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نشریه بصيرت ظهور در حالی به شماره پانزدهم خود رسيد که حاصل تالش گروهی 

متشکل از اساتيد و طالب محترم حوزه علميه حضرت نرگس عليهاالسالم جهرم بود. 

هرچند این نشریه کمبودها و کاستی هایی را  تا نيل به هدف مطلوب دارد، اما همه تالش 

 ،ن به سر منزل مقصود را بسيج کردهسایر دوستان و همراهان در رسيد گروه تحریریه و

روشنگري و بصيرت  را سر لوحه کار خویش قرار داده است. این تالشی هر چند کوچک در 

مبنی   راستاي لبيک به  یکی از دغدغه هاي  علمدار کربالي ایران، امام خامنه اي

در جهت آشنایی هر چند مختصر پيرامون  در حوزه هاي علميه و خطر نفوذ سکوالریسمبر

مسایل سياسی و بصيرتی قشر طالب ، که فارغ از هر گونه  حب و بغض صورت گرفته که 

بسيجی وار  پاي در صحنه گذارده  تا حمایت بی چون چراي  خود را در جهت اجرایی 

فقانه مسئول  نمودن منویّات امام خامنه اي بردارد. مسيري که از بدو امر با حمایت هاي مش

نهاد نمایندگی ولی فقيه در ناحيه مقاومت سپاه جهرم آغاز و ادامه یافت  و با مشکالت 

 فراوان ریل گذاري و هدف گذاري گردید.

در اینجا شایسته است که از زحمات دلسوزانه و بی دریغ جناب حجت االسالم محمد 

هرم کمال تشکر و قدردانی شفيع قهرمانی نمایندگی محترم ولی فقيه در ناحيه مقاومت ج

به عمل آوریم که مخلصانه تمام تالش خود را در جهت حمایت از این نشریه معطوف 

 نمودند.

تمامی اعضاي هيات تحریریه براي ایشان آرزوي موفقيت و پيروزي دارند ان شااهلل در هر 

 .جاي این کشور مشغول خدمت صادقانه هستند خداوند متعال ایشان را  یاري رساند

باشد که خدمات خدمت گذاران به این انقالب و نظام نزد حضرت ولی عصر ارواحنا فداه  

 والعاقبه للمتقين        مقبول افتد.
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 حقوق بشر اسالمي وحقوق بشر آمريكايي حجت االسالم محمد شفيع قهرماني                                                                   

اي حقوق بشري جوامع غربی گوش فلک کنيم که ادع زمانی زندگی می درعصر و

برخی کشورهاي  مدافع بشر دانسته و تنها خویشتن را سينه چاک و را کر کرده و

 دانند. می اسالمی، باالخص ایران عزیز اسالمی را ناقض حقوق بشر

عنوان ه تير ماه را ب 1-22در همين راستا مقام معظم رهبري امام خامنه اي عزیز،

گذاري نمودند تا دنيا متوجه ادعاي دروغين این  ایی نامهفته حقوق بشر آمریک

بزرگترین ناقض حقوق بشر در این قرن اخير، حداقل نسبت به  فساد و ي جرثومه

جوانان  خصوصاً. ودملت سربلند ایران شده ، بلکه سره از ناسره تشخيص داده ش

م متوجه شيطنت شيطان بزرگ آمریکاي خونخوار شده و ندانسته در دا عزیز

 نشوند.دروغينش گرفتار 

 
نيم نگاهی به حقوق  در ابتدابراي فهم بهتر 

 و ،داشته بشر اسالمی از منظر امام سجاد

شري آمریکاي ستم در پایان هم جنایت ب

پيشه را که در این چند دهه اخير عليه ملت 

 شریف ایران روا داشته به نحو اشاره اي و

 .خالصه بيان می داریم

 

 :حقوق بشر اسالمي

حقوق را به سه نحو بيان  امام سجاد

 دارند:می 

 حق اهلل-2

 حق النفس-2

 حقوق اجتماعی مردم-3

 اهلل حق-1 

 انسان بر ها آن اعاتمر حاالت و لحظات تمام در که است انسان بر خداوند حق اول ي دسته

 و) است واجب انسان بر که است دیگري حقوق تمامی ي ریشه حقوق این حتی و است الزم

 ومنه الحقوق اصل هو الذي حقه من تعالی و تبارک لنفسه اوجبه ما عليک اهلل حقوق اکبر

 مدرن حقوق و اسالمی حقوق بين بنيادي هاي فرق از یکی توان می را نکته همين ،(تفرع

 مبتنی دیگري و ربوبی، توحيد و عالم بر الهی مالکيت و حق اصالت بر مبتنی یکی که شمردبر

 .است بشر اجتماعی هاي عرصه تشریع در الهی حق نفی و( اومانيسم) محوري انسان بر
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 حق النفس-2

دسته ي دوم حقوقی هستند که نفس و 

اعضاي انسان بر خود فرد دارند و فرد 

نسبت به خود باید آن ها را رعایت کند. از 

آن جا که مالک حقيقی همه چيز حتی 

همه ي انسان ها خداست، انسان نسبت به 

نيز به عنوان امانتی الهی  بدن و نفس خود

وظایفی دارد که حق نفس، و اعضاي بدن 

مانند زبان، گوش، چشم، پا و دست از آن 

جمله اند. حق این اعضا بر انسان این است 

که آن ها را در راه طاعت و حالل به کار 

گيرد و از به کار گيري آن ها در راه 

 .بپرهيزد.معصيت 

ت عبادا کتب حقوقی امام سجاددر م

مانند نماز، روزه، صدقه، حج و حتی قربانی 

آن نسبت به انسان ذي حق هستند و فرد 

 کند.حق آن ها را نيز بایست ادا 

 

 حقوق اجتماعي -3

دسته ي سوم حقوقی هستند که در 

ارتباط فرد با سایر افراد جامعه به وجود 

می آیند غير از یک مورد که تحت 

عنوان حق مال و دارایی بيان شده و 

توان آن ها را حقوق اجتماعی  می

. حق 2ناميد. این موارد عبارتند از: 

. 4. حق مالک 3زگار . حق آمو2فرمانروا 

. حقّ 5. حقّ دانش آموز 6حقّ رعيت 

. حقّ مادر 8. حقّ برده و غالم 1همسر 

. حقّ 22. حقّ فرزند 21. حقّ پدر 9

. حقّ موال بر بنده آزادشده او 22برادر 

. حقّ 24. حقّ بنده آزادشده بر موال 23

. حقّ 25. حقّ مؤذّن 26احسان کننده 

. 28. حق هم نشين 21امام جماعت 

. حق 21. حق دوست 29حق همسایه 

حق . 22. حق ثروت 22شریک 

 . حق معاشر 23بستانکار 

. حق نصيحت خواه 21. حق مشاور 25. حق مستشير 26. حق طرفين دعوا 24

. حق سائل 32. حق خردسال 31. حق بزرگ ساالن 29. حق نصيحت کننده 28

. 34ن کننده . حق شخص شادما33. حق مسوول 32)درخواست کمک کننده( 

 . حق اهل ذمّه35. حق هم کيش 36حق بدي کننده 
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  2332کودتا در دولت مصدق در سال -2

