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بسيج لشگر مخلص خداست که دفتر تشکيل آن را همه مجاهدان از اولين تا »

   امام خمينی    «.آخرین امضاء نموده اند

 خمينیپنجم آذر ماه سال روز تشکيل نهاد بسيج به فرمان حضرت امام 

بسيجی که در هر زمان با درك شرایط و موقعيت انقالب و کشور از هيچ  .است

و حيثيت امروز  ،گونه خدمت و یاری رسانی به نظام و کشور دریغ نمی ورزند

 .در آن بوده است بسيجيانبسيج و حضور همه جانبه  مرهون نظام

و همچنين ، ثر و مخلصانه ی بسيجيان در هشت سال دفاع مقدسؤم حضور

بعد از جنگ در دوران سازندگی و حضور فعاالنه در امداد رسانی هنگام  حضور

که بسيج را منحصر به فرد مهمی ویژگی  اما .مثال زدنی است ،حوادث طبيعی

اصل و  ظبا حف ،در هر ميدانی که احساس نياز شودآن است که  کرده است

ه بخصوص امروز ؛شود میعرصه ميدان ل وارد افعو نگ رپر، قوی ،خود ماهيت

هم ابعادش وسيع تر شده و هم مکرهای دشمن قوی تر گشته که ميدان مبارزه 

و اندیشه های انقالب و اسالم را  هاکه تمام باور یعرصه ی جنگ نرم است.

زندگی اسالمی را به مخاطره انداخته و سبک نشانه گرفته که از یک سو حيات 

 ،ی در از بين بردن پيشرفت ایران اسالمیاز سوی دیگر با مانع تراشی بسيار سع

 .و به تبع آن نااميدی ملت به خصوص نسل جوان را دارند

تر به نظر می رسد  فعالبنابراین حضور بسيجيان در این ميدان هم حياتی و هم 

مقام معظم رهبری . دقيق را طلب می کند یکه بصيرت خاص و دشمن شناس

 شاره کرده و می فرمایند:به این موضوع حساس ا امام خامنه ای

خواهم عرض کنم: جوانان عزیز! بسيجيان عزیز! هر جاى کشور که من مى"

روز زیاد کنيد. نگذارید بعضى از نيازهاى مادى و هستيد، این بصيرت را روزبه

بصيرتها را بگيرد. بصيرتتان را حفظ کنيد و دشمنتان را  یمسائل کوچک، جلو

 31/8/2312". بشناسيد

 بنابراین بسيجيان باید سطح دانش و بينش سياسی خود را باال ببرند و با حضور

به موقع خود در تمام صحنه ها و با ایثار و از خودگذشتگی توطئه  مخلصانه و

هلل این انقالب را با رهبری شایسته امام ءتا ان شا های دشمنان را خنثی کنند

 واحنا فداه برسانند.به دست صاحب اصلی حضرت ولی عصر ار خامنه ای
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 حجت االسالم محمد شفيع قهرماني

به اهداف خاص ابی قصد دستي با در برخی رسانه ها مطرح گردیده و یکی از مسایلی که اخيراً

 ،با عمر سعد در شب عاشورا مذاکره امام حسين ، قضيه مطرح کردنسياسی خود می باشند

 با عمر سعد ملعون است. دست دادن حضرت و

 رخ داده یا نه؟ له ای واقعاًئآیا چنين مسسؤالی که در ابتدای امر به ذهن می رسد این است که 

 

رخ نداده اصالً چنين اتفاقی روشن می سازد که نگاهی به تاریخ صحيح واقعه کربال 

 عصر تاسوعا از برادرشان حضرت ابالفضل ا که حضرت سيد الشهدارچاست؛ 

 با و راز و نياز فرصتی بگيرند برای مناجات که از دشمن مهلت و درخواست کردند

به دشمن بگو برادرم حسين گفته  فرمودند:به ایشان  و ؛شب عاشورا خداوند متعال در

 راوی حال و. کند ست حضرت موافقت میاین درخوا بانيز دشمن . "لوهالصَّ بُّحِی اُنّاِ"

