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The purpose of this study is to explain the characteristics of
national will in the face of the forthcoming crises of the Islamic
Republic of Iran. This issue has been investigated using descriptiveanalytical method. The results obtained from this paper showed that
tyranny and colonialism is the ultimate goal of the enemy in creating
numerous crises in the domestic and foreign arenas. At home, the
enemy has sought the domination of an authoritarian government in
society, and at home, it has sought to deny the country's independence
and absolute dependence on superpowers and colonialism. Various
factors, including people, are influential in resolving these crises.
Conscientiousness, national unity, accurate vision, true dignity, inner
empowerment, and ultimately oppression and hegemony, as the
solution to crises, are among the most important things that can be
effective in resolving existing crises in the context of popular presence
and will.
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هدف پژوهش حاضر تبیین کارویژه های ارادة ملی در مواجهه باا برارا هاای پایشروی
جمهوری اسالمی ایرا است .این موضوع با استفاده از روش توصیفی ا ترلیلای بررسای
دشمن از ایجاد بررا های متعدد در عرصه داخلی و خاارجی اسات .دشامن در عرصاه
داخلی بهدنبال تسلط حکومت استبدادی در جامعه بودهاست و در عرصه خاارجی نیاد در
پی نفی استقالل و ایجاد وابستگی مطلق کشور به ابرقدرتها و استعمارپذیری مایباشاد.
عوامل مختلفی ازجمله مردم در حل این بررا ها تأثیرگذار هستند .وظیفاهگرایای ،اترااد
ملی ،بیانش دقیاق ،عادت ماداری حقیقای ،تقویات درونای و درنهایات ظلا ساتیدی و
سلطهستیدی ،بهعنوا راهحل بررا ها ،از مه ترین ماواردی اسات کاه در بساتر ح اور
مردمی و اراده آنها میتواند در رفع بررا های موجود مؤثر باشد.

کلیدواژهها :اراده ملی ،بحران ،جمهوری اسالمی ایران ،اتحاد ملی.

 .7این مقاله بسط ایدهای است که در همایش بینالمللی بیانیه گام دوم انقالب و جهان اسالم با عنواان «جایگواه
اراده ایرانیان در مااجهه با بحرانی با بحرانهای ملی و منطقهای» اسفند  7911در دفتور بللیاواا اسوالمی هوا ه
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شدهاست .نتایج بهدست آمده از این نوشتار نشا داد که استبداد و استعمار ،هدف نهاایی
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امروزه جمهوری اسالمی در جایگاه تنها نظام ایستاده در برابر استکبار است و از کیان امت
اسالمی محافظت میکند .در این مسیر ،نیازمند بسیج همه امکانات و ظرفیتهرا ،هرم در
داخل و هم در خارج است؛ درمقابل ،دشمنان دنبرال برانردازی نظرام هسرتند .باتوجره بره
نقشههای دشمن برای نظام اسالمی ،برنامهریریی دقیر جهرت مقابلره برا آن ،ضررورت
بیشتری دارد .قطعاّ دشمن درمقابل نظام و انقالب اسالمی ،بحرانهایی ایجاد میکنرد ترا
مانع دستیابی نظام اسالمی به اهداف خود گردد .این بحرانها به ابعاد مختلر فرهنگری،
سیاسرری ،اقتدررادی ،اجتمرراعی ،امنیترری ،اخالقرری و در سررطوح داخلرری و خررارجی قابررل
تقسیمبندی است.
مقابله با بحرانهای موجود در کشور ،نیازمند استفاده از ظرفیتهای مختلر اسرت و
عوامل متفاوتی ازجمله حضور مردم میتوانند در جلوگیری از این بحررانهرا نقرشآفررین
باشند .این تحقی بهدنبال بیان بحرانهای پیشروی جمهوری اسالمی اسرت؛ ازآنجاکره
مردم از آغاز شکلگیری نهضت امام خمینی (ره) تا ورود انقالب اسالمی به گام دوم خود،
نقش مهمی در مقابله با بحرانها ایفا نمودهانرد ،کرارویژههرای اراده ملری در مواجهره برا
بحرانها نیی تبیین میگردد.
عیم ملی از مهمترین مؤلفههای منابع ملی سیاست خارجی جمهوری اسالمی و بیانگر
نقش ویژه ملت در موفقیت سیاست خارجی در گفتمان انقالب اسرالمی اسرت .جمهروری
اسالمی ایران نیی که با اتخاذ مدل مردمساالری دینی در اداره کشور ،مردم را رکن اصرلی
اتخاذ تدمیمات خود انتخاب نمودهاست ،بهطور فیایندهای نیازمند حضور هدفمند مردم در
سیاست خارجی کشور و رسیدن به اهداف تعیینشده در این مسیر است (مطلبری و غالمری،
 ،2934ص .)211 .همچنین استقامت ،شرط اساسی در مواجهه با بحرانهای پیشِرو اسرت.
میان عیم ملی و استقامت اسالمی ،رابطه متقابلی وجود دارد که تقویت هرکدام به تقویت
دیگری منجر میشود .اساسا مقاومت بدون عیم یک امت برای رسیدن بره اهرداف خرود
شکل نخواهد گرفت (محمدی ،2933 ،ص .)43 .برایناساس ،سؤال اصلی پژوهش این است
که «کارویژههای اراده ملی در مواجهه با بحرانهای پیشروی جمهوری اسرالمی ایرران
چیست؟» اهداف این تحقی  ،استخراج نقش و کارویژههای اراده ملی در مواجهره و حرل
بحرانهای پیش رو است .این نوشتار ،با استفاده از روش کتابخانهای و مراجعره بره منرابع
