجیه می کرد که خودکار متعلق به بیت المال 
است، نباید با آن نماز خواند. آری او با این گفتار و رفتارش توانسته بود خود را 

به رجایی نزدیک کند.1

نفاق با ظاهری عوام فریبانه می تواند وارد تمام دستگاه های حکومتی شود. 
مجاهدین خلق می گفتند که در تمام دستگاه ها حتی در بیت امــام هم نیرو 
ــرور مــی کــردیــم. حــال ســؤال  داشتیم؛ امــا زود اقـــدام نکردیم؛ وگــرنــه همه را ت
، در دستگاه های حکومتی منافق  اینجاست که آیا ممکن نیست در حال حاضر
وجود داشته باشد؟ مگر در مجلس ششم منافقانی نبودند که بعد از انجام 

مأموریتشان برای دشمن، به آن ها پناهنده شدند؟

یبانه در غرب شعارهای عوام فر

غرب، امروز با شعار فمینیسم و برابری زن و مرد بیشترین ظلم را به زنان می کند. 
ظلمی که امــروزه توسط غرب به زن می شود، در طول تاریخ، حتی در دوران 

جاهلیت هم نشده است. 

در آمریکا، به اسم آزادی و برابری، از هر ۵ زن، به یک نفر تجاوز جنسی شدید 
می شود و یک نفر از هر 4 زن، مــورد ضــرب و شتم همسر قــرار می گیرد. آمار 
آمریکا  نیز بسیار باالست. همچنین در  مزاحمت های خیابانی و متلک گویی 
در هر ۹۸ ثانیه یک آمریکایی مــورد تجاوز قــرار می گیرد و در هر ۸ دقیقه، 
یک کــودک مــورد آزار جنسی توسط دوستان، معلم ها، والدین و افــراد مجرم 
، بیشترین جنایت را بر بشریت مرتکب  قرار می گیرند.2 آنان با ژست حقوق بشر

انقالب  اسناد  مرکز  سرابندی،  محمدرضا  نبوی،  سیدحسین  تدوین  قدیریان،  حاج احمد  خاطرات   .1
اسالمی.

2. https://www.rainn.org/statistics/children-and-teens؛
نک: نقدی علمی بر سند 2030، از همین نویسنده.
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می شوند که فقط یک نمونه آن، استفاده از بمب اتم در هیروشیما و ناکازاکی 
است.

یبِی وحشتناك  یك عوام فر

در سال 1۹4۵م، دو شهر ژاپن مورد حملۀ اتمی جنایتکاران آمریکا قرار گرفت. 
به شهر  اتمی  بمب  نخستین  آمریکا،  اسبق  رئیس جمهور  »ترومن«  فرمان  به 
 ، هیروشیما انداخته شد که 1۵۰هزار نفر انسان بی گناه را کشت و بعد از سه روز
دومین بمب اتمی به شهر ناکازاکی افکنده شد. آن شهر و مردمش نیز در کام 
آتش هاک شدند. ترومن این حادثۀ بسیار تلخ را با حالتی عوام فریبانه این گونه 
توجیه کرد: »من این فرمان تاریخی را براى نجات صدها هزار سرباز و ملوان و 

خلبان آمریکایی صادر کردم...«.1

عوام فریبی یزیدیان
یکی از مهم ترین دالیل شکل گیری واقعۀ دلخراش کربا، عوام فریبی و نفاق 

یزیدیان بود.

یبی عجیب عمر سعد  عوام فر

زمانی که یاقعۀ کربا به پایان رسید، لشکر یزید بنا گذاشتند که سرهاو به نیزه ی 
کاریان اسرا را در کوچه هاو شسر کوته بگردانند.

عمر سعد کــه بــه بــزرگــتــریــن جــنــایــات تــاریــخ دســف  زده اســـف، یقــتــی اســراو 
اهل بیف؟مهع؟ را یارد کوته کردند، کوچه به کوچه، حتی در کوچه هاو یک مترو 
ی دی مترو می گردانیدند تا اینکه به کوچه او رسیدند. دیدند عمر سعد در جلو 
کوچه ایستاده ی دسف هاو خود را به دی طرف دیوار چسبانده اسف ی از  این 

عبور اسرا جلوگیرو می کند!

از ای پرسیدند: »چرا مانع عبور آنان می شوو؟« پاسخ داد: »در این کوچه، خانۀ 
ع جایز  کم شر کودک یتیمی اسف که تصرف در مال یتیم بدین اجازه یلّی ای یا حا

گناه شناسی، محسن قرائتی، ص192، به نقل از تاریخ حوادث بزرگ، ص293.  .1
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نیسف؛ بنابراین نمی گذارم از این کوچه استفاده کنید«.1

کسی که دستش تا مرفق به خون فرزند پیامبر؟لص؟ آغشته است، شبهۀ تصرف 
در مال صغیر را مطرح می کند! 

فرزدق، برای حج به سوی مکه در حرکت بود و در منزلگاهی نزدیک مکه، با 
امام حسین؟ع؟ برخورد کرد. امام از او احــوال مردم کوفه را جویا شد و او در 
َمیَة«2 )دل های آنان با توست و 

ُ
یوُف َمع َبی ا پاسخ گفت: »الُقلوُب َمَعک َو الّسُ

شمشیرهای آنان با بنی امیه(؛ و این یعنی نفاق. 

کاری های امویان و عباسیان، محمدعلی چنارانی، ص55و 56. ریا  .1

ج7،  طبری،  جریر  محمدبن  ابوجعفر  طــبــری(،  تاریخ  به  )مــعــروف  الملوک  و  الرسل  و  االمــم  تاریخ   .2
ص2969.
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بخش سوم

موضوعات نیازمند تبینی

الف( اصول و امهات تبیین

ب( واقعیت های میدان

ج( نقاط امیدبخش

رجوع شود به جلد دوم





فصل اول
نـــــــصـــــــرت الــــــهــــــی1

این فصل از کتاب »جهاد امید آفرین« اثر حجت االسالم راجی استخراج شده است.  .1





مــدل زندگی مــا، حساب بــاز کــردن روی دیــگــران اســت. یک بـــازاری به انــدازه 
، خرید می کند نه به اندازه جیبش. می گوید آقا! حاجی بازاری؛  آبرویش در بازار
وعده داده فان وقت! تسویه حساب کند، حاجی خوش وعده است. یا فانی 
کــاری ندارند به اینکه چقدر در حسابش پــول هست،  بدوعده اســت. دیگر 
می گویند فانی وقتی وعــده داده، از زیــر سنگ هم شــده، چک و سر رسید 

قسطش را پرداخت می کند. 

پس پذیرش وعده، حساب باز کردن روی وعده ها، یک کار عقانی است که بین 
ما رایج است. حاال نمی دانم چه اتفاقی می افتد که ما وقتی به خدا می رسیم، 
نمی توانیم روی وعده های خدا حساب باز کنیم؟ آیا از خدا بدقولی دیده ایم؟ 
چه کسی به وعده خودش عمل نمی کند؟ کسی که یا توان ندارد یا تمایل ندارد. 
چرا ما نمی توانیم به وعدۀ خدا اطمینان کنیم؟ آیا به توان و قدرت خدا در تحقق 
وعدۀ خودش شک داریم؟ آی انسانی که روحیه تو؛ اعتماد به وعده هاست؛ چرا 
به وعده های خدا نمی توانی اعتماد کنی؟ بعد چه اتفاقی می افتد روی وعده 

شیطان آدم حساب باز می کند؟ او که بد قول است او که توانی ندارد؟

قیامت روز حسرت خوردن است؛ یکی از حسرت های بزرگ این است که چرا 
به وعده های الهی امید و اطمینان نداشتیم؟ شیطان آنجا دست خودش را رو 

می کند. می گوید:
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 1> ِ
َح�تّ

ْ
ْم َوْعَد ال

ُ
َه َوَعَدك

َ
�نَّ الّل >اإِ

خدا به شما وعده داد، وعده حق و درستی هم داد.

به شما گفتم کمک تان می کنم ولی شما نتوانستید روی قول خدا حساب باز 
کنید. بعد می گوید:

ْم<
ُ
ک �تُ �نْ

َ
ل �نْ

أَ
� ْم �نَ

ُ
ک >َو َوَعْد�تُ

من هم به شما وعده دادم؛ روی قول خودم هم نایستادم2

من که دروغ گفتم، وعده دروغ دادم، گفتم به شما حال می دهم، حال شما را گرفتم. 
شما روی من حساب باز کردید روی وعده خدا حساب باز نکردید؟ کار من دعوت 

کردن بوده و بس، پس خودتون را سرزنش کنید؛ چرا من را سرزنش می کنید؟ 

بعضا عواملی باعث می شود که امید آحاد جامعه نسبت به تحقق وعده نصرت 
الهی کاهش یابد. کمااینکه در طول تاریخ، معضات زیــادی برای مسلمانان 
اتفاق افتاده است اما همین تبیین تحقق حتمی وعده های الهی، مسلمانان را 

به آینده امیدوار کرده و به پیش برده است. 

در بیشتر و بلکه تمام سوره های قرآن کریم، روایاتی از نصرت الهی و محقق 
شدن وعدٔه خداوند متعال آمده که امیدی روشن به نجات، پیروزی، گشایش 

و... داده اند.

ــادری کــه نـــوح؟ع؟ را در کشتی، ابــراهــیــم ؟ع؟ را در آتــش،  هــمــان خــداونــد قـ
اسماعیل ؟ع؟ را در زیر خنجر بّران، یوسف ؟ع؟ را در چاه، موسی ؟ع؟ را در نیل 
و پیامبر مکرم اسام؟لص؟ را در غار با تار عنکبوت حفظ کرد؛ چنین خدایی 
حامی و یاری کننده ما نیز هست چرا که او در قرآن کریم وعده داده است که 

مستضعفین، وارثان این کره خاکی خواهند شد: 

ابراهیم،22.  .1

همان.  .2
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ُهْم 
َ
َعل ْ حب

ْر�نِ َو �نَ
أَ
ا

ْ
ی ال ِ

وا �ن ِع�نُ �نْ �نَ اْس�تُ �ی �ن
َّ
ی ال

َ
ُم�نَّ َعل �نْ �نَ

أَ
ُد ا ر�ی >َو �نُ

<؛  �ن �ی واِر�ش
ْ
ُهُم ال

َ
َعل ْ حب

هتً َو �نَ َمّ �أِ
أَ
ا

ما می خواهیم بر مسـتضعفان زمین مّنت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان روی 
زمین قرار دهیم.

و خدا خلف وعده نمی کند که

َع�َد<.1 لِم�ی
ٱ
ِل�نُ ا حن ا �ی

َ
َه ل

َ
لّل

ٱ
�نَّ ا >اإِ

روایاتی درباره انقالب اسالمی 
، در آموزه های اسام از پایبندی ایرانیان به مکتب اسام ناب  از طرف دیگر
و تاششان در این زمینه سخن به میان آمده و امید است که این روایــات در 
حق مردم قهرمان ایران در دوران جمهوری اسامی باشد. انقاب اسامی ایران 
نهضتی مبارک و انفجار نوری است که در اوج گمراهی ها و سرگردانی ها رخ داده 
و رعــدی بود که بر تــارک طاغوتیان فــرود آمــده است و از آن تولد دوبــاره یک 
ملت پدیدار گشته و آرزوی دیرینٔه همٔه انبیاء و اوصیاء الهی به وسیلٔه آن نهضت 
ــرآورده گشته اســت؛ این انقاب ان شــاءاهلل مقدمه ای باشد بــرای ظهور و به  ب

، رهبر و ناخدای این انقاب که فرمود: فرمودٔه آن سالٔه پیامبر

انقاب ما نقطه شریع انقاب بزرگ جسان اسام، به پرچمدارو حضرت حجف 
که خدایند بر همٔه مسلمانان ی جسانیان منف نسد ی ظسور  اریاحناتداه اسف 

ترجش را در عصر حاجر قرار دهد.2

در حدیثی از امام باقر ؟ع؟ می خوانیم: 

آیه 9 سوره آل عمران، آیه 19-20 سوره زمر، آیه 4-6 سوره روم، آیه 47-48 سوره حج، آیه 31 سوره   .1
رعد.

امام خمینی ؟هر؟، سیدروح اهّلل، صحیفه نور، ج21، ص108.  .2
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ُسـوا 
َ
ـِن ْبُن َعْوٍف َجل ْحَ َبْيـُر َو َعْبـُد الّرَ ُبو َبكـرٍ َو ُعَمـُر َو الّزُ

َ
 أ

َ
ْقَبـل

َ
»أ

ْم  هْيِ
َ
ـَس ِإل

َ
ـِیُّ ؟لص؟ َفَجل ُم الّنَ هْيِ

َ
َج ِإل ُسـوِل اهّلِل؟لص؟ َفَخـَر ِبِفَناِء َر

َطاِلـٍب؟مهع؟  یِب 
َ
أ ْبـِن  َعـیِلِّ  ِإیَل  ِبَنْعِلـِه  َمـی  َفَر ِشْسـُعُه  َفاْنَقَطـَع 

ـا   ِمّنَ
ً
ِش َقْومـا َعـْر

ْ
ـِي ال ْو َعـْن َیِ

َ
 أ

َّ
ـِي اهّلِل َعـّزَ َو َجـل  ِإّنَ َعـْن َیِ

َ
َّ َقـال ُ

ث

ْم ِمـْن ُنورٍ َتْغَشـی   َمَناِبـَر ِمـْن ُنـورٍ ُوُجوُهُهْم ِمـْن ُنـورٍ َو ِثَياُبُ
َ

َعـیل

 
َ

ُسـول ُبـو َبكرٍ َمْن ُهْم َيا َر
َ
 أ

َ
ْم َقال يَن ُدوَنُ اِظرِ ْبَصـاَر الّنَ

َ
ُوُجوُهُهـْم أ

 
َ

 اهّلِل َفَسـكَت َفَقـال
َ

ُسـول َبْيـُر َمـْن ُهـْم َيـا َر  الّزُ
َ

اهّلِل َفَسـكَت َفَقـال

؟ع؟ َمـْن   َعـیِلٌّ
َ

 اهّلِل َفَسـكَت َفَقـال
َ

ُسـول ـِن َمـْن ُهـْم َيـا َر ْحَ َعْبـُد الّرَ

ْنَسـاٍب 
َ
 َغْيرِ أ

َ
ْوِح اهّلِل َعیل وا ِبَر اّبُ َ َ

 ُهْم َقـْوٌم ت
َ

 اهّلِل َفَقال
َ

ُسـول ُهْم َيا َر

«1؛  ْنـَت ِإَماُمُهْم َيا َعیِلُّ
َ
ِئک ِشـیَعُتک َو أ

َ
ول

ُ
ْمَواٍل أ

َ
َو َل أ

در یکـی از روزهـا عمـر، ابابکـر، زبیـر، ابـن عـوام و عبدالرحمـن بـن عـوف در منـزل 
نشسـت  آنـان  جمـع  در  کـرم؟لص؟  ا رسـول  شـدند.  جمـع  کـرم؟لص؟  ا رسـول 
درحالی کـه نعلین حضرت پاره شـده بـود. به علـی؟ع؟ داد تا اصالحـش نماید. در 
این حالت حضـرت فرمود: گروهـی از ما در طرف راسـت عـرش خدا بـر منبرهایی 
از نور قرار دارند که صورت هایشـان نورانی و لباس هایشـان نیز نورانی است و نور 
صورتشـان چشـم بیننـدگان را خیـره می کنـد. ابوبکـر و زبیـر و عبدالرحمـن سـؤال 
کردنـد آن ها چـه کسـانی هسـتند؟ پیامبـر سـکوت کـرد؛ علـی ؟ع؟ پرسـید. پیامبر 
فرمودنـد: آن هـا کسـانی هسـتند کـه به واسـطه روح اهّلل دوسـت هـم می گردنـد و 
متحـد می شـوند، بـدون آن کـه اغـراض مـادی یـا خویشـاوندی داشـته باشـند و 

آنان شیعیان تو هستند یا علی و تو امام آن ها می باشی.

عالم بزرگ، مرحوم آیت اهلل شیخ عباسعلی ادیب اصفهانی، 2 در توضیح این 
حدیث می فرماید: 

که مردم  کلمه ریح ال اینجا، در این ریایــف شریف ، اسم اسف. ریح ال نامی 

بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، طبری آملی، ج2، ص163.  .1

آیت اهّلل عباسعلی ادیب حبیب آبادی، عالم زاهد، فقیه جامع و ادیب شاعر شیعه معاصر و از مدرسین   .2
برجسته  حوزه  علمیه  اصفهان بود. او در علوم مختلفی نظیر فقه، اصول، فلسفه، حکمت، ریاضیات، 

نجوم و شعر و ادب سرآمد بود و خدمات ارزشمندی در شهر اصفهان انجام داد.
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مطیع ای هستند ی بدین هیچ گونه چشم داشتی ای را یارو می کنند. از ابتدا تا 
با این خصوصیات  گر هم داشتیم  ا ی  حــاال، ما میان علما »ریح ال« نداشتیم 
ــردم را هم  ــف. ایــن ریایـــف شــأن م ــام اس ــراد حضرت ام  م

ً
ــف. مسلما نــبــوده اس

 در این زمان 
ً
که یاقعا کسانی  را،  مشخص می کند. شأن شسدا ی میدان دارها 

که  یــارو خدا زحمف می کشند ی خدمف می کنند. قرینه او دیگر اسف  جسف 
می رساند مراد »ریح ال« در این ریایف اسم شخص اسف.1

ماجرای دیگری دربارٔه این روایت شریف وجود دارد که خالی ازلطف نیست.

پس از پیریزو انقاب اسامی آیف ال صدیقی در ماقاتی خدمف امام عرض 
کرده بودند. آقا! این ریح ال که در حدیث »تحابوا بریح ال« شما هستید؟ زیرا 
امــریز تمام اقشار مــردم به یاسطٔه رهبرو ی دیستی شما متحد شدند، امــام با 

لبخندو گذشف.2

و همین طور امام محمدباقر ؟ع؟ در وصف مردمی حق طلب از مشرق زمین نیز 
می فرمایند:

 يْعَطْوَنـُه 
َ

ـّقَ َفـال َ
ْ

ُبـوَن ال
ُ
ِق يْطل ْشـرِ ُجـوا ِباْلَ َقـْد َخَر ِبَقـْوٍم  ّنِ 

َ
َكأ «

ُسـیوَفُهْم  َوَضُعـوا  َذِلـَک  ْوا 
َ
أ َر َفـِإَذا  يْعَطْوَنـُه   

َ
َفـال ُبوَنـُه 

ُ
يْطل  َّ ُ

ث

وَنـُه َحـّیَ يُقوُمـوا َو َل 
ُ
 يْقَبل

َ
وُه َفـال

ُ
ل

َ
 َعَواِتِقِهـْم َفیْعَطـْوَن َمـا َسـأ

َ
َعـیل

ْكـُت  ْدَر
َ
ـْو أ

َ
َمـا ِإّنِ ل

َ
ُهـْم ُشـَهَداُء أ

َ
 ِإیَل َصاِحِبُكـْم َقْتال

َ
ّل ـا ِإ يْدَفُعوَنَ

«3؛  ْمر
َ
َذِلَک َلْسـَتْبَقیُت َنْفِسـی ِلَصاِحِب َهَذا اْل

گویا مـن قومـی را می بینم که از مشـرق زمین خـروج کرده، حـق خـود را می طلبند، 
ولـی به آنـان نمی دهنـد، دیگربـاره حـق خـود را می خواهند و بـه آنـان نمی دهند، 
وقتی چنین دیدند سـالح خود را بر دوش نهـاده، آنگاه حق آنـان را می دهند ولی 

نشریه پاسدار اسالم 1381 شماره 251 مقاله قم, کانون قیام؛ از حجه االسالم والمسلمین محمد حسن   .1
رحیمیان.

دشتی، محمد، آینده سازان، ص70.  .2

غیبت نعمانی، ج50، ص273.  .3
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آنان نمی پذیرند تا این که قیام کنند و این حکومت را به جز صاحبشان به کسی 
گـر مـن آن زمـان را درک  تحویـل نخواهنـد داد و اینـان کشته هایشـان شـهیدند. ا

می کردم خویشتن را برای صاحب این امر نگه می داشتم.

در روایت دیگری امام کاظم ؟ع؟ نیز می فرمایند:

َتِمـُع َمَعـُه َقـْوٌم  ـِقّ َیْ َ
ْ

ـاَس ِإیَل ال ْهـِل ُقـَمّ َيْدُعـو الَنّ
َ
 ِمـْن أ

ٌ
ُجـل »َر

ِب َو َل  َر َ وَن ِمَن الْ
ُّ
ل َعَواِصـُف َو َل مَیَ

ْ
َياُح ال ُم الرِّ ُ ِديـِد َل ُتزِلُّ َ َبرِ الْ َكُز

ِقي.«1؛  ُمَتّ
ْ
عاِقَبـُة ِلل

ْ
وَن َو ال

ُ
ل

ّ
ِ َيَتَوَك

 اهّلَلّ
َ

ُبُنوَن َو َعـیل َیْ
مردی از قم مـردم را به حـق فـرا می خواند و بر گـرد او مردمانـی فراهـم می آیند که 
چونـان پاره های آهـن اسـتوارند، طوفان ها آن هـا را به لـرزه نمی انـدازد و از جنگ 
خسـته نمی شـوند و بزدلـی نشـان نمی دهنـد، بـه خـدا تـوکل دارنـد و فرجـام از آِن 

پرهیزگاران است.

عنایات پروردگار عالم و ولی عصر ؟جع؟ را می توان در مرحله به مرحله روند به 
پیروزی رسیدن انقاب اسامی رؤیت نمود.

داستان هایی از امدادهای غیبی
مرحوم حجت االسام سید محمد کوثری ؟هر؟، روضه خوان مراسم های امام 

خمینی ؟هر؟ نقل می کند:

یک ریز من در منزل آقاو آیف ال تاجل لنکرانی، از استادان حوزه علمیه قم، 
بودم ی یکی از تضاو مشسد آنجا بودند. ایشان به نقل از یکی از دیستانشان 
که در نجف اشــرف در خدمف امــام بودیم ی صحبف از ایــران به  کردند  نقل 
میان آمد. من گفتم این چه ترمایش هایی اسف که در مورد بیرین کردن شاه 
از ایران می ترمایید؟ یک مستأجر را نمی شود از خانه بیرین کرد، آن یقف شما 

می خواهید شاه را از مملکف بیرین کنید؟

بحار األنوار، ج 60، ص 216، ح 37.  .1
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کردم شاید عرض مرا نشنیده اند. سخنم را تکرار  کردند. من تکر  امام سکوت 
کردم.

ــه مــی گــویــی؟ مــگــر حــضــرت بقیه ال  ــد: تــانــی چ ــودن ــرم امـــام بــرآشــفــتــنــد ی ت
صلوات ال علیه به من )نستجیربال( خاف می ترماید؟! شاه باید برید.

ی همان هم شد ی شاه از مملکف بیرین رتف. می بینم که ایشان چنین پیوندو 
با حضرت بقیه ال عجل ال تعالی ترجه الشریف داشتند.1

، فرمان شکستن حکومت نظامی توسط مردم در روز ۲۲  ماجرای عجیب دیگر
بهمن است:

زمانی که حکم شکستن حکومف نظامی توسط امام صادر شد، آیف ال طالقانی 
از منزلشان به امام در مدرسه علوو تلفن زد ی مدت یک ساعف یا نیم ساعف با 

امام صحبف کردند.