ولهم دوى کدوى ": کند گونه نقل می در شب عاشورا این یارانش را و هوای حضرت

چون  نياز آنها هم راز و که صدای مناجات و "النحل ما بين راکع و ساجد و قائم و قاعد

 سجود و در حال رکوع و ماًدائ پر زدن زنبور عسل هنگام رفتن به کندو بوده و بال و

آن شب با  سيدالشهداحضرت این واقعه نشان می دهد که  .قعود بودند قيام و

 عمر سعد خبيث! دشمن خدا، خداوند متعال  مذاکره داشتند نه با

 
چنانچه خود در فرمایشی زیبا دشمن دست ندادند.  با ابداً حضرتاز سوی دیگر، 

اعطيکُم بِيَدی اِعطاء الذَّليل و ال افرُّ مِنُکم فِرار ال وَاهلل اِنّی ال  "خطاب به دشمن فرمودند: 

ن بردگان از شما فرار چونا خدا قسم من دست ذلت به  شما نخواهم داد وه ب "العبيد

 نخواهم کرد.
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اگر عنایتی در فرمایش حضرت داشته باشيم می بينيم که آن امام عزیز دست دادن به 

ی خود در جای دیگری ندای رسا دانند و اری میخو دشمن را برای خویش نوعی ذلت و

 را سر می دهند. "هيهات منّا الذِّله"

 

اینجاست که مقام معظم  و

به تبعيت از پير مراد  رهبری

 خویش مرحوم امام امت

آمریکا شيطان بزرگ  ": فرمودند

است که برخی تالش دارند او را به 

عنوان فرشته نجات بزرگ معرفی 

 :همين دليل فرمودندبه  و "کنند

مذاکره با آمریکا فقط در مورد "

 "مسائل هسته ای است وال غير.

پيام  ،النمسؤ است همه ما و اميد

عزت خواهی حضرت سيد 

فرا  تمام وجود را با الشهدا

در تبعيت از حسين  گرفته و

 زمانمان امام خامنه ای عزیز

 غفلت نکنيم.  لحظه ای کوتاهی و

شخص با طرف دست دادن  ناگفته نماند که

مقابل این پيام را به دنبال دارد که فرد به طرف 

با زبان بی زبانی می گوید من  مقابل خود

 و قطعاً  ،مهمکار توأ هم فکر و همدست تو و

دشمن نابکار دست  با حضرت سيد الشهدا

باورش با  چرا که اندیشه و ؛همکاری نداده است

نه،  ؛عزت آفرین قرآن عجين شده آیات نورانی و

بلکه خود قرآن ناطق است که طبق فرموده قرآن 

 مجيد دست دشمن خدا که آغشته به ظلم و

باب  ستم بندگان خداست باید قطع شود که از

هر دو  "بتَ وَ  ب  هَی لَبِدا اَت یَ بَّتَ" نمونه فرمود:

 اد!دست ابو لهب بریده ب

سردمداران ر که مصادیق ابولهب در عصر حاض

جنایتکار آمریکا و اسرائيل و... از جمله اوباما، 

نتانياهو و... می باشند که این آیه در مورد آن ها 

 توانيم بگویيم هر دو دست میتطبيق می کند و 

خون مظلومين ه چرا که آغشته ب !اوباما بریده باد

، سوریه، شيعيان مظلوم در عراق عالم خصوصاً

 .پاکستان و... است، یمن، بحرین، لبنان

 

 و ،ن محورآرلذا یک مسلمان ق

شيعه صدیق حضرت ابی 

کسی است که دست   عبداهلل

را قطع شيطان بزرگ  این دشمن و

 کند نه اینکه با او دست دهد!
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عنوان راهبرد شيعه در زیارت عاشورا، به

، رد با دوستان و دشمنان اهل بيتبرخو

که همان بحث  خود را دارد ویژگی خاص

در زیارت عاشورا آنچه است.  "تولی و تبری"

نسبت به  "لعن" ،کنيم بسيار مالحظه می

نسبت به گروهی دیگر  "سالم"گروهی و 

البته تعداد لعن ها در این زیارت نسبت  است.