مختل نوشتاری ،اینترنتی و  ...با نگاهی توصیفی ر تحلیلی به نقش اراده ملی در مواجهه
با بحرانها پرداختهاست.
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براساس آیات قرآن ،وسوسههای شیطانی یکی از مهمترین عوامل و موانع جدی بر سر راه
فرد و جامعه است که آنان را از رسیدن به اهداف خود بازمیدارد .شیطان بررای گمراهری
انسان ،از سیاست «گامبهگام» استفاده میکند کره از آن بره «خطروات الشریطان» تعبیرر
شدهاست .آیتاهلل جوادی آملی در اینباره بیان کردهاند« :سیاست شیطان ،گرچه نسبتبره
برخی اختطاف و ربودن سریع است ،ولی غالباً نسبتبه توده مردم سیاست گامبهگام است.
او آهسته و پیوسته میآید و وسوسه میکند تا گوهر تابناك ایمان مرؤمن را بِرببایرد و او را
برریآبرررو و درنهایررت کررافر و گمررراه و برریحیثیررت کنررد( ».جرروادی آملرری ،2933،ج ،21
ص )171 .برایناساس ،بدیهی است که خطر انحراف تدریجی افراد بسیار بیشتر و اضرالل
ناشی از آن ،تأثیرگذارتر خواهد بود؛ چرا که تغییرات منفی و سیر آهسته بهسوی انحطراط،
کمتر به چشم میآید و مسلّما مقابله با آن نیی به دقت و دوراندیشی بیشتری احتیاج خواهد
داشت .خطوات شیطان دعوتهایی ازسوی شیطان با عنوان دین است که بدعت و احکام
خودساخته را با خود بههمراه دارد؛ و انسانها با پیروی از این خطوات و با تدور گام نهادن
در مسیر الهی ،مرحلهبهمرحله به سمت جهالت ،گمراهی و تبعیت از شیطان پیش میروند.
شیطان درطول تاریخ ،با همین ابیار توانستهاست بدعتها ،تفرقهها و اختالفهای بسیاری
در بین طرفداران ح ایجاد نماید.
دشمنان اسالم نیی برای رسیدن بره اهرداف خرود از ایرن روش بیشرترین اسرتفاده را
کردهاند .این تاکتیک دشمن بهحدی در فروپاشی یک ملت و حکومت خطرناك است کره
رهبران انقالب در مواقع متعدد نسربتبره خطرر آن هشردار دادهانرد .دشرمن برا نفروذ در
عرصههای علمی ،اجتماعی و فرهنگی جوامع مختل بهمرور نیروهایی را در داخل پرورش
میدهد که خواستههای او را بیان میکنند .در عرصه بینالمللی نیی میتوان ظهور و برروز
اسالم آمریکایی را یکی از خروجیهای اِعمال این روش در جوامع اسرالمی دانسرت کره
بهتدریج و با رنگ و لعاب دینی ،توسط عُمّال آمریکا پیگیری و انجام میشود.
به این ترتیب ،دشمن با بهکارگیری این سیاست بهدنبال بحرانزایی در نظام اسرالمی
است .سیاستی گامبهگام که موانع و بحرانهای مختلفی را در مسیر پیشرفت نظرام ایجراد
میکند .این سیاست دشمن در موضوع این تحقی  ،بحرانهرای پریشروی ج .ا .ا ،بعینره
مشهود است .دشمن این مراحل را تا رسیدن به هدف نهایی خرود ،کره تسرلط اسرتبداد و
استعمار بر کشور است ،دنبال میکند.
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در ادامه ،با تبیین بحرانهرای پریشروی ج .ا .ا در دو عرصره داخلری و خرارجی ،بره
راهکارها و کارویژههای اراده ملی در مقابله با این بحرانها پرداخته میشود.
بحرانهای پیشروی جمهوری اسالمی ایران
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«بحران» ،پیشامدی است که بهصورت ناگهانی و گاهی فیاینده رخ میدهد و به وضعیتی
خطرناك و ناپایدار برای فرد ،گروه یا جامعه مریانجامرد .بحرران باعره برهوجرود آمردن
شرایطی می شود که برای برطرف کردن آن ،نیاز به اقدامات اساسی و فرو العراده اسرت.
بحران ها برحسب نوع و شدت متفاوتند .بحران فشارزایی بیرگ و ویژهای است که باعره
درهم شکسته شدن انگارههای متعارف و واکرنشهرای گسرترده مریشرود و آسریبهرا،
تهدیدها ،خطرها و نیازهای تازهای بهوجود میآورد.
در یک معنا« ،بحران» را مترادف «چالش» میداننرد؛ چرالش «وضرعیت و پدیردهای
جدید و دشوار است که مواجهه با آن تالشی سخت و تعیرینکننرده را ایجراب کنرد ».در
وضعیت مددری نیی ،چالش به «زیرسؤالکشیدن و ایجاد تردید در امری از جنبه حقیقت،
ارزش یا قدرت و توان آن» معنا شردهاسرت .فرهنرگ معاصرر انگلیسری رر فارسری ،وا ة
«چالش» را «بهمبارزه طلبیدن» و «بهبحران خواسرتن» ترجمره کرردهاسرت (رك :براطنی،
.)2972
کتاب انقالب اسالمی؛ چالش ها و بحران ها ،اگرچه تعریر صرریحی از چرالش ارائره
نکردهاست ،اما آن را مترادف آسیب بهکار بردهاسرت (فراتری ،2932 ،ص)1 .؛ البتره عنراوین
مداحبهها و مقاالت این کتاب نشان می دهد که مراد از بحرانها ،مشکالت و کاستیهرا،
آسیب ها و معضالت بودهاست .همچنین کتاب چالش های ایران و آمریکا بعرد از پیرروزی
انقالب اسالمی ایران ،چالش را به معنای تعارض ،اختالف و تنش و شاید به طرور ضرمنی
بهمعنایِ مبارزه طلبی استفاده کردهاست (رك :معادی.)2932،
تأمل در کاربرد وا ه بحران در متون مختل  ،نشان میدهد که معانی مختلفری از وا ه
مذکور مستفاد میگردد که برخی از مهمترین آنها عبارتنرد از :تعرارض ،جردال و تهافرت؛
(آرمین و رازقی ،2973،ص)133 .؛ مانع و مشکل (جمعی از نویسرندگان ،2977،ص)434 .؛ آسریب و
آفت (صاحبی ،2931،ج ،1ص.)273 .
درمجموع و با استفاده از معنای لغوی «بحران» و نیی برخی عناصر معنراییِ متبرادر از