ــرادران بیرین از اتــاق بودند. تقط می دیدند آیــف ال طالقانی مرتب به امام  ب
کبیر ما  عرض می کنند آقا شما ایران نبودید، این نظام پلید اسف، به صغیر ی 

رحم نمی کند، شما حکمتان را پس بگیرید.

ی مرتب شریع کردند از پلیدو ی ددمنشی نظام گفتن تا شاید بتوانند موجع امام 
را تغییر بدهند، تا ایشان این ترمانی را که راجع به ریختن مردم به خیابان ها 
گوشی را  داده انــد پس بگیرند. بــرادران یک مرتبه متوجه شدند آقاو طالقانی 

زمین گذاشته ی به حالف متأثر رتف ی در گوشه اتاق نشسف.

برادران که این گونه دیدند، بعد از لحظاتی خدمف ایشان رتتند. ابتدا این تصور 
که شما چرا دخالف می کنید ی از  کرده اند  که امام به ایشان پرخاش  پیش آمد 
این چیزها! لذا یقتی به مرحوم آیف ال طالقانی اصرار کردند که جریان چه بود؟ 
کردند ی یقتی دیدند  کــردم، حرف مرا رد  گفتند: هر چه به امــام عرض  ایشان 
من قانع نمی شوم ترمودند: »آقاو طالقانی! شاید این حکم از طرف امام زمان 

باشد.« 

کرامات امام خمینی، ص49 و برداشت هایی از سیره امام خمینی ؟هر؟، ج 3، ص 157.  .1
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این را که از امام شنیدم دسف من لرزید ی با امام خداحاتظی کردم، چون دیگر 
قادر نبودم که حتی پاسخ امام را بدهم.1

کیمیای محبت،  کــتــاب  در  ری شــهــری؟هر؟  مــرحــوم  خــاطــره ای  در  همچنین 
، نقل می کرد که: می نویسند آقای علی محمد بشارتی، وزیر پیشین کشور

گزارشی  بــودم،  سپاه  اطاعات  مسئول  که  هنگامی   ،۱۳۵۸ ســال  تابستان  در 
گفته اســف: »من باالخره علیه امام  که آقــاو شریعتمدارو در مشسد  داشتیم 

اعام جنگ می کنم.«
گفتم. ایشان  گــزارش، خبر مذکور را هم  من خدمف امام رسیدم ی جمن ارائــه 

سرش پایین بود ی گوش می داد، این جمله را که گفتم سربلند کرد ی ترمود:
»این ها چه می گویند؟ پیریزو ما را خدا تضمین کرده اسف. ما موتق می شویم، 
پرچم  صــاحــب  بــه  را  پــرچــم  ی  مــی دهــیــم  تشکیل  اســامــی  حکومف  اینجا  در 

می سپاریم.«
پرسیدم: خودتان؟

امام سکوت کردند ی جواب ندادند.2

هستند.  الهی  نصرت  به  امید  از  سرشار   ، نیز انقاب  کنونی  رهبر  دراین بین، 
پرتکرارترین آیــٔه قرائت شــده توسط رهبر حکیم انقاب که ۶۷ بــار آن را در 
�ُرُ�  �نَ �ی م�نَ  اهلّلَ  �َر�نَّ  �نَ ل�یَ َو   ...< آیــٔه  کرده اند  قرائت  مختلف  سخنرانی های 
، نشان دهندٔه اعتقاد راسخ مقام معّظم  رنٌ ... < است. این امر �ی َوی عرنَ �نِّ اهلّلَ ل�تَ اإ
رهبری؟بد؟ به نصرت الهی است؛ بدین معنا که همٔه آحاد مردم، باید امید به 

قدرت الیتناهی الهی را سرلوحٔه کار خود قرار دهند. 

با کمی تأمل در بیانات رهبری؟بد؟، متوجه می شویم که ایشان، امیدوارترین 
شخص به آیندٔه نظام و کشور ایــران اسامی هستند، تا جایی که در یکی از 

سخنرانی هایشان می فرمایند: 

برداشت هایی از سیره امام خمینی ؟هر؟، ج 3، ص 158.  .1

کیمیای محبت، صفحه 67.  .2
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ف را به متعالی ترین 
ّ
بنده می دانم که خداو متعال اراده ترموده اسف که این مل

ف ایران به برکف اسام، به برکف نظام 
ّ
درجات برساند ی بدانید که ان شاءال مل

ف ایران 
ّ
ف در حّدیاندازٔه مل

ّ
اسامی، بدین تردید به عالی ترین درجاِت یک مل

خواهد رسید 1

رهبر معظم انقاب؟بد؟، همچنین در دیدار با فرماندهان سپاه و در پاسخ به 
ابراز نگرانی برخی افراد، با لحنی سرشار از امید و اعتماد به یاری و نصرت الهی، 
به داستان حضرت موسی و ماجرای گذر از دریای خروشان اشاره کرده و فرمودند:

�َل  ْمَع��نِ �تَ َ حب
ْ
ل

ٱ
َرَءا ا � �تَ ّمَ

َ
ل ُروا«؛ »�نَ �هلِل َواْص�بِ وا �بِ �نُ ِع�ی که »ِاْس�تَ گفف  موسی به قوم خودش 

دیر،  از  می رتتند،  داشتند  موسی[  ]قوم  که  یقتی   » و�نَ
ُ
ُمْدَرك

َ
ل  �

�نَّ اإِ ُموَسی  ْصحا�بُ 
أَ
ا

مجموعٔه ترعونی هم دیده شدند که دارند می آیند ]به سمف این ها[، اصحاب 
ا«، حضرت موسی 

َّ
�َل َکل »�تَ گیر اتتادیم؛  «، ما  و�نَ

ُ
ُمْدَرك

َ
ل  �

�نَّ »اإِ گفتند  موسی ؟ع؟ 
ای هدایف می کند، می گوید چه کار   » �نِ ْهِد�ی َس�یَ ِی 

ّ
َر�ب َمِعی  �نَّ  اإِ ا 

َّ
»َکل ا«؛ 

ّ
»َکل  ،

ً
ابدا ترمود 

ِی«، بدانید خدا با ما اسف؛ 
ّ
�نَّ َمِعی َر�ب کنید، کجا بریید. من به شما عرض بکنم »اإِ

کنیم، عقلمان را  گر ما خودمان، انگیزه مان، ایمان ی عزم راسخمان را حفظ  ا
به کار بیندازیم، تدبیر درسف بکنیم، ما بر تمام این ترتندهایی که دشمنان از 
جبسه هاو مختلف ی از جسف هاو مختلف به کار می برند ی حماتی که می کنند 
که بعضی خیال می کنند ما محاصره شدیم، بر همٔه این ها تائق خواهیم شد ی 

ک خواهیم نشاند.2 همه را ان شاءال به خا

این پاسخ حکیمانه ، امید را در دل ها زنده و پایدار قرار می دهد.

یکی دیگر از صحبت های امیدوارانه رهبر حکیم انقاب؟بد؟، در دیدار با آقای 
علی خوش لفظ، راوی کتاب زیبای »وقتی مهتاب گم شد«، است؛ آقای خوش 

لفظ به رهبر انقاب؟بد؟ عرض می کند: 

بیانات در دیدار مردم قم؛ 1396/10/19.  .1
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=38675 

بیانات رهبر انقالب در دیدار فرماندهان سپاه 1395/06/28.  .2
https://farsi.khamenei.ir/video-content?id=35264



76

م(
سو

لد 
)ج

ن 
قرآ

ور 
با ن

ن 
بیی

ت

شما خیلی دارید درد می کشید، زجر می کشید؛ به هرحال این بحث اختاس ها 
ی حقوق هاو نجومی را می گویید، این ها گوش نمی دهند. یک چیزو بگویید 
که ما آرام بشویم؛ ما همچنان تدایی شما هستیم؛ دیسف داریــم مثل همین 
گر بود می گفف( شما بیشتر از این درد نکشید ی این همه  که آقاو متوّسلیان )ا
 گوش ]نمی کنند[، نمی دانم؛ یعنی ما حاجریم تدایی بشویم ی 

ً
آزار نبینید؛ یاقعا

به هرحال بیفتیم جلو. یک نکته که آراممان کند ]بگویید[.

آیت اهلل خامنه ای؟بد؟ پاسخ دادند:

راه  یک  طبیعی  حــوادث  این ها  می بینید،  شما  که  چیزهایی  این  باشید.  آرام 
گر ما می خواهیم برییم  ه اسف؛ هیچ انتظار نباید داشف که ا

ّ
دشوار به سمف قل

ٔه دمایند، در راه چاله نباشد، سنگ نباشد، باد نباشد، دید 
ّ
ٔه توچال یا قل

ّ
به قل

نباشد، گاز نباشد؛ مگر می شود؟ اّما داریم می رییم، داریم می رییم، عمده این 
گر این حوادث نبود باید  اسف. اصًال نگران نباشید؛ این حوادث یجود دارد؛ ا

تعّجب می کردید.1

امیدوارانه ترین  ایشان همیشه  بر می آید،  کام رهبری؟بد؟  از  که  همان طور 
نگاه را به آینده داشته و دارند و همیشه در پاسخ به ابراز نگرانی ها می فرمایند: 

من به آیندٔه این نظام ی این کشور خوش بین هستم.

بدانیم و شک نکنیم، طبق وعدٔه الهی، اگر ما دین خدا را یاری کنیم، خداوند 
نیز ما را یاری خواهد کرد.

امدادهای الهی در طول این 4۳ سال به وضوح در برابر چشم بابصیرتان قرار 
دارد؛ امدادهای غیبی در دفاع مقدس، طوفان شن، ایستادگی بر تحریم های 
رژیم غاصب صهیونیستی،  و  آمریکا  اســرا، عقب نشینی های  آزادی  فلج کننده، 
غوغای شهادت شهید حججی، شهادت ســردار دل هــا حاج قاسم سلیمانی و 

اتفاقات بعد از شهادت او و... نمونه هایی از نصرت الهی بود

در دیدار با راوی کتاب وقتی مهتاب گم شد 1395/16/10.  .1
https://farsi.khamenei.ir/video-content?id=35626 
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رهبر معظم انقاب در پنجم تیرماه یعنی همان روزهای ابتدایی پرالتهاب فتنه 
۸۸ به نمونه ای از نصرت الهی در اوایل دفاع مقدس اشاره کردند:

ریزهـــاو ســوم، چسارم جنگ بــود. همه تــوو اتــاق جنگ ستاد مشترک جمع 
مجلس  نمایندگان  از  چندنفرو  نخسف یزیر،  رئیس جمسور،  بنده،  بــودیــم؛ 
نخسف یزیر  ی  بــود  بنی صدر  رئیس جمسور  زمــان  آن  نظامی ها.  از  نفر  چند  ی 
مرحوم رجایی. همه جمع بودیم ی دربــاره ایجــاع پیش آمده بحث ی مشورت 
می کردیم. میان جلسه بودیم که یکی از نظامی ها آمد کنار من ی گفف: »دیستان 
کارو خصوصی با شما دارنــد.« من رتتم پیششان. مرحوم  توو اتاق دیگرو، 
چیسف؟«  »کارتان  گفتم:  بودند.  دیگر  نفر  سه  دی  ی  تاحی  مرحوم  ی  تکورو 
گفتند: »ببینید آقا، هواپیماهاو ما این هاسف: اف ۵، اف۴، سی۱۳۰ ی... .« بعد 
کاغذو در آیردند که من هنوز توو یادداشف ها نگسش داشته ام؛ در آن، انواع 
هواپیماهاو نظامی ترابرو ی جنگی، هفف، هشف، ده نوع به خط آن برادران 
عزیز نوشته شده بود. نوشته بودند از این نوع هواپیما، مثًال ما ده تا آماده به کار 

داریم ی تا تان ریز آمادگی اش تمام می شود.

که در هر بار پریاز یا دی بار پریاز باید عوض  در هواپیماها قطعه هایی هسف 
شود ی ما این قطعه ها را نداشتیم ی مثًال ظرف پنج یا ده ریز، این نوع هواپیماو 
ما پایان می پذیرتف؛ انگار دیگر آن را نداریم. دیازده ریز بعد هم نوع دیگرش 
تمام می شد ی تا چسارده پانزده ریز نوع دیگر. بیشترین زمان کار براو سی۱۳۰ 
که حاال هم هسف ی تا حدید سی ریز برایش امکان  بود. همین سی۱۳۰ هایی 
 یسیلٔه 

ً
پریاز یجود داشف این یعنی جمسورو اسامی بعد از سی ییک ریز مطلقا
پرندٔه هوایی نظامی، نظامی جنگی، نظامی پشتیبانی ی ترابرو نداشف. 

گفتند: »آقــا، یجع جنگی ما این اســف. شما بریید به امــام بگویید.« از شما چه 
 هواپیما نباشد، 

ً
گفتم: »عجب! یاقعا پنسان توو دل من هم قدرو خالی شد. 

 می آمد. خلبان هایش عرجٔه 
ً
کنیم؟« عراق با هواپیماهاو ریسی مرتبا کار  چه 

خلبان هاو ما را نداشتند؛ اما حجم کار زیاد بود. پریازهایشان پشف سرهم بود ی 
گون داشتند. کاغذ را گرتتم ی بردم خدمف امام در  انواع میگ را در کاس هاو گونا
جماران. گفتم: »آقا، این آقایان، ترماندهان ما هستند ی دار ی ندار نظامی ما دسف 
کثر پانزده، شانزده ریز دیگر  این هاسف. می گویند هواپیماهاو جنگی ما تا حدا



78

م(
سو

لد 
)ج

ن 
قرآ

ور 
با ن

ن 
بیی

ت

دیام دارند ی آخرین هواپیماو ما که سی۱۳۰ ی ترابرو اسف تا سی ریز دیگر؛ بعد 
 هواپیما نداریم.« امام نگاهی به من کردند ی گفتند: »این 

ً
از آن هم دیگر ما مطلقا

حرف ها چیسف؟ شما بگویید بریند بجنگند، خدا می رساند ی درسف می کند. هیچ 
طور نمی شود.« منطق حرف امام براو من قانع کننده نبود، چون امام متخصص 
هواپیما نبود؛ اما به حقانیف امــام، ریشنایی دل ای ی حمایف خدا از ای اعتقاد 
داشتم. می دانستم خداو متعال این مرد را براو کارو بزرگ برانگیخته ی ای را 
یا نخواهد گذاشف. این عقیده دلم را قرص می کرد. آمدم به این ها گفتم: »امام 

ترمودند که بریید همین ها را در حد نو تعمیر ی اقدام کنید.

همان هواپیماهاو اف۵ ی اف۴ ی اف۱۴ که قرار بود بعد از پنج، شش ریز به کلی 
کار می کند، درحالی که ۲۹ سال از سال  کار بیفتد، هنوز در نیریو هوایی ما  از 
۵۹ می گذرد. البته تعدادو توو جنگ آسیب دید ی ساقط شد؛ بعضی هایشان 
ج شده اند؛ اما از این طرف هم در قبال این ریزش، رییشی یجود  هم ازرده خار
کنند. بعضی از  داشــف. مسندسین ما توانستند قطعات را درسف ی خألها را پر 
یارد  راه هایی  از  کــورو چشم تحریم کننده ها،  به  را علی رغم تحریم،  قطعات 
هواپیماو  نــوع  دی  این ها،  بر  عــایه  داشتند.  نگه  سرپا  را  هواپیماها  ی  کردند 
جنگی هم خودشان ساخته اند. االن در نیریو هوایی ما، دی نوع هواپیماو 
البته عین آن هواپیماهاو قبلی خود ما نیسف. این  که  جنگی ساخته شده 
هواپیماها را مسندسان ما باتجربه ی طراحی خودشان ساخته اند؛ هواپیماو 
کابینه را بــراو تساجم نظامی. عــایه بر این  دیکابینه را بــراو آمــوزش ی یک 
که داشتیم، هنوز توو دستگاه هاو ما هسف. این، توکل  را هم  همان هایی 
کید تــرایان  به خداسف، این صدق یعــده خداسف. یقتی خــداو متعال با تأ
ی چندجانبه می ترماید: »َی لَیَنصَرّنَ اّلَ مَن یَنصُره« یعنی بی گمان، بی تردید، 
 خداو متعال نصرت ی یارو می رساند به کسانی که ای را، یعنی دین 

ً
 ی یقینا

ً
حتما

ای را یارو کنند. من ی شما هم می دانیم که داریم از دین خدا حمایف می کنیم؛ 
بنابراین، خاطرجمع باشید که خدا نصرت خواهد کرد.1

بیانات در دیدار اعضای دفتر رهبری و سپاه حفاظت ولی امر؛1388/05/05.  .1
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=7770 



فصل دوم
دســـــــــتـــــــــاوردهـــــــــا1

کسب  کتاب »جهاد امید بخش« اثر حجت االســالم راجــی استخراج شده اســت. بــرای  این فصل از   .1
اطالعات کامل پیرامون دستاوردهای نظام جمهوری اسالمی، به کتاب »صعود چهل ساله« از همین 

نویسنده مراجعه بفرمایید.





آدم هــا به طور طبیعی چون نیازمند هستند، همیشه نیمه خالی لیوان زندگی 
خودشان را می بینند، هر نیازی که برطرف می شود، انگاری در ذهن انسان دفن 
می شود. دیگر نمی خواهد به آن نیمۀ پر لیوان زندگی خودش نگاه کند. فراموش 
می کند، این وضع طبیعی ما اســت. اما آدم هــا در کنار این طبیعت، طبیعت 
شکرگزاری هم در روح و روان خودشان دارند. دوست دارند از دارایی های که 

به آن ها رسیده است، تشکر و قدردانی کنند.

کسانی مــی شــود؟ مقدمۀ شــکــرگــزاری، چشم  شیرینی شکر شــامــل حــال چــه 
نعمت بین اســت. بین داشتن و حس خــوب دارایـــی فاصله اســت. بعضی ها 
نعمت دارنـــد، ولــی حــال خــوبــی نــدارنــد، از نعمت های خــودشــان احساس 

خرسندی نمی کنند، چرا؟ چون چشم نعمت بین ندارند. 

 دارایی های خودمان را فهرست کنیم و آن ها را 
ً
راه شکرگزاری، این است که دائما

فراموش نکنیم، نگاه به دارایی ها، به انسان قدرت می دهد که از بحران ها عبور 
 دارایی های مؤمنین و جامعه ایمانی را 

ً
کنیم. در قرآن کریم خداوند متعال دائما

به رخ آن ها می کشد، فراموشی این دارایی ها، ضربات مهلکی به جامعه و جان 
آدمی می زند. مهم ترین عملیات شیطان، برای نابودی بشریت چیست؟ وقتی 
خداوند متعال شیطان را از بهشت بیرون کرد، قسم خورد که تا قیامت من سر 
راه مستقیم تو می نشینم؛ از چهار سو به بندگان هجوم می آورند. از پیش رو و از 

، و از طرف راست و از طرف چپ آن ها؛ پشت سر
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َم �  �ی �ت ُمْس�تَ
ْ
ُهْم ِصراَ�ک ال

َ
ُعَد�نَّ ل �تْ

أَ
ا

َ
�نی ل �تَ َو�ی عنْ

أَ
م� ا �بِ

�َل �نَ >�ت
ِهْم َو  م��نِ �ی

أَ
ِهْم َو َع�نْ ا �نِ

ْ
ل ِهْم َو ِم�نْ �نَ د�ی �ی

أَ
�نِ ا �ی َ ُهْم ِم�نْ �ب �نَّ �ی �تِ

آ
ا

َ
ّمَ ل

ُ �ش
ِلِهْم<1 م��أِ َ َع�نْ سش

تـا چـه اتفاقـی بیفتـد؛ همۀ هـدف خـودش را جمـع کـرد با یـک جملـه گفـت: >َو لا 
<؛ بیشتر آنها را شکرگزار نخواهی یافت!2 �نَ �کر�ی َرُهْم سش َ ک�ش

أَ
ُد ا حبِ

�تَ

هــدف دیــگــری نـــدارد شیطان، جــز ناسپاسی جــان مــا، جامعۀ مــا. اگــر اشاعۀ 
فحشا هم می کند، آخرسر هدفش این است. شاکر نبودن، مقدمه اش ندیدن 
 می فرماید یــادآوری، پیغمبرش را 

ً
دستاوردها است؛ لذا خداوند متعال دائما

مذکر و یادآور معرفی می کند.

در جای دیگری می فرماید: 

م��تِ 
ُ
ل

ْوَمک ِم�نَ ال�نُّ ْ �تَ ِر�ب حنْ
أَ
�نْ ا

أَ
� ا �ن ��تِ �ی

آ
� � ُموسی �بِ �ن

ْ
ْرَسل

أَ
ْد ا �تَ

َ
>َو ل

��تٍ ِلکّلِ  �ی
اآ

َ
ِلک ل �نَّ �نی دن ِه اإِ

َ
�ِم الّل �ی

أَ
� کْرُهْم �بِ

وِر َو دنَ
ی ال�نُّ

َ
ل اإِ

کور<؛ �ٍر سشَ َص�بَّ
ما موسـی را با آیات خود فرسـتادیم؛ )و دسـتور دادیم:( قومت را از ظلمـات به نور 
بیـرون آر! و »ایام اهّلل« را بـه آنان یادآور! در این، نشـانه هایی اسـت بـرای هر صبر 

کننده شکرگزار.

بعد می فرماید:

 
دنْ اإِ کْم  �ی

َ
َعل ِه 

َ
الّل ْعَمهتَ  �نِ کُروا 

ادنْ ْوِمِه  ِل�تَ ُموسی  �َل  �ت  
دنْ اإِ >َو 

ُحو�نَ  ِ
ّ �ب

دنَ ا�بِ َو �ی َعدن
ْ
کْم ُسوَء ال ُسوُمو�نَ ْرَعْو�نَ �ی ِل �نِ

آ
�کْم ِم�نْ ا حب

�نْ
أَ
ا

کْم  ِ
ّ لاٌء ِم�نْ َر�ب ِلکْم �بَ س�َءكْم َو �نی دن و�نَ �نِ ْح�ی ْس�تَ �َءكْم َو �ی �ن ْ �ب

أَ
ا

ٌم<؛ �ی َع�ن

اعراف، 16 و 17.  .1

همان.  .2
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و )به خاطـر بیـاور( هنگامی را که موسـی به قومـش گفـت: »نعمت خـدا را بر خود 
بـه یـاد داشـته باشـید، زمانـی کـه شـما را از )چنـگال( آل فرعـون رهایـی بخشـید! 
سـر  را  پسـرانتان  می کردنـد؛  عـذاب  وجهـی  بدتریـن  بـه  را  شـما  کـه  همان هـا 
می بریدند، و زنانتان را )برای خدمتکاری( زنده می گذاشـتند؛ و در این، آزمایش 

بزرگی از طرف پروردگارتان برای شما بود!«1

نگاه به دستاوردها، یک راهبرد تربیتی برای فرد و جامعه است. عامل قدرتمند 
شدن فرد و جامعه اســت. ما نیاز داریــم همیشه به دستاوردها نگاه کنیم، از 
دستاوردها برای پیمودن بقیه راه توشه بگیریم. وگرنه هیچ جامعه ای با خواندن 
آیه یاس، از مشکات و گرفتاری ها عبور نمی کند. قدم اول در مشکات، دیدن 
ایــن دارایی ها  امکانات موجود اســت. اول ببینیم چه داریــم؟ بعد ببینیم با 

می توانیم از مشکات عبور کنیم یا خیر؟

مــردم خود،  با سیاست گذاری های دقیق و به همت  نظام جمهوری اسامی 
پس از گذشت 4۳ سال، در حوزه های بسیاری به جایگاه های رفیع دست یافته 
است. اما رسانه های دشمن با تحریف گسترده و القای یأس و ناامیدی در مردم 
گاه شوند.  هرگز اجازه نداده اند که مردم ما از چنین دستاوردهای خیره کننده ای آ

این یکی از ضروری ترین حوزه هایی است که احتیاج به تبیین دارد.