هاى حمایت و تحکيم پایه 2332سال -2

 حکومت استبدادى شاه

 ت ساواکتشکيل و تقوی 2336سال -3

حمایت از اقدامات شاه  2342از سال -4

 دمدر سرکوب مر

سازماندهى، هدایت و  2361از سال -6

 بپشتيبانى نيروهاى ضد انقال

طلبان حمایت از تجزیه2361از سال -5

صحرا، آذربایجان، کردستان، ترکمن

 انخوزستان و سيستان و بلوچست

به رسميت نشناختن  2361سال -1

 ى ایراندولت جمهورى اسالم

توقيف تجهيزات پيشرفته  2368سال -8

 نظامى ایران در انبارهاي آمریکا

نقشه چينی جهت بر اندازي انقالب -9

اسالمی در سفارت خویش،که توسط 

ان خط امام،خط نفاق وکفرشان دانشجوی

 شکست

تصرف و تخریب  2368سال -21

هاي متعلق به دولت ایران در ساختمان

 آمریکا

د کردن مسدو 2368سال -22

 هاي آمریکاهاي ایران در بانکحساب

 

اظهارات تجاوز گرایانه  2368از سال -22

 در سخنوري ها به مواضع ملت ایران

حمایت همه جانبه از صدام 2369ال س -23

 خون آشام در حمله به ایران

حمله نظامی ابرهه وار به 2369سال  -24

ایران در صحراي طبس که توسط یربازان 

 نامریی خداوند،شن بيابان شکست خوردند

حمایت سياسى، حقوقى و  2351سال -26

 صدرتبليغاتى از بنى

حمایت از منافقين در ترور شهداي -25

تن در راس آن شهيد 12وشهداي  محراب

بهشتی وانفجار دفتر نخست وزیري شهادت 

 شهيدان رجایی وباهنر

سکوت در برابر موج  2351از سال -21

هاي تروریستى منافقين و عظيم عمليات

 نهاى مارکسيستى عليه ایراگروه

 قرار دادن نام ایران در 2353سال -28

فهرست کشورهاى یاغى و حامى 

 تروریسم

حمایت از گروهک  2356ل سا-29

درفش کاویانی براي براندازي جمهوري 

 اسالمی

ممانعت از اجراى  2355سال -21

قرارداد احداث نيروگاه اتمى بوشهر ميان 

 ایران و آلمان

 
 

 :حقوق بشر آمريكا در اين شش دهه ي اخير حداقل نسبت به ملت ايران اسالمي  
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اعمال فشار همه جانبه  2351سال -22  

 698بر ایران براى پذیرش قطع نامه 

ممانعت ازدستيابى  2351ال از س-22

هاى ناشى ازجنگ ایران به غرامت

 تحميلى

معرفى ایران به عنوان  2351سال -23

 طراح انفجار هواپيما برفراز الکربى

سرنگونی هواپيماي مسافر بري -24

تير  22مسافر در  311ایران با قریب به 

 2351سال 

گنجاندن وضعيت  2358سال -26

دستور نقض حقوق بشر در ایران در 

 کار مجمع عمومى سازمان ملل

تالش براي تصویب  2358از سال -25

قطع نامه عليه وضعيت حقوق بشر 

 درایران در سازمان ملل

سياست مهار »اعمال 2312سال -21

 عليه ایران« دوگانه

تحریک امارات متحده  2312سال -28

عربى براى مطرح ساختن ادعاهاى 

 ي ایرانىگانهارضى عليه جزایر سه

ممانعت از فروش  2312سال -29

 به ایران رفته اروپاییهاي پيشآوريفن

مخالفت شدید با  2313سال -31

قرارداد تکميل نيروگاه اتمى بوشهر 

 توسط روسيه

 

طرح بنجامين »تصویب 2313سال -32

 و لغو قرارد کونکو با ایران« گليمن

معرفى ایران به عنوان  2313سال -32

 مجرى انفجار بوئنوس آیرس در آرژانتين

مخالفت با عبور خطوط  2314سال -33

هاى ترانزیت آسياى ي نفت و گاز و راهلوله

 ز ایرانميانه ا

فشار بر ترکيه براى لغو  2314سال -34

 ميليارد دالرى خرید گاز از ایران 21قرارداد 

هاى وسيع آفرینىجنجال 2314سال -36

براى معرفى ایران به عنوان طراح و سازمانده 

 انفجار ظهران در عربستان

ي فشار مستمر بر اتحادیه 2316از سال -35

صادى با اروپا و ژاپن براى قطع روابط اقت

 ایران

معرفى ایران به عنوان  2316سال -31

ترین مانع روند صلح خاورميانه پس از بزرگ

 هاى مادرید و اسلوکنفرانس

مسلط کردن طالبان بر  2316سال -38

 براى ایرانافغانستان براى ایجاد مزاحمت

طراحى فروپاشى  2316از سال -39

جمهورى اسالمى ایران به سبک فروپاشى 

 شوروى

بردارى گسترده از رأى بهره 2315سال -41

دادگاه ميکونوس براى تخریب روابط 

 ي اروپا با ایراناتحادیه

ي تهدید ایران به حمله 2315سال -42

نظامى با دستاویز قراردادن دخالت ایران در 

 هرانطانفجار 
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ي تهدید ایران به حمله 2315سال -42

نظامى با دستاویز قراردادن دخالت ایران 

 هرانطدر انفجار 

اى سرمایه گذارى بر 2315از سال -42

 ایجاد مطبوعات مجرى طرح فروپاشى

تصویب بودجه در  2311سال -43

کنگره آمریکا براى سرنگون کردن 

 انجمهورى اسالمى ایر

مخالفت شدید با  2311سال -44

هاى موشکى ایران بویژه پس از آزمایش

 پرتاپ موشک شهاب

مخالفت با پرداخت وام  2318سال -46

 از سوي بانک جهانی به ایران

ت از فتنه گران در غایله کوي حمای-45

 2318تير سال 28دانشگاه تهران در 

تالش براي  2381از سال -41

یابی ایران به دانش و جلوگيري از دست

 ايآوري هستهفن

معرفى ایران به عنوان 2381سال -48

طراح انفجار مرکز تجارت جهانى در 

 نيویورک

اختصاص بودجه براي  2382سال -49

 سالمی ایرانبراندازي جمهوري ا

حمایت از گروهک  2383از سال -61

 تروریستی ریگی

 

تاسيس گروهک  2383سال -62

 تروریستی پژاک

دخالت در انتخابات  2388سال -62

 88وراه اندازي فتنه بزرگ  ایران

ي تهدید ایران به حمله 2389سال -63

 المللاتمی بر خالف اصول و عرف بين

ترور دانشمندان  2391از سال -64

 سته اي ایرانه

مخالفت با حضور ایران  2391سال-66

براى حل بحران « گروه مينسک»در

 قفقاز

حمایت از ادعاهاي  2392سال  -65

 امارات درباره جزایر سه گانه

فرستادن جاسوس به 2392سال -61

ایران در قالب خبرنگار واشنگتن 

 پست)جيسون رضایيان و همسرش(

تحریم هاي جدید به 2394سال -68

 ه تست موشکیبهان

منع فروش هواپيماي 2396سال -69

 مسافربري بویينگ به ایران

برداشت دو مليارددالري 2396سال -51

از اموال بلوکه شده ایران به بهانه 

 تروریست

و موارد بسيار از بدعهدي دولت خبيث 

 آمریکا در برجام 
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 عمومی مسائل به نگاه اوّل، دیدگاه

 علمی، تربيت علم، مسائل است؛ حوزه

 مسائل مدیریّتی، مسائل اخالق، تحقيق،

 کتابهاي بحث قم، يحوزه در سازمانی

 خواندن. درس چگونگی بحث درسی،

 

 

 

  

 رهبر نظرات نقطه و ها دیدگاه بررسی

 هاي حوزه براي اسالمی انقالب معظم

 ها آن از بسياري که روحانيت و علميه

 ایجاد براي و داشته راهبردي جنبه

 و پژوهشی علمی، رشد و حوزه در تحول

 و سودمند بسيار روحانيت معنوي

 اجتناب ضرورت یک امروز است، راهگشا

 . است ناپذیر

 از رهبري مطالبات بررسی ،بحث موضوع

 هاي سخنرانی در که است طالب

 ایراد( 26/2/96) و(2394/22/26)اخير

 .اند نموده

 