کاربرد این وا ه در ادبیات اجتماعی امروز ،میتوان بحران را اینگونه تعری کرد« :شرایط
و وضعیت جدیدی که مسیر آیندة جامعه را از بیرون مورد هجروم قررار مریدهرد و حفر
تعادل آن را مشکل و مستلیم تالشی سخت و سرنوشتساز میسازد ».طب این تعریر ،
خدوصیات «بحران» عبارتند از :عینیبرودن ،جدیردبودن وضرعیت ،ناظربره آینردهبرودن،
بیرونیبودن (و غیرارادیبودن آن) ،اقتضای تالشی سرخت و تعیرینکننرده ،کره ناشری از
فراگیری و بهمبارزهطلبیدن کل جامعه است (ذوعلم ،2934 ،صص94 .ر.)97
بحرانهایی که دشمن دربرابر نظام اسالمی ایجاد مریکنرد ،از جهرات مختلر قابرل
دستهبندی بوده ،که یکی از این جهات ،تقسیم آن به بحرانهای داخلی و خارجی است.
 -2بحرانهای داخلی

برخی بحران ها ناظربه درون نظام هستند و میتوانند به تغییرات داخلی در رویکرد انقالب
اسالمی منجر شوند؛ که در این نوشتار از آنها ،به بحرانهای داخلی تعبیر میشود.
«نافرمانی» یکی از مهمترین بحرانهایی است که نظام اسرالمی در عرصره درونری برا آن
مواجه می گردد .این بحران در اثر عوامل مختلفی نظیر القا یأس و ناامیدی و همچنین تبلیغرات
منفی علیه نظام اسالمی پدید می آیرد .دشرمن در ایرن جهرت ،از سریاه نمرایی و القرا یرأس و
ناامیدی در جامعه استفاده می کند .رهبر معظم انقالب قدد دشمن از نفوذ را ناامید کردن نظرام
اسالمی درمقابل استکبار جهانی میدانند که این کار با القای یأس به جامعه انجام میشود.
نمونه تاریخی صدر اسالم نیی که در دستور کار منافقران قررار گرفرت ،ارائره تدرویر
غیرواقعی و بیرگنمایی شدهای از جبهه دشمن دربرابر تدویر مغشروش از جبهره خرودی
بود .پس از جنگ احد ،منافقین که از یاری اسالم مضایقه کردند ،برای بازداشتن مسلمانان
از رفتن به جنگ به ایشان گفتند :ناس (مشرکین) جمعیت بسیاری برای جنگ با شما جمع
کرده اند؛ الَّذینَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَکبمْ فَاخْشَوْهُمْ فَریادَهُمْ إیمانراً وَ قرالبوا
حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَکیلب (آلعمرران .)279 ،در آیه مذکور دو بار «نراس» تکررار شردهاسرت؛
منظور از ناس دوم ،مشرکین و ناس اول ایرادی و جاسوسران مشررکین در برین مرؤمنین
است (طباطبائی ، 2427 ،ج ،4ص.)211 .
امروزه دشمنان انقالب نیی در تالشند ترا نظرام اسرالمی و گفتمران انقالبری را ناکرام
معرفی کنند .دنیای استکبار نه فقط نگران انقالب ایران بلکه از گسترش فرهنگ انقالبری
در میان کشورهای دیگر نیی بیمناك شدهاست ،لذا میخواهد با ناتوان جلوه دادن انقالب و
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تضعی روحیه انقالبی مردم ،روحیه سازشکاری را در درون کشور ایجاد کند و عدهای را
به نافرمانی ترغیب نماید.
 )2-2ایجاد اختالف
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یکی دیگر از بحرانهای نظام اسالمی که پس از نافرمانی عدهای بروز میکند ،ایجراد
اختالف و فضای دوقطبی در درون جامعه اسالمی است .دشمن از صردر اسرالم ،همرواره
بهدنبال ایجاد اختالف و فضای دوقطبی در بین مردم بودهاست .برای نمونره «شراس برن
قیس» ،یهودی ثروتمند ،از دیردن نیدیکری بعضری از افرراد دو قبیلره اوس و خریرج کره
بینشان عقد اخوت و صمیمیت برقررار شرده برود ،آزردهخراطر گردیرد و تدرمیم گرفرت
نقشهای برای تفرقه بین آنها طراحی کند؛ لذا جوانی یهودی را اجیر کرد ترا برا یرادآوری
کینههای دوران جاهلیت آنها ،این دوستی به اختالف و تفرقه تبدیل گرردد .برا یرادآوری
اشعار هجوآمیی آنها در ح یکدیگر ،دوباره آتش جنگ افروخته شد و آنها برهروی هرم
شمشیر کشیدند .خبر به رسول خدا رسید .ایشان در جمع آنان حضور یافرت و فرمرود:
«به خدا پناه ببرید ،آیا بهسوی جاهلیت بازمیگردید و من در میان شما هستم؟ خدا شما را
به اسالم هدایت کرد و عییی گردانید و رشته جاهلیت را برید و شما را از کفر نجرات داد و
قلوب شما را متحد ساخت (سبحانی ،2933 ،ج ،2صص133 .رر191؛ ابرن هشرام ، 2427،ج ،1ص.
 .)111پس از این سخن پیامبر ،آنها به خود آمدند و متوجه حیله دشمن گردیدند و برادری
میان آنان تجدید شد.
در عدر حاضر نیی ،ازجمله بحرانهای مهم نظام اسالمی در عرصه داخلری و درونری،
ایجاد رقابتهای شکننده میان رهبران و جناحهای درون نظام ازسوی دشرمن اسرت کره
نیروهای داخلی نیی گاهی به آن دامن میزنند.
 )3-2نفوذ

یکی دیگر از بحرانهای پیشروی نظام اسالمی ،نفوذ دشمن در بدنه نظرام اسرالمی
اسررت« .نفرروذ» در اصررطالح اجتمرراعی و سیاسرری بررهمعنررای رخنرره در افکررار و عقایررد و
تأثیرگذاری برای ایجاد تغییر درجهت اهداف نفوذکننده است .ازاینرو ،افراد صاحب نفوذ در
حوزه رفتارهای اجتماعی کسانی هستند که محبوبیت و مقبولیت اجتماعی دارند و مردم با
حرفشنوی از ایشان ،رفتار و گفتار خویش را برا آنران هماهنرگ مریکننرد .بنرابراین در
اصطالح سیاسی و اجتماعی ،نفوذ بهمعنای «راه یافتن پنهانی در گروهی یا جایی بهمنظور
هدفی» است (فرهنگ عمید ،ذیرل وا ه نفروذ) .ایرن هردف شرامل تأثیرگذاشرتن ،ضرربهزدن،

قدرتیابی ،اعتباریابی ،کسب اطالعات و مانند آن است.
هدف اصلی دشمن از نفوذ ،استحالة تدریجی نظام است .در این مسیر تالش میکنرد
با جداسازی تدریجی مردم از نظام ،پشتوانه اصلی نظام جمهوری اسالمی ایران را بگیرد و
بستر مناسبی برای تغییرپرذیری مرردم و مسرئوالن و اندرراف از پافشراری برر اصرول و
ارزشهای انقالب و اندیشههای امام ایجاد و نظام را استحاله نماید .مقام معظرم رهبرری
بارها خطر ایرن تهدیرد اسرتحاله را هشردار دادهانرد .در همرین زمینره ،ایشران در تبیرین
عبرتهای عاشورا بیان کردند:
اگر امروز من و شما جلوی این قضیه را نگیریم ،ممکن است پنجاه سال دیگر ،ممکن اسرت
پنج سال دیگر ،ممکن است ده سال دیگر ،یک وقت دیدید جامعه اسالمی ما هم کارش بره
آنجا رسید ،تعجب نکنید .مگر چشمان تییی تا اعما را ببیند ،نگهبران امینری راه را نشران
بدهد ...و الّا اگر رها کردیم ،باز همان وضعیت پیش میآید و آن وقت همه این خونهرا بره

در بیانی دیگر ایشان فرمودند:
هدف اصلی از این جنگ نرمِ فکرشده و حسابشده ،اسرتحالة جمهروری اسرالمی ایرران و
تغییر باطن و سیرت ،با حف صورت و ظاهر آن است ».ایشان میافیاینرد« :هردف و نقشرة
شماره یک دشمن سقوط نظام جمهورى اسالمى بود .هدف اول ،براندازى برود .امرا برر اثرر
شکستهای مکرر نقشة براندازی ،نقشة دوم اینگونه طراحی شرد کره انقرالب را اسرتحاله
کنند؛ یعنى صورت انقالب باقى بماند ،اما باطن انقالب ،سیرت انقالب ،روح انقالب از برین
برود .امروز این جریان بنا نیست مانند ساب حرف از براندازی بیند .کسانی که در پی تغییرر
هویررت انقررالب برمرریآینررد ،معمرروالً بررا پرررچم رسررمی و بررا تررابلو جلررو نمرریآینررد. ...
(خامنهای«2934،ج»)