چهار دهه مقاومت چهار دهه پیشرفت
دکتر سعید جلیلی، دبیر سابق و نمایندٔه فعلی مقام معظم رهبری؟بد؟ در 

شورای عالی امنیت ملی تعریف می کنند:

پریدو، نخسف یزیر سابق ایتالیـا بـود ی جـداو از آن، داراو دکتـرو اقتصـاد ی 
نظریه پرداز توسعه. مدت هـا پیـش بـه تـسـران آمـد ی با من ماقات کرد. پریدو 

در آن دیدا ر می گفف: 

ابراهیم،7.  .1
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در  کشـور شـما  را دنبال می کنم ی می بینم  ایـــــران  که مسائل  اســف  »ســی ســال 
کـه شـمـا تـقـط مقایمف  چه یجعیتی اسف، امـا آنچـه اهمیف دارد ایـن اسـف 

نکرده اید پیشـرتف هـم کرده اید.«

ایـن تقط حـرف پریدو نبـود، این تعابیر را سـران بعضی از کشورهاو اریپایی 
هم در دیدارهاو خود به صراحف بیان می کردند. گاهی هم می گفتنـد: 

کـه بـه شـما یارد می شود بـه دیلف مـا یارد می شـد، شـش ماه هم  گر تشـارو  »ا
ی هم  که هم مقایمف می کنید  بیایریم. شـما سال هاسف  نمی توانستیم دیام 

پیشـرتف.« انگار آن ها هم می تسمیدند این انقاب از جنس دیگرو اسف.1

صعود 40 ساله
در اینجا به برخی از دستاوردهای بی شمار نظام بر اساس اسناد و اعترافات 

مجامع بین المللی اشاره می کنیم

اینجا ایران است، کشوری که رتبه 1۰ دنیا از نظر طراحی، ساخت و پرتاب ماهواره،  	
متعلق به اوست.2

اینجا ایران است، کشوری که رتبه ۲ دنیا در حوزه سلول های بنیادین، متعلق به  	
اوست.3

اینجا ایران است، کشوری که زمان دفاع مقدس، حتی اجازه واردات سیم خاردار  	
نداشت؛ اما امــروز نه تنها خود مجهز به پیشرفته ترین تجهیزات نظامی مانند 
، بالستیک و... است،4  ، کروز پهپاد، زیردریایی، ناوشکن، موشک های رادار گریز
کــه تــا چند ســال پیش بــا سنگ مقابل رژیـــم غاصب  بلکه مـــردم فلسطین نیز 
به  بــا موشک  و  بــوده  پدافند  دارای  ــروزه  امـ مــی کــردنــد  ایستادگی  صهیونیسم 

گــردآوری و تدوین  امواج اراده هــا )گوشه ای از اراده و توان ایرانی به سمت خودکفایی و پیشرفت(،   .1
میالد حبیبی و پژمان عرب، ص186.

2. https://theiranproject.com/blog/2015/10/07/world-space-week-iran-among-top-
9-countries-with-satellite-capability/ 

3. https://www.worldatlas.com/articles/countries-where-stem-cell-research-is-
most-popular.html 

4. https://mehrnews.com/news/4465400 
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گستاخی های این رژیم متخاصم پاسخ می دهند.

اینجا ایران است، کشوری که برحسب قدرت توپخانه، رتبه ۶ دنیا، برحسب تعداد  	
کشتی های زیردریایی رتبه ۵ دنیا، همچنین برحسب ناوگان تانک های جنگی رتبه 
۷ دنیا و... را داراست و به معنای واقعی در عرصه نظامی به یک ابرقدرت تبدیل 

شده است.1

اینجا ایران است، کشوری که نه تنها استقرار تعداد کثیر پایگاه های نظامی آمریکایی،  	
در اطراف مرزهای آن که حتی فاصله برخی از این پایگاه ها به کمتر از ۲۰۰ کیلومتر 
با شهرهای ایران می رسد،2 خدشه ای به امنیت داخلی آن وارد نمی کنند؛ بلکه، او 

می تواند مهم ترین پایگاه آمریکا در منطقه )عین االسد( را با خاک یکسان کند.3

اینجا ایران است، کشوری که 4۰ سال پیش ناامن ترین کشور دنیا بود، به طوری که  	
فقط در بین سال های 1۳۶۰-1۳۶1 ه.ش، 1۷۰۰۰ نفر در شهرها و روستاهای آن 
ترور شدند؛ درحالی که امروزه به امن ترین کشور دنیا در ناامن ترین منطقه کره زمین 

تبدیل شده است.4

اینجا ایران است، کشوری که 4۰ سال پیش حتی جزء ۵۰ کشور اول دنیا در تولید  	
علم هم نبود، اما اکنون رتبه 1۵ دنیا در تولید علم را داراست.5

اینجا ایران است، کشوری که پیش از انقاب در مقاالت پر استناد دنیا جایگاهی  	
نداشت؛ اما در حال حاضر ۳/1 درصد این مقاالت، نوشته نخبگان و دانشمندان 

ایرانی است و ۵ درصد مقاالت داغ6 دنیا توسط ایرانیان نوشته می شود.7

1. https://www.globalfirepower.com/aircraft-total.php 
2. https://www.businessinsider.com/us-military-bases-surrounding-iran-2012-01 

گفت وگوی سردار حاجی زاده با خبرنگاران صداوسیما پیرامون عملیات شهید سلیمانی:  .3
http://mshrgh.ir/1029516
4. https://www.start.umd.edu/news/global-terrorism-overview-terrorism-2019
5. https://www.scimagojr.com/countryrank.php?year2020 .

0/1 درصد مقاالت پر استناد دنیا را مقاالت HOT می نامند که ارزش علمی بسیاری باالیی دارند.  .6
7. http://apps.webofknowledge.com/summary.

do?product=WOS&doc=1&qid=1&SID=F3M5w5vBLHKXtK81y7E&search_
mode=AdvancedSearch&update_back2search_link_param=yes
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اینجا ایران است، کشوری که ابتدای پیروزی انقاب، حتی جزء ۳۰ کشور اول دنیا  	
بر اساس تعداد اختراعات ثبت شده نبود، اما امروزه هفتمین کشور دنیا در این 

حوزه است.1

اینجا ایــران اســت، کشوری که نــرخ ثبت نام در مــدارس ابتدایی آن در پیش از  	
انقاب، ۵۹/۳ درصد بــوده، درحالی که امــروزه ۹۹/۲ درصد کودکان ایرانی در 

مدارس ابتدایی تحصیل می کنند.2 

اینجا ایران است، کشوری که از نظر رشد درصد باسوادان باالی 1۵ سال، در بعد  	
از انقاب اسامی جایگاه اول جهان را داراست.3

اینجا ایــران اســت، کشوری که میزان رشــد تحصیل در افــراد بــاالی 1۵ ســال آن،  	
 ۳ برابر میانگین جهانی است.4

ً
حدودا

اینجا ایران است، کشوری که به گزارش WEF، رتبه یک دنیا، در بحث برابری  	
نسبت دختر به پسر در تحصیات ابتدایی را داراست.5 

اینجا ایران است، کشوری که نرخ بی سوادی زنان آن از ۷۰ تا ۸۰ درصد در سال  	
1۳۵4 ه.ش، به کمتر از 1۰ درصد در سال 1۳۸۹ ه.ش کاهش یافته است.6

اینجا ایران است، کشوری که نسبت پزشکان متخصص زن در آن از 1۵ درصد به  	
4۰ درصد رسیده است.7

1. https://knoema.com/atlas/ranks/Number-of-patent-applications 
2. https://knoema.com/atlas/Iran/topics/Education/Primary-Education/Net-

enrolment-rate-in-primary-education?compareTo=US,JP,FR,DE
3. https://ourworldindata.org/grapher/gross-enrollment-ratio-in-secondary-education

?tab=chart&country=IRN+OWID_WRL 
4. https://data.worldbank.org/indicator/SE.ADT.LITR.ZS?end=2014&locations=IR-

1W&start=1976&view=chart&year_high_desc=true 
متن کامل این گزارش در نشانی زیر قابل دسترسی است:  .5

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf 
6. https://ourworldindata.org/grapher/share-of-women-between-15-and-19-years-

old-with-no-education?year=2010/ 
7. https://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session7/IR/A_HRC_WG6_7_

IRN_1_ANNEXV_E.pdf 
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اینجا ایــران اســت، کشوری که اهمیت به بانوانش تا جایی است که رشد زنان  	
فوق تخصص  آن بیش از 1۲ برابر بوده است؛ درحالی که رشد آقایان ۳ برابر بوده 

است.1

اینجا ایران است، کشوری که رتبه 11 دنیا از نظر کاهش مرگ ومیر در نوزادان، در هر  	
1۰۰ هزار نوزاد )طی بازه 1۹۹۰-۲۰1۵ م(، متعلق به اوست.2

اینجا ایران است، کشوری که رتبه 1۰ دنیا از نظر رشد در شاخصه امید به زندگی،  	
متعلق به اوست.3

اینجا ایران است، کشوری که در بین ۲۰ کشور پایین دنیا از نظر نرخ خودکشی قرار  	
دارد.4

اینجا ایــران اســت، کشوری که 4۰ ســال پیش به گــزارش بانک جهانی 4۶ درصد  	
مردمش، زیرخط فقر بودند، اما در سال 1۳۹۲ ه.ش به ۸/1 درصد رسید که متأسفانه 

در دوران دولت غرب گرای تدبیر و امید، آمار فقر به شدت افزایش یافته است.5

اینجا ایران است، کشوری که در طول 4۰ سال به گزارش بانک جهانی، ضریب جینی  	
)فاصله طبقاتی( خود را تا ابتدای سال 1۳۹۲ ه.ش کاهش داد.6

اینجا ایران است، کشوری که پیش از انقاب مصرف کالری روزانه آن، طبق برآورد  	
سازمان ملل متحد در دهه 1۹۵۰ میادی )1۳۳۰ ه.ش(، برای هر بزرگسال روزانه 
کمتر از 1۸۰۰ کالری، یعنی پایین تر از تمامی مناطق فقیرنشین خاورمیانه بود؛7 
درحالی که در حال حاضر میزان سرانه عرضه روزانــه کالری در آن، بیش از ۳۰۰۰ 

کیلوکالری به ازای هر نفر، یعنی باالتر از میانگین دنیا است.8

1. https://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session7/IR/A_HRC_WG6_7_
IRN_1_ANNEXV_E.pdf 

2. https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?view=chart 
3. https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.

IN?end=2016&start=1979&view=chart&year_high_desc=true 
4. http://www.worldlifeexpectancy.com/cause-of-death/suicide/by-country/ 
5. https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=IR
6. https://knoema.com/atlas/Iran/topics/Poverty/Income-Inequality/GINI-index 

جان فوران، مقاومت شکننده، ترجمه تدین، ص349.  .7
8. https://ourworldindata.org/grapher/daily-per-capita-supply-of-

calories?country=IRN+OWID_WRL 
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اینجا ایران است، کشوری که بیش ترین رشد در شاخصه توسعه انسانی )HDI(1 در  	
این 4۰ سال، متعلق به اوست.2 

اینجا ایــران اســت، کشوری که در بین کشورهای تولیدکنندٔه انــرژی، در تولید گاز  	
طبیعی، رتبه سوم دنیا3 و در تولید انرژی الکتریکی، با 1۲ پله ارتقاء و 14 برابر شدن 

رشد از سال 1۹۹۰ میادی تا کنون، رتبه سیزدهم دنیا را کسب کرده است.4

اینجا ایران است، کشوری که رتبه ۷ دنیا از نظر رشد در جذب گردشگر )طی بازه  	
1۹۹۰-۲۰1۸ م(، متعلق به اوست. 5

اینجا ایران است، کشوری که مشارکت مردمش در کمک به هم نوع خود به جایی  	
رسیده است که از 4۰ گروه جهادی در زلزله بم، به ۲۵۲۰ گروه جهادی در زلزله اخیر 
کرمانشاه و سیل پل دختر رسیده است که برخی از آنان برای اعزام، هیچ گاه نوبتشان 

نشد.

اینجا ایران است، کشوری که مشارکت مردمش در فعالیت های نیکوکاری، به طور  	
چشمگیری افزایش یافته است؛ به طوری که فقط مبلغ جمع آوری شده توسط مردم 
در جشن عاطفه های شهریورماه سال 1۳۹۸ ه.ش، 4۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان 

بوده است که نسبت به سال قبل خود، 41 درصد افزایش داشته است.

دفتر برنامة توسعة سازمان ملل متحد)UNDP( ، به دلیل اهمیت شاخصه توسعه انسانی، سالیانه   .1
کشورهای دنیا  گزارشی بیش از 1000 صفحه تحت عنوان »گزارش توسعة انسانی« HDI از وضعیت 
از حیث این شاخصه که نشان دهنده سطح سالمت، تحصیالت و درآمد انسان ها در جوامع مختلف 

است، ارائه می دهد.
متن کامل این گزارش در نشانی زیر قابل دسترسی است:  .2

https://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/HDR/2011%20Global%20
HDR/English/HDR_2011_EN_Complete.pdf 

3. https://knoema.com/atlas/topics/Energy/Gas/Natural-gas-
production?baseRegion=IR 

4. https://knoema.com/atlas/topics/Energy/Electricity/Electricity-net-
generation?baseRegion=IR 

5. https://www.telegraph.co.uk/travel/comment/how-the-travel-map-has-changed-
since-1990/
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اینجا ایران است، کشوری که پادشاه آن در دورانی برای گوش دادن به رادیو باید  	
از انگلیس اجازه می گرفت؛1 درحالی که امــروزه، رهبر آن خطاب به فرستاده ویژه 
را شایستٔه مبادلٔه هیچ پیامی  ترامپ  آمریکا می گوید: »من  رئیس جمهور وقت 

نمی دانم.«2

نمونه هایی از توان داخلی قدرتمند
مهم ترین دلیلی که ایــران اسامی موفق شد در حوزه های مختلف، به چنین 
دستاوردهایی برسد »اعتماد به ظرفیت داخلی و نیروی جوانان مؤمن انقابی « 
بــود و در هر حــوزه ای که سرعت پیشرفت کم بــوده و یا متوقف شــده است 

حضور غرب گرایان پرمدعا به وضوح قابل مشاهده است. 

در ادامه به چند مصداق به عنوان نمونه از ماجرای حصول این پیشرفت ها در 
حوزه های مختلف اشاره می کنیم.

از مدیران ارشد شرکت صنایع الکترونیک تعریف می کند:

کــشــورهــاو داراو مـــاهـــواره بـــود. تعالیف  کــشــور از  ــران چــســل ی ســومــیــن  ــ ای
ماهواره او مان را با هند شریع کردیم؛ اما با دخالف رژیم صسیونیستی به نتیجه 
کشید. بعد از آن با ریسیه همراه شدیم؛ یک همراهی پر از  کنار  نرسید ی هند 
تحقیر. زمانی که ما حتی آرزی داشتیم ماهواره را از نزدیک ببینیم، ریس ها مدل 
با لمس  که نکند ما  از تاصله چندمترو نشانمان دادنــد  را  مسندسی ماهواره 

ماهواره شان به جنس ی ساختمان اجزایش پی ببریم.

که مــاهــواره را بومی  که ممنوع بــود؛ چــون هــدف ایــن بــود  مشایر خارجی هم 
طراحی کنیم ی در کنار این، خارجی ها زمان انجام کار را خیلی طوالنی می کردند. 
پاو  ریو  باید  تسمیدیم  که  بــود  ایــن  ی  نداشتیم  اعتماد  هم  صداقتشان  به 

خودمان بایستیم.

نک: حسین فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی؛ خاطرات حسین فردوست، ج1، ص100تا104.  .1
2. https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=42835 
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کی می توانیم ماهواره بسازیم؟« ی جواب  از ریس هــا می پرسیدیم: »ما  زمانی 
خودتان  بــســازیــد،  هــم  گــر  ا ی  نمی توانید  هــم  دیگر  ســال   ۳۵ »تــا  می شنیدیم: 
نمی توانید پرتابش کنید، ماهم که به هیچ یجه برایتان پرتاب نمی کنیم.« یلی 
کنیم. یادم  ما توانستیم خودمان ماهواره بسازیم ی خودمان هم آن را پرتاب 
هسف بعد از پرتاب، ایلین نفرو که تماس گرتف ی تبریک گفف، ریس ها بودند؛ 
درحالی که لحنشان با ما عوض شده بود ی خبرو از تحقیرشان نبود. کشورو که 
زمان جنگ نمی توانسف نارنجک بسازد، شده بود نسمین کشور داراو پرتابگر 

ماهواره به تضا.1

و یا در بحث دستاوردهایی که پژوهشگاه رویان در شاخه علوم پزشکی برای 
ایران به ارمغان آورده است، دکتر محمدحسین نصر2 روایت می کند:

بیش از ۴۰ سال پیش بود که لوئیس براین3 متولد شد ی خبر تولدش توو دنیا 
کمبریج انگلستان بود  پیچید. لوئیس ایلین بچٔه لقاح آزمایشگاهی دانشگاه 
ی تولدش حرکتی بزرگ ی نویدآیر براو زیج هــاو ناباریر بود. بعد از آن بود که 
خیلی از زیج هــا ریانــه انگلستان می شدند تا حــدید دییسف هــزار دالر4 هزینه 
کنند. ابتداو سال  کرده ی شانس ۱۰ درصدو شان را براو ترزندآیرو امتحان 
کرد تا در تسران مرکز  کاظمی آشتیانی پژیهشگاه رییان را پایه گذارو  ۷۰ آقاو 
کند. هم زمان من از دانشگاه  پژیهشی - تحقیقاتی در زمینه ناباریرو ایجاد 
که جنین شناسی با  کمبریج انگلستان به ایران آمدم. جزی ایلین نفراتی بودم 
رییکرد نازایی را خوانده بودم؛ اما در شسرکرد زبان تدریس می کردم چون محلی 
کار من نبود. بعد از مدتی دکتر آشتیانی من را به تسران دعوت  بــراو رشته ی 
پایه گذارو مرکز  این همکارو سال ها بعد موجب  بــراو شــریع همکارو.  کرد 
ناباریرو اصفسان شد. سال ۱۳۹۵ رییــان اصفسان جشنی با هــزاران ترزندو 

گــردآوری و تدوین  امواج اراده هــا )گوشه ای از اراده و توان ایرانی به سمت خودکفایی و پیشرفت(،   .1
میالد حبیبی و پژمان عرب، ص 267.

ریاست پژوهشکده زیست فناوری رویان اصفهان.  .2
3. Louise Brown

با احتساب دالر 25 هزار تومان؛ این مبلغ 5 میلیارد تومان می شود.  .4
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که از این ریش به دنیا آمده بودند، برگزار کرد. نتیجه همکارو من ی دکتر ریز 
قشنگی را رقم زده بود؛ هرچند دکتر دیگر در میان ما نبود.1

در بحث تولید دارو نیز جمهوری اسامی توانست با اتکا به ظرفیت های داخلی، 
افتخارات بزرگی کسب کرده و از خروج ارز بسیار زیادی از کشور جلوگیری کنید؛ 

داروهای بیماران ام-اس2 از این جمله اند.

دکتر هاله حامدی فر3 می گوید:

داریهاو بیماران ام-اس کمیاب بودند ی گران. ارزبرو زیادو هم براو کشور 
کنیم. سال ۱۳۹۱ تحریم ها به  گرتتیم تولیدشان  که تصمیم  داشف ی این بود 
ی  توانسف سینویکس  از همیشه. سیناژن  کمیاب تر  ی داریهــا  بود  ایج رسیده 
که بیماران ام-اس را با یک ششم هزینه  کند. دی دارییــی  رسیژن را یارد بازار 

قبلی نجات می داد. تولید این داری اتتخارو براو جامعه پزشکی کشور بود.4

که  ابــعــاد پیشرفت جمهوری اســامــی در حــوزه نظامی اســت  از  یکی دیگر 
به عنوان نمونه می توان به ساخت سریع ترین شناورهای سطحی نظامی، در 

اوج تحریم ها اشاره کرد.

سردار علی فدوی5 تعریف می کند:

انگلیسی.  بلیدرانر  شنایر  مثل  سریع تر؛  ی  کوچک تر  می خواستیم  قایق هایی 
کاس یزنی اش.  بلیدرانر قایق تندریو مسابقه او بود ی رکــورددار سرعف در 
کرد.  از یقتی تسدیدهاو دریایی زیــاد شده بــود، این قایق توجسمان را جلب 

گــردآوری و تدوین  امواج اراده هــا )گوشه ای از اراده و توان ایرانی به سمت خودکفایی و پیشرفت(،   .1
میالد حبیبی و پژمان عرب، ص 162.

ام-اس بیماری ای التهابی است که در آن سلول های عصبی در مغز و نخاع آسیب می بینند.  .2

مدیرعامل شرکت تولیدی و تحقیقاتی سیناژن.  .3

گــردآوری و تدوین  . امواج اراده هــا )گوشه ای از اراده و توان ایرانی به سمت خودکفایی و پیشرفت(،  4
میالد حبیبی و پژمان عرب، ص 169.

فرمانده وقت نیروی دریایی سپاه.  .5
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به صورت  اما  کردیم؛  را  خریدش  تقاجاو  بــود.  مطابق  ما  دریایی  نیازهاو  با 
رسمی به ما نفریختند ی مجبور شدیم از مسیرهاو غیرمعمول قایق را دنبال 
کنیم. ایایل سال ۱۳۸۸ از طریق تدراسیون قایق رانی، بلیدرانر را خریدیم ی 
کاال تحویل داد تا به  کشتی حمل  یاسطه او در آتریقاو جنوبی قایق ها را به 
ایران برسد. کشتی حامل بلیدانر بیشتر راه را آمده بود که نای جنگی آمریکایی 
جلوو راهش قرار گرتف. نیریهاو امنیتی آمریکا دیر خبردار شده بودند؛ اما در 
اقیانوس هند، به کشتی رسیدند. نای آمریکایی نزدیک کشتی آمد ی تاش زیادو 
کرد تا قایق ها به آب هاو ایران نرسد؛ اما کشتی به ۶۵ کیلومترو کشور رسیده 
ایــران رسید.  کمک یگان اسکورت نیریو دریایی سپاه به آب هــاو  با  بــود ی 

دستور نای آمریکایی را هم اباغ کردیم، باید منطقه را ترک می کرد.

اما متخصصان ما در  بود؛  انگلیسی مسابقات قایق رانی  بلیدرانر  قابلیف  تنسا 
کف اندازهاو دریایی ۱۰۷  صنایع دریایی، آن را به شنایرو با قابلیف حمل را
میلی مترو ۱۱ لوله او پایدار شده، رادار جسف یجوو دریایی با برد حدید ۳۰ 
کیلومتر ی تیربار ۷٫۱۲ میلی مترو تبدیل کردند. این شنایر بعدها به پرتابگرهاو 
موشک ی اژدر1 هم تجسیز شد ی به طور گسترده در خدمف یاحدهاو عملیاتی 
کثر سرعف شنایرهاو آمریکایی  در تمام آب هاو جنوبی ایران قرار گرتف. حدا
۳۱ نات2 اسف؛ اما متخصصان ما توانستند به جاو بلیدرانر شنایرو با سرعف 
لقب  جسان  نظامی  سطحی  شنایر  سریع ترین  که  شــنــایرو  بسازند.  نــات   ۸۰

گرتف.3

قدرت نظامی نمونه ای از اعتماد به جوانان انقالبی

، تــوان نظامی آن کشور اســت. چه نیروی  یکی از مؤلفه های قــدرت هر کشور
انسانی چه تجهیزات نظامی! 