 و رشد و انقالبی وضعيّت دوّم، دیدگاه

 در است؛ حوزه در انقالبی تفکّر بلوغ

 منش و انقالبی يروحيّه تداوم مورد

 هاحوزه دیگر و قم يحوزه در انقالبی

 ما کنيم؛ کار و کنيم فکر مقداري یک

 نزدیک تاریخ در را عظيمی انقالب یک

 يحادثه. ایمگذرانده خودمان به

 العادهفوق و عظيم يحادثه یک انقالب،

 .بود محيّرالعقولی و

 خيلی کنيم، نمی توجّه خيلی بودیم، جریان در چون ما این، به ایمکرده عادت حاال ما

 بيرون از که کسانی[ امّا. ]حادثه این تقویم و ارزیابی براي ورزیمنمی اهتمام اشدرباره

 عظمت انقالب، يحادثه يدرباره کنند می قضاوت و انقالب يحادثه به کنند می نگاه

 . دکنن می درک ما از بيشتر را پدیده این را، حادثه این را، حرکت این

 

 سعيده رحمانيان

 :دارد وجود  حوزه مسائل درباره دیدگاه دو
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 این هم- کشور در سياسی مبارزات در

 هم و انقالب به منتهی سياسی مبارزات

 ورود حدودي تا مردم عموم -مبارزات سایر

 و واضح ورود مجموعه، دو لکن داشتند

 هايحوزه یکی: اشتندد بيّنی و اثرگذار

 هم یکی -شيعه علماي- علمایند و علميّه

 دانشجویی مبارزات منتها  ؛هادانشگاه

 جاهاي در هم ما، کشور در هم هميشه،

 محيط در است مانده محدود دیگر،

 روي بر تأثيرگذاري اندکی یا دانشگاه،

 ؛[داشته] کشور عمومی مسائل از برخی

 یک به یلتبد دانشجویی مبارزات وقت هيچ

 تحوّل و عمومی حرکت یک به و انقالب

 .است خصوصيّتشان این نشده؛ عمومی

 و نفوذ دانشجو که است این هم علّتش

 که تأثيري حدّاکثر ندارد؛ اجتماعی امتداد

 يخانواده در که است این دارد، دانشجو

 یک یا بکند ایجاد را فکري یک خودش

 در کند ترویج کنيد فرض مثالً را چيزي

 در. محدود محيطهاي یک یا خانواده اخلد

 قدردان ما بله، بود؛ جورهمين هم ما کشور

 ها آن همراهی هستيم، دانشجویان مبارزات

 اهمّيّت شناسيم،می قدر خيلی را انقالب با

 می منها اگر مبارزات این لکن دهيم می

 مبارزات و روحانيّت مبارزات از شد

 بود... نمی روحانيّت

 در دیگر، دانشجویی بارزاتم يهمه مثل

 یک و شد می محدود دانشگاه محيط همان

 کردند، می حرکتی یک کردند، می ايحمله

 می ايمعارضه یک شد، می ايمبارزه یک

 جوراین حوزه[ اّما] شد؛ می تمام و شد

 ؛بود گيرهمه تقریباً اوال حوزه مبارزات .نبود

 درگير طّلاب اغلب یا طلّاب يهمه تقریباً

 اثرگذاري دوّم، خصوصيّت .شدند بارزهم

 به آورد کسی چه را مردم. بود قم يحوزه

 بود، رهبر امام بله،. آوردند هاطلبه خيابان؟

 اصالً اّتفاق این شک بدون نبود امام اگر

 آن بود؟ چه امام ابزار امّا افتاد؛نمی

 را، امام يخواسته را، امام فکر که ايوسيله

 کرد، اجرایی بخشيد... قتحقّ را امام نيّت آن

 يهمه ..بله بودند؛ طلّاب بود، علميّه يحوزه

 یااند... داشته شرکت انقالب در مردم اقشار

 گویيم می مثالً پيشرو هايگروه مورد در

 و بودن پيشرو امّا ... «هاطلبه دانشجوها،»

 یک داشت، الزم وصلی يحلقه یک ورود،

 يهحلق این داشت؛ الزم واسطی يحلقه

 البتّه و بود قم يعلميّه يحوزه واسط

 قم يحوزه فقط دیگر؛ يعلميّه هايحوزه

 يپدیده این عظيم، انقالب این.. .نبود

 تکان را دنيا که ايحادثه این انگيز،حيرت

 واسط، يحلقه این به شود می منتهی ..داد.

 با قم يحوزه نسبت. قم يحوزه به یعنی

 .است این انقالب
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 دارد، ايگانهسه قواي دارد، تشکيالتی االن که نظامی همين- اسالمی نظام بخواهيم اگر

 بماند، اسالمی بماند، انقالبی -دارد گوناگونی سازمانهاي و هادستگاه دارد، مسلّحی نيروهاي

 انقالبی اگر علميّه هايحوزه نمانَد، انقالبی قم يزهحو اگر بماند؛ انقالبی باید قم يحوزه

 گویم می که است این من حرف. گرفت خواهد قرار انقالب از انحراف خطر در نظام نماندند،

 آن عنوانبه ،انقالب مهد عنوانبه انقالبی، يحوزه یک عنوانبه بایستی قم يعلميّه يحوزه

 داشته حضور خودش، از کند می صادر را انقالبی ژيانر دارد طورهمين که آتشفشانی يکوره

 .باشد داشته ظهور و باشد

 

 انجام دارد زداییانقالب دیدید اگر

 خطر احساس باید گيرد می

 کردن خطر احساس خب،. کنيد

 عالج فکر به باید نيست، کافی

 دارد، الزم تدبير هم عالج بود؛

 صاحب افراد باید دارد؛ الزم فکر

 باکارهاي کنند؛ فکر بنشينند فکر

 احياناً  که کشيدن فریاد سطحی،با

 و بکِشد داد آدم ايجلسه یک در

 این با کند، اعتراض یکی به

 . شودنمی درست مسئله حرفها

 نظام ماندن انقالبي عامل علميّه، هايحوزه ماندن بيانقال

 

 آميزحکمت و اندیشيدن و کردن فکر راه،

 ریزيبرنامه هايمجموعه کردن، ریزيبرنامه

 اینبنابر است؛ کردن دنبال و کردن تهيّه را شده

 کند، پيدا توسعه بایستی قم در انقالبی بينش

 .کند پيدا توسعه باید انقالبی حرکت

 

 حركت و بينش توسعه لزوم

 براي قم حوزه در انقالبي

 زداييانقالب از جلوگيري

 

 روحانيت مهم مسئوليت سه تبيين

 ،«دینی و فکري هدایت» انقالب، معظم رهبر

 و «افزایی بصيرت و سياسی هدایت»

 خدمات عرصه در حضور و راهنمایی»

 روحانيت عمده وظيفه سه را «اجتماعی

 کسب با باید طالب: دندکر تأکيد و برشمردند

 دنياي در الزم، هاي آگاهی و ها صالحيت

 مسئوليت ایفاي براي را خود امروز متفاوت

 .کنند آماده جامعه در کننده تعيين هاي
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 یک نياز مورد هاي تخصص همه اگر

 داشته وجود شکل بهترین به جامعه

 آن نباشد، دینی جامعه، اما باشد

 و خسران دچار آخرت و دنيا در ملت

 این و بود خواهد واقعی مشکالت

 جامعه تبدیل یعنی عظيم مسئوليت

 و علما عهده بر ،دینی اي جامعه به

 .است طالب و روحانيت

 تبيين» را دینی هدایت مفهوم

 اشاره با ؛«اسالمی ناب هاي اندیشه

 افزایش در مجازي فضاي تأثير به

 هاي انگيزه وجود و دینی شبهات

 و منحرف افکار تزریق براي سياسی

: کردند تأکيد جوانان ذهن در غلط

 است جنگ واقعی ميدان ميدان، این

 و مسلح باید طالب و روحانيون و

 و شبهات با مقابله عرصه وارد آماده،

 .شوند انحرافی و غلط تفکرات

 