امروزه تالش برای تغییر ادراك و اخالل در دسرتگاه محاسرباتی تدرمیمگیرری و یرا
تدمیم سازی نظام جمهوری اسالمی از جمله اهدافی است که نظرام سرلطه علیره ایرران
بهعنوان نظام اسالمی استفاده میکند .این رویکرد هنگامی دنبرال مریشرود کره دشرمن
احساس میکند در بخشی از ساختار سیاسی کشور ،اشتیاقی جهت تعامل برا غررب وجرود
دارد .لذا جامعه هدف دشمن در این رویکرد ،دولتمرردان سیاسری اسرت؛ بنرابراین سرعی
میکند با هدایت نخبگان سیاسی کشور بهسمت اهداف غرب ،روند استحاله نظرام را رقرم
بیند .آنها تالش کردهاند با تغییر رویکرد نخبگان سیاسی کشور ،این احسراس را در آنران
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هدر میرود( .خامنهای«2971،ال »)
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ایجاد نمایند که هیینه تقابل با غرب و ایستادگی بر آرمانهرای انقرالب اسرالمی ،بسریار
بیشتر از فایدههای آن است.
مقام معظم رهبری در این خدوص میفرمایند:
نفوذ سیاسی هم این است که در مراکی تدمیم گیری و اگر نشد تدمیم سازی ،نفروذ بکننرد.
وقتی دستگاه های سیاسی و دستگاه های مدیریتی یک کشور تحت ترأثیر دشرمنان مسرتکبر
قرار گرفت ،آن وقت همة تدمیم گیرری هرا در ایرن کشرور برطبر ِ خواسرت و میرل و ارادة
مستکبرین انجام خواهد گرفت ،یعنی مجبور میشوند .وقتی یک کشوری تحت نفوذ سیاسی
قرار گرفت ،حرکت آن کشور ،جهتگیری آن کشور در دستگاه های مردیریتی ،برطبر ارادة
آنها است؛  ...برای آنها بهتر این است که از خود آن ملت کسانی در رأس آن کشرور باشرند
که مثل آنها فکر کنند ،مثل آنها اراده کنند ،مثل آنها و برطب مدالح آنها تدرمیم بگیرنرد؛
این نفوذ سیاسی است[ .هدف این است که] در مراکی تدمیمگیری نفوذ کنند ،اگر نتوانستند
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در مراکی تدمیم سازی [نفوذ کنند]؛ زیرا جاهایی هست کره تدرمیم سرازی مری کنرد .اینهرا
کارهایی است که دشمن انجام میدهد( .خامنهای«2934،ب»)

نافرمانی عمومی
ایجاد اختالف
نفوذ
 -3بحرانهای خارجی

برخی بحرانهای بهوجود آمده دربرابرر نظرام اسرالمی ،نسربتبره فضرای بیرونری طررح
شدهاست و وضعیت نظام اسالمی را در عرصه منطقه و جهان به مخاطره میاندازد که در
این تحقی  ،از آنها به بحرانهای خارجی تعبیر میشود.
 )1-3انزوا
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یکی از مهمترین بحرانهای پیشروی نظام اسالمی در عرصه بیرونی ،جبهرهسرازی
دشمن درجهت مقابله با نظام است که در این امر ،از روشهای مختلفی استفاده میکنرد.
یکی از این روشها ،همگامسازی سایر کشورها درجهت مقابله با نظام اسرالمی و ایجراد
اجماع جهانی علیه آنهاست که با تحق این هدف ،انیوای نظام اسالمی ،که خود بحران
دیگری است ،پدید میآید.

)2-3تضعیف

تضعی نظام اسالمی و روند آن از دیگر بحرانهرایی اسرت کره دشرمن دربرابرر
جمهوری اسالمی ایجاد میکند .دشمنان انقالب با طرح موضوعاتی همچون سرازش
درصدد تضعی روند روبهرشد انقالب و کاهش تهدیدات علیه جبهره مقابرل هسرتند.
این تضعی  ،بره مررور زمران منجرر بره شکسرت نظرام اسرالمی و درنتیجره تسرلط
استعمارگران بر این کشور میشود.
برخی از روش هایی که دشمن درجهت تضعی انقالب از آن بهره می برد عبارتند
از :ایجاد محدودیت در مسیر نظام اسالمی با ایجاد موانع سیاسی و حقروقی جدیرد؛ و
مقابله با نظام سیاسی مبتنی بر دین (نظام والیی) بهمنظور ضربه زدن به ستون اصلی
نظام و انقالب.
 )3-3سلطه

آخرین بحرانی که دشمن دربرابر نظام اسالمی ایجاد میکنرد ،شکسرت ایرن جبهره و
تسلط استعمار بر آن است .این بحران بهعنوان نتیجه نهایی بحرانهایی است که دشمنان
انقالب دربرابر این جریان ایجاد میکنند تا با شکست کامل روند جاری و تسلط استعماری
خود ،ضمن پایان بخشیدن به عمر نظام اسالمی ،بر منابع این کشورها سلطه یابند و مردم
این کشورها را به بردگی و نظام را به تباهی و فساد بکشانند.
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امروزه آمریکا با استفاده از ابیار رسانه ،دشمنان خرود را انسرانهرایی خطرنراك بررای
جامعه بشری معرفی میکند و با همین ابیار ،اقدامات خشرونتبراری را علیره مخرالفینش
انجام میدهد .بهعنوان نمونه ،آمریکا و برخری از کشرورهای غربری همرواره برا رویکررد
تخاصمی مسائل مرتبط با ایران را منعکس مینمایند بهگونرهای کره جمهروری اسرالمی
ایران در نظر مخاطب ،تهدیدی علیه صلح و امنیت منطقه و جهان معرفی میگردد.
دشمن درجهت انیوای نظام اسالمی ،از شیوههرای مختلفری اسرتفاده مریکنرد .ازجملره
مهمترین آن ها عبارتند از :ارائه تدویر تهدیدآمیی از نظام اسالمی بهعنوان بیرگترین تهدید
منطقه؛ و همچنین افیایش بیثباتی در منطقه بهمنظرور ارائره تدرویری خشرن از اسرالم و
انقالب .همچنین القا هراس و ترس از ایران و دسترسیاش به سالحهای هستهای؛ حمایرت
ایران از تروریسم؛ نقض حقو بشر در ایران؛ القا تهاجمی بودن فناوریهای دفاعی ایرران و
نشاندادن ایرانبهعنوان مخال صلح و ثبات منطقهای بخشی از اقدامات رسانهای آمریکا در
توجیه تقابالت خود با ایران بهمنظور جلب همکاریهای جامعه جهانی است.
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انزوا
تضعیف
سلطه
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یکی از امور الزم برای پیشرفت نظام اسالمی از منظر منابع دینی ،مانعزدایی است .بررای
تثبیت و پیشرفت انقالب و کنار زدن موانع و عبور از بحرانهرا ،ترالش مضراع انسرانی
الزم و ضروری است؛ چرا که یکی از مهمترین اقدامات در نظام اسالمی ،میتوانرد رصرد
اقدامات دشمن علیه نظام و ارائه راهکارهرای مقابلره برا آن باشرد (آجرلرو .)2933 ،در ایرن
بخش ،باتوجه به نقش مردم درمقابله با بحرانها ،به تبیین کارویژههرای اراده ملری بررای
مقابله با بحرانهای موجود پرداخته میشود .راهکارهای متعددی در این زمینه وجود دارد
که در اینجا به اختدار ،تنها به راهکارهای متنراظر برا بحررانهرای پریشگفتره پرداختره
خواهد شد.
 -1وظیفهگرایی