اژدر یک سالح پرتابی است که از دریا رو یا درون آب پرتاب می شود و درون آب حرکت کرده، نزدیک به   .1
هدف یا پس از برخورد با آن منفجر می شود.

واحد اندازه گیری مسافت بر دریا یا همان گره که خود معادل 1852 متر است.  .2

گــردآوری و تدوین  امواج اراده هــا )گوشه ای از اراده و توان ایرانی به سمت خودکفایی و پیشرفت(،   .3
میالد حبیبی و پژمان عرب،ص96.
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از نظر نیروی انسانی، سپاه و ارتش ایران چه از جهت توان فکری و نظامی، 
چه از لحاظ انگیزه ی ایستادگی، مقاومت و مقابله با دشمن، دارای توان نیروی 
انسانی بی نظیری است. نیروهای نظامی ما اعتقاد دارنــد که اگر در کــارزاری 
موفق شوند، پیروز شده اند و اگر کشته شوند، باز هم پیروز شده اند. چون 
جانفشانی در راه وطن و آرمان های الهی را شهادت می دانند، بنابراین هیچگاه 

به کشور خود پشت و عقب نشینی نمی کنند.

کشور ایران از جهت توان نظامی و تجهیزات نظامی در شرایط بسیار خوب و 
بازدارنده ای قرار دارد، این در حالی است که ایران جزو کشورهایی است که 
بودجه نظامی پایینی دارد. به عنوان مثال، بودجه نظامی عربستان ۵۰ میلیارد 
دالر و دو کشور ژاپن و آلمان -گفته شده ارتش ندارند- 4۸ میلیارد دالر است! 
بودجه نظامی آمریکا نیز ۷۹۶ )نزدیک به ۸۰۰( میلیارد دالر است. در صورتی 
که بودجه نظامی ایران 1۲ تا 1۶ میلیارد دالر می باشد! این مبلغ تمام پولی است 

که به مسئله نظامی تعلق می گیرد. 

از نظر قــدرت نظامی سنجید. برخی  باید  را  ، مسئله نظامی  از طــرف دیــگــر
معتقدند آمریکا می تواند ایران را با یک بمب نابود کند. سوالی که پیش می آید 
این است که اگر می تواند با یک بمب نابودمان کند، چرا تا به حال این کار را 

نکرده است؟ پاسخ آن است که آمریکا به ایران حمله نظامی کرده است.

حمله آمریکا به ایران
 به جمهوری اسامی حمله کرده است. 

ً
آمریکا در سال ۲۰۰۲ میادی مستقیما

، جــرج بــوش در سخنرانی خود  از ماجرای برج های دوقلوی 11 سپتامبر بعد 
اذعان کرد که ما به چند کشور حمله خواهیم کرد که محور شرارت آن ها ایران 
اســت. بــرای حمله به افغانستان و عــراق اختاف مهمی در آمریکا نبود، اما 
زمان حمله به ایران اختاف نظر پیش آمد. گروهی معتقد بودند که ایران مثل 
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افغانستان و عراق نیست و به حمله پاسخ خواهد داد؛ گروه دیگر قائل بر این 
بودند که باید به ایران حمله کرده و قائله را ختم کرد. آمریکا برای پیش بینی 
نتیجه این حمله، رزمایشی با عنوان »رزمایش چالش هزاره ۲۰۰۲«1 ترتیب داد 
که نتیجه آن محرمانه اعام شد. بیش از 1۵ سال بعد، اسناد این رزمایش فاش 

شد و مصاحبه هایی با فرماندهان این رزمایش صورت گرفت.

این رزمایش پرهزینه ترین رزمایش تاریخ آمریکا بود. یک رزمایش مهم )احتماًال 
بزرگ ترین، گران ترین و پیچیده ترین رزمایش از نوع خود در تاریخ2( بود که 
توسط نیروهای مسلح آمریکا در میانۀ سال ۲۰۰۲ اجرا شد. این تمرین از ۲4 
گوست در حال برگزاری بود و ۲۵۰ میلیون دالر هزینه داشت،3  ژوئیه تا 1۵ آ
نیمی از ایــن رزمــایــش واقعی و نیمه دیگر آن با هــوش مصنوعی و امثال آن 
شبیه سازی شده بود. افراد این رزمایش به دو گروه ایران و آمریکا با رنگ های 
قرمز و آبی تقسیم شده بودند؛ بدین صورت که هر دو طرف، تجهیزات خود را 
به خلیج فارس آوردند و جنگ صورت گرفت. نتیجه جنگ چه بود که محرمانه 

اعام شد؟ 

در این شبیه سازی، ایاالت متحده آمریکا تحت عنوان »آبی« به نبرد با دشمن 
فرضی تحت عنوان »قرمز«، یعنی ایران می رفت.4 مراحل آماده سازی مقدمات 

اجرای این رزمایش، حدود ۲ سال به طول انجامید.5 

ــارویــی بــا ایـــران در خلیج  هــدف اصلی از بــرگــزاری ایــن رزمــایــش، تمرین روی

1. Millennium Challenge 2002
2. https://warontherocks.com/2015/11/millennium-challenge-the-real-story-of-a-

corrupted-military-exercise-and-its-legacy/
3. https://warontherocks.com/2015/11/millennium-challenge-the-real-story-of-a-

corrupted-military-exercise-and-its-legacy/
4. https://nationalinterest.org/blog/buzz/history-lesson-iran-beat-america-war-

game-2002-180016 
5. https://nationalinterest.org/blog/buzz/2002-us-military-conducted-iran-war-

simulation-iran-won-82906 
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فــارس بــود.1 در سناریوی رزمایش چالش هــزاره ۲۰۰۲، ایــران با شلیک تعداد 
قابل توجهی موشک، به تهاجم نظامی آمریکا پاسخ می داد که باعث بر هم 
خوردن آرایش نظامی نیروهای آمریکایی و نابودی 1۶ ناو آمریکایی، شامل یک 
، ده رزم ناو و پنج کشتی آمفی بی )هواناو( می شد. برآوردهایی  ناو هواپیمابر
که پس از این رزمایش به عمل آمد، نشان داد که در صورت وقوع این سناریو 
به صورت واقعی، بیش از ۲۰ هزار نظامی آمریکایی در روز اول جنگ با ایران 

کشته خواهند شد.2 3

این توضیحات مفتخرانه، تجربه عملی-  آزمایشی دشمِن درجه یک ملت ایران، 
نسبت به توان ما است؛ البته دشمن از بسیاری از توان ها و تجهیزات ما اطاعی 

ندارد و با اطاعات موجود و غیرمحرمانه به شکست رسید. 

نکته مهم این است که این رزمایش به سال ۲۰۰۲ میادی برمی گردد! ما در آن 
دوران تازه موفق به ساخت موشک شهاب۳ شده بودیم، این موشک اکنون 
، سجیل، زلزال، عماد،  قدیمی به حساب می آید! آن زمان موشک های فاتح، قدر
، پهپاد، زیردریایی و موشک مربوط به  ، حاج قاسم، موشک رادارگریز ذوالفقار
آن، ناو و ناوشکن و پدافندهای فوق پیشرفته  را نداشتیم و همه اینها طی 
سال های بعد از آن تولید شد. باید توجه داشت که ایران در این ۲۰ سال به چه 

قدرتی رسیده است.

البته نکته مهمی که در این بازه زمانی قابل ماحظه است، نامه ای است که 
نمایندگان مجلس ششم -یعنی غربگراترین مجلس جمهوری اسامی- حدود 

1. https://www.globalresearch.ca/video-united-states-war-iran/5700164 
2. FLYNT LEVERETT , HILLARY MANN LEVERET, GOING TO TEHRAN, WHY 

AMERICA MUST ACCEPT TIHE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN, p. 80
رفتن به تهران، چرا آمریکا باید جمهوری اسالمی ایران را بپذیرد، فلینت لوورت و هیالری مان لوورت 

کتاب، ص80.
3. https://www.globalresearch.ca/the-geo-politics-of-the-strait-of-hormuz-could-

the-u-s-navy-be-defeated-by-iran-in-the-persian-gulf/28516 
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یک ماه قبل از رزمایش چالش هــزاره و درست زمانی که ایــران در اوج تهدید 
از سمت آمریکا بود به مقام معظم رهبری؟بد؟ نوشتند که به نامه جام زهر 
مشهور شد، مبنی بر اینکه زمان آن رسیده است که در برابر آمریکا از مواضعمان 
عبور کنیم، چرا که کیان کشور درحال از دست رفتن است! همین افراد در آن 
زمان تصمیم داشتند که در مجلس طرح ادغام سپاه با ارتش را تصویب کنند که 

موفق نشدند.1

جالب است که امروز غرب در حال تحسین قدرت ماست اما غرب گرایان در 
حال تخریب جمهوری اسامی هستند .

نمونه های قدرت نظامی ایران بسیار زیاد است که یکی از این نمونه ها، مورد 
هدف قرار دادن پایگاه نظامی »عین األسد« است.

گوشمالی عین االسد

برخی جریان عین األسد را کوچک تلقی می کنند در حالی که این اقدام »یوم اهلل« 
و یکی از روزهای بزرگ پیروزی جبهه حق بر باطل در طول تاریخ بود.

پس از جنگ جهانی دوم تاکنون -که حدود ۷۵ سال از آن می گذرد- آمریکا 
بیش از 1۰۰ جنگ به راه انداخته است که در طی آن، هیچ کشوری جرئت نکرده 
به سمت هیچ کدام از پایگاه های نظامی آمریکا، حتی یک تیر پرتاب کند. در 
دوران جنگ سرد، چندین جنگ نیابتی بین آمریکا و شوروی رخ داد که در این 
جنگ ها هم، هیچ کشوری به خود اجــازه حمله به پایگاه های نظامی آمریکا 
را نداد ؛ اما جمهوری اسامی پایگاه مهم عین األسد را، با شرایط ویــژه ای که 

داشت، موشک باران کرد. 

نکته عجیب تر ماجرا آنجاست که ترامپ روز قبل از حمله ایران به عین األسد 

1. http://www.jahannews.com/news/501446 
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در توئیتی اعام کرد که »در صورت حمله ایران، ۵۲ نقطه توسط آمریکا مورد 
هــدف واقــع خــواهــد گــرفــت.« و قطعا اولــیــن نقطه بیت رهــبــری بــود؛ فــردای 
روز حمله به عین األسد برای اولین بار، صحبت مقام معظم رهبری؟بد؟ در 
حسینیه ایشان به صورت زنده پخش شد، و معنای آن بسیار روشن بود. »اگر 
جرئت دارید، بزنید« انسان چقدر می تواند مطمئن باشد؟ اگر کسی حتی یک 
درصداحتمال بدهد که بخواهند بزنند، چنین کاری انجام نمی دهد. این یعنی 

آمریکا صددرصد جرئت نمی کند بزند.

پرتاب  هــم  بــا  را  موشک ها  همه  پرسیدند:»چرا  زاده  حاجی  ســـردار  از  یقتی 
بگیریم  تلفات  آن هــا  از  نمی خواستیم  ما  اینکه  »ایل  گفف:  ایشان  نکردید؟« 
کنند[؛  ]تا آمریکایی ها در مراسم تشییع جنازه احساسات را به نفع خود درگیر 
دیم اینکه ما عجله او نداشتیم، چون می دانیم که آن ها جرئف نمی کنند ما را 

بزنند.«1 

ایران به این شکل و با این مدل پرتاب کردن موشک ها، آمریکا را تحقیر کرد؛ 
اتفاقا جالب است که چنین حرکتی را، امام راحل از قبل به ما توصیه کرده بود. 

امام خمینی ؟هر؟ فرموده بود:

گونه  بر  راه سیلی زدن  با ریشــن بینی ی ریشنگرو،  باید  آزادیخواهان  » تمام 
کشورهاو مظلوم   امریکا را بر مردم سیلی خورده 

ً
ابرقدرتسا ی قدرتسا، خصوصا

اسامی ی جسان سوم ترسیم کنند. من با اطمینان می گویم: اسام ابرقدرتسا را 
ج محدیده خود را یکی  ک مذلف می نشاند، اسام موانع بزرگ داخل ی خار به خا

پس از دیگرو برطرف ی سنگرهاو کلیدو جسان را تتد خواهد کرد.«2

همه در ماجرای عین األسد سیلی نواختن ایــران را بر گونه های شیطان بزرگ 
دیدند.

مصاحبه با سردار حاجی زاده در برنامه بدون تعارف.  .1

صحیفه امام خمینی »جلد 20« صفحات 325.  .2
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البته نکته بسیار مهم و حائض اهمیت در بحث دستاوردهای 4۰ ساله این است 
که ما هنوز راه بسیاری را در پیش داریم و همچنان در ابتدای راه هستیم. مقام 

معظم رهبری؟بد؟ در بیانیه گام دوم انقاب می فرمایند:

آرمان خواه  یجــدان هــاو  همواره  یاقعّیف ها،  ی  بایدها  میان  تاصله  »بی شک 
را عــذاب داده ی می دهد، اّمــا این تاصله او طی شدنی اسف ی در چسل سال 
گذشته در مواردو بارها طی شده اسف ی بی شک در آینده، با حضور نسل جوان 

مؤمن ی دانا ی ُپرانگیزه، باقدرت بیشتر طی خواهد شد«.1

بیانیه »گام دوم انقالب« خطاب به ملت ایران، 22/11/1397   .1
https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673 



فصل سوم

ــا1  ــران ه ــح ب از  عــبــور 

این فصل از کتاب »صعود چهل ساله« اثر حجت االسالم راجی استخراج شده است.  .1





دنیا به گونه ای طراحی شده است که بدون عبور از بحران ها، امکان رسیدن 
به قله ها نیست. این خاصیت دنیاست. انسان چه دین داشته باشد، چه دین 
نداشته باشد، بدون زحمت نمی تواند به قله برسد. تمام کسانی که ثروتمند 
هستند در خاطرات شخصی خودشان، سختی های فراوانی را برای رسیدن به 
قله ذکر می کنند و هیچ کدام با تنبلی و تا ساعت ده صبح خوابیدن به اینجا 
نرسیدند. بروید خاطرات شخصی این طور آدم های موفق و ثروتمند را بخوانید. 

جامعه هم برای پیشرفت بدون قرارگرفتن در بحران و عبور از بحران، امکان 
پیشرفت ندارد. یا باید به جوامع دیگر ظلم کنی و دزدی؛ کاری که نظام و تمدن 
غــرب، با غــارت و چپاول اکثر اوقــات، کاخ خــودش را ساخت. یا باید زحمت 
بکشی و از بحران عبور کنید. ما زندگی بدون بحران در دنیا نداریم. بحران در 
دنیا، راه قهرمانی ماست. اگر کسی بخواهد ورزش قهرمانی را شرکت کند، باید 
تمرین های سخت داشته باشد ولی هیچ ورزشکار حرفه ای از تمرین های سخت 
گایه نمی کند. بلکه از این تمرین ها، لذت می برد چون راه قهرمانی او عبور از 

این رنج ها و بحران ها است.

 جامعه نبوی را با بحران، روبرو می کند تا این جامعه رشد کند. 
ً
قرآن کریم، دائما

بعد یاری خدا هم در دل بحران ها خودش را نشان می دهد. تا راه نیفتادیم 
که خبری از نصرت خدا نیست. یکی از بحران های صدر اســام، جنگ حنین 
بوده است؛ با اینکه سپاه اسام در این جنگ، دستش از نظر امکانات پر بود، 
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اما چون روی امکانات حساب باز کردند نه روی نصرت خدا شکست خوردند؛

خداوند متعال می فرماید:

 
دنْ �نٍ اإِ �ی ْوَم ُح�نَ َر�تٍ َو �ی �ی ُه �نی َمواِ��نَ ک�ش

َ
َ�َرکُم الّل ْد �نَ �تَ

َ
>ل

�تْ  ��تَ  َو صن
ً
� �أ �ی

َ کْم سش �نِ َع�نْ عنْ ْم �تُ
َ
ل کْم �نَ َر�تُ ْ کْم ک�ش �تْ �بَ َ ْعحب

أَ
ا

َل  رنَ �نْ
أَ
ّمَ ا

ُ �نَ � �ش ر�ی ْم ُمْد�بِ �تُ �ی
َّ
ّمَ َول

ُ �تْ �ش م� َرُح�بَ  �بِ
ْر�نُ

اأَ
ْ
کُم ال �ی

َ
َعل

ْم 
َ
 ل

ً
ودا �نُ ُ َل حب رنَ �نْ

أَ
�نَ َو ا �ی ِم�ن ُموأْ

ْ
ی ال

َ
ُه َعلی َرُسوِلِ� َو َعل �تَ �نَ ُه َسک�ی

َ
الّل

> �نَ ر�ی کا�نِ
ْ
اُء ال رن َ ِلک حب ُروا َو دن �نَ ک�نَ �ی �ن

َّ
�بَ ال

َرْوه� َو َعدنَّ �تَ
خداونـد شـما را در جاهـای زیـادی یـاری کـرد )و بـر دشـمن پیـروز شـدید( و در روز 
حنین )نیز یاری نمود( در آن هنگام که فزونی جمعیتتان شـما را مغرور سـاخت، 
ولـی )ایـن فزونـی جمعیـت( هیـچ بـه دردتـان نخـورد و زمیـن با همـه وسـعتش بر 
شـما تنـگ شـده سـپس پشـت )بـه دشـمن( کـرده، فـرار نمودیـد! سـپس خداونـد 
»سـکینه« خود را بر پیامبرش و بر مؤمنان نازل کرد و لشـکرهایی فرستاد که شما 

نمی دیدید و کافران را مجازات کرد و این است جزای کافران!1

این حرف به این معنا نیست که نباید امکانات اقتصادی و مادی پیشرفت را 
فراهم کرد؛ بله باید امکانات برای عبور از بحران ها، حداکثری فراهم شود، 
باید حداکثر  مؤمنین  جامعه  اینکه  به  دیگری  جــای  در  قــرآن  که  همان طور 
امکانات را برای قوی شدن فراهم کنند، اشاره می فرماید؛ اما مسئله اینجاست 
که روی خدا حساب باز می کنی، یا روی امکانات؟ اینجا محل زمین گیر شدن 
ماست. برای عبور از بحران ها، چقدر روی کمک خدا حساب باز می کنیم؟ آیا 
بدون کمک خدا می شود از بحران ها عبور کرد. کمک خدا، گاهی کمک فکری 
است، گاهی وقتی همه کشورها تو را تحریم کردند، خدا کمک فکری می رساند 

برای ساخت واکسن. این رمز عبور ما از بحران هاست. 

توبه،25.  .1
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ایستادگی در برابر بحران ها؛ دستاورد نظام جمهوری اسالمی
که از دل بحران ها، به پیشرفت های شگفت انگیز  ایــن اســت  هنر انقاب ما 
رسیده است و رسانه ها در سکوت خبری این اتفاق باعظمت را الپوشی می کنند 

و از کنار آن عبور می کنند. 

یکی از نقاط امیدبخش انقاب، توجه به این مطلب است که دستاوردهای 
بی شمار نظام، در چه شرایطی به دست آمده است؟ آیا شرایط پیشرفت هموار 
، ایستادگی در مقابل بحران ها  بوده یا موانع بسیاری داشته است؟ به تعبیر دیگر
خود یکی از مهم ترین دستاوردهای نظام بوده است؛ بحران هایی که گاه فقط 
یکی از آن ها بـرای ازبین بردن یک نظام و حکومت کافی بوده است. تبیین بستر 
، خود یکی از عواملی است که امید و باور  تاریخی حصول دستاوردهای کشور

پیشرفت را برای ما به ارمغان می آورد.

برای درک بهتر موضوع، فرض کنیم در مقایسه رتبه دو نفر در کنکور سراسری، 
کاس های  انــواع  در  مانند دبیر خصوصی، شرکت  امکانات  تمام  با  نفر  یک 
، تهیه انواع کتب کمک آموزشی، مدارس غیرانتفاعی و... رتبه ۵ کنکور را  کنکور
کسب کرده، یک نفر بدون داشتن این امکانات و حتی در سخت ترین شرایط 
مانند کــارکــردن در کنار درس خــوانــدن، درس خــوانــدن شبانه، بــدون حتی یک 
کاس کنکور و... رتبه ۵۰ کنکور می شود. مشخص است که ارزش رتبه پنجاِه 
نفر دوم از رتبه پنِج نفر اول باالتر و بیشتر است. دررابطه با جمهوری اسامی 
هم به همین گونه است؛ شرایطی که با ایجاد بحران های مختلف در طی 4۰ 
سال گذشته برای جمهوری اسامی به وجود آوردند، به گونه ای بوده است که 
همین قدر که توانسته است پابرجا بماند، یک شاهکار و معجزه اســت، چه 

برسد به آنکه در شاخه های گوناگون به برترین رتبه های دنیا رسیده است.
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 ، در این بخش فقط به نمونه هایی از این بحران ها، آن هم به صورت تیتروار
اشاره می شود.

برخی توطئه های تجزیه طلبانه علیه نظام جمهوری اسالمی:
- تاش برای تجزیه و خودمختاری کردستان با ایجاد غائله؛

- غائله ترکمن صحرا و گنبدکاووس باهدف خودمختاری این منطقه؛

- غائله خوزستان و اقدامات تجزیه طلبانه؛

- تاش برای تجزیه طلبی در آذربایجان و غائله حزب جمهوری خلق مسلمان؛

- آشوب های تجزیه طلبانه ضدانقاب در بلوچستان؛

- غائله تجزیه طلبانۀ فارس؛

- اقدامات تروریستی جند الشیطان )به اصطاح جند اهلل( در جنوب شرق ایران؛

؛ - اقدامات گروهک جیش الظلم )جیش العدل( در شرق کشور

؛ - اقدامات تروریستی پژاک در غرب و شمال غرب کشور

- اقدامات گروهک االحوازیه؛

برخی توطئه های چهل سالۀ نظامی علیه جمهوری اسالمی ایران:
- حملۀ عراق و اشغال خاک ایران؛

- تحریم تسلیحاتی ایران؛

- جنگ شیمیایی؛

- هجوم گروهک تروریستی منافقین؛

- جنگ نفتکش ها ؛

- حمله به هواپیمای مسافربری ایران؛

- آرایش جنگی 4۳ ساله علیه ایران؛

- تجاوز مکرر پرنده های جاسوسی؛
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- تاش برای محاصرۀ دریایی ایران؛

- تقویت تروریسم تکفیری در منطقه؛

- حملۀ رژیم صهیونیستی به مستشاران ایرانی در سوریه؛

برخی توطئه های چهل سالۀ فرهنگی علیه جمهوری اسالمی ایران:
- راه اندازی و تقویت کانون های ضد اخاق و خانواده در بستر شبکه های ماهواره ای 

و فضای مجازی؛

- تاش برای نفوذ و تأثیرگذاری بر دستگاه ها و مؤسسات فرهنگی؛

- توطئه در شبکه های اجتماعی؛

- توطئه از طریق بازی های رایانه ای؛

- امنیتی سازی تحوالت فرهنگی؛

- تولید و ترویج روایات فرهنگی معاند؛

- تبلیغ و ترویج سبک زندگی اشرافی و غربی؛

- نفوذ فکری و فرهنگی در حوزه تعلیم وتربیت؛

؛ - نفوذ در ساحت هنر

- ترویج ابتذال و اباحه گری؛

؛ - گسترش مصرف مواد مخدر

- ترویج فساد و فحشا؛

و...
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جمهوری  علیه  مذهبی  تفرقه افکنانۀ  چهل ساله  توطئه های  برخی 
اسالمی ایران:

- فعالیت جریان های سلفی و وهابی؛

- فعال کردن گسل های مذهبی از طریق ایجاد نحله ها در تشیع و اهل سنت.