 سنت و كتاب بر متكي و ناب اسالم درک-2 هدايت ديني-1

 عبادات به را مردم ها، روش بهترین با

 جمله از دینی مصادیق و ظواهر و

 به امر منکر، ترک تقوا، امانت، صدق،

 هدایت صحيح، زندگی سبک و معروف

 اعتقادات صحيح، استدالل با باید. کنيد

 گذر در است ممکن که را موروثی

 عمق باشند، شده زوال دچار زمان

 .بکشانيد صحيح يرمس به و ببخشيد

 «سياسي هدايت»-3

 انقالبی ضرورت بر مکرر تأکيد علت

 که است این علميه هاي حوزه بودن

 کشور انقالبیِ و صحيح حرکت استمرار

 روحانيت مستمر حضور بدون جامعه، و

 . نيست پذیرامکان

 حضور تداوم اسالمی، جمهوري در

 حضور نتيجه در و روحانيون و علما

 حرکت استمرار ها، عرصه در مردم

 .است کرده ممکن را انقالب
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 نقش حوزه و روحانيت

هاى علميه و علماى متعهد در طول تاریخ اسالم و تشيع مهمترین حوزه

 اند.پایگاه محکم اسالم در برابر حمالت و انحرافات و کجرویها بوده

زار و پانصد نفر از طالب علوم دینيه در سراسر ایران در شبيش از دو ه

دهد که روحانيت براى اند و این رقم نشان مىجنگ تحميلى شهيد شده

 دفاع از اسالم و کشور اسالمى ایران تا چه حد مهيا بوده است.

در ترویج روحانيت و فقاهت نه زور سر نيزه بوده است، نه سرمایه 

قت و تعهد خود آنان بوده پرستان و ثروتمندان، بلکه هنر و صداپول

 اند.است که مردم آنان را برگزیده

 سوختند.توانستند، ریشه و نام روحانيت را مىیقيناً اگر جهانخواران مى

 تقابل با روحانيت و آغاز نهضت

ى ها مأیوس شد، دو راه برااستکبار وقتى که از نابودى مطلق روحانيت و حوزه

 خدعه و نفوذ در قرن معاصر.- 2ارعاب و زور-2دن انتخاب نمود؛ ضربه ز

ست است که اولين و مهمترین حرکت، القاى شعار جدایى دین از سيا

اى کارگر شده است تا جایى متأسفانه این حربه در حوزه و روحانيت تا اندازه

که دخالت در سياست دون شأن فقيه و ورود در معرکه سياسيون تهمت 

 آوردگى به اجانب را به همراه مىوابست

..شيوه مقدس مآبى و دین فروشى عوض شده طالب جوان باید بدانند که.

اند. آنها که به خود است. شکست خوردگان دیروز، سياست بازان امروز شده

دادند، پشتيبان کسانى شدند که تا اجازه ورود در امور سياست را نمى

 براندازى نظام و کودتا جلو رفته بودند.
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 زوظيفه ي امرو

گر و شرق متجاوز و فارغ از دیپلماسى ما باید بدون توجه به غرب حيله 

حاکم بر جهان در صدد تحقق فقه عملى اسالم برآیيم و الّا مادامى که فقه 

در کتابها و سينه علما مستور بماند، ضررى متوجه جهانخواران نيست و 

تواند ئل و مشکالت حضور فعال نداشته باشد، نمىروحانيت تا در همه مسا

 درک کند که اجتهاد مصطلح براى اداره جامعه کافى نيست

ها و روحانيت باید نبض تفکر و نياز آینده جامعه را هميشه در دست حوزه

حوادث، مهياى عکس  خود داشته باشند و همواره چند قدم جلوتر از

 العمل مناسب باشند.

هاى جهانخواران عليه ما از جنگ تحميلى گرفته تا حصر همه توطئه

یيم اسالم جوابگوى جامعه اقتصادى و غيره براى این بوده است که ما نگو

است و حتماً در مسائل و اقدامات خود از آنان مجوز بگيریم. ما نباید 

غفلت بکنيم، واقعاً باید به سمتى حرکت نمایيم که ان شاء اللَّه تمام 

 هاى وابستگى کشورمان از چنين دنياى متوحشى قطع شود.رگه

آینده تغيير کند و  هاى رایج اداره امور مردم در سالهاىچه بسا شيوه

جوامع بشرى براى حل مشکالت خود به مسائل جدید اسالم نياز پيدا 

 کند. علماى بزرگوار اسالم از هم اکنون باید براى این موضوع فکرى کنند.

اى منصب امامت جمعه و ارشاد مردم یا قضاوت در امور مسلمين اگر طلبه

را خالى ببيند و قدرت اداره هم در او باشد و فقط به بهانه درس و بحث 

مسئوليت نپذیرد و یا دلش را فقط به هواى اجتهاد و درس خوش کند، در 

ز عذر او موجه نيست، شود و هر گپيشگاه خداوند بزرگ یقيناً مؤاخذه مى

سابقه مردم از روحانيت را ما اگر امروز به نظام خدمت نکنيم و استقبال بى

 نادیده بگيریم، هر گز فرصت و شرایط بهتر از این را نخواهيم داشت.
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بعد از اینکه جنگ سخت و نيمه سخت، دیگر نتوانست آن طور که باید دشمنان را 

در اهداف خود یاري رساند، آنان به دنبال جایگزین کردن رویکرد جدیدي از جنگ 

ر آنکه دشمنان را در پيشبرد اهداف خود یاري رساند، هزینه و تلفات بودند که عالوه ب

کمتري نسبت به جنگ هاي گذشته داشته باشد؛ از این رو جنگ جدیدي به نام 

 را در دستور کار خود قرار دادند.« جنگ نرم»

 

 و فرهنگی جنگ، نوع این ماهيت

 کنترل و سازي اقناع جنس از

 رو، همين از است؛ عمومی افکار

 و فرهنگی ماهيتی نرم جنگ

، که مهمترین ابزار دارند ارتباطی

 غربآن را می توان رسانه ناميد. 

 هجمه در بزرگ قدرتهاي و

 نظام عليه خود فرهنگی سنگين

 از قدري به اسالمی، امت و ها

می   که اند هدبر بهره رسانه ابزار

 از یکی وسيله این کرد ادعا توان

 گجن کارآمد و اجرایی بازوهاي

 که است اسالمی امت عليه نرم

 نهاده ها ملت بر بسيار تأثير

 .است

 روانی، اقدام گونه هر شامل در حقيقت جنگ نرم

 که است اجتماعی و فرهنگی اي، رسانه تبليغاتی،

 بدون و گيرد می نشانه را هدف گروه یا جامعه

 به را رقيب آتش، شدن گشوده و نظامی درگيري

. بنابراین جنگ امروزه دارد وامی شکست یا انفعال

 معنا بدیننيز ناميد. « جنگ رسانه»را می توان 

 و ها رسانه از استفاده با کوشند می بازیگران که

 تصویري» خود رقيبان از نوین، فناّوریهاي

 به گرفتن قرار امکان که کنند توليد« مجازي

 ترتيب، بدین .باشد داشته را واقعيت جاي

 یکسو از که گيردمی  شکل مجازي هایی واقعيت

 منطبق دهد می رخ خارج جهان در آنچه بر

 و دارد واقعيت از اي بهره دیگر سوي از و نيست

 آن، اساس بر نيز سازان تصميم و عمومی افکار

 به. گيرند می تصميم و کنند می تحليل را اوضاع

 کاري دست جاي به نرم جنگ فضاي در عبارتی،

 (2.)شود می توليد واقعيت واقعيتها

 