عمل به وظیفه ،یکی از مهمترین راهکارهای مقابله با بحرانهای موجود در مسریر نظرام
اسالمی است .دربرابر بحران نافرمانی برخی از عناصر انقالبی ،تشخیص صحیح وظیفه در
دفاع از انقالب و عمل به وظیفه ،در شرایط مختل  ،مهمترین راهکار محسوب میگرردد.
عوامل مختلفی نظیر امید ،توکل ،ایثار و ازخودگذشتگی ،شجاعت و عبادت ،در تحقر آن
نقش بیبدیلی ایفا میکنند.
ازآنجاکه یکی از علل ایجاد نافرمانی ،ایجاد یأس در افراد جامعه اسرت ،امیردواری بره
یاری خداوند ،بهعنوان مهمترین راهکار مقابله با آن مطرح مریشرود .امیرد بره پراداش و
ندرت الهی ،سبب تقویت روحیه و ایستادگی دربرابر دشمنان است که خداوند در قرآن به
آن اشاره فرموده است( .نساء)214 ،
همچنین توکل به خداوند ،از مهمترین راهکارهایی اسرت کره انسران را در عمرل بره
وظیفه و مقابله با بحرانهای پیشروی کشور ترغیب مینماید .انسان متوکل ،باید خداوند

 -2اتحاد ملی

«اتحاد ملی» برهعنروان یکری از مهرمتررین راهکارهرای پیشررفت انقرالب و مقابلره برا
بحرانهای پریشرو ی نظرام اسرالمی همرواره مرورد تأکیرد اسرالم و منرابع دینری قررار
گرفتهاست .یکی از دالیل تأکید اسرالم برر اتحراد ،نقرش آن در ایجراد امرت اسرالمی و
همچنین تأثیر آن در مسیر انقالب اسالمی است .وا ههایی مانند تعاون ،جماعت ،اجتماع،
مودّت ،اخوّت ،الفت ،تألی قلوب ،امت ،امت واحرده و ...کره در مترون دینری مکررر وارد
شدهاند بهنوعی دربردارندة معنای وحدت و بیانگر اهمیت آن از دیدگاه اسالم است.
اتحاد میان مسلمانان در سراسر جهان و انسجام اسالمی از اصول راهبردی مورد توجه
قرآن ،سیره نبوی و ائمة اطهار است .قرآن کریم با توصیه به اعتدام به حبلاهلل و نهی از
تفرقه ،به الفت ،برادری و مودت میان دو طایفه اوس و خریرج و از برین رفرتن عرداوت و
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را وکیل خود قرار دهد و با واگذاری کارها به او بگوید که من جیم به مبانی و اصول دارم
باید عیم خود را برای انجام مقاصد الهی بهکار گیرم و با همت و اراده جردی در کرار وارد
شوم؛ زیرا میدانم اوست که جهان را پروردگاری و ربوبیت میکند تا بره هردف آفررینش
برسد و آن امر تحق یابد ،پس من مأمور به وظیفهام نه نتیجه؛ لذا برا عریم و ارادة قروی
حرکت و بر خدا توکل میکنم.
ایثار و از خودگذشتگی در مسیر انقالب ،بهعنوان راهکاری دیگر درجهت وظیفهگرایی،
از اصول اولیهای است که انبیای الهی بدون بهرهمندی از آن هرگی موف به انجام رسالت
خویش نمیشدند .پیامبران با ایستادگی و مقاومت دربرابرر سرنتهرای غلرط و مناسربات
نادرست اجتماعی و بذل ایثار و از خودگذشتگی در این راه ،به اصالح جامعره پرداختنرد و
برردون برره دل راه دادن هرگونرره ترررس و واهمررهای از سررختیهررا و مشررکالت فررراروی،
رسالت های سنگین الهی خود را به انجام رسرانیدند ترا آنجرا کره خداونرد دربراره ایشران
میفرماید« :الَّذِینَ یُبَلِّغبونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَیَخْشَوْنَهُ وَلَا یَخْشَروْنَ أَحَردا إِلَّرا اللَّرهَ وَکَفَرى بِاللَّرهِ
حَسِیبا» (احیاب)93 ،
شجاعت و عدم ترس از دشمن ،راهکار دیگری در این مسیر اسرت .در سروره مبارکره
فدلت ،خداوند میفرماید« :إِنَّ الَّذِینَ قَالبوا رَبُّنَا اللَّهُ ثبمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَیَّلب عَلَیْهِمُ الْمَلَائکَۀ ُُ أَلَّرا
تَخَافبوا وَلَا تَحْیَنبوا وَأَبْشِربوا بِالْجَنَّ ِ الَّتِی کبنْتبمْ تبوعَدُونَ» (فدلت )91 ،براساس این آیه ،کسانی
که فکر و جریان توحیدی را بپذیرند و در این مسیر ایستادگی کنند ،نباید خائ و غمگین
باشند و پایان کار آنان هم بهشت خداوند است.
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کینه دیرینه در سایه نعمت اسالم که مبنرای اتحراد و همبسرتگی آنهاسرت ،مریفرمایرد:
«واعْتَدِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمیعا وَ ال تَفَرّقبوا وَ اذْکبربوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَیکبمْ إِذْ کبنْتبمْ أَعْداء فَأَلّ َ بَینَ
قبلبوبِکبمْ فَأَصْبَحْتبمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوانًا» (آل عمران)219 ،
خداوند در این آیه ،خود را در ایجاد اتحاد ملی بهطور مستقیم دخیل مریدانرد و از آن
بهعنوان نعمت خاص یاد میکند و از مؤمنان میخواهد تا با یادآوری دوران تلخ تفرقه ،در
حف اتحاد بکوشند؛ زیرا اتحاد میان امت ،بره خواسرت خردا شرکل گرفترهاسرت .عالمره
طباطبایی (ره) در ذیل تفسیر این آیه اظهار داشتهاست:
شاید وجه اینکه «اعتدام به حبلاهلل و متفر نشدن» نعمت خدا خوانده شده[است] ،اشراره
به این معنا باشد که اگر شما را به اعتدام و عدم تفرقه میخوانیم ،بریدلیرل نیسرت .دلیرل
اینکه شما را به آن دعوت کردهایم همین است که به چشم خرود ثمررات اتحراد و اجتمراع،
تلخی عداوت و حالوت محبت و الفت و برادری را چشیدید و در اثرر تفرقره در لبره پرتگراه
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آتش رفتید و در اثر اتحاد و الفت از آتش نجات یافتید( .طباطبائی ، 2427،ج ،9ص)174 .