برخی توطئه های چهل سالۀ اقتصادی علیه جمهوری اسالمی ایران:
- بلوکه شدن دارایی های ایران؛

؛ - تحریم کاال های اساسی موردنیاز

- ممانعت در روند همکاری های بانکی ایران با سایر کشورها؛

- جلوگیری از رشد اقتصادی و پیشرفت ایران با تحریم ارزی ایران؛

- اقناع کشورها و جلب مشارکت  آن ها در تحریم ایران؛

- راه اندازی اتاق جنگ با هدف پیگیری لحظه به لحظۀ مبادالت ایران؛

- طراحی توطئه کاستن از سهم فروش نفت ایران؛

- مدیریت تحوالت بازار نفت جهانی علیه ایران؛

؛ - شوک ارزی در بازار مالی ایران با استفاده از اهرم دالر

- حمایت جبهۀ استکبار از حمله موشکی بعث عراق علیه زیرساخت های حیاتی و 
؛ اقتصادی کشور

- جلوگیری از صدور نفت ایران و حدود ۲۸۰۰ بار حمله به جزیره خارک؛

- خروج سرمایه های ملی ایران با توطئه امریکا؛

- تخریب فضای صنعت داخلی ایران؛

- خراب کاری امریکا در کارخانه های صنعتی و کشاورزی کشور از طریق عوامل نفوذی؛

- فشار امریکا بر دیگر کشورها جهت ممانعت از معاملۀ  آن ها با ایران؛

- پروژۀ وابسته سازی اقتصادی ایران در صنایع؛
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- ایجاد جنگ روانی با عنوان جنگ ارزی؛

- ایجاد جریان های نفوذی در حوزه های اقتصادی؛

- تضعیف موقعیت شرکت ها، مؤسسات و صنایع پیشرو ایران؛

؛ - ایجاد تنش های شدید در بازار ارز ایران برای اخال در بازار و قاچاق ارز

برخی توطئه های چهل سالۀ امنیتی علیه جمهوری اسالمی ایران:
یستی ترور و انفجارات ترور

- بزرگ ترین حادثه تروریستی در قرن بیستم با شهادت ۷۲ نفر از مقامات ارشد نظام؛

- اقدام جبهۀ استکبار در بمب گذاری و ترور صدها تن از شخصیت های ارشد نظام؛

- گروه های مارکسیستی و اقدام به تحرکات مسلحانه علیه نظام؛

، نتیجۀ اقدام شرورانه و تروریستی مجاهدین خلق و دیگر  - شهادت حدود 1۷۰۰۰ نفر
گروهک های تروریستی؛

- کند کردن حرکت انقاب اسامی از طریق حذف نخبگان فکری و فرهنگی جریان ساز 
اسامی؛

- ترور اندیشمندان، متفکران و نخبگان حوزه های مختلف، به ویژه دانشمندان هسته ای؛

؛ - ایجاد گروهک تروریستی انجمن پادشاهی ایران و بازوی ترور آن، یعنی تندر

- پروندۀ حزب منحله توده و چپ گرایان در ایران؛

- بیوتروریسم؛

کودتا

طراحی حدود هجده کودتا در ابتدای انقاب، از جمله:

- کودتا علیه نظام جمهوری اسامی و طراحی انفجار محل استقرار حضرت امام ؟هر؟؛ 

- کودتای نقاب )معروف به کودتای نوژه(؛ 

- کودتایی موسوم به نجات و یا کورتاژ )طبس(.
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جاسوسی

- تشکیل پایگاه های جاسوسی در نوار مرزی ایران؛

- جاسوسی از کارکنان سفارت ایران، کارگران و بازرگانان ایرانی در امارات؛

- »بنیاد اعانه ملی برای دموکراسی« و »بنیاد اوراسیا« در دوره دوم اصاحات؛

- جیسون رضاییان؛

- اذعان سازمان سیا به جاسوسی مستمر از ایران؛

- ضربه زدن به فعالیت های هسته ای از طریق جاسوسی.

نفوذ امنیتی

- نفوذ از طریق النه جاسوسی امریکا؛

نفوذ عوامل استکبار در نهاد های حساس به منظور اثرگذاری و انحراف در مسیر   -
انقاب؛

؛ - دستور بمباران محل سقوط هواپیماهایی در صحرای طبس توسط بنی صدر

- سید مهدی هاشمی و نفوذ در بیت آیت اهلل منتظری؛

- سال 1۳۶۵ و ماجرای رابرت مک فارلین؛

- حمات سایبری.

ایجاد فتنه و آشوب

- قتل های زنجیر ه ای؛

- حمایت های بنیاد های امریکایی و صهیونیستی در دولت سازندگی و اصاحات؛

- جریان فتنه های ۷۸، ۸۲، ۸۸، ۹۶ و ۹۸ با هدف براندازی نظام جمهوری اسامی؛

- ایجاد فتنۀ ۸۸ با طرح موضوع دروغ بزرگ »تقلب«؛

- هجمه به جمهوریت و اسامیت نظام در فتنه ۸۸؛

- نقش شورای به اصطاح ملی ایرانیان امریکا در فتنه ۸۸؛
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- مذاکرات و هماهنگی بین سران فتنه با جرج سوروس و شاه عربستان.

برخی توطئه های چهل سالۀ سیاسی علیه جمهوری اسالمی ایران:
- تصویب قطعنامه های ضدایرانی در شورای امنیت؛

- تصویب قطعنامه های ضدایرانی در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی؛

- کنفرانس برلین و طرح براندازی نظام؛

- اختصاص بودجه های کان جبهۀ استکبار جهت تقویت گروهک های محارب نظام و 
؛ اپوزیسیون خارج از کشور

- انتخابات، ابزاری برای براندازی؛

- ایجاد شبهه و اخال در روند انتخابات.

برخی توطئه های چهل سالۀ بین المللی علیه جمهوری اسالمی ایران:
برخی بحران ها برای ناامن کردن ایران 

- حمایت سیاسی و اعطای اقامت به شاه مخلوع؛

- تشکیل شورای همکاری خلیج فارس؛

- توطئه ایران کنترا؛

- کشتار حجاج بیت اهلل الحرام؛

- جلوگیری از احقاق حقوق ایران در جنگ تحمیلی؛

- عقد قرارداد های امنیتی نظامی با همسایگان ایران؛

- پرونده سازی علیه مسئوالن جمهوری اسامی ایران؛

- اعمال فشار به متحدان جمهوری اسامی ایران؛

- ترور نخبگان خارجی عاقه مند به انقاب اسامی؛

- اعمال فشار بین المللی علیه برقراری امنیت داخلی در ایران؛

- منزوی سازی ایران در نهاد های بین المللی؛
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- حمله به نمایندگی های ایران در کشور های مختلف؛

؛ - پرونده سازی علیه ایران با موضوع حقوق بشر

- پرونده سازی علیه ایران با موضوع انرژی هسته ای؛

- تحمیل ادوار مذاکرات هسته ای به ایران؛

- توسعۀ ایران هراسی غرب؛

- پشتیبانی بین المللی از گروه های تروریستی علیه ایران؛

- پشتیبانی بین المللی از گروه های سیاسی معاند انقاب اسامی؛

- تاش برای واگرایی میان ایران و جنبش حماس؛

- حمایت از دولت های استبدادی منطقه علیه ایران؛

- ایجاد انحراف در بیداری اسامی علیه ایران؛

- تحمیل برجام؛

- تاش برای جلوگیری از قدرتمند شدن جمهوری اسامی ایران؛

- فشار به جمهوری اسامی ایران به بهانۀ تروریسم؛

- تاش برای تحمیل معاهدات مالی با هدف نفوذ؛

- طرح معامله قرن علیه منافع منطقه ای ایران.

برخی بحران ها برای ناامن کردن منطقه 

- جنگ لبنان در سال 1۹۸۲؛

- حملۀ عراق به کویت؛

- جنگ بوسنی؛

- حملۀ امریکا به افغانستان؛

- حملۀ امریکا به عراق؛

- جنگ ۳۳ روزه؛
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- جنگ ۲۲ روزه؛

- جنگ یمن؛

- ایجاد گروهک های تروریستی؛

- حملۀ گروه های تروریستی به سوریه و عراق؛

- جنگ قره باغ.

این ها بخشی از بحران های پیش روی نظام در طی چهل سال گذشته بود که 
توسط دشمنان قسم خوردۀ این مردم بر انقابشان تحمیل شد. اما در چنین 
، با سرعت  شرایطی نه تنها کشتی نظام ساقط نشد، بلکه با وجود موانع بسیار
بسیار در حرکت است. درست است که کسی ادعا نکرده و نمی کند که نظام 
کــرده است،  کامل حل  را به صورت  آرمان هایش رسیده و مشکات  به تمامی 
اما خدمات و دستاوردهای نظام نیز در این چهل سال بسیار زیاد و شگفت آور 

بوده است که در این کتاب به آن ها می پردازیم.





فصل چهارم

تاثیرگذاری انقالب بر 
تحوالت بین المللی1

کتب »گام تمدن ساز« و »دوگانه های سرنوشت ساز« اثر حجت االسالم راجی استخراج  این فصل از   .1
شده است.





آدم هــای بــزرگ، نه تنها هدف های بــزرگ دارنــد، بلکه اعمال صالح بزرگی هم 
دارند؛ یکی از این آدم های بزرگ، امام؟هر؟ بود، که دوست و دشمن به بزرگی 
او اعتراف دارد؛ اما بزرگترین عمل صالح امــام خمینی؟هر؟ چیست؟ طبیعتا 
بزرگترین عمل صالح امام خمینی؟هر؟، نه نماز شب ایشان است و نه قرائت 
قرآنشان، بلکه بزرگترین عمل صالح امــام، انقاب اسامی ایشان بــود. چرا؟ 
چون این عمل صالح از جنس مقدمه سازی بــرای ظهور منجی عالم بشریت 

است. نه فقط منجی ایران. 

خداوند متعال در قرآن کریم فرمود:
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یعنی خدا وعده داده است که مومنین و کسانی که عمل صالح انجام می دهند 
را در زمین به خافت و حکومت برساند همان طور این که این اتفاق قبا افتاده 
است. دین به عرصه حکمرانی جهانی راه پیدا کند، ترس آن ها تبدیل به امنیت 

شوند. عبودیت هم در چنین بستر حاکمیت الهی اتفاق می افتد. 

نور، 55.  .1
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آن عمل صالح بــزرگ امــام؟هر؟، باید آثــار جهانی داشته باشد. چــون به این 
هدف، این عمل صالح اتفاق افتاده است. اثر جهانی داشتن. پس ما باید خیلی 

درباره آثار جهانی انقاب اسامی فکر کنیم. 

اگر ما بیشتر با این نگاه به انقاب اسامی می پرداختیم، شاید درک علت برخی 
مشکات داخلی آسان تر می شد. چون بخشی از این آسیب ها نتیجه آن آثار 
جهانی انقاب اسامی اســت. وقتی شما آسیب های که به خاطر آثــار جهانی 
انقاب اسامی را دیدی مثل تحریم شدن اما آن اثرگذاری های بزرگ انقاب 
اسامی بر جامعه جهانی را ندیدی، بعد تحمل تحریم سخت تر می شود، حتی 

راه حل پیدا کردن برای بی اثر کردن تحریم ها غیر ممکن به نظر می رسد. 

گاهی اوقــات ما آن قــدر غرق مشکات داخلی خودمان می شویم، از این آثار 
جهانی انقاب اسامی، غافل می شویم. وقتی غافل شدیم، قدرت تحمل و 
آستانه تحمل پذیری ما پایین می آید. چرا آمریکا ما را تهدید می کند؟ چرا آمریکا 
ما را تحریم می کند؟ اگر ما آثار جهانی نداشتیم؟ اگر در معادالت قدرت، آمریکا 

را به چالش نکشیده بودیم، آیا آمریکا ما را تهدید می کرد؟ تحریم می کرد؟

حادثه انقالب اسالمی در دنیا
انقاب اسامی موازنه دنیا را تغییر داد و ایران را به کشوری قدرتمند تبدیل 
نیز  و  اســامــی  انــقــاب  از  بــه جنبه هایی  دانشمندان غربی  از  بسیاری  کــرد. 
شخصیت امام خمینی ؟هر؟ اشاره کرده اند که حتی از نگاه اندیشمندان ایرانی 
نیز پنهان مانده یا کمتر بدان توجه کرده اند. به عنوان نمونه به چند مورد آن 

اشاره می کنیم:

الوین تافلر1 آینده پژوه آمریکایی که به عنوان یکی از مشهورترین آینده پژوهان 

1. Alvin Toffler



117

لی
مل

ن ال
 بی

ت
وال

تح
بر 

ب 
قا

و ان
ذار

یرگ
تاث

  ▪ 
رم 

چسا
ل 

ص
ت

جهان یاد می شود، با توجه به پدیده انقاب اسامی و شخصیت اثرگذار امام 
خمینی؟هر؟ می نویسد: 

کشور بر قــرن بیسف ی یکم مسلط خواهد شــد، بازو  کــدام  که  »ایــن پرسش 
ح این پرسش غلط اسف یا حداقل به  هیجان انگیزو اســف. اما در یاقــع طر
ح نمی شود؛ زیرا بزرگ ترین تحول امور جسانی از پیدایش  شکل درستی مطر
دیلف ملی به این سو، یعنی ظسور گادیاتورهاو جسانی را نادیده می گیرد. گریه 
جدیدو، خود را به صحنه جسانی پرتاب می کنند ی بخش هاو قابل توجسی 
از اقتدارو را که ریزگــارو تنسا در کنترل کشورها بود به چنگ می آیرند. یقتی 
آیف ال خمینی حکم اعدام سلمان رشدو را صادر کرد ی کتاب آیات شیطانی 
تاریخی  پیامی  جسان،  حکومف هاو  همه  بــراو  نمود،  اعــام  کفرآمیز  را  اش 
 از طریق ماهواره ی تلویزیون ی مطبوعات انتقال یاتف، 

ً
ترستاد. این پیام تورا

اما آن را کامًال غلط تسمیدند.

می توان استدالل کرد که کتاب سلمان رشدو، لحن بدو داشف ی از ریو تعمد 
بسیارو از مسلمانان را رنجانده اسف ی کل مذهب را به باد استسزا گرتته ی قرآن 
را زیر پا گذاشته اسف. در یاقع آیف ال خمینی همه اینسا را گفته اسف. اما پیام 
که دیلــف ملی )آمریکا(،  یاقعی ای این نبود، بلکه آیف ال به جسان می گفف 

دیگر تنسا یا حتی مسم ترین بازیگر صحنه جسانی به شمار نمی آید.

آیف ال خمینی با ادعــاو چنین حقی ی تسدید به اینکه با توسل به زیر آن را 
گسان بازبینی را از سطد مسئله او داخلی به سطد  کــرد، به نا اعمال خواهد 

موجوعی جسانی پرتاب کرد. . .«.1 

یرواند آبراهامیان2 تاریخ نگار مشهور ارمنی تبار در کتاب ایران بین دو انقاب 
درباره انقاب اسامی ایران چنین می نویسد:

غ. چاپ پنجم.  الوین تافلر، جابجایی در قدرت، ترجمه: شهیندخت خوارزمی. 1373، تهران: سیمر  .1
صص690 و 691.

2. Ervand Abrahamian
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انقاب  ی   )۱۲۸۸ ـ   ۱۲۸۵ مشریطه  )انقاب  مسم  انقاب  دی  بیستم،  ســده  در 
پیریزو  شاهد  نخسف،  انقاب  اســف.  داده  ریو  ایــران  در   )۱۳۵۷( اسامی 
هرچند کوتاه ریشنفکران مدرن بود. اما با انقاب دیم، علماو سنتی به میدان 
آمدند؛ علمایی که از "دیران طایی" اسام السام می گرتتند، پیریزو خود را با 
ع را  کم شر کامًال دینی تضمین نمودند، محا ح ی تدیین یک قانون اساسی  طر
جایگزین دادگاه هاو موجود کردند ی مفاهیم غربی همچون دموکراسی را مورد 

انتقاد قرار دادند.

در یاقع در تاریخ معاصر جسان، انقاب اسامی پدیده بی همتایی اسف؛ زیرا نه 
یک گریه اجتماعی جدید مجسز به احزاب سیاسی ی ایدئولوژو هاو غیر دینی، 
بلکه ریحانیون سنتی مجسز به منبر ی مدعی حق السی در نظارت بر عملکرد 
همه مقامات غیرریحانی، حتی عالی ترین نساد متشکل از نمایندگان منتخب 

ملف را به قدرت رساند...

درباره رهبرو این انقاب، یعنی آیف ال خمینی باید گفف دی عامل، نقش تعیین 
نخسف  عامل  می کند.  ریشــن  را  خمینی  ال  آیــف  گسترده  محبوبیف  ی  کننده 
شخصیف، به ییــژه زندگی ســاده آیــف ال خمینی ی خـــوددارو ای از ســازش با 
کمیف تاسد زمان ای بود. در کشورو که بیشتر سیاستمدارانش در آسایش ی رتاه  حا
به سر می بردند، آیف ال خمینی زندگی ریاجف منشانه او داشف ی مانند توده 
مردم رتاه مادو چندانی نداشف. در جامعه او که رهبران سیاسی آن، هزار چسره 
ی اهل زد ی بند ی خویشایند پرستی هاو اصاح ناپذیرو بودند، آیف ال خمینی 
سرسختانه هرگونه سازش را، رد می کرد، ی همچون »مردان خدا« که نه در جسف 

یجوو قدرت ظاهرو، بلکه در پی اقتدار معنوو هستند، عمل می کرد. 

کننده جایگاه برجسته آیف ال خمینی، هوشیارو ای به  دیمین عامل تبیین 
گسترده او از نیریهاو سیاسی ی اجتماعی اسف. ...در  ییژه در رهبرو طیف 
که عامل نارجایتی  انتقاد از رژیم، بر مسائل ی موجوعاتی انگشف می گذاشف 
پیوند  غــرب،  به  شــده  داده  امتیازات  همانند:  بــود،  مخالف  جناح هاو  همه 
رایج  تساد  تسلیحاتی،  بیسوده  هزینه هاو  اسرائیل،  با  غیرمستقیم  ی  پنسانی 
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کشایرزو، اتزایش هزینه  در میان بزرگان دیلتی، رکود ی نابسامانی در بخش 
زندگی، کمبود مسکن ی گسترش ریزاتــزین حلبی آبادها، شکاف تزاینده میان 
تقرا ی ثریتمندان، سرکوب ریزنامه ها ی احزاب سیاسی، ایجاد دیلف دیوان ساالر 

حجیم ی زیر پا گذاشتن قانون اساسی...1

دانشگاه  در  اسامی  مطالعات  و  بین الملل  امــور  استاد  اسپوزیتو2  ال.  جــان. 
جرج تاون درباره اهمیت انقاب اسامی ایران می نویسد: 

دیسف ی دشمن معتقدند انقاب ایــران، تأثیر بسزایی بر جسان اسام ی غرب 
داشته اسف. این انقاب براو برخی، منبع السام ی انگیزش بوده اسف. ایران 
کردن انقاب"  معاصر، نخستین دهه حیات خود را با دی هدف توأم "نسادینه 
کرد. براو جمسورو نوپاو اسامی، قانونی اساسی تراهم  ی "صــدیر آن" آغاز 
اســام پیش  ع  را تحف هــدایــف شــر انتخابی  پارلمانی  یــک حکومف  کــه  آمــد 
کــرده بــود، ی آیف ال خمینی مقام یالیــف تقیه یاتف. در نتیجه، تحول  بینی 
گرتتن  با در دســف  یقــوع پیوسف. حکومف  به  ــران  ای چشمگیرو در جامعه 
خود  خارجی  بدهی هاو  عمده،  صنایع  ی  خارجی  بازرگانی  بیمه،  بانکدارو، 
گــذارو ی  کمتر به سرمایه  که  کــرده، اقتصادو مستقل پدید آیرده  را پرداخف 
سرمایه خارجی یابسته اسف. انقاب عایه بر جنبه نظرو، به صورت یاقعی نیز 

تغییرات عمیقی در چشم انداز اجتماعی ایران پدید آیرده اسف.

جمسورو اسامی ایــران، از نخستین ریزهــاو حیات خود، هدف دیم )صدیر 
انقاب( را از ارکان سیاسف خارجی خود اعام کرده اسف. هیچ جنبه دیگرو از 
انقاب، این همه توجه رسانه ها را به خود جلب نکرده ی ترس دیلف هاو غربی 

ی اسامی را برنینگیخته اسف.

به  غربی ها،  که  اسف  شده  آن  مانع  بدتسمی ها  بگوییم  گر  ا نکرده ایم  مبالغه 
 ی بازتاب جسانی انقاب 

ً
ایــاالت متحده، خط مشی هاو ایــران را عموما ییــژه 

یرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقالب. ترجمه: احمد گل محمدی و محمدابراهیم فتاحی،1391،   .1
تهران: نشر نی. چاپ نوزدهم. صص655، 656 و 662.

2. John Esposito



120

م(
سو

لد 
)ج

ن 
قرآ

ور 
با ن

ن 
بیی

ت

 درک کنند. یکی از این بدتسمی هاو رایج این اسف که انقاب 
ً
ایران را خصوصا

از نخستین ریزهــا،  اما این انقاب  گرایانه اســف.   شیعی ی ترقه 
ً
ایــران شدیدا

گاهانه تصورو جسان شمول از خود ارائــه داده ی آرزیهایی جسان شمول در  آ
کید داشف که انقاب در اصول اسامی  سر داشته اسف. مثًال آیف ال خمینی تأ
ریشه دارد ی به همه مظلومان جسان - چه شیعه ی چه غیرشیعه - تعلق دارد. 
از این رهگذر از ترداو پیریزو انقاب، بسیارو از دانشجویان مسلمان، بدین 
توجه به یابستگی هاو ترقه او خود، ایران را به چشم سرمشق خود دیدند. 
بدین ترتیب، دانشجویان سّنی »الجماعه االسامیه« در دانشگاه قاهره اعام 
کردند انقاب مردم ایران، شایسته بررسی عمیق اسف تا از آن درس بگیریم، 
انگیزه کسب کنیم ی از این سرمشق، بسره مند شویم. در حقیقف، هم نخبگان ی 
هم عموم مردم این انقاب را به ندرت یک پیریزو شیعی می شمردند. بسیارو 
از مسلمانان، آن را غلبه اسام بر نیریهاو اهریمنی ی پیریزو جسان سوم بر 

امپریالیسم امریکا می دانستند.1 

میشل فوکو، نامی آشنا برای بسیاری از ایرانیان است. »وی دو بار از۲۵ شهریور 
تا ۲ مهر 1۳۵۷ و 1۸ تا ۲4 آبان 1۳۵۷ به ایــران سفرکرد و در این سفرها، در 
تهران و قم و آبادان، با برخی از رهبران ملی و دینی و گروه های مختلفی که در 
انقاب دست داشتند، ماقات کرد. وی مجموعه مقاالتی را که در این دو سفر 
داشته، در کتابی به نام ایرانی ها چه رؤیایی در سر دارند؟ منتشر کرده است«. 