 رنجبرعادله 
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 اسالمی یرانا رسانه عليه امپراطوري جنگ

بر اساس تاثيرگذاري بر اعتقادات و باور 

هاي جامعه مسلح شده است، زیرا 

 جامعه هر حرکت اساس باورها و اعتقادات

می آیند و جامعه متشکل از  به شمار

اعتقادي  باورهاي ست که بر اساسافرادي ا

 بدین .می دهند شکل زندگی شان به خود

 مسير در بخواهند کسانی اگر ترتيب،

 گذارند مانع و جامعه اي ملّت هر حرکت

 گزینه، بهترین دهند، تغيير را آن یا

 چنانچه .آنهاست  باورهاي دگرگونی

 آن اعتقادات در بتوانند ملتّی هر دشمنان

 هدف براي الزم هاي زمينه کنند، رسوخ

 در اندیشه چگونگی در یعنی تغيير بعدي،

 .می شود فراهم گوناگون حوزه هاي

 

 مبانی، این در اساسی تغييرات

 حوزه هاي در رفتاري الگوهاي

 می کند. در واقع تغيير گوناگون

 جامعه، هر در نهادهاي رفتاري

 اعتقادات و باورها نوع بر اساس

 آن در اندیشه و فکر چگونگی و

 پدید می آیند. بدیهی جامعه

 و باور نوع هر تحول با که است

 رفتاري الگوهاي اندیشه اي،

اندیشه  باورها و اساس بر جدید

 الگوهاي جانشين نو هاي

 (2.) می گردد پيشين

 

در  دگرگونی آوردن به وجود ایران اسالمی، عليه رسانه اي نرم جنگ در نهایی هدف

افکار  باورها، تغيير با .آنهاست جاي به جدید ساختارهاي دادن قرار و سياسی ساختارهاي

مقبوليت  امعه، باعث می شود که مردم مسئولين نظام را از خود ندانند و اینج رفتارهاي و

 اصلی کار ویژه هاي از هدف، جامعه در و بی ثبات سازي ناآرامی بحران، ایجاد براي زدایی

نمونه ي کوچک شده ي جنگ  88رسانه محسوب می شود. در واقع فتنه  و نرم جنگ

 .رسانه اي دشمن در این راستا بوده است
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 امت عليه نرم جنگي  نتيجه

 خلع ،نيز مسلمان جوامع و اسالمی

 فرهنگی اعتقادي، فکري، سالح

 آنها نمودن منفعل جوامع، آن ارزشی

 افکار اعتقادات، گ،فرهن دادن قرار و

 و ذهن قلب، در دشمن ارزشهاي و

 پيرو را آنها و جوامع آن افراد فکر

 هاي تولد اهداف .است کردن خود

 هاي امت عليه نرم جنگ در مستکبر

 بيان شرح این به توانمی  را اسالمی

 و ملی وحدت بردن بين ز: اکرد

 تخریب اسالمی، ملتّهاي ميان وحدت

 روحيه بردن بين از دینی، باورهاي

 جوامع ميان در نااميدي ایجاد و اميد

 ارزشهاي ترویج اسالمی، دولتهاي و

 کشورهاي ميان در بيگانه فرهنگی

 براي بزرگ تهاي. قدر...و اسالمی

 هرسان توان از اهداف، این به رسيدن

 بهره خود فرهنگی محصوالت و هاي

 (3.)گيرند می

 

 جنگ ارگزارانک شد، گفته آنچه به توجه با

 تفکر و اندیشه آوردن در پا از پی در نرم

  فکري هاي بنيان تا هستند هدف ي جامعه

 بمباران با و کنند سست را آن فرهنگی

 نظام ثباتی بی سبب تبليغاتی، و خبري

 اوصاف، این با. شوند حاکم اجتماعی سياسی

 و اي رایانه جنگ از متنوعی، اقدامات

 هاي شبکه اندازي اهر تا اینترنتی فعاليتهاي

 فضاي در سازي شبکه و تلویزیونی  رادیویی

 می نرم جنگ مفهوم قالب در مجازي،

 (4.)گنجد

 بنابراین می توان به این نتيجه رسيد که

 گذاران سياست خدمت در اصل در ها رسانه

تا با استفاده  گرفته قرار ساالران جنگ و

نامطلوب  از آن در جهت پيش برد اهداف 

و تحقق اهداف شوم خود که بی   نامشروع

ثبات سازي و فرو پاشی و در یک کالم نابود 

سازي اسالم ناب است که هدف نهایی در 

 جنگ نرم می باشد.

 
 
 ماهيت شناسی بر درآمدي (، 2388روح اهلل) کرمانی، احمدزاده-2

 بسيج. فصلنامه مطالعات اسالمی، انقالب از پس نرم جنگ

 بستر در تضاد توسعه آمریکا، و (، ایران2391محمدرضا) ریاحی،-2

 .سيما و صدا پژوهشهاي اسالمی مرکز تهران، رسانه، نرم قدرت

 بر اسالمی انقالب درس (، تأثير2392دیگران) و سيروس قنبري،-3

 انقالب پژوهش نامه جنگ نرم، با دانشجویان آشنایی ميزان ارتقاء

 .زمستان ،6 ش دوم، سال اسالمی،

 جنگ شناسی ماهيت بر (، درآمدي2389علی محمد) نائينی،-4

 .28 ش هشتم، سال دفاعی، راهبرد فصلنامه نرم،
 

 فهرست منابع
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ما در کشوري زندگی می کنيم که زیر بناي آن را حکومت اسالمی تشکيل  همه

،از جنبه تشریعی؛ در طول این اساس، والیت فقيه در این نظام  بر داده است،

همه ي ما  بر و ت،در نهایت در طول والیت الهی اسو  برپيام ،والیت ائمه

البته باید  را به کامل ترین شکل ممکن اجرا کنيم. واجب است تا دستورات ایشان

تا روشن گردد که والیت فقيه تنها مختص بر  بدانيم که والیت فقيه، مطلقه باشد،

 نسبت به همه ي مردم عموميت دارد.  محجورین نبوده و

و یا ندانسته شبهه هایی را در این  عده اي مغرضانه اما با وجود تمام ادله روشن، 

 که یکی از موارد آن به این شرح است؛ باب مطرح کرده اند

این مجال به طور مختصر به آن  که در آیا والیت فقيه به دیکتاتوري نمی انجامد؟

 پاسخ داده می شود.

 

اما از آن  وم دشمنان قرار گرفته است،دین اسالم در طول تاریخ همواره مورد هج

خداوند متعال راه نجات بشریت را در این دین به  جهت که دین جاودانگی است،

است که دستورات الهی را  مجري قويیکی از این راهها وجود  مردم نشان داده است،

 ،حضور معصوم این امر به دست ایشان اجرا می شد در جامعه اجرا کند، که در عصر

جامعه  ، زمامنایب عام امامغيبت کبري زندگی می کنيم  عصر اکنون که در اما

این پرسش را مطرح کرده اند که در این راستا عده اي  اسالمی را در دست دارد.

می  والیت داشتن ولی فقيه به طور مطلق و عامبه معناي وجود والیت مطلقه فقيه 

معناي والیت  ابتدا الزم استسوال به این در پاسخ اتوري است. نوعی دیکت ه کباشد 

 مطلقه فقيه و دیکتاتوري روشن شود.