قرآن در جای دیگر ،مسلمانان را به وحدت در پیروی از خدا و پیامبرش دستور میدهد
و با نهی صریح از تنازع و مشاجره جهت پیشگیری از سستی ،زبونی و اضمحالل اقتدار و
عظمتشان میفرماید« :وَ أَطیعُوا اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ ال تَنرازَعُوا فَتَفْشَرلبوا وَ تَرذْهَبَ ریحُکبرمْ»
(انفال )42 ،گاهی بر اثر بی تدبیری ،نیاع لفظی و درگیری صورت میگیرد و یا اموری اتفا
میافتد که ضربه آن از حمله دشمن بدتر است ،پس طمع و هجروم دشرمن نتیجرة رفترار
ماست .اسالم با نگریستن به اصل وحدت و اتحاد از دیدگاه سیاسی ر اجتماعی ،بر اهمیت
آن در میان انسانها تأکید نمودهاست .لذا قران با هدف یکپارچگی در سایة وحدت عقیده،
مؤمنان را برادران یکدیگر میخواند« :إِنَّمَا الْمُؤْمِنبونَ إِخْوَةٌ» (حجرات.)21 ،
امروزه در شرایطی که دشمنان اسالم تمام تالش خویش را برای مبرارزه و مقابلره برا
اسالم بهکار بستهاند ،وحدت و اتحاد ملی در نظام اسرالمی بسریار ضرروریترر از گذشرته
بهنظر می رسد و پرداختن به اختالفات و مسائل تفرقرهانگیری نتیجرهای جری هردر رفرتن
سرمایهها و استفاده دشمن از ایرن اختالفرات نخواهرد داشرت .بنرابراین یکرى از عوامرل
پیشرفت هر ملتی و رمی پیروزى آنان ،پیوند و اتحاد است؛ همانگونه که با اتحاد قطررات
آب ،مخین بیرگ سد تشکیل و با پیوستن جویهاى کوچک به یکردیگر ،رودخانرههراى
عظیم ایجاد مىشود ،با اتحاد انسانها نیی صفوف بیرگى تشکیل مىشود که دشمن را بره
وحشت میاندازد و فکر تجاوز به آنان را براى همیشه از سر بیرون مى کند .رهبرر معظرم

انقالب در این خدوص معتقدند« :این بررای دسرتگاه اسرتکبار و اسرتعمار تهدیرد اسرت؛
یک ونیم میلیارد مسلمان ،اینهمه کشورهای اسالمی با اینهمه منابع ،این نیروی انسانی
فو العاده ،اگر این [مجموعه] متّحد باشد و با وحدت بهسمت اهداف اسالمی حرکت بکند،
قدرتمندان دیگر نمیتوانند در دنیا کوس قدرت بینند( ».خامنهای«2931 ،ال »)
 -3بینش دقیق
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یکی دیگر از کارویژه های مردم درمقابله با بحرانهای پیش روی نظام اسالمی بینش دقیر
است .نقطه آغاز حرکت اعتقادی اسالم و دعوت به ح  ،براساس تعالیم دینی ،بینش دقیر
همراه با بدیرت است .خداوند در قرآن کریم ،با مأمور کردن پیامبر و همره پیرروانش در
دعوت به ح و حرکت در مسیر ح و صراط مستقیم الهی مبتنی بر بدریرت ،مریفرمایرد:
«قبلْ هذِهِ سَبِیلی أَدْعُوا إِلَی اللَّهِ عَلَی بَدِیرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِی» (یوسر  )213 ،یعنی راه هردایت و
صراط مستقیم رسیدن به خدا ،فهم و تشخیص صحیح وظای و عمل به آن است.
مکتب حیاتبخش اسالم به ما مریآمروزد کره در صرحنههرای زنردگی ،پیررویهرا،
حمایتها ،دوستیها ،دشمنیها و موضعگیریها ،براساس شناخت عمی  ،بیرنش دقیر و
بدیرت عمل نماییم و با یقین و اطمینان به درستی کار و حقانیت مسیر ،شناخت خودی و
بیگانه و ح و باطل گام برداریم .چنانکه برای حرکت از نقطهای به نقطه دیگرر ،چشرم
ظاهر الزم است تا در چاه نیفتیم و یا گرفتار راهینان و دزدان نگردیم ،بررای رسریدن بره
اهداف متعالی و سیرالیاللَّه و حرکت در مسیر ح  ،چشرم بدریرت الزم اسرت ترا در دام
باطل و شیاطین انس و جن گرفتار نشویم.
قرآن کریم با زیبایی هرچه تمامتر انسانهای فاقد شناخت و بدریرت را «کروردل» و
انسانهای متد به شناخت و بدیرت را «بینادل» معرفی میکند و آدمیران را مخاطرب
قرار می دهد که چرا درباره این حقای و واقعیتها نمیاندیشید تا راه یابیرد .بررای نمونره
خداوند میفرماید« :هَلْ یَسْتَوِی الْأَعْمَى وَالْبَدِیرب أَفَلَا تَتَفَکَّربونَ» (انعام )11 ،کوری مروردنظر
قرآن ،نه فقدان چشم سر ،که نبود چشم دل و عقل اسرت کره باعره عجری و نراتوانی در
کسب حقای الهی ،ارزشها و خدلتهای واالی اخالقی و رفتاری مریگرردد .همچنرین
بینایی موردنظر قرآن ،داشتن چشم سر و دیدن محسوسات نیسرت ،بلکره بینرایی قلرب و
عقل اسرت کره حاصرل آن ،معرفرت و شرناخت نسربتبره هسرتی و آفررینش و نظرم و
شگفتی هایی است که خال یکتا آنها را وسیلهای بررای دریافرت بدریرت و دانرایی قررار
دادهاست.

791

بینش دقی  ،استقامت در راه ح و ثبات قدم بهدنبرال دارد .رسرول خردا در ایرن
خدوص در مورد سلمان فارسی میفرمایند« :عَبدٌ نوَّر اهللب قَلْبَه أبْدَررْتَ فَأثْبُرت :سرلمان،
بندهای است که خداوند قلب او را نورانی کرده [است؛ هنگامی که] بدیرت یافتی ثابتقدم
باش( ».مجلسی ،2932 ،ج ،11ص)212 .
 -4عزتمداری حقیقی
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از دیگر راهکارهای مقابله با بحرانهای انقالب ،میتوان به اصل عریتمرداری حقیقری
اشاره داشت .نظام اسالمی با این روش باید بتواند دربرابر بحران انیوا بایستد .اصل اساسی
سیاست خارجی اسالمی ،اصل عیت و اقتدار اسالم ،ملت و حکومت اسرالمی اسرت .ایرن
اصل نشرأتگرفتره از جهران بینری اسرالمی ،برا «نفری سربیل»« ،نفری سرلطهجرویی و
سلطهپذیری» و نیی راهبرد «نه شرقی ،نه غربی» هماهنگ است.
«عیت» از کماالت مطلوب همگان است؛ کسی را نمیتوان یافت که خواهران عریت
نباشد .عیت از لوازم مُلک و سلطنت است .اما نکته مهم ،تشخیص عریت حقیقری اسرت.
عیت از آن سلطان تمام هستی است و چییی از سلطه حقیقی او خارج نیست ،دربرابر اشیا
و اشخاص نفوذناپذیر است و از کسی یا چییی شکست نمیخورد .بنابراین ،عیت حقیقی از
آنِ ذات اقدس الهی است که هیچ گونه محدودیتی در اصل هستی و کماالت ندارد و تمام
کمالهای محدود وامدار او هستند؛ درنتیجه عیت و ذلت حقیقی در دست خداوند است.
قرآن کریم ،عیت حقیقی و ذاتی را تنها در انحدار ذات اقدس الهی میداند« :اَیَبتَغونَ
عِندَهُمُ العِیَّهَ فَاِنَّ العِیَّهَ لِلّهِ جَمیعا» (نساء)293 ،؛ «اِنَّ العِیَّهَ لِلّهِ جَمیعرا» (یرونس)21 ،؛ و «مَرن
کانَ یُریدُ العِیَّهَ فَلِلّهِ العِیَّهُ جَمیعا» (فراطر )21 ،و سرّ این مسئله در آن است کره او ،مالرک و
مَلِک حقیقی نظام هستی است و همه مقهور قدرت اویند.
نظام اسالمی باید بهدنبال کسب عیت حقیقی باشد؛ هرچند که در اثر فشار دشمن ،در
عرصه جهانی و منطقهای ،منیوی شده باشد .پیروزی نهایی در اثر عیت کسب میگرردد.
استقامت و پایداری دربرابر فشارهای درونی و بیرونی ،یکی از مهمترین لوازم عیّتمداری
حقیقی است؛ زیرا عییری دربرابرر فشرارها چنران اسرتواری و اسرتحکامی دارد کره کسری
نمیتواند بر او غلبه کند .بنابراین عیتمند واقعی ،استوار دربرابر فشار قرار میگیرد .نظرام
اسالمی وقتی به چنین مرحلهای از ایمان برسد ،دارای اقتدار و استقامت باالیی خواهد بود
و هیچگونه تهدیدی او را به عقبنشینی از مواضع اصولی وادار نمیکند.