نفی رژیــم پسلوو در ایــران، پدیده او اسف عظیم ی اجتماعی؛ اما نه به این 
به  باشد؛  نداشته  گاهی  آ به خود چندان  یا  باشد،  ی عاطفی  که سردرگم  معنا 
عکس شیوه انتشارش بسیار کارآمد اسفـ  از اعتصاب ها به تظاهرات، از بازارها 
کف ها به پیشگویی ها ـ ی یاسطه انتشارش هم بازاریان ی  به دانشگاه ها، از ترا
ریحانیان ی کارگران ی استادان ی دانشجویان اند. در نظام سیاسی، این جنبش 

نه نظیرو دارد ی نه جلوه ی تظاهرو.

جان. ال. اسپوزیتو، انقالب ایران و بازتاب جهانی آن. ترجمه: محسن مدیر شانه چی، 1388، تهران:   .1
مرکز بازشناسی اسالم و ایران )انتشارات باز(. چاپ سوم. صص 325ـ 327.
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کویر  که جمعیتش در حاشیه دی  کشور پسنایر  که می بینیم این  عجیب اسف 
کنده اسف، این کشورو که سانسور ی نبوِد آزادو عمومی، بند بر پایش  بزرگ پرا
نساده اسف، با همه اینسا، چنین یحدت شگفف انگیزو از خود نشان دهد ی 
کامًال یگانه براو انقابی بزرگ در آن شکل بگیرد. پزشک  خواستی جمعی ی 
چــادرو  دانشجوو  ی  ُپسف  کارمند  ی  نفف  کارگر  شسرستانی،  مــّاو  ی  تسرانی 
همه یک اعتراض ی یک خواسف دارند. در این خواسف چیزو هسف که مایه 
تشویش خاطر اسف.همیشه صحبف از یک چیز اسف؛ یک چیز یاحد ی بسیار 

مشخص: شاه باید برید.

از اینجاسف که نقش شخصیف آیف ال خمینی به اتسانه پسلو می زند. امریز 
رسانه هاو  همه  پشتیبانی  به  حتی  سیاسی،  رهبر  هیچ  ی  دیلتی  رئیس  هیچ 
که مردمش با ای پیوندو چنین شخصی ی چنین  کند  کشورش نمی تواند ادعا 
نیریمند دارنــد. خمینی چیزو نمی گوید، چیزو جز نه؛ نه به شــاه، به رژیــم ی 
به یابستگی. خمینی آدم سیاسی نیسف: حزبی به نام حزب خمینی ی دیلتی 
به نام دیلف خمینی یجود ندارد. این یک دندگی او که هیچ چیز سّد راهش 
که در آن، پشف سر امریکایی ها  نمی شود در پی چیسف؟ پایان یابستگی او 
یابستگی او  پایان  را دید؟  "نظم جسانی"  ی  نوعی هماهنگی جسانی  می توان 
که دیکتاتورو، ابــزار مستقیم آن اســف، اما بــازو سیاسف هم می تواند عامل 
غیرمستقیم آن باشد؛ ی جنبش ای جنبشی بودکه هدتش، هم رهایی از استیاو 

خارجی ی هم نجات از سیاسف داخلی بود.1 

مقام معظم رهبری؟بد؟ در بیانیه گام دوم انقاب می آورند:

ف ایران، جسان دیقطبی آن ریز را به جسان سه قطبی تبدیل کرد ی 
ّ
انقاب مل

سپس با سقوط ی حذف شوریو ی اقمارش ی پدید آمدن قطبساو جدید قدرت، 
معاصر  جسان  برجسته و  پدیده و  استکبار«  ی  »اســام  جدید  دیگانه و  تقابل 
ی  زیر ستم  تساو 

ّ
مل امیدیارانه و  نگاه  از سویی  توّجه جسانیان شد.  کانون  ی 

میشل فوکو،. ایرانی ها چه رؤیایی در سر دارند؟، ترجمه: حسین معصومی همدانی، تهران: هرمس.   .1
چاپ چهارم، صص7،8،63،65.
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جریانساو آزادو خواه جسان ی برخی دیلتساو مایل به استقال، ی از سویی نگاه 
بدان  عالم،  باج طلب  قلدرهاو  ی  زیرگــو  رژیم هاو  بدخواهانه و  ی  کینه یرزانه 
دیخته شد. بدین گونه مسیر جسان تغییر یاتف ی زلزله و انقاب، ترعونساو 
گر  کرد؛ دشمنی ها با همه و شّدت آغاز شد ی ا در بستِر راحف آرمیده را بیدار 
ف ی رهبرو آسمانی ی تأییدشده و 

ّ
نبود قدرت عظیم ایمان ی انگیزه و این مل

امام عظیم الّشأن ما، تاب آیردن در برابر آن همه خصومف ی شقایت ی توطئه ی 
خباثف، امکان پذیر نمیشد.

پیروزی انقاب به دلگرم شدن ملت های زیر ستم و عقب رانده شدن دشمنان 
انجامید و با قدرت روز افزون انقاب، این موارد بیشتر به چشم می خورد.

یر ستم الف( دلگرم شدن ملت های ز

شیخ عبدالعزیز عوده، رهبر معنوی جهاد اسامی فلسطین می گوید: 

انقاب اسامی ایران به رهبرو امام راحل؟هر؟ ی حضرت آیف ال خامنه او؟بد؟ 
امید از بین رتته را در دل مسلمانان احیاء کرد. پس از پیریزو انقاب اسامی در 
ایران، دیگر، مسلمانان جسان یتیم نیستند ی نیریو عظیمی پدیدار شد که از آنسا 
حمایف کرده ی پیوسته پشتیبان ی حامی حقیقی آنسا بوده اسف. انقاب اسامی 
ایران این امید را در دل ها زنده ساخف که مسلمین می توانند بار دیگر پیریز شوند 

ی عظمف ی مجد دیرینه خود را باز یابند ی دشمنانشان را شکسف دهند1

شسید دکتر تتحی شقاقی، رهبر پیشین سازمان جساد اسامی تلسطین معتقد 
اسف:

انتفاجه یکی از ثمرات بیدارو اسامی اسف که امام خمینی ؟هر؟ در منطقه ی 
به ییژه در تلسطین به یجود آیرد. بنابراین، انتفاجه اسامی، در سطوح مردمی 
که در  به سوو اتق اسامی ی شعارهاو اسامی پیش مــی رید، پس بر ماسف 
راه حل هاو  تمام  از  صسیونیسف ها  اشغالگرو  ی  تسلط  از  رهایی  براو  مبارزه 

خ 1372/12/17. روزنامه همشهری مور  .1
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دیگر پرهیز کرده ی با توجه به اصولی که امام در مبارزه با اسرائیل ارائه کرده اند 
با دشمنان اسام ی مسلمانان مبارزه کنیم.

حجت االسام صمدی از بزرگان افغانستان می گوید: 

که  گفف: زلزله او در ایــران ایجاد شد  یقتی در شب ۲۲ بسمن رادیــو اسرائیل 
اسرائیل را در خطر انداخف ما را بسیار شاد کرد، هنوز بامداد بیسف ی دیم بسمن 
کردند ی از آن ریز تا سه ماه بعد  که مردم اتغانستان قیام مسلحانه  نشده بود 
قدرت کمونیسم را در قسمتسایی از اتغانستان درهم شکستند... یقتی شسید 
حاجی محمدعمر با شمشیر به کمونیستسا حمله می کرد به زبان پشتو گفته بود: 

»شما تکر کرده بودید که خمینی کسی ی یارو ندارد«1

ب( عقب نشینی غرب با قدرت گرفتن جمهوری اسالمی

جمهوری اسامی ایران یکی از کشورهای قدرتمند و با نفوذ دنیاست تا جایی که 
پایگاه استنادی »امریکن اینترست« که زیر نظر فرانسیس فوکویاما نظریه پرداز 
معروف ژاپنی االصل آمریکایی است، می گوید: »ایران هفتمین قدرت بزرگ دنیا 

است.« 2

عقب نشینی های غرب بعد از مواضع رهبر معظم انقالب
در گذار تاریخ در موارد بسیاری واکنش صریح رهبر ایران، طرف مقابل را ناچار 
به عقب نشینی کرده که نشان از نقش ایران در تحّوالت و اتفاقات منطقه ای و 

بین المللی دارد که به برخی از نمونه های آنها اشاره می کنیم:

1-عقب نشینی غرب در قضیه میکونوس پس از نهیب رهبر معظم انقالب

در اواخر تابستان 1۳۷1، یک عملیات تروریستی در »رستوران میکونوس« در 
مرکز شهر برلین، با جوسازی رسانه های غربی، به بحرانی علیه ایران بدل شد. 

مجموعه مقاالت چهارمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی؟هر؟، ص 213.  .1
2. https://www.the-american-interest.com/2017/01/24/the-eight-great-powers-

of-2017/ 
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به دنبال این حادثه، دادگاه برلین طی یک حکم مغرضانه و بدون استناد، ایران 
را مسئول مستقیم این تیراندازی خواند در حالی که هیچ سندی مبنی بر این 
محکومیت ارائه نکرد. به دنبال این جوسازی و به منظور تحت فشار قرار دادن 
جمهوری اسامی، 1۲ کشور اروپایی سفرای خود را از ایران خارج کردند. رهبر 

معظم انقاب اسامی، در یک واکنش صریح فرمودند:

که به ایران بیاید.  در مرحله  ایل، سفیر آلمان را تعًال تا مدتی نباید راه بدهند 
بقیه هم که می خواهند به عنوان یک حرکف به اصطاح آشتی جویانه برگردند، 
مانعی ندارد. خودشان رتته اند، خودشان هم برمی گردند. دیدند که رتتنشان 

هیچ اهمیتی ندارد.1

پس از این سخنرانی کوبنده رهبر انقاب، کشورهای غربی متوجه شکست خود 
شده و به این ناکامی اعتراف کردند.

»پیتز اشتراک« رهبر پارلمانی حزب سوسیال دموکرات آلمان، از جمله افرادی 
بود که به شکست توطئه های غرب علیه ایران اعتراف کرد. وی تصمیم ایران 
مبنی بر عدم پذیرش سفیر آلمان را یک رسوایی بزرگ و شکست برای دولت 
 ، نیز آلمان  آلمان خواند. سخنگوی سیاست خارجی حزب سوسیال دموکرات 
اظــهــارات رهبر ایــران مبنی بر نپذیرفتن سفیر آلمان را به مثابه"یک سیلی بر 
صورت کشورهای اروپایی"خواند. سخنگوی وزارت خارجه آلمان نیز این تصمیم 

دولت ایران را غیرمنتظره و شوک آور توصیف کرد.2

بهت و سردرگمی کشورهای اروپایی پس از اعام موضع قاطع رهبر انقاب، 
در صحنه سیاست جهانی بسیار نمود داشت. مطبوعات آلمان اذعان کردند که 

واکنش ایران موجب"بزرگ ترین آبروریزی برای اروپا"شد.

بیانات در دیدار جمعی از کارگران و معلمان، 1376/2/10.  .1
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2835 

روزنامه کیهان، 11 اردیبهشت 1376، ص3.  .2



125

لی
مل

ن ال
 بی

ت
وال

تح
بر 

ب 
قا

و ان
ذار

یرگ
تاث

  ▪ 
رم 

چسا
ل 

ص
ت

ــران و یک ناکامی  ــو لندن، ایــن موضع گیری را یک پــیــروزی بــرای ملت ای رادی
برای اروپا دانست. رادیو آلمان نیز موضع گیری رهبر انقاب را غافلگیر کننده 
نوشت:  رابطه  ایــن  در  الگماینه"هم  روزنامه"هانوفش  خواند.  هوشیارانه  و 
»سیاست آلمان در قبال سیاست ایران با شکست روبرو شد و قضیه را واضح تر از 
ممانعت ورود سفیر آلمان به تهران نمی شد ظاهر ساخت.« روزنامه"نویه راین 
سایتونگ" نیز در این رابطه نوشت: »برای سیاست پوسیده اتحادیه اروپا در 
قبال ایران، آبروریزی بزرگ تر از این نبود.«"فرانکفورتر روندشاو"هم شرمساری 

کشورهای اروپایی را تنها نتیجه دادگاه میکونوس دانست.1

اما شکست بزرگ تر کشورهای غربی زمانی بود که آن ها تصمیم گرفتند به منظور 
از  را به تهران بازگردانند،  از رسوایی ماجرای میکونوس، سفرای خود  کاستن 
این رو در ۲۳ آبــان 1۳۷۶ سفیران کشورهای اتحادیه اروپــا که در پی بحران 

میکونوس از ایران خارج شده بودند، به تهران بازگشتند. 

، غرب به سردمداری امریکا، شکست سختی در برابر ملت  بدین ترتیب بار دیگر
ایــران متحمل شد؛ شکستی که برای آن ها خفت بار بود. رهبر معظم انقاب 
بــار دیگر شکست حقارت بار غــرب در ماجرای  اسامی در 1۶ مــرداد 1۳۹۰ 
میکونوس را یــادآور شده و آن را"سیلی سخت"ملت ایــران به اروپائیان تعبیر 
کردند: »سر قضیه  قهوه خانه  میکونوس دادگاه تشکیل داد، مسئولین درجه  یک 
کشور را در آن دادگــاه متهم کرد! دولت های اروپائی با آنها همدست شدند، 
نرفته.  یادمان  که  اینها  کردند؛  فراخوانی  تهران  از  را  خــود  سفرای  همه شان 
خواستند سیلی بزنند، البته سیلی سخت تری خوردند. از همین حسینیه آنچنان 

سیلی ای خوردند که بعد تا مدت ها دنبال عاجش بودند...«2

روزنامه کیهان، 13 اردیبهشت 1376، ص 3.  .1

بیانات در دیدار مسئوالن نظام جمهوری اسالمی ایران، 1390/5/16.  .2
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=16889 
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2- شکست سیاست غرب پس از موضع گیری رهبر معظم انقالب درباره مسائل هسته ای

ــقــاب، باعث  ان کــه مــوضــع گــیــری هــای صــریــح رهــبــر معظم  یکی از مسائلی 
عقب نشینی کشور های غربی شده است، مسئله هسته ای است. موضع گیری های 
گــروه غرب،  ایشان در طی 1۳ ســال مناقشه هسته ای کشورمان با کشورهای 
کننده  بــرای تیم مذاکره  راهــبــردی، پشتوانه محکمی  به عنوان خط قرمزهای 
محسوب می شد. این در حالی بود که هدف اصلی غرب توقف کامل برنامه 

هسته ای ایران بود.

به عنوان مثال، بنیامین نتانیاهو گفت:

ما متعهدیم هر کاری که می توانیم باید برای جلوگیری از هسته ای شدن ایران 
انجام دهیم. 

کــرده و  اما رهبری انقاب؟بد؟ بر سر موضع خود کاما مقتدرانه ایستادگی 
اجازه تعطیلی برنامه هسته ای را ندادند و امروز ایران بیش از هر دورانــی به 

فناوری های هسته ای دست یافته است 

به گزارش روزنامه »وال استریت ژورنال«، نیکاس برنز که در دوره دوم ریاست 
جمهوری جورج بوش، مسئولیت رسیدگی به مسائل هسته ای ایران را برعهده 
داشت، گفت: »به صفر رساندن روند غنی سازی در ایران در سال های قبل که 
ایران فقط چند صد دستگاه سانتریفیوژ داشت، امکان پذیر بود اما این کار در 
حال حاضر که تهران 1۹ هزار دستگاه غنی سازی دارد، غیرمحتمل است. غرب در 

متوقف کردن برنامه هسته ای ایران ناکام بوده است«.1

3- ترس غرب پس از ترسیم خطوط قرمز موشکی ایران توسط رهبر معظم انقالب؟بد؟

با توجه به تحریم های تسلیحاتی و تهدیدات مداوم بر کشورمان، اتکا به توان 
موشکی، از جایگاه ویــژه ای در دکترین دفاعی ایران برخوردار بود؛ به همین 

1. http://qudsonline.ir/news/297022/ 
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دلیل مستکبران غربی، به مدل های مختلف، در تاش برای اعمال محدودیت 
در توانایی های موشکی ایران بودند. به عنوان مثال جی کارنی، سخنگوی کاخ 

سفید، ساعتی پس از پایان بی نتیجه مذاکرات وین 4 اعام کرد:

موشک هاو بالستیک جزء مباحثی هستند که الزم اسف بخشی از تواتق جامع 
درباره این چالش ها ی اختاف باشند.

در چنین فضایی بود که مقام معظم رهبری؟بد؟ فرمودند:

همان طور که قبًال بارها اعام کرده ایم و باز هم اعام میکنیم، امکانات و قدرت 
ابزارهای دفاعی  کشور قابل مذاکره و چانه زنی نیست و درخصوص  دفاعی 
ی را تأمین یا پشتیبانی میکند، هیچ گونه چانه زنی 

ّ
کشور و هر آنچه اقتدار مل

و معامله ای با دشمن نداریم و راه اقتدار را با قّوت به پیش خواهیم برد. با 
تاکید رهبری معظم؟بد؟، این موضوع در مذاکرات هسته ای هم بارها از سوی 

مقامات کشورمان، به عنوان خطوط قرمز جمهوری اسامی ایران اعام شد.1

، دشمن مجبور به عقب نشینی شده و برنامه موشکی ایران را  در پی این هشدار
از مذاکرات حذف کرد.

4- هشدار ولی امر مسلمین جهان به اسرائیل درمورد تهاجم نظامی به ایران و عقب نشینی 
اسرائیل

در هفته های پایانی سال 1۳۹1، سران رژیم صهیونیستی تحت تاثیر حمایت 
ــاره برنامه هسته ای - نظامی  کــاخ سفید، در ادامــه تهمت های بی اساس درب
ایران، بارها جمهوری اسامی را به حمله نظامی به تاسیسات هسته ای تهدید 

می کردند.

افسری  دانشگاه های  دانشجویان  دانش آموختگی  مراسم  در  قوا  کل  فرمانده  سخنرانی  و  حضور   .1
ارتش، 1396/8/3.

https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=37991 
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به دنبال این تهدیدهای بی پایه رژیم اشغال گر قدس مبنی بر حمله نظامی به 
ایران، رهبر انقاب؟بد؟ در یک سخنرانی در نوروز 1۳۹۲ در مشهد مقدس، 

فرمودند:

رژیم صسیونیستی در قواره ی انــدازه او نیسف که در صف دشمنان ملف ایران 
گاهی سردمداران رژیم صسیونیستی، ما را تسدید هم می کنند؛  به چشم بیاید. 
گر  ا ی  می دانند  هم  خــودشــان  به  نظرم،  امــا  می کنند؛  نظامی  حمله   به  تسدید 
گر غلطی از آنسا سر بزند، جمسورو اسامی تل آییو ی حیفا  نمی دانند، بدانند که ا

ک یکسان خواهد کرد.1 را با خا

یک روز پس از این سخنرانی، باراک اوباما با یک عقب نشینی مشهود اعام کرد 
که: 

»هنوز ترصف براو حل یتصل دیپلماتیک بحران هسته او ایران باقی اسف... 
بسترین راه در مقابل ایران دیپلماسی اسف ی ما به تشارها بدین در نظر گرتتن 

راه حل نظامی ادامه می دهیم.«

انقالب  معظم  رهبر  نهیب  از  پس  نظامی  مراكز  از  بازرسی  موضع  از  غرب  عقب نشینی   -5
اسالمی

در کشاکش مــذاکــرات هسته ای، طــرف غربی که بی جهت به دنبال طوالنی 
بــود، در درخواستی نامعقول خواهان نظارت بر مراکز  شدن رونــد مذاکرات 
نظامی ایران شد. به دنبال این درخواست غیرمنطقی غرب، رهبر معظم انقاب 
اسامی بازدید از مراکز نظامی و مصاحبه با دانشمندان ایرانی را اوج توطئه 

غرب دانسته و فرمودند:

 داده نخواهد شد؛ این را هم دشمنان بدانند، هم کسانی که 
ً
... این اجازه مطلقا

منتظرند ببینند تصمیم نظام جمسورو اسامی چه می شود، بدانند.2

بیانات در حرم مطهر رضوی، 1392/1/1   .1
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22233 

بیانات در دانشگاه افسرى و تربیت پاسداری امام حسین علیه السالم، 94/2/20.  .2
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مدتی پس از این تأکید قاطع مقام معظم رهبری؟بد؟ در مــورد عدم صدور 
اجازه به نظارت بر مراکز نظامی ایران از سوی غرب، پایگاه صهیونیستی دبکا 

گزارش داد:

که  کــرد. در صورتی  آمریکا با عقب نشینی از مفسوم هر یقف ی مکان مواتقف 
بازرسان بین المللی خواستار بازدید از یک مرکز هسته او ایرانی باشند، باید این 
مسئله را به اطاع کمیته مشترک ایرانیـ  آمریکایی برسانند ی این کمیته نیز آن را 
مورد بررسی قرار دهد. مسئله او که عما به معناو شکل گیرو پریسه او چند 
ماهه براو انجام آن اسف، زیرا انجام بازدید منوط به رأو ی نظر کمیته اسف که 

صاحیف رد این درخواسف را هم دارد.

ایــران  سیاسی  کارشناس  ی گراترین 
ّ
مل که  سیاسی  کارشناس  کــدام  شما  نظر  به 

زیاده خواهی های  مقابل  غیرت،  با  و  مقتدرانه  می توانست چنین  باشد،  هم 
مستکبرین آمریکایی و غربی بایستد؟! اصًال آیا کسی جرأت بیان چنین مواضعی 

را داشت؟! 

یه 6- عقب نشینی غرب در پی موضع مقتدر رهبر معظم انقالب اسالمی درباره سور

از ابتدای سال ۲۰11، آمریکا به بهانه مبارزه با تروریسم همواره و به طور جدی 
تهدید به حضور نظامی در خاک سوریه می کرد، تا اینکه در تابستان همین سال، 

اوباما با قاطعیت اعام کرد که زمان آن رسیده که اسد برکنار شود.

و باز می بینید که رهبر هوشمند و حکیم انقاب در فروردین 1۳۹۲، در پیامی 
که توسط وزیر خارجه وقت، آقای صالحی، به رئیس جمهور سوریه فرستاده شد 

تاکید کردند که ایران با قدرت از بشار اسد و سوریه حمایت می کند.1

این پیام همبستگی و پشتیبانی فراگیر و نامحدود سیاسی، نظامی و اقتصادی 
حمایت ایران را از سوریه، رهبری و ملت آن در برابر تکفیری ها، تروریست ها، 

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=29792 
1. www.namanews.com/News/41838 
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که قصد تعدی به ایــن کشور را دارنــد تاکید  اسرائیل، آمریکا و تمام کسانی 
می کرد. رهبر انقاب همچنین با تشبیه منطقه به انبار باروت، هرگونه دخالت 

آمریکا را به زیان این کشور دانستند.

حال بعد از گذشت سال ها از آن ماجرا تدبیر و قدرت رهبر ایران بر همگان آشکار شد .