 

 حکيمه شعبانی
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و او  به معنی نزدیکی بدون فاصله می باشد« ولي»والیت و سرپرستی از واژه 

 مکارم آیت اهلل (2)تدبير امور از دیگري احق و سزاوارتر است. کسی است که به

، تصرف، و رهبري به معني سرپرستي»شيرازي در این معنا چنين می فرماید: 

مادي و معنوي است به خصوص اين كه اين واليت در رديف واليت 

 (2)«و واليت خدا قرار گرفته است. پيامبر

 

است و  رهبري باطنیوالیت،   

کاملترین نوع رهبري می باشد و در 

اصل والیت نوعی توان و قدرت معنوي 

است که انسان با اراده خداوند و در 

نتيجه عمل به دستورات و احکام الهی 

این در حالی  یابد.به آن دست می 

د یا است که دیکتاتور به معناي فر

که  ي استحزب مستبد و خودرأ

اسخ پبراي فرار از  نبودن قاعده و قانون

یی فرد در برابر اعمال بدي که انجام گو

کسب قدرت از راه غير  ،می دهد

تعيين  قانونی و بدون حد و مرز،

فرمانبرداري  جانشين به وسيله شخص،

از خصوصيات این  رس،مردم به خاطر ت

با والیت مطلقه  که نوع حکومت است

کامال مغایر  فقيه در حکومت اسالمی

است، چرا که در حکومت اسالمی بر 

پایه والیت فقيه هيچ کس حتی 

 نيز استثنا نشده اند. معصومين
 

 و شخصی ویژگيهاي همه با پيامبر

 حدودم و مقيد دارد والیتش که شخصيتی

 قواعدي و ضوابط به خود را ملزم باید و است

 شده تعيين او براي خداوند جانب از که کند

 خطاب می فرماید: را او خدا که جایی تا است

 نهُمِ الخذنا االقاویل عضَبَ ينالَعَ لَوَّقَتَ ولَوَ»

 نمِ منکُمِ مافَ  تينالوَ نهُمِ عناطَقَلَ مَّثُ ينمِاليَبِ

 (44سوره حاقه/«)ینزِاجِحَ نهُعَ دٍحَاَ

 مطلق از سخن وقتی که است واضح بنابراین

 دارد، نسبی امر به اشاره ،شود می والیت بودن

 مصالح و دین چارچوب در معنا که این به

 بناباید  و ندارد محدودیتی او والیت بندگان

 نظام در باالتري براي مصلحتهاي ضرورت به

 دهنادی را فقهی فروعات از برخی حتی اسالمی

 از را مردم حکم حکومتی صدور با و بگيرد

 .دارد باز موقتاً( حج مثالً) واجبی انجام
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 احکام باید خود ختياراتا در فقيه

 را جامعه اسالمى مصلحت و اسالم

 خود هاى گيري تصميم و عمل مالک

 نيز معصومين حتى بلکه دهد، قرار

 بدون حکومتى خود تصميمات در

 مصلحت رعایت و نيستند محدودیت

 مسلمين، منافع و مىاسال جامعه

 هاى گيري تصميم در مالک مهمترین

 رعایت براى اگر حتى باشد، می آنان

 ستمى آنان شخص بر جامعه، مصلحت

 (3)وارد شود.

 مبسوط فقيه والیت بودن مطلق علت

 و مشکالت حل جهت آن بودن اليد

معناي  به هرگز و است امور فتق و رتق

 .نيست او خطاي عدم و عصمت

 از که ددار مالزماتی حاکميت که این توضيح

( داشتن قدرت تام) بودن اليد مبسوط آن جمله

 و نيست فقيه به مربوط تنها این و است حاکم

 فقيه مورد در. است گونه این المحاله حاکمی هر

 والیت. بود خواهد جاري حکم همين قالًع هم

 معناي بلکه نيست قریبی و عجيب امر مطلقه

 که است حکومت و ياستس جهان در متداول

 فراوانی تنگناهاي با حاکميت اعمال آن بدون

 این را مطلقه والیت نباید لبته.اشد خواهد روبرو

 خواهد می دلش چه هر فقيه که کنيم معنا گونه

 را مصلحتی قيهفاگر بلکه دهد، انجام تواند می

 این بر دهد، تشخيص شرع یا قانون از فراتر

. دارد می مقدم را مصلحت آن که است اساس

 چنان گاهی ،آن اهميت و مصلحت حال این

 اهميت متوجه همگان که است ابهام بی و واضح

 در اسالمی جامعه که کل آن مانند شوند می آن

 .است خطر
 

 وضيحت فقيه ولی از مورد این در که است رهبري خبرگان وظيفه نباشد چنين اگر ولی

 را حکم این مصلحت هک کند متقاعد را آنان برهان و دليل با که است رهبري وظيفه و خواسته

 فقيه ولی که شود تلقی چنين اگر سپ شود. می قانونی برخورد او با واال است ردهک می ایجاب

 نمی که است معلوم عنام این کند عمل طلبد می اش سليقه چه هر یعنی دارد، مطلقه والیت

 .باشد درست تواند

هاي دیگر تفاوتهاي ته شده با حکومتحکومت اسالمی که اساس آن بر پایه عدالت ریخ

 آنها را چنين مطرح می کند: ، امامچشمگيري دارد
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 قانون جعل که است طور این دنيا

 سعادت و ندارد فایده تنهایی به

 از پس. کند نمی تأمين را بشر

 مجریه اي قوة باید قانون، تشریع

 در یا تشریع یک در. آید به وجود

 نباشد، مجریه قوة اگر حکومت، یک

 جهت، همين به است وارد نقص

 قوانين جعل که طور همان سالما

 داده قرار هم مجریه قوة کرده،

 تشکيل ضرورت به اعتقاد است.

 و اجرا دستگاه برقراري و حکومت

 چنانکه است؛ والیت از جزئی ،اداره

 اعتقاد از ،آن براي کوشش و مبارزه

 است. والیت به

 

 انواع از یک هيچ میاسال حکومت

 مثًلا،. نيست موجود حکومتهاي طرز

 دولت رئيس که استبدادي نيست

 جان و مال خودرأي باشد؛ و مستبد

 به آن در و بگيرد بازي به را مردم

 هر کند؛ تصرف و دخل خواه دل

 بکشد، گرفت تعلق اراده اش را کس

 به و کند، انعام خواست را هرکس و

 ملت الامو و امالک خواست که هر

 حضرت و اکرم رسول. ببخشد را

 هم خلفا سایر و المؤمنين امير

 حکومت. نداشتند اختياراتی چنين

 نه و است استبدادي نه اسالمی

 آن فعلی متعارف معناي مطلقه به

 آراي تابع قوانين تصویب که

 کومتدر ح باشد اکثریت و اشخاص

 این در. است قانون حکومت اسالم

 به منحصر حاکميت حکومت، طرز

 حکم و فرمان قانونْ و خداست

 (4.)خداست
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در والیت مطلقه ي فقيه این وظيفه 

ولی فقيه است که سنگين تر می 

شود چرا که از یک طرف باید دین 

 را تبيين نماید و از طرف دیگر

 احکام آن را در جامعه اجرا کند.