 -5تقویت درونی

ما بهدنبال تهدید هیچ کشور و ملتی نیستیم بلکه ،بهدنبال حف امنیت کشور و جلروگیری از
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تقویت درونی نظام اسالمی یکی از مهمترین راهکارهای مقابله با جبههسازی دشمن علیه
نظام اسالمی و مورد تأکید قران است .عوامل مختل اعتقادی و رفتاری در تقویت درونی
نقش دارند .بی گمان توحید و ایمان ،مهمترین عامل در سیاست انقالبی است؛ زیرا طبر
آیات قرآن ،کسی که به خدا ایمران دارد و او را ،تنهرا مرؤثر مطلر و محرض در هسرتی
می داند ،در ایجاد مقتضی ،به غنای الهی توجه مییابد و فقر خرود را برا غنرای او جبرران
میکند .خداوند در قرآن میفرماید« :یَا أَیُّهَا النَّاسُ أَنْتبمُ الْفبقَرَاءُ إِلَرى اللَّرهِ وَاللَّرهُ هُروَ الْغَنِریُّ
الْحَمِیدُ» (فاطر )21 ،همچنین طب آیات قرآن ،موانع را نیی با حمایت و امدادهای خداوندی
از پیشرو برمیدارد« :إِذْ یُغَشِّیکبمُ النبّعَاسَ أَمَنَ ً مِنْهُ وَیُنَیِّلب عَلَیْکبمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاء لِیُطَهِّررَکبمْ
بِررهِ وَیُررذْهِبَ عَررنْکبمْ رِجْرریَ الشَّرریْطَانِ وَلِیَرررْبِطَ عَلَررى قبلبرروبِکبمْ وَیُثَبِّررتَ بِررهِ الْأَقْرردَامَ»
ت
ن َت ْندُرربوا ال َلّر َه َی ْندُر ْر بک ْم َو ُی َث ِبّر ْ
ن آ َمنبروا ِإ ْ
(انفال)22 ،؛ همچنین میفرماید « :یَا َأ ُّیهَرا ا َلّرذِی َ
أَقْدَامَکبمْ» (محمد.)7 ،
برایناساس ،یکی از بحرانهای اصلی نظام اسرالمی در ارکران سیاسری و حکمرانری
جامعه اسالمی ،عدم باور به این اصل قرآنی است که« :کَم مِّن فِئَ ٍُُقَلِیلَ ٍُُغَلَبَتُُْفِئَ ًُُکَثِیُُرَةًُُ
بِإِذْنِ اللَّره» (بقره )143 ،در عدر حاضرر ،آمریکرا و طرفرداران آن علریرغرم تحرریمهرای
اقتدادی فلجکننده که موجب مشکالت اقتدادی در کشور شدهاست ،بههیچوجره جررأت
اقدام نظامی علیه ایران بهعنوان نظام اسالمی را ندارند .حمله به پایگاه عیناالسد ،اقدامی
که درطول  71سال پس از جنگ جهانی دوم ،هنوز هیچ کشروری بره خرود اجرازه حملره
مستقیم نظامی به آمریکا در این سطح را ندادهاست ،واکرنش و اقردام نظرامیای ازسروی
آنها بهدنبال نداشت؛ این مسئله نیی شاهدی دیگر بر ترس ابرقدرتهای پوشالی غرب در
جنگ مستقیم نظامی با جمهوری اسالمی ایران است.
اما سؤالی که مطرح میشود این است که چه چییی مانع وقوع جنگ دشرمنان برا مرا
میشود؟ مقام معظم رهبری در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و نیروی پدافنرد
هوایی ارتش ،قدرت نظامی و دفاعی قوی ایران را موجب این امر دانستند .ایشان با تأکید
بر لیوم قوی شدن کشور در همه جهات بهویژه در زمینه دفاعی گفتند:
تهدید هستیم ».رهبر معظم انقالب با تأکید بر اینکه ضعی بودن ،دشمن را تشوی به اقدام
خواهد کرد افیودند « :برای آنکه جنگ نشود و بررای آنکره تهدیرد تمرام شرود ،بایرد قروی
شد( .خامنهای«2933 ،ه»)
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یکی از مهمترین راهکارهای مقابله با بحرانهای پیشرو ،تقویت روحیه «ظلرمسرتییی و
سلطهستییی» است .به همان نسبت که مسلمانان باید از سرتمگری پرهیری کننرد ،از ترن
دادن به ظلم و ستم نیی باید اجتناب نمایند .اصوال اگر ستمکش نباشد ،ستمگر کمتر پیردا
می شود و اگر مسلمانان آمادگی کافی بررای دفراع از حقرو خرود داشرته باشرند ،کسری
نمیتواند به آنها ستم کند .باید پیش از آنکه به ظالم بگوییم ستم مکن ،به مظلوم بگوییم
تن به ستم مده .امام با استناد به قرآن و سیره انبیاء ،ملت اسالم را پیرو مکتبی میدانست
که برنامه آن در دو کلمه « ...ال تَظْلِمُونَ وَ ال تبظْلَمُونَ» (بقرره )173 ،خالصه میشود .ایرن
فراز از آیه  173سوره مبارکه بقره ،گرچه در مورد رباخواران آمده ولی درحقیقت یک شعار
فراگیر اسالمی است که میگوید :به همان نسبت که مسلمانان باید از ستمگری بپرهییند،
از تن دادن به ظلم و ستم نیی باید اجتناب نمایند (مکارم شیرازی ،2974 ،ج ،1ص.)977 .
عناصر و مؤلفههای گفتمان انقالبی را میتوان در دو دسته طبقهبندی کرد؛ یک بخش
نفیای یا سلبی و بخش دیگر اثباتی و ایجرابی .مهرمتررین محرور بُعرد سرلبی گفتمران
انقالبی ،استقالل و سلطهستییی است؛ یعنی مهمترین عندر سرلبی ایرن گفتمران ،نفری
سلطه و سلطهستییی است .نفی تبعیض و خشونت سراختاری در نظرام برینالملرل ،نفری
توسعهطلبی و زیادهخواهی و تجاوزطلبی در روابط بینالملل نیری بره بُعرد سَرلبی گفتمران
انقالبی بازمیگردد.
«استقالل و سلطهستییی» گاهی تحت عنوان «نه شرقی ،نه غربی» بیان شدهاست و
در اصطالح دینی بهعنوان «نفی سبیل» مطرح مریشرود .در انقرالب اسرالمی ،دو شرعار
راهبردی «استقالل ،آزادی ،جمهروری اسرالمی» و « نره شررقی ،نره غربری ،جمهروری
اسالمی» با الهام از نظریات امام ،موجب رواج اندیشره ترازهای در ملرت ایرران شرد .ایرن
نظریات که عمیقاً دینی بود ،برآیند شخدیت مذهبی امام و ساختار عمی دینری در آحراد
ملت ایران بود و موجب خروج ایران از دایره بسرته جهران دوقطبری و خیریش برهسروی
اف های تازه گردید؛ اف هایی که پایههای آن بر عیّت ملّی ،منافع ملّی ،حقو انسرانی و
احترام متقابل بر مبنای آموزههای اسالمی استوار شده برود .ایرن رونرد ،اهرداف سیاسرت
خارجی جمهوری اسالمی ایران را نیی ترسیم میکند که بره ایجراد یرک جامعره اسرالمی
براساس اسالم ناب محمدی  ،تعارض با دشمنان بشریت (اسرائیل و آمریکا) ،دفراع از
مسلمانان و دفاع از نهضتهای آزادیبخش منجر میشود.