مل أم ها بيشتر است که این هم جای تبه سال

 بدان اشاره می کنيم. ، و در ادامه دار

 ةًمَّاُ اهللُ  نَعَلَ فَ ": در زیارت عاشورا می خوانيم

یعنی همان  "ورالجَ  وَ لمِظُّال ساسَت اَسَسَّاَ

 "اول ظالم ظلم"قوانينی که مقدمات اصول و 

هرچند که ممکن است به  را به وجود آورد،

اما ریشه ی  ،ظاهر منطقی جلوه نماید

اعتقادات و باورهای مردم نسبت به اهل بيت 

يت در می سوازند تا اولين ظلم به اهل ب را

حق والیت به یغما رود و  سقيفه رقم زند،

اگر کسی  سيلی بخورد. دختر رسول خدا

محصول  بگوید شهادت اباعبد اهلل الحسين

شناسی  دشمندر  هجری بود، 62عاشورای 

هجری که  22زیرا از سال  ،ضعيف است

 62سال  تا ،از دنيا رفتند پيامبر اکرم

نظر  از سال حلقة مفقوده را 52هجری، 

 محسنن آنان که کشته شد و، انداخته است

تيــر به اصغـــر "تماشا کردند؛ سنــد  را

 .امضا کـردنـد  "زدن
 

 خوانيم:میدیگر از عاشورا فرازی  در

اباسفيان در " معاویه... ن اباسفيان ولعَوَ"

هجری نقش  62حادثة عاشورای 

شيعة  ،اما با این عبارت، ندارد یمستقيم

جبهه  هم بصير آگاه می فهمد که باید

هم جبهه پيش و  های پشت سر را ببيند

که صدام دیروز و داعش امروز  ،رو را

همه ی آنها زیر پرچم آمریکا به وجود 

 و .آمده و تقویت و حمایت شده اند

را  امروز شيعه باید بتواند افق های دور

ببيند تا بتواند زمينه ساز ظهور 

 .شود موعود
 

 عادله رنجبر
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ه به دو جملدر لعن های زیارت عاشورا 

 برمی خوریم:

 ت وَمَلجَ اَ ت وَجَسرَاَ ةًمَّاُ اهللُ نَعَلَوَ-2

 کتالِقِت لِبَقَّنَتَ

 ينِمکِالتَّبِ مهُلَ ینَدِهِّمَالمُ اهللُ نَعَلَوَ-2

 مکُ تالِن قِمِ

بر کسانی که اسبها را زین  لعنت خدا"

گرفتند به و سبقت  و لگام زدند کردند

لعنت خدا بر کسانی که --کشتن تو

 "شهادت تو بودند زمينه ساز

 

یا دهنه بزند  کسی در سپاه دشمن فقط اسبی زین کند و این عبارت نشان می دهد اگر

و روز قيامت گرفتار عذاب  در زمرۀ دشمن به حساب می آید قطعاً ، و حتی کمتر از آن

آن بقيه همه ضاللت و  بيشتر وجود ندارد و غير ازخواهد بود. چرا که یک راه مستقيم 

 .حد وسطی نداریم، گمراهی است

گناهان  جزء"فروختن اسلحه به کفار"آنقدر دشمن شناسی در اسالم اهميت دارد که 

یا استفاده از ابزاری که باعث تقویت جبهه ی کفار باشد چه ؛ کبيره شمرده شده است

خرید " عد اقتصادی همچونو چه در بُ "اهوارهم" عد روانی و تبليغاتی همچوندر بُ

امروزه اگر کسی یک ریال به اسرائيل و امریکا کمک . "کاالهای صهيونيستی و آمریکایی

 .است "اسرجت و الجمت"کند مصداق 
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طرح حذف  کهرسد نظر میامروزه به 

با استفاده از « مرگ بر آمریکا»شعار 

ناك ـ از خاطرات مرده و موارد شبهه

 سوی هر کس و یا گروهی که باشد ـ

مغایر با اهداف انقالب اسالمی است؛ 

ها هر روز از روزهای زیرا آمریکایی

قبل بر دشمنی خود با پيشرفت 

اهداف انقالب اصرار ورزیده و از 

شمنی آشکار با انقالب د اظهار

 .ابایی ندارند های آنموفقيت و

 

 ،راه و البته گروههایی هستند که در ميانه ی

از مسير حق برگشته و به هر بهانه ای وارد 

 بنَ رَمَعُ اهللُ نَعَلَوَ". جبهه ی باطل می شوند

باید از عمر سعد که  " مراًشِ اهللُ نَعَلَوَ عد سَ

ود و ب روزی همبازی و همراه امام حسين

ـ قریب  از شمر که شانه به شانه حسين