 از صحبت اینجا می فرمایند: امام

 حکومت از صحبت بلکه نيست؛ مقام

  شرع قوانين اجراى و کشور اداره و

 مهم و سنگين هوظيف یک است

 و شأن کسى براى اینکه نه است؛

 را او و بياورد وجود به ادىعغير مقام

 ببرد. باالتر عادى انسان حد از

 

در خاتمه الزم است بيانات مقام معظم 

 رهبري را یاد آور شویم:

 را فقيه والیت کنند مى سعى ىا هعد

 فردي ى مطلقه حکومت معناى به

 والیت. است دروغ این کنند؛ عرفىم

 نافى  ما اساسى قانون طبق فقيه

 کشور مسؤول ارکان هاى سؤوليتم

 مختلف هاى دستگاه مسؤوليت. نيست

. است سلب غيرقابل کشور رکانا و

 و نظام مهندسى جایگاه فقيه، والیت

 از جلوگيرى و نظام جهت و طخ حفظ

 این است؛ راست و چپ به انحراف

 و مفهوم ترین محورى و ترین ساسىا

 (6).است فقيه والیت معناى

 

سرپرست و مدیر مالک عبد، صدیق ، غالم، قاموس قرآن، سيدعلی اکبر قرشیی، دارالکتیاب -2

 2385، 26(، چاپ 6-5-1االسيامه، ج)

 .2381، 34، دارالکتب االسالميه، چاپ4العظمی مکارم شيرازي، جتفسير نمونه، آیت اهلل -2

خواهران،موضوع:والیت فقيه و شبهات پيرامون آن،گرد  ع(واحد)صادق امام دانشگاهتحقيق -3

 (84،کد8-1زینب شجاعی،صفحه-آورندگان:نجمه مصدق

 44:ص ،(خمينی امام) فقيه والیت-4

 248-241والیت فقيه سایه حقيقت عظمی، ص-6
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پس از چند ماه رقابت تنگاتنگ بين نامزدهاي ریاست جمهوري آمریکا، دونالد 

ترامپ از حزب جمهوري خواه و هيالري کلينتون از حزب دموکرات به عنوان 

نامزدهاي نهایی براي تصدي ریاست جمهوري آمریکا انتخاب شدند تا در انتخاباتی 

سنجی هاي انجام شده جنجالی ترین انتخابات ریاست که به زعم رسانه ها و نظر

 . جمهوري در تاریخ آمریکا خواهد بود، به رقابت بپردازند

 

 

ترامپ به دور نهایی راه یافته  ناز اردوگاه جمهوري خواهان، فرد جنجالی همچوکه چرا 

 سابق جمهور  یک زن و همسر رئيس کلينتون، هيالري ها، ی دموکراتو نامزد نهای

 است.شدت گرفته نامزد عليه یکدیگر دو لفظی جنگ اخير هاي ماه در و آمریکاست

هرچند ترامپ تا چندي پيش در بسياري از نظرسنجی هاي انجام شده در داخل آمریکا 

اما نظرسنجی جدیدي که در  از لحاظ اقبال عمومی نسبت به هيالري کلينتون عقب بود،

جمهوري، براي  دهد حمایت از ترامپ در انتخابات ریاست آمریکا انجام شده، نشان می

با کلينتون برابر شده است و این نامزد جنجالی  اولين بار در دو ماه گذشته تقریباً

ن جمهوري خواهان به یک قدمی نامزد دموکرات ها رسيده است و رقابت شانه به شانه بي

 . دو رقيب پيش می رود

دونالد ترامپ منفورترین نامزد در »در گزارشی نوشته بود:  واشنگتون پستروزنامه 

تاریخ انتخابات ریاست جمهوري آمریکاست و اگر به عنوان نامزد قطعی حزب 

وري خواه براي این رقابت انتخاب شود؛ حزب جمهوري خواه بهتر است براي جمه

حفظ منزلت و اعتبار خود از خير ریاست جمهوري آمریکا بگذرد و اجازه ندهد پاي 

 .ترامپ به کاخ سفيد برسد

 

 فاطمه توحيدي
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ن نکته متمایز این دوره از انتخابات ریاست جمهوري آمریکا در بين جمهوري خواها

دست و متحد نبودن اعضاي این حزب در حمایت از نامزد نهایی است که  یک

برخالف ميل خود مجبور به پذیرش او، یعنی ترامپ، شده اند. ترامپ پيشتر تهدید 

کرده بود بود که در صورت عدم تایيد از سوي جمهوري خواهان به طور مستقل در 

این که آراي مردمی را از دست انتخابات شرکت خواهد کرد و جمهوري خواهان براي 

 .ندهند ترامپ را نامزد نهایی اعالم کردند

 

 از خواهان به نظر می رسد، جمهوري 

 تا اميدوارند ترامپ به ناچاري روي

 در سفيد کاخ مقتضيات ریاست 

 تغيير را وي شدنش، انتخاب صورت

چارچوب حکومت بر  به را او و دهد

 درباره وي سخنان. بازگرداند آمریکا 

عالوه بر  آمریکا خارجی سياست

جمهوري خواهان، متحدان خارجی 

این کشور را نيز نگران کرده است و 

آن ها تمایلی به پيروزي ترامپ در 

انتخابات ندارند و موضع گيري هاي 

مقامات غربی عليه ترامپ بيانگر 

 . همين امر است

 

اران ترامپ طرفد ،مردم شاراق از

سرخوردگانی هستند که از وضع اقتصادي 

خوبی بهره مند نبوده و از پدیده مهاجرت 

 محبوبيت از بخشی و ندارند خوشی  دل

ر بين اقشار مختلف جامعه آمریکا د ترامپ

یکی از . به این مسئله ارتباط پيدا می کند

دالیل محبوبيت ترامپ در بين اقشار 

استقالل مالی و عدم مختلف جامعه، 

وابستگی وي به دالرهاي البی صهيونيستی 

و شرکت هاي اقتصادي بزرگ « آیپک»

است که شاید بتواند آمریکا را از زیر بار 

فشارهاي صهيونيست ها در سياست هاي 

 .داخلی و خارجی برهاند
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ترامپ خود بارها گفته است که نيازي به حمایت هاي مالی دیگران ندارد و همين   

مسئله سبب شده است تا البی صهيونيستی و حتی سعودي از کلينتون، رقيب 

ژیم صهيونيستی و ترامپ، حمایت کنند و گزارش هایی منتشر شده است که ر

عربستان سعودي ميليون ها دالر به کمپين انتخاباتی کلينتون کمک کرده اند تا 

وي بتواند در انتخابات بر ترامپ پيروز شود، چرا که آن ها ترامپ را گزینه مطلوبی 

 . براي اجراي برنامه هاي مخربانه منطقه اي و جهانی خود نمی بينند

 

اگرچه نتيجه نظرسنجی ها نشان می دهد که دو رقيب دوشادوش یکدیگر پيش می 

روند، اما آنچه از شواهد و قرائن بر می آید این است که احتماال شانس کلينتون براي 

بر عهده گرفتن سکان هدایت کاخ سفيد بيشتر است. از یک طرف، کلينتون حمایت 

جانبه دموکرات ها را پشت سر خود دارد و اتحادي بين آن ها براي حمایت از همه 

کلينتون وجود دارد، ولی ترامپ از چنين حمایتی برخوردار نيست و برخی از اعضاي 

حزب جمهوري خواه که به ناچار تن به نامزدي ترامپ داده اند گفته اند که به 

د در ریزش آراي ترامپ در انتخابات کلينتون راي خواهند داد و این مسئله می توان

تاثير گذار باشد، چرا که عدم حمایت اعضاي حزب جمهوري خواه در جلب نظر مردم 

 .براي راي دادن به ترامپ نتيجه معکوس خواهد داشت

 

چند دهه انتخابات ریاست جمهوري آمریکا نگاه کنيم، اگر به تاریخ از سوي دیگر، 

متوجه می شویم که نقش البی صهيونيستی در این انتخابات مشهود است و 

بيشتر افرادي در آمریکا رئيس جمهور می شوند که مورد حمایت البی 

صهيونيستی باشند و سرمایه گذاري هاي آن ها بر روي فرد خاص تاثيرگذار است 

 ننده اي در نتيجه انتخابات دارد. و نقش تعيين ک
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در این دوره نيز البی صهيونيستی در 

کنار کلينتون ایستاده و براي پيروزي 

وي در انتخابات آتی تالش می کند و 

ی سعودي هم در آمریکا اخيرا الب

فعال شده و به همراه صهيونيست ها 

از نامزد دموکرات ها حمایت می کند. 