وظیفه گرایی
اتحاد ملی

کارویژه های اراده ملی در
حل بحران ها

بینش دقیق
عزت مداری حقیقی
تقویت درونی
ظلم ستیزی و سلطه ستیزی

نتیجه

دشمن در سطح داخلی با ترغیب مردم به نافرمانی داخلی ،ایجاد اختالف و درنهایت نفوذ،
و در سطح خارجی با انیوا ،تضعی و درنهایت سلطه ،بهدنبال بحرانسرازی در جمهروری
اسالمی ایران است .استبداد و استعمار ،هدف نهایی دشمن از ایجاد بحررانهرا در عرصره
داخلی و خارجی است .دشمن در عرصه داخلی بهدنبال تسلط حکومت استبدادی در جامعه

کارویژههای اراده ملی در مواجهه با بحرانهای پیشِروی جمهوری اسالمی ایران

خداوند در قرآن به این اصل اشاره نمودهاست« :ال یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنبونَ الْکافِرِینَ أَوْلِیاءَ مِنْ
دُونِ الْمُؤْمِنِینَ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ فَلَیْسَ مِنَ اللَّهِ فِی شَیْءٍ إِالَّ أَنْ تَتَّقبوا مِنْهُمْ تبقاه وَ یُحَذِّرُکبمُ
اللَّهُ نَفْسَهُ وَ إِلَی اللَّهِ الْمَدِیرب» (آل عمران )13 ،این آیه زمانی نازل شد که روابطی میان برخی
از مسلمانان با مشرکان و یهود و نداری وجود داشت و چرون ادامره ایرن ارتبراط ،بررای
مسلمین زیانبار بود ،مسلمانان از این کار نهی شدند .این آیه ،درس مهم سیاسی اجتماعی
به مسلمانان میدهد که هرگی بیگانگان را بهعنوان دوست و حامی و یار و یاور نپذیرنرد و
فریب سخنان جذاب و اظهار محبتهای بهظاهر صمیمانه آنها را نخورند ،زیرا ضربههرای
سنگینی که درطول تاریخ بر افراد با ایمان و هدفدار وارد شده در بسیاری از موارد از این
رهگذر بودهاست.
در مورد نفیسبیل نیی در قرآن آمدهاست« :لَنْ یجْعَلَ اللّرهُ لِلْکرافِرِینَ عَلَری الْمُرؤْمِنِینَ
سَبِیالً» (نساء )242 ،براساس این آیره ،مؤمنران حر ِ پرذیرفتن سرلطة کرافران را ندارنرد و
سلطهپذیری نشانه نداشتن ایمان واقعی است .مؤمنان باید کاری کنند که کفار از سلطه بر
آنان برای همیشه مأیوس باشند.
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و در عرصرره خررارجی نیرری در پرری نفرری اسررتقالل و وابسررتگی مطلر برره ابرقرردرتهررا و
استعمارپذیری است .درمقابل بحرانهای مختل  ،راهکارهای گوناگونی وجود دارد .عوامل
متعددی ازجمله مردم در حل این بحرانها اثرگذار هستند .وظیفهگرایی ،اتحاد ملی ،بینش
دقی  ،عیتمداری حقیقی ،تقویت درونی و درنهایت ظلمستییی و سلطهستییی ،بهعنروان
راهحل بحرانها ،همگی از مواردی است که بستر آن مردم یک کشور هستند و اراده آنهرا
میتواند در رفع بحرانها تاثیرگذار باشد.
بحرانهای پیش روی
نظام اسالمی
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کارویژه های اراده ملی
در مواجهه با بحرانهای
پیش روی ج .ا .ا

کارویژه های اراده
ملی در حل بحرانها

نافرمانی عمومی

وظیفه گرایی

ایجاد اختالف

اتحاد ملی

نفوذ

بینش دقیق

انزوا

عزت مداری حقیقی

تضعیف

تقویت درونی

سلطه

ظلم ستیزی و سلطه
ستیزی

نظام اسالمی شاید تا دستیابی به اهداف بلندمدت خود ،که همان نفی کامل استبداد و
کسب استقالل و توسعه کشورهای اسالمی است ،فاصله زیادی داشته باشد ،ولی بخشی از
این اهداف که شامل طرد سلطه استعماری و دولتهرای مسرتبد و برهخدروص بره زیرر
کشیدن دولتهای دستنشانده بود ،تا حدودی محق شده ،اگرچه تحقر آنهرا زمرانبرر،
پرهیینه و دردسرساز است و جبهه مقابل نیی دست روی دست نمیگرذارد ترا شراهد ایرن
تحوالت و تحرکات باشد و با انواع برنامههای سیاسی ،اقتدادی و فرهنگی با ایرن نظرام
مقابله و با استفاده از رسانههای تبلیغی تالش میکند ترا موترور محرکره ایرن نهضرت را
متوق یا انگییه و اراده طرفداران آن را سلب کند .لذا همواره باید با چشمانی باز ،حرکرت
دشمن را در ایجاد بحران رصد و شناسایی نمود و راهکارهای مقابله با آن را بهکار بسرت.
موارد مطرح در این تحقی  ،مهمترین بحرانها بودند اما بحرانهای ایجادشده ،محدود به
این موارد نبوده و برای تبیین همه آنها و یافتن راهکارهای مقابله با آنها ،پرژوهشهرای
مفدلتری الزم است.
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سال بیست و چهارم /شماره ناد و چهارم /بابستان 7011
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احبیُُ،م.جُُ(ُُ.)4911مناسباتُُدینُُوُُفرهنگُُدرُُجامعهُُایران(ُُ.جُُ .)۲قمُُ:دبیرخانهُُدینُُپژوهۀانُُُُ
وُُفرهنگُُ،جلیلُُمسعودیفرد ُُ،صُُ .)311ُُ-31۲ُُ.
ُُ
(مقالهُُچالشهایُُکنونیُُدینُُ
ُُ
کشورُُ.
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