یکا از تهدید نظامی پس از نهیب رهبر معظم انقالب 7- عقب نشینی فوری آمر

در اردیبهشت 1۳۹4، جو بایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا و جان کری، وزیر 
، در یک اظهار نظر به مطرح بودن همه  گزینه ها برای مقابله  خارجه این کشور
با ایران اشاره کردند. اما مقام معظم رهبری؟بد؟ بسیار حکیمانه و قاطعانه، 

ضمن یک سخنرانی در پاسخ به سخنان تهدیدآمیز آمریکا فرمودند: 

دشمن تسدید می کند؛ همین چندریزه، دی نفر از مقامات رسمی آمریکا تسدید 
تسدید  چــرا  برنمی تابد.  را  تسدید  سایه   زیــر  کره   مذا ایــران  ف 

ّ
مل کردند.  نظامی 

گر چنین نشود، چنان نشود،  ا زیــادو می کنند؟ می گویند  می کنند؟ چرا غلط 
 من در 

ً
ممکن اسف ما حمله  نظامی به ایران بکنیم؛ اّیًال که غلط می کنید؛ ثانیا

زمان رئیس جمسور قبلی آمریکا )آن یقف هم تسدید می کردند( گفتم دیران بزن 
که شما بگویید می زنیم ی درمی رییم؛ نخیر،  در ری تمام شده؛ این جور نیسف 
ف ایران 

ّ
پاهاو تان گیر خواهد اتتاد ی ما دنبال می کنیم. این جور نیسف که مل

ف ایران تعّرجی بکند؛ ما دنبال خواهیم کرد.1 
ّ
رها کند کسی را که بخواهد به مل

ساعاتی بعد از سخنان قاطع مقام معظم رهبری؟بد؟، جاش ارنست، سخنگوی 
کاخ سفید، به میان خبرنگاران آمد و تهدیدات نظامی مقامات آمریکایی را پس 

گرفت. وی همچنین افزود:

من منعکس کننده دیدگاه رئیس جمسور آمریکا هستم ی بسترین راه براو ما این 
اسف که مشغول دیپلماسی با ایران شویم.2

بیانات در دیدار جمعی از معلمان و فرهنگیان سراسر کشور، 94/2/16.  .1
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=29639 
2. http://fna.ir/f0o65h 
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8- عقب نشینی عربستان پس از نهیب مقام معظم رهبری؟بد؟

مراسم حج سال 1۳۹4، که ابتدا با سقوط جرثقیل در مسجدالحرام و شهادت 
1۰۷ تن از مسلمانان آغاز شد، در روز عید قربان به یک فاجعه دیگر انجامید، به 
گونه ای که در صحرای منا بر اثر سوءمدیریت حکام آل سعود، بیش از پنج هزار 
نفر از مسلمانان که 4۶۵ تن از آنان ایرانی بودند، به شهادت رسیدند. به دنبال 
این ماجرا رسیدگی به اوضاع حجاج ایرانی در دستور کار مسئوالن ایرانی قرار 

گرفت، اما با کارشکنی و عدم همکاری مقامات عربستانی مواجه شد.

در حالی که سران حکومت ریاض بنای ناسازگاری با ایران را داشته و مسئولیتی 
در قبال شهدا نمی پذیرفتند، واکنش صریح رهبر معظم انقاب اسامی، آنان را 
به خود آورد. ایشان طی صحبت های خود در جمع دانش آموختگان دانشگاه 
علوم دریایی امام خمینی؟هر؟، مسئولین سعودی را مورد عتاب قرار داده و 

فرمودند:

مسئولین کشور عربستان به یظایفشان عمل نمی کنند، بلکه در مواردو نقطه 
ف 

ّ
مل ی  مــا  کشور  گــر  ا می کنند.  مــوذو گــرو  می کنند،  عمل  یظایفشان  مقابل 

بدهد،  نشان  عکس العمل  مــوذو  ی  اذّیف کننده  عناصر  مقابل  در  بخواهد  ما 
کردیم. در قضایاو  ایجــاع آن ها خوب نخواهد بود. ما تا حاال خویشتن دارو 
اسف.  بازتر  خیلی ها  از  اسامی  ایــران  دسف  کردیم.  خویشتن دارو  متعّددو 
گر بخواهند  توانایی هاو ما، امکانات ما، از خیلی ها بیشتر اسف. می دانند که ا
همایردو کنند با نظام جمسورو اسامی، در هیچ صحنه او حریف نمی شوند. 
ما رعایف ادب اسامی، رعایف حرمف برادرو در اّمف اسامی را نگه داشتیم. 
گر بنا شد عکس العمل نشان بدهیم،  ما می توانیم عکس العمل نشان بدهیم. ا

عکس العمل هاو ما خشن هم خواهد بود، سخف هم خواهد بود1.

بافاصله بعد از نهیب رهبر انقاب؟بد؟، مقامات رژیم سعودی که هیچ گونه 

بیانات در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر، 94/7/8.  .1
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=30933 



132

م(
سو

لد 
)ج

ن 
قرآ

ور 
با ن

ن 
بیی

ت

، با  مسئولیتی را در قبال فاجعه منا نمی پذیرفتند، در یک عقب نشینی آشکار
وزیر بهداشت ایران دیدار کردند. در این دیدار خالد فالح به عنوان نماینده 
آل سعود تصریح کرد که مراقبت از مجروحان و شناسایی هویت قربانیان در 
دستور کار ریاض قرار خواهد گرفت. مسئوالن سعودی، همچنین پیام تسلیت 
ملک سلمان را به آیت اهلل العظمی خامنه ای تقدیم کرده و تصریح کردند که 
ریاض آمادگی هرگونه همکاری به منظور تحویل پیکر جانباختگان ایران را دارد.

آقای اوحدی، رئیس وقت سازمان حج و زیارت خاطرٔه جالبی از این ماجرا نقل 
می کند

عربستانی،  هیئف  با  بسداشف  یزیــر  ریاسف  به  ایرانی  هیئف  جلسه  نخستین 
دقیقا همزمان با سخنرانی رهبر انقاب در خصوص تاجعه غم بار منا برگزار 
اعام  حتی  بــود.  زننده  بسیار  عربستانی  هیئف  رتتار  جلسه  ابتداو  در  ی  شد 
که رئیس هیئف عربستانی، جلسه دیگرو در ریاض دارد ی در جلسه با  کردند 
ما شرکف نمی کند. هیئف عربستانی در این جلسه ادعا می کرد که براو انتقال 
پیکرها تابوت نداریم ی پنج هزار قبر آماده کردیم تا پیکرها دتن شوند ی در این 
زمینه به ما اجازه نمی دادند. در همین حین پیامکی با این محتوا »می توانیم 
که  بــود«  خواهد  خشن  ی  سخف  ما  عکس العمل  ی  دهیم  نشان  عکس العمل 
کنسولی  معاین  قشقایو،  آقــاو  بــراو  بــود  انقاب؟بد؟  معظم  رهبر  سخنان 
یزارت خارجه آمد. تلفن همراه آقاو قشقایو بین اعضاو هیئف ایرانی دسف 
به دسف چرخید ی همه ما از آن اطاع پیدا کردیم. در حالی که به این تکر بودیم 
گسان در باز شد ی یک نفر برگه او را  که ریند جلسه را چگونه ادامــه دهیم، نا
گذاشف ی چسره اعضاو  به داخل آیرد ی ری به ریو نماینده هیئف عربستانی 
هیئف عربستانی با دیدن آن متعجب شد ی رتتار آنان به سرعف تغییر کرد؛ ما 

هم متوجه شدیم ترمایشات رهبر معظم انقاب به آنان رسیده اسف. 

ج شدن بــود، نماینده  که هیئف ایرانی در حال خــار در پایان جلسه هنگامی 
با  گفف یزیــر بسداشف عربستان  ی  را به من رساند  عربستان به سرعف خــود 
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هواپیماو اختصاصی براو دیدار با شما به مکه خواهد آمد ی این جلسه شب 
برگزار می شود. در جلسه او که ساعف ۸ شب برگزار شد، عربستان اعام کرد که 
تمام تمسیدات الزم براو انتقال پیکرهاو ایرانیان تراهم اسف ی در ساعف یک 

بامداد گفتند که تشریفات قانونی براو ایرانیان لغو شده اسف... .1

کدام مقام سیاسی در چهل سال گذشته قدرت چنین برخوردی داشته است؟ 
کدام رهبر دنیا دارای چنین قدرتی است؟!

یکی از نکات مهمی که متاسفانه بسیاری به آن توجه ندارند، جایگاه، شخصیت، 
اقتدار و رتبه علمی و مدیریتی شخص اول مملکت است.

این جاذبه تا جایی است که کوفی عنان، دبیرکل اسبق سازمان ملل، در مورد 
شخصیت رهبر انقاب؟بد؟ می گوید: 

»در دیران نوجوانی در مورد شخصیف هاو کاریزما مطالعه می کردم ی همیشه 
کاریزما قرار  گر زمانی ریبــریو یک شخصیف  که ا ح بود  این ســؤال برایم مطر
گیرم چه عکس العملی خواهم داشف... کسانی که مرا به سازمان ملل آیردند، 
شخصیف هاو برجسته دنیا بودند ی من به آن ها عاقه مند بودم ی هر کدام مثل 
ک  ک شیرا ک، براو من امتیازاتی داشتند. من به شدت تحف تأثیر ژا ک شیرا ژا
بــودم. طورو که یقتی صحبف می کرد بــدین مکث حرف هایی صرید می زد. 
»گورباچف« ی »هلموت کسل« هم همین طور بودند. این ها کسانی بودند که نیاز 
به مکث نداشتند. من این ها را دیسف داشتم... در ماقات با آیف ال خامنه او 
احساس کردم که کسی را مثل ای ندیده ام. شخصیف معنوو ایشان چنان مرا 
که از خود پرسیدم چرا شخصیتی مثل من دبیرکل سازمان ملل باشد ی  گرتف 
از معنویات چیزو نداشته باشد؟ با دیدن آقاو خامنه او آن شخصیف هایی 
کردم ی تحف تأثیر شخصیف معنوو ایشان  کرده بودند تراموش  که مرا جلب 
قرار گرتتم. من شخصیف هاو معنوو در دنیا زیاد دیده بودم، یلی هیچ  یک، 
آن  ایج قداسف  آقــاو خامنه او  با دیــدن  اطــاع نداشتند.  از مسائل سیاسی 

1. https://irdc.ir/fa/news/4568 
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ک شــد. تعجب می کنم ایــران با چنین  شخصیف هاو سیاسی از ذهــن من پــا
که  شخصیتی چرا در بعضی جاها می لنگد. بعید می دانم به سازمان ملل هم 

ک شود.«1 بریم شخصیف ایشان از ذهن من پا

علی محمد بشارتی وزیر وقت کشور می گوید:

»بعد از صدیر قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل، از سوو کشورهاو قدرتمند دنیا بر 
ایــران تشارهاو زیــادو یارد می شد تا ما قطعنامه را بپذیریم. در همان ایام، 
خاییر پرز دکوئیار، دبیرکل سازمان ملل متحد، براو رایزنی هاو الزم به ایران 
آمد. یکی از برنامه هاو یو، ماقات با حضرت آیــف ال خامنه او بود. در آن 
از چند  گفف: »مــن  از ماقات، دکوئیار  بودند. پس  »آقــا« رئیس جمسور  زمــان 
دانشگاه معتبر دنیا مدرک دکتراو علوم سیاسی دارم ی بیش از سی سال اسف 
کار سیاسی می کنم ی ۱۰ سال اسف که دبیرکل سازمان ملل هستم. در این  که 
مدت، کمتر شخصیف سیاسی ی رئیس جمسورو هسف که یو را ندیده ی با ای 
از  کنون شخصیتی سیاسف مدارتر ی هوشمندتر  تا  باشم، یلی  گفف یگو نکرده 

رئیس جمسور شما ندیده ام!«2

جلوه آفتاب، علی احمدی خواه، ص 134.  .1

جلوه آفتاب، علی احمدی خواه، ص 134.  .2



فصل پنجم
افــــــــــــول دشـــــمـــــن1

این فصل از کتاب »جهاد امید آفرین« اثر حجت االسالم راجی استخراج شده است.  .1





یکی از میدان های جهاد تبیین، تبیین این واقعیت در جامعه است که دشمن 
در حال فروپاشی و افول است. قدرت خودش را دائما از دست می دهد. این 
واقعیت برای خیلی از افراد جامعه، هنوز روشن نشده است. در طراحی خدا، 
برای نظام هستی، هرچقدر که زمان پیش می رود، باطل جان خودش را بیشتر 
از دست می دهد. این باطل، می تواند نظام ها و ساختارهای ناکارآمد برآمده از 

حکمرانی طواغیت در عالم باشد.

امروز هزاران مقاله درباره افول قدرت آمریکا از طرف طرفداران و نظریه پردازن 
غربی و آمریکایی نوشته شده است که خودشان در اثر تجربه به این واقعیت 
رسیده اند که در حال از دست دادن قدرت خودشان هستند. خداوند متعال در 

قرآن کریم به این حقیقت روشن اشاره دارد. می فرماید:

�ِ�ُل <1 �ب
ْ
َه�تَ ال َح�تُّ َو رنَ

ْ
اَء ال ْل �ب >َو �تُ

حق که بیاید، باطل نابود می شود

بعد از آن خداوند یک قاعده کلی را بیان می کنند:

2>
ً
� ُهو�ت �ِ�َل ک��نَ رنَ �ب

ْ
�نَّ ال >اإِ

باطل همیشه در حال نابود شدن و مردنی است. 

اسراء،81.  .1

همان.  .2
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اما چرا خیلی ها باور ندارد که این نظام سلطه، نابود شدنی است، از نظر علمی 
و تجربه عینی، این واقعیت را نمی توانند ببینند؛ دو تا مانع بزرگ وجود دارد؟ 
یکی اینکه نظام سلطه، خودش را با تبلیغات بزرگ و قوی جلوه می دهد. صنعت 
هالیوود اصا برای همین ساخته شده است که ذهن مردم را از دست ندهد. 

وگرنه واقعیت های میدانی از افغانستان تا عراق، با ما حرف دیگری می زند.

االن در جامعۀ ما چند نفر این مطلب برایشان روشن است که دیگر آمریکا 
ابرقدرت نیست؟ بعد از چهل سال ما نتوانستیم همین یک آیه را جا بیندازیم. 
امید مردم از آنجا به اینجا برگردد. خدا می فرماید خاصیت باطل این است که 

مردنی است. من باطل را مردنی خلق کرده ام.

 باطل، کسانی هستند که باطل 
ً
دومین مانع، برای باور افول آمریکا، و اساسا

را بزک می کنند. غرب پرستانی که نمی توانند افول باطل را ببینند. این واقعیت 
بزرگ را نادیده می گیرند. برای تبیین افول دشمن، باید جهاد کرد. 

یکی از مظاهر امیدآفرینی، توجه به افــول دشمنان اســام و انقاب اسامی 
است.

بسیار مناسب است سرگذشت بزرگ ترین دشمنان ملت ایــران را در این قرن 
بررسی کنیم و ببینیم قدرت آنان در ابتدای قرن 14 و نیمۀ اول آن چگونه بود و 
امروزه در ابتدای قرن 1۵ به کجا رسیده است. آیا دشمنان قسم خوردۀ ایران، 

قوی تر شده اند یا ضعیف تر؟ 

الف( انگلیس
ریشه دارترین دشمن ملت ایران کشور انگلیس بود. کشوری که پس از انقاب 
، گسترۀ مستعمرات آن از شرق تا غرب جهان  صنعتی و اواخــر دورۀ استعمار
امپراتوری  وسیع ترین  به  دوران،  ایــن  در  بریتانیا  امپراتوری  می شد.  شامل  را 
تاریخ تبدیل شده بود و برای بیش از یک قرن، ابرقدرت مطلق جهان به شمار 
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 1۹۲۲ ســال  در  بریتانیا  امپراتوری  حکومت  تحت  نواحی  مساحت  می رفت. 
از 4۵۰  آن به بیش  کیلومترمربع و جمعیت  از ۳۳ میلیون  میادی، به بیش 
میلیون نفر رسید؛ یعنی ۲۲/۶ درصــد از خاک جهان و ۲۰ درصــد از جمعیت 
جهان! بدین ترتیب، امپراتوری بریتانیا بر حدود یک چهارم از خشکی های کره 
زمین و یک پنجِم جمعیت جهان در آن دوران تسلط داشت. سرزمین های تحت 
فرمان این امپراتوری در سراسر جهان پراکنده بود و گفته می شد که: »خورشید 
 تمامی مسیر های 

ً
هیچ گاه در امپراتوری بریتانیا غروب نمی کند!« بریتانیا تقریبا

بازرگانی جهان را کنترل می کرد و درعین حال، ارتشی شکست ناپذیر و بزرگ ترین 
نیروی دریایی جهان را در اختیار داشت.

چنین ابر قدرتی از به وجودآوردن بزرگ ترین و وحشتناک ترین قحطی و شیوع 
وبا در ایران، تا گذاشتن رضاشاه و پس از آن برداشتن او و قــراردادن پسرش بر 
حکومت، تا کمک های بسیار به رژیم بعث عراق برای چپاول کردن سرمایه های 

این سرزمین و کشتن مردمان بی پناه آن از هیچ کوششی دریغ نمی کرد.

اگر بخواهیم فقط برخی از جنایات انگلیس در حق مردم ایران را در 1۰۰ یا 1۵۰ 
سال اخیر بیان کنیم، خود کتابی قطور خواهد شد که ما فقط به چند تیتر اشاره 

می کنیم:

جداکردن افغانستان از ایران در سال 1۸۵۷ میادی بر اساس پیمان پاریس؛. 1

تحمیل قرارداد رویتر )1۸۷۲م( که بر اساس آن، ایران به مدت ۷۰ سال کامًال به . 2
انگلستان فروخته شد؛

ایجاد فرقه های ضاله بابیت و بهائیت به قصد انحطاط مذهبی در ایــران و در . 3
نتیجه به انحراف کشیده شدن هزاران ایرانی؛

تجزیه و تقسیم بلوچستان ایران در سال 1۸۸۷ میادی به منظور امنیت بخشیدن . 4
مستعمره  که  هند  غربی  جنوب  دفاعی  کمربند  به عنوان  و  هند  ســرحــدات  به 

انگلیس به شمار می رفت؛
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نقش تاریخی انگلیس در ترویج مواد مخدر در ایران که از سوی »برادران شرلی« . 5
در دورة صفویه دنبال گرفته شد و دیری نپایید که تریاک به عنوان یک داروی 
خانگی جای خود را در میان ایرانیان باز کرد و پس از مدتی دولت انگلیس اعام 
کرد که سوخته تریاک را با قیمت مناسب از افرادی که از این ماده استفاده می کنند 
می خرد و در نهایت نیز قرارداد تالبوت )انحصار توتون و تنباکو( به ایران تحمیل 

گردید؛

تحمیل قرارداد التاری )تأسیس قمارخانه( به ایران از سوی میرزا ملکم خان؛. 6

تحمیل قرارداد دارسی به ایران برای اکتشافات، استخراج و غارت منابع نفتی در . 7
سال 1۹۰1 میادی؛

به انحراف کشاندن انقاب مشروطیت و زمینه چینی برای اعــدام آیــت اهلل شیخ . 8
فضل اهلل نوری؛

تحمیل قرارداد 1۹۰۷ میادی که بر اساس آن ایران بین انگلستان و روسیه تقسیم . 	
شد؛

در . 	1 فاجعه  بزرگ ترین  بی تردید  که  میادی   1۹1۷-1۹1۹ بزرگ سال های  قحطی 
تاریخ ایران است و ناشی از سیاست های بازرگانی و مالی بریتانیا بود. طی این 
، یعنی نزدیک به 4۰ درصد از جمعیت ایــران به  قحطی بین ۲ تا 1۰ میلیون نفر
کام مرگ رفتند و در این قحطی تلف شدند و انگلیسی ها که در آن زمان ایران را 
اشغال کرده بودند، نه تنها برای کاستن از شدت قحطی کاری انجام ندادند، بلکه 
با خرید گسترده غله و مواد غذایی در ایران، وارد نکردن غذا از هند و بین النهرین، 
)از جمله  اتخاذ سیاست های مالی  ــاالت متحده و  ای از  از ورود غــذا  ممانعت 
نپرداختن درآمدهای نفتی به ایــران(، قحطی را شدت بخشیدند و عامل اصلی 

تشدید و طوالنی شدن قحطی ای شدند که منجر به مرگ میلیون ها ایرانی شد؛

ــرارداد 1۹1۹ که بر اســاس آن شمال ایــران نیز زیر سلطه انگلستان قرار . 11 تحمیل ق
گرفت؛

از طریق سید ضیاءالدین . 12 کودتای رضاخان  از  پشتیبانی  و  زمینه چینی، حمایت 
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طباطبایی، روزنامه نگاری که عامل سفارت بریتانیا در تهران بود؛

خلع رضاشاه و روی کار آوردن فرزندش؛. 13

نقش مستقیم در کودتای ۲۸ مرداد 1۳۳۲ ه.ش )1۹۵۳م( برای همراهی با آمریکا؛. 14

نقش مستقیم در جدایی کل سرزمین های جنوبی خلیج فارس که در 1۹۷1 میادی . 15
به جدایی کامل بحرین انجامید؛

ایــران طی سال های حکومت . 16 مانع تراشی در راه تشکیل حکومت جمهوری در 
محمدرضا شاه؛

همراهی با آمریکا در سرکوب انقاب اسامی ملت ایران؛. 17

ارتباط، آمــوزش و پشتیبانی ســاواک توسط اینتلیجنت سرویس انگلیس که منجر . 18
از فعاالن مــبــارزه علیه رژیم  به ســرکــوب، شهادت و مجروحیت تعداد زیــادی 

ستم شاهی شد؛

سرقت اشیای عتیقة ایران، پشتیبانی از غارتگران میراث ملی ایرانیان و نگهداری . 	1
آن ها در موزه های بریتانیا و فروش برخی دیگر در حراجی معروف لندن، نظیر 
ستون های باارزش تخت جمشید، منشور کوروش و نیز هزاران لوح، کتیبه و منشور 

به جای مانده از تمدن ایران باستان؛

تحریک گروهک ها و قومیت ها پس از پیروزی انقاب اسامی در ایران نظیر خلق . 	2
عرب، کومله، پان ترکیسم، جندالشیطان و...؛

کمک های سیاسی، تسلیحاتی و اقتصادی به رژیم بعثی عراق برای حمله به ایران . 21
و ادامه این پشتیبانی ها در طول ۸ سال جنگ؛

حمایت بی پرده و مستمر از اشخاص، گروهک ها و براندازان جمهوری اسامی . 22
، منافقین، ملی مذهبی ها و...؛ نظیر بنی صدر

برنامه ریزی، حمایت و هدایت تحریم های بین المللی علیه ملت ایران؛. 23

نظیر . 24 سخن پراکنی  بنگاه های  به کارگرفتن  بــا  رســانــه ای  مستمر  فــضــاســازی هــای 
بی بی سی؛
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آموزش، تجهیز و پشتیبانی از بمب گذاری و دیگر اقدامات تروریستی؛ . 25

اما انگلیس امروز هیچ تناسبی با »بریتانیای کبیر« آن سال ها ندارد و لندن که 
زمانی تنها با یک  اشاره سفیر خود، وزیر و نخست وزیر در کشورهای مختلف 
را جابه جا می کرد، در شرایط کنونی به دلیل بحران های سیاسی و اقتصادی و 
ضعف شدید نظامی، قادر به نقش آفرینی گذشته خود نیست و یکی از دالیل 
اصلی نقش دست پایین این جزیره در تحوالت اخیر منطقٔه خلیج فارس، همین 
افول همه جانبٔه قدرت آن است. عدم قدرت انگلیس به جایی رسیده است که 
حتی اندک کشورهای کوچک و چندین جزیره ای که مستعمرٔه انگلیس بوده 
کرده اند، به طوری که چندی پیش کشور باربادوس هم به طور  اعام استقال 
رسمی استقال خود را اعــام کــرده و از زیر سلطٔه ملکه انگلیس خــارج شد.1 
به راستی »آفتاب در امپراطوری ملکه غروب کرده است« و دیگر نمی توانند مثل 
سابق در پهنٔه دریاها جوالن دهند و انتظار داشته باشند کسی کاری به کار آن ها 

نداشته باشد. 