هيالري کلينتون که در دوره اول 

اوباما مسئوليت وزارت خارجه آمریکا 

را برعهده داشت، نقش بارزي در 

بحران هاي منطقه ایفا کرد و خود 

اعتراف کرده است که از جمله 

سيس داعش اقداماتش کمک به تأ

بوده است. همچنين اظهارات جنجالی 

ترامپ عليه مسلمانان و نوع نگاهش 

به ارتباط با متحدان آمریکا سبب 

شده تا وي در عرصه بين المللی هم 

محبوبيت و مقبوليت چندانی نداشته 

 ماه در قرااست آمریکا انتخابات .باشد

پس باید منتظر  شود برگزار نوامبر

  نتيجه آن ماند.

 

 نحوه و برجام درباره ترامپ و کلينتون

 همسو موضوعات برخی در ایران با تعامل

 همسو غير دیگر موارد در و خود حزب با

 هيالري مواضع کنند . می نظر اظهار

 تا برجام قبال در ترامپ دونالد و کلينتون

 است.  حزبی مواضع با همسو زیادي حدود

 و هاگيريموضع در مهم محورهاي یکی از

 نامزد، دو این انتخاباتی هايسخنرانی

 در ایران اسالمی جمهوري موضوع نقش

 يکشورها با آن ايهسته توافق و منطقه

 است . 6+  2

 را خود ترامپ، برخالف هيالري کلينتون

 توافق حامی انتخاباتی هايرقابت طول در

 است . کلينتون داده نشان ایران ايهسته

 سن" در خود خارجی سياست نطق در

 با توانستمی آمریکا که شد مدعی "دیگو

 را ایران ايهسته برنامه نظامی اقدام

 کرد تاکيد حال عين در اما کند؛ متوقف

 باعث توانستمی ایران عليه نظامی اقدام

 و شده منطقه سطح در جنگ گسترش

 بزرگ گرداب یک در را آمریکایی سربازان

 .کند گرفتار خاورميانه در دیگر
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 در ما: کرد اضافه همچنينينتون کل

 ميز پاي به را ایران جنگ، جاي به عوض

 مسيرها تمام نهایت در و آوردیم مذاکره

 آن ايهسته هايطلبیجاه روي به را

 جهان کرد تاکيد ادامه در وي. بستيم

 از نياز صورت در واشينگتن که بداند باید

 ساختن متوقف براي نيز نظامی اقدام

 پاي اگر بویژه کرد؛ خواهد استفاده ایران

 تریننزدیک عنوان به اسرائيل منافع

باشد.  ميان در منطقه در آمریکا متحد

کلينتون در سياست خود درقبال ایران 

  بر فشار توام باتحریم ، تاکيد دارد.

اوباما درباره ایران اختالف نظر  وي با

نقطه ثقل سياست وي ، مهار  دارد.

با محور  منطقه اي ایران و مقابله

مقاومت خواهد بود. وي طرفدار جدي 

از انجا که   بی ثبات سازي ایران است.

وي از پایه گذاران تروریسم تکفيري در 

منطقه است، انتخاب وي جنگ نيابتی 

عليه محور مقاومت و ایران را تشدید می 

کند و شاهد اقدامات وي براي بی ثبات 

 سازي محيط داخلی ایران خواهيم بود.

 تد» مانند اگرچه ترامپ، دونالد قابل،م در

  - خود سابق انتخاباتی رقيب - «کروز

 ایران ايهسته توافق که است نشده مدعی

 پاره خود جمهوري ریاست روز اولين در را

به کرات تاکيد کرده است کرد؛ اما  خواهد

در صورت پيروزي در انتخابات، اصالحاتی 

 اي ایران اعمالرا در متن توافق هسته

خواهد کرد تا ایران مجبور شود تاوان 

تري را در صورت نقض آن سنگين

.ترامپ مانند همه جمهوري خواهان بپردازد

سياست تهاجمی در قبال ایران اتخاذ 

خواهد کرد. ترامپ اولویت خود را بر تهدید 

ایران قرارخواهد داد و از تحریم و فشار به 

عنوان شيوه هاي مکمل استفاده خواهد 

نتخاب ترامپ ، خصومت آمریکا براي ا کرد.

مهار قدرت منطقه اي ایران را آشکارتر می 

 شده مدعی بارها همچنين ترامپسازد. 

 در خود نفوذ افزایش حال در ایران است

 حرفی تاکنون اما است؛ یمن و عراق سوریه،

 زبان به اسد بشار مشروع دولت برکناري از

 از پس است داده وعده وي. است نياورده

 براي نيرو هزار 31 انتخابات، در يروزيپ

 کند .  اعزام منطقه به داعش با مقابله

 



 

 
27 

مق
اه 

یگ
 پا

ب،
طال

ج 
سي

ب
س

رگ
ت ن

ضر
 ح

ت
وم

ا


هم
زد

پان
ره 

ما
 ش

م/
هار

 چ
ال

/س
 

 

  

 دهد اجازه نباید واشينگتن است معتقد نيز کلينتون

 اسرائيل نزدیکی در را خود نفوذ سوریه، در حضور با انایر

 افزایش خواستار ترامپ مانند همچنين وي. دهد افزایش

 شده داعش با مقابله براي عراق و سوریه در آمریکا نقش

  است.

 را خود نظامی حضور باید آمریکا که است معتقد کلينتون

 قدرت خالء که چرا کند؛ حفظ جهان مختلف مناطق در

 مختلف نقاط در جدید قدرتهاي گيريشکل باعث ریکاآم

 آمریکا خروج وي، ادعاي به که همانگونه. شودمی جهان

 شد . داعش گيريشکل باعث عراق از

 

 نامزد، دو هر حال، این با

 اخير موشکی هايآزمایش

 و برجام نقض را ایران

 ملل سازمان هايقطعنامه

 تاکيد چنين هم. انددانسته

 به بيشتر فشار و برخصومت

 سياست مشترک فصل ، ایران

 براي وکلينتون ترامپ هاي

 مهار و رفتار نمودن نرمال

 .است ایران اي منطقه قدرت

 
این درس را به ما تجربه تاریخی برجام 

آموخت که برجام براي کاهش فشار و 

رفع تحریم عليه ایران نيست، بلکه 

مکانيزمی است؛ جهت حفظ فشار و 

تحریم براي ستانده هاي بيشتر از ایران 

و....( تجربه تاریخی برجام 4و3و2)برجام 

به ما اثبات کرد که رونق اقتصادي از 

طریق برجام غيرممکن است و هرگز با 

 اندیشی به دشمن اعتماد نکنيم. سهل

 

 نامزد دو این از یک هر پيروزي در نتيجه

 خواهد برجام اوضاع در متفاوتی تاثير

 هيالري هاي گيري موضع گذاشت. از

 در تغييري که شود می استنباط کلينتون

 نخواهد اتخاذ برجام قبال در امریکا سياست

 عدم و بدعهدي روش همچنان و شد

 استمرار امریکا توسط اتتعهد به پایبندي

 خصوص در ترامپ داشت . مواضع خواهد

 با مخالفتو آن  است شفاف و روشن برجام

 ولیاست  روشن را تکليف و است برجام

 خود اهداف به نيل براي واقع در کلينتون

 کند. اجرایی را منافقانه سياست دارد سعی

 

سخنان دکتر رضا سراج ) عضوهيت علمی -2

 دانشگاه و کارشناس مسائل راهبردي( 

 سایت عماریون  -3 پایگاه بصيرت . -2

 جوان. خبرنگاران باشگاه المللبين گروه-4
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