ب( شوروی
یکی دیگر از بزرگ ترین دشمنان انقاب و ملت ایران شوروی بود. کشوری که در 
طول حدود 1۵۰ سال بخش عظیمی از خاک ایران را از ایران جدا کرد. کشوری 
که بعد از انقاب با وجود دشمنی با آمریکا، برای نابودی جمهوری اسامی با 

آمریکا متحد شد و همه جانبه از صدام، برای نابودی مردم ایران حمایت کرد.

با آغاز هجوم عراق، آمریکا و شوروی که پس از جنگ دوم جهانی با یکدیگر 
درگیر جنگ سرد بودند، در صف حامیان صدام قرار گرفتند. دراین بین شوروی 
هم مشابه آمریکا اعطای انواع کمک های تسلیحاتی، نظامی و مالی به صدام را 

جزو برنامه های خود قرارداد.

1. https://www.yjc.news/fa/news/7982618 
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پیشرفته ترین هواپیماهای جنگی، بالگرد، تانک و ساح های دیگر از جمله 
تسلیحاتی بود که شوروی به عراق ارسال کرد. عاوه بر این فرماندهان ارتش 
شوروی با حضور در بغداد، آموزش های الزم را به ارتش عراق ارائه می دادند. 
بسیاری از تجهیزات استفاده شده از سوی عراق در حمله به ایران، ساخت کشور 
شوروی بود. بیش از 4۰۰ تانک تی ۵۵، ۳۰۰ موشک زمین به زمین استاد بی، هزار 
تانک تی ۶۲، بیش از ۵۰۰ تانک پیشرفته تی۷۲ و نزدیک به ۲۰۰ فروند انواع 
هواپیماهای میگ، تنها بخشی از کمک های شوروی سابق به عراق در جنگ با 

ایران بوده است.

در کنار کمک های مستقیم نظامی، دولت عراق برای توسعه برنامه موشکی 
بالستیک خود توانست کارشناسان موشکی شوروی را به خاک عراق دعوت کند. 
حضور این کارشناسان گرچه هیچ گاه به تکنولوژی ساخت موشک های بالستیک 

منجر نشد، اما نشانٔه روشنی از پشتیبانی همه جانبه شوروی از عراق است.

اما جماهیر شوروی یا به بیان دیگر بلوک شرق، نه تنها موفق به نابودی ایران 
نشد بلکه خود فروپاشید. حضرت امام رحمت اهلل علیه مدتی قبل از فروپاشی 
شــوروی سابق و در زمانی که هیچ کس انتظار این واقعه مهم را نداشت، در 
ابرقدرت، سران  این  با پیش بینی سقوط قریب الوقوع  گورباچف،  نامه ای به 

شوروی سابق را به راه حق دعوت فرمودند:

جناب آقای گورباچف، برای همه روشن است که ازاین پس کمونیسم را باید در 
موزه های تاریخ سیاسی جهان جستجو کرد. 1

هنوز زمان کوتاهی از نامه تاریخی امام راحل رحمت اهلل علیه نگذشته بود که در 
میان بهت و حیرت جهانیان، رژیم شوروی فروپاشید!

گورباچف در سالگرد رحلت امام خمینی؟هر؟، طی مصاحبه با خبرنگار واحد 

1. http://www.imam-khomeini.ir/fa/c17_21562 
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مرکزی خبر در مسکو نسبت به بی توجهی خودش از هشدار امام خمینی؟هر؟ 
دررابطه با خطر فروپاشی شوروی، اظهار تأسف کرده و اذعان می کند که اگر به 

هشدار حضرت امام؟هر؟ اعتنا کرده بود، شوروی از بین نمی رفت.1

امروزه اما کشور روسیه به هم پیمانی برای ایران تبدیل شده است و در بسیاری 
از موارد در سازمان ملل رأی منفی به قطع نامه های ضدایرانی می دهد.

ج( آمریکا
اما بزرگ ترین دشمن ملت ایران آمریکاست که پس از جنگ جهانی دوم تبدیل 
به ابرقدرت مهم دنیا شده بود و با هم پیمانان خود ناتو را تشکیل داد. جنگ ها 
و جنایات بی شماری را بعد از جنگ جهانی دوم انجام داد. ظلم های پیاپی 

آمریکا از حافظٔه ملت ایران پاک نخواهد شد. 

مثنوی  کــشــورمــان،  علیه  آمریکا  شــرارت هــای  و  توطئه ها  بلند  طــومــار  هرچند 
هفتاد من خواهد شد اما در اینجا تیتر برخی از مهم ترین اقدامات خصمانٔه 

آمریکا را بیان می کنیم:

1. کودتای ۲۸ مرداد 1۳۳۲؛
2. حمایت و تحکیم پایه های حکومت استبدادی شاه؛

3. تشکیل ساواک در ایران؛
4. تحمیل قانون استعماری کاپیتوالسیون و تحقیر ملت بزرگ ایران؛

5. حمله نظامی به طبس؛
6. کودتای نوژه؛

7. تحریک عراق و تحمیل جنگ علیه ایران؛
8. رویارویی و دخالت نظامی مستقیم در جنگ؛

	. فشارهای اقتصادی و اقدامات تحریمی علیه نظام جمهوری اسامی؛
	1. حمایت، سازماندهی و هدایت مخالفان نظام؛

1. https://www.aparat.com/v/cyaer/ 
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11. فضاسازی سیاسی و تبلیغاتی و جنگ روانی علیه نظام جمهوری اسامی؛
12. اختصاص بودجه های کان برای مقابله با نظام جمهوری اسامی؛

13. مقابله با دستیابی جمهوری اسامی به فناوری هسته ای؛
14. تهاجم فرهنگی و جنگ نرم؛

15. ناامن کردن ایران و منطقه با تشکیل گروه های تروریستی از جمله داعش؛
16. شهادت بسیاری از خدمتگزاران نظام از جمله حاج قاسم سلیمانی؛ 

و...

اما ایاالت متحده امروز در حال افول است. بسیاری از متفکران و اندیشمندان 
دنیا »افول آمریکا« را قطعی می دانند. پائول کندی، مورخ مشهور انگلیسی، 
 تیره و تاری را 

ً
در کتاب پرفروش ظهور و سقوط قدرت های بزرگ، آیندٔه نسبتا

برای آمریکا ترسیم کرده و به رهبران ایاالت متحده هشدار داده که این کشور 
با سرنوشت دیگر امپراطوری ها، یعنی فرسایش جایگاه جهانی مواجه خواهد 

گردید و به طور تدریجی به یک کشور معمولی تبدیل خواهد شد.

استفان والت، استاد روابط بین الملل دانشگاه هاروارد، 4 دی 1۳۹۹ در مجله 
خبری سیاسی فارین پالیسی نوشت:

آمریکا در تاریخ معاصر یکی از خوش شانس ترین کشورها بود و توانست به 
قدرت برتر جهان دست یابد، اما روندها نشان از پایان این برتری می دهد.

کریستوفر لین استاد دانشگاه تگزاس، دررابطه با افول موریانه ای می گوید:

افــول موریانه ای، به این معنی است که زمانی یک شیء ظاهر خوبی دارد، 
یعنی به ظاهرش که نگاه می کنید، خیلی مشکل دار نیست؛ ولی موریانه، از 
درون دارد این میزی که مجلل است را می خورد و پوک می شود و آن را در یک 
بازٔه زمانی کوتاهی از بین می برد. زمانی که می گویند »افول موریانه ای« است 

یعنی از داخل، آمریکا دارد پوک می شود.
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و  اجتماعی  بحث های  بــه  تــوتــات،  راس  نوشتٔه  زده  انحطاط  جامعة  کتاب 
فرهنگی داخــل جامعٔه آمریکا می پردازد که چگونه فرهنگ تضعیف شده و 

جامعه روبه زوال است و سیاست متصلب و کند شده آن دیگر کارآمد نیست.

به راستی آمار و ارقام، وخامت اوضاع در آمریکا را نشان می دهد:

آمریکا کشوری است که رتبه اول دنیا از نظر تعداد زندانی به نسبت جمعیت،  	
متعلق به اوست.1

آمریکا کشوری است که رتبه اول دنیا از نظر تعداد ساح گرم )بیشتر از جمعیتش(  	
متعلق به اوســت، به طوری که 4۲ درصــد اسلحه های دنیا دســت آمریکایی ها 

می باشد، درصورتی که فقط 4 درصد جمعیت دنیا را دارد.2 

آمریکا کشوری است که جایگاه دوم دنیا از نظر میزان مرگ ومیر توسط اسلحه  	
گرم متعلق به اوست.3 

آمریکا کشوری است که ۳۵ درصد کل موارد خودکشی با ساح گرم در دنیا، متعلق  	
به اوست4 و دومین دلیل مرگ ومیر بومیان آمریکایی جوان خودکشی است.5

آمریکا کشوری است که رتبه یک دنیا از نظر تجاوز به زنان را داراست6 و جزو ده  	
کشور خطرناک دنیا برای زنان متعلق به اوست،7 به گونه ای که ۵۶ درصد از زنان 
بومی آمریکایی، تجاوز و آزار جنسی را تجربه کرده اند8 و ۸۰ درصد زنان ارتش، 

آزار جنسی دیده اند.

 نیمی از فرزندان متولد شده اش بدون پدر بوده است.	 	
ً
آمریکا کشوری است که تقریبا

1. https://plink.ir/7FLlA?source=qr
2. https://www.wired.com/story/guns-in-america-five-charts/?source=qr 
3. https://plink.ir/8Her8?source=qr 
4. https://plink.ir/CnoyO?source=qr 
5. National Violent Death Reporting System
)سال Times of India )2018 سایت .6
7. https://plink.ir/oeP2I?source=qr 
8. United States Department of Justice
9. https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-10-17/almost-half-of-u-s-

births-happen-outside-marriage-signaling-cultural-shift 
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آمریکا کشوری است که جایگاه پنجمین کشور دنیا از نظر بیش ترین درصد طاق  	
در جهان و همچنین جزو هفت کشور اول دنیا از نظر ثبت سریع ترین طاق ها در 

جهان متعلق به اوست.1 

آمریکا کشوری است که جایگاه دوازدهمین کشور دنیا از نظر بیش ترین سرقت  	
نسبت به جمعیت متعلق به اوست.2 

آمریکا کشوری است که جایگاه دوم دنیا از نظر میزان مرگ ومیر بر اثر مصرف  	
مواد مخدر متعلق به اوست.3 

آمریکا کشوری است که جایگاه پنجمین کشور دنیا از نظر بیشترین سرطان به  	
نسبت جمعیت متعلق به اوست.4 

آمریکا کشوری است که جایگاه دومین کشور دنیا از نظر تعداد سقط جنین در  	
سال ۲۰1۵ میادی متعلق به اوست.5

از نظر میزان تولید محتوای  	 کشور دنیا  اولین  که جایگاه  کشوری است  آمریکا 
مستهجن متعلق به اوست.6

	  OECD آمریکا کشوری است که جایگاه چهارمین کشور فقیر در بین کشورهای
متعلق به اوست.7 فقط ۵۰ درصد از بی خانمان های آمریکا، شهروندان باالی 
۵۰ سال آن هستند و حدود یک چهارم از بی خانمان ها، زیر 1۸ سال هستند. در 
آمریکا دولت، با توجیه کمبود بودجه، ساالنه 1۰ هزار مسکن را از افراد کم درآمد 

می گیرد و آن ها را آوارٔه خیابان ها می کند.8 

1. https://plink.ir/b2d9b?source=qr 
2. https://plink.ir/5jdxE?source=qr 
3. https://plink.ir/rjcJ9?source=qr 
4. https://plink.ir/QATaB?source=qr 
5. https://plink.ir/fKF3j?source=qr 
6. https://plink.ir/mVTxN?source=qr 
7. https://plink.ir/WV4id?source=qr 

.Social SolutionS /هافینگتون پست  .8
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آمریکا کشوری است که در آن 4۰ میلیون آمریکایی، زیرخط فقر زندگی می کنند.1  	

تا  	 آن  کشور دنیاست، به طوری که بدهی  که بدهکارترین  کشوری است  آمریکا 
ابتدای سال ۲۰۲۰ میادی، ۲۳ هزار میلیارد دالر برآورد شده است. 

آمریکا کشوری است که جایگاه اولین کشور دنیا از نظر عدم امنیت شغلی متعلق  	
به اوست.2

آمریکا کشوری است که دارای باالترین هزینٔه درمان در دنیا است، به طوری که 4۰  	
درصد آمریکایی ها به خاطر هزینٔه باالی درمان، اصًال دنبال درمان بیماری هایشان 
نمی روند و ۳۲ درصد از کسانی که به پزشک مراجعه می کنند، یا نسخٔه پزشک را 

تهیه نمی کنند، یا فقط بخشی از دارو را می گیرند.

این چنین وضعیت آمریکا روبه افول و نابودی است.

یکا بعد از 11 سپتامبر و گرفتاری در باتالق عراق پیش بینی افول آمر

ــاره به  ــاره ای جــز هجوم دوبـ ــرای ادامـــه حیات خــود چـ امــپــراطــوری غــرب کــه ب
خاورمیانه و جهان نداشت، با سناریوی 11 سپتامبر بازی خطرناکی را آغاز کرد و 
در حالی که جهان در انفعال و شوک عمیقی فرو رفته بود، لشگرکشی عظیمی را 
با رهبری آمریکا به خاورمیانه به راه انداخت. اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان 
و تحلیل گران، آغاز دوره ای سیاه و تاریک را برای خاورمیانه پیش بینی کردند که 
طی آن آمریکا با چپاول منابع طبیعی ملت ها، مقتدرتر و قدرتمندتر می شد؛ اما 
امام خامنه ای؟بد؟ دیدگاه دیگری داشت و سیر تحوالت را به گونه ای دیگر 

پیش بینی می کرد. سید حسن نصراهلل در این باره می گوید:

»آمریکا به گونه ای به خاورمیانه لشکر کشید که کشورهای دیگر اطمینان یافتند 
منطقه وارد عصر آمریکایی خود شده است و از این پس ملت های منطقه باید 

1. United States Census Bureau
سازمان oecd سال 2013.  .2
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شاهد سیطره و حاکمیت آمریکا بر خاورمیانه باشند. آنان حتی خود را برای صد 
یا دویست سال حاکمیت آمریکا در منطقه و جنگ های جدیدی شبیه جنگ های 

صلیبی، آماده می کردند. 

در آن زمان من سفری به ایران داشتم و طی این سفر به دیدار آیت اهلل خامنه ای 
رفتم و نظر ایشان را درباره حوادث منطقه ای و ورود آمریکا به آن جویا شدم. 
در آن زمان اوضاع به قدری بحرانی بود که برخی از مسئوالن و مقامات ایرانی 
نزد ایشان می آمدند و با ایشان درباره برقراری رابطه با آمریکا مشورت می کردند 
و می گفتند: باید به دنبال ســازش و آشتی با آمریکا باشیم. ایشان با توجه به 
دیدگاه استراتژیک شان این خواسته ها را رد و تأکید می کردند که اوضاع آن گونه 
که ماحظه می کنید، بر وفق مراد آمریکایی ها نیست؛ نگران نباشید! آمریکا 
هم اکنون به اوج خود رسیده و از هم اکنون به بعد باید در انتظار فرود و افول 
این کشور و به ویژه ناکامی طرح هایش در منطقه باشیم و باید بر این پایه و 
دیدگاه با موضع گیری ها و سیاست های آمریکا در منطقه برخورد کنید و تعامل 

داشته باشید«.1

د( رژیم غاصب صهیونیستی 
دیگر دشمن جمهوری اسامی، رژیم غاصب صهیونیستی است. رژیمی که سال 
1۹4۸ میادی پس از اشغال فلسطین توسط نیروهای انگلیس، اعام موجودیت 
ــردن ثبات نسبی، شــروع بــه حماتی به  ــرد. پــس از بــرقــرار ک و تشکیل کشور ک
کشورهایی همچون سوریه، مصر، عراق، لبنان و... در طی دهه های مختلف کرد. 
به عنوان مثال در 1۹۸۲ میادی اسرائیل به جنوب لبنان حمله کرد که نتیجٔه این 
جنگ آغاز جنگ های داخلی لبنان بود.2 اسرائیل دلیل رسمی این حمله را دفاع 
در مقابل حمات تروریستی به شمال اسرائیل اعام کرد. اما پس از پیشروی ۵۰ 

همان.   .1

جنگ 33 روزه نویسنده: حسینی فاضل، سید مرتضی جلد یک؛ صفحه؛ 14.  .2
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کیلومتری، نیروهای مسلح اسرائیل پیشروی خود را تا بیروت، پایتخت لبنان، ادامه 
دادند؛ اما روند شکست های پیاپی این رژیم در جنگ هایی همچون جنگ ۳۳ 
روزه، جنگ ۲۲ روزه و... خبر از نابودی این رژیم می دهد تا جایی که برخی از 

تحلیل گران غربی نابودی این رژیم را بسیار سریع می دانند.

اسرائیل،  روزنامه چاپ  مهم ترین  و  قدیمی ترین  هــاآرتــص1،  نمونه،  به عنوان 
کهنه کار  سیاست مدار  کیسینجر2،  هنری  قــول  از  تمسخر  بــا  را  مهمی  مطلب 
یهودی-آمریکایی، در سال ۲۰1۲ میادی می نویسد که بسیار حائض اهمیت 

است، زیرا کیسینجر می گوید: 
۱۰ سال دیگر اسرائیلی یجود نخواهد داشف.3

و یا پایگاه خبری ماندویس4، الرنس ویلکرسون5، رئیس دفتر وزیر سابق امور 
خارجه آمریکا در مؤسسه صلح ماساچوست گفت: 

اسرائیل ۲۰ سال آینده دیگر یجود نخواهد داشف، زیرا خود را به عنوان یک 
رژیم آپارتاید مشریعیف می بخشد. اسرائیل یک »نقطه جعف راهبردو درجه 
ِگدین  که آمریکا را به آرما ایل«6 براو آمریکاسف ی محتمل ترین رژیمی اسف 

)جنگ آخرالزمانی( می برد.7

یووال دیسین8، رئیس اسبق سازمان اطاعاتی رژیم صهیونیستی، در گفتگویی 
با روزنامه یدیعوت  آحارونوت	، به شکاف های موجود در این رژیم اشاره کرده 

1. Haaretz
2. Henry Alfred Kissinger
3. https://www.haaretz.com/opinion/.premium-has-our-expiration-date-

arrived-1.5177965 
4. Mondoweiss
5. Lawrence Wilkerson
6. strategic liability of the first order
7. https://mondoweiss.net/2021/09/israel-will-be-gone-in-20-years-wilkerson/ 
8. Yuval Diskin
9. Yedioth Ahronoth



151

من
دش

ل 
تو

▪  ا
م  

نج
ل پ

ص
ت

بود که افول رژیم صهیونیستی را سرعت می بخشد. او می گوید: 

رژیم اسرائیل احتماًال تا نسل آتی بیشتر دیام نخواهد آیرد ی نابود می شود.1 

ه( راهبرد تبدیل دشمنان دیروز به هم پیمانان امروز
 در 4۰ سال اخیر دشمنان ریز و درشتی بودند که 

ً
در طول تاریخ معاصر، خصوصا

در مقابل ملت ایران ایستادند و امروز به هم پیمانان ایران اسامی مبدل شده اند.

به عنوان نمونه، چین که روزی از کشورهای مهم حامی صدام در جنگ به شمار 
می رفت و فقط در یک دوران 1۳۰۰ دستگاه تانک تی ـ ۵۹، آتشبار توپخانه 
و نفربر زرهی به مبلغ یک میلیارد دالر به عراق تحویل داد2 و موافقت کرد 
که بــرای به کار انداختن کــوره اتمی، اورانــیــوم غنی شده به این کشور تحویل 
دهد، امروزه به یکی از مهم ترین هم پیمانان ایران تبدیل شده است. این دو 
تمدن کهن آسیایی امروزه به دو شریک نزدیک در عرصه های تجاری، اقتصادی، 
با  کشور  دو  ایــن  شــده انــد.  تبدیل  یکدیگر  ــرای  ب امنیتی  و  فرهنگی  سیاسی، 
دیدگاه ها و منافع مشترک بسیار در عرصه دو و چندجانبه، شریک راهبردی و 

استراتژیک هم تلقی می شوند.

یکی دیگر از مهم ترین دشمان ایــران، دولت عراق بود که دیوانه وار ۸ سال 
به جنگ تمام عیار با ایــران اسامی برخاست؛ اما امــروزه یکی از نزدیک ترین 
و مهم ترین هم پیمانان ایران است. رابطه بین دو کشور ایران و عراق، پس از 
شهادت سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس و همراهانشان، بسیار مستحکم تر 

از قبل شده است.

و  بــوده  اسامی  گذشته هم پیمانان جمهوری  از  کشورهایی  درایــن بــیــن،  امــا 
جزو  سوریه  کشور  به عنوان مثال  داده انـــد.  انجام  آن  بــرای  بسزایی  خدمات 

1. https://www.ynet.co.il/news/article/ByVnqeTWO 
. U.N Year book 1980-1988؛ منوچهر پارسا دوست، ص635  2
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معدود کشورهای حامی ایران در جنگ ۸ ساله آن با عراق بود.

یه به ایران در دوران دفاع مقدس خدمات سور

ــکــرده اســــت. حــافــظ اســد،  ــه را فـــرامـــوش ن مــلــت ایــــران حــمــایــت هــای ســوری
بــرای  اقــدامــات بسیار مهمی در جنگ تحمیلی  رئیس جمهور وقــت ســوریــه، 
حمایت از جمهوری اسامی ایران و تحت فشار قراردادن عراق انجام داد؛ برای 
مثال آمــوزش فرماندهان ایرانی؛ در اختیار گذاشتن چند موشک اسکاد بی با 
وجود تحریم تسلیحاتی ای که جمهوری اسامی بود؛ قطع خط لوله نفتی عراق 
( در اختیار  به دریای مدیترانه که نفت عراق را )به میزان ۵۰۰ هزار بشکه در روز
نفت کش ها قرار می داد و برای بغداد از اهمیت حیاتی برخوردار بود، سوریه 
برای دفاع از ایران در سال 1۹۸۲ میادی این خط لوله را به طور کامل مسدود 
کرد و سبب شد درآمد نفتی عراق تا ۳۰ درصد کاهش پیدا کند. این ضربه چنان 
برای رژیم بعث عراق سهمگین بود که بافاصله تاش خود را برای سرنگونی 
حکومت سوریه افزایش داد و شروع به تسلیح نیروهای اخوان المسلمین در 
خاک سوریه کرد و... . حافظ اســد، از معدود افــرادی بود که جوانمردانه از 
همان ابتدا از آرمان های جمهوری اسامی دفاع کرد و حتی مانع از تشکیل جبهه 

متحد کشورهای عربی علیه ایران شد.1

می توان ادعا کرد حدود 4۰ سال پیش ایران تک وتنها انقاب کرد و بعد از آن در 
 بدون هم پیمان به مقاومت خود ادامه داد. در دوران جنگ، 

ً
، تقریبا جنگ نیز

به جز لیبی، کره شمالی و سوریه هیچ کشوری از ایران حمایت نکرد. 

1. https://www.isna.ir/amp/94092212503/ 
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ــع1 ــ ــابـ ــ ــنـ ــ ــت مـ ــ ــ ــرس ــ ــ ــه ــ ــ ف

« )به کالم  َ
 و ل َتنُظر ايل َمن قال

َ
نُظر ايل ما قال

ُ
این بخش، طبق فرموده حضرت علی؟ع؟ که می فرمایند: » ا  .1

نگاه کنید و نه به گوینده آن( نام کتاب بر گوینده مقدم شده است.
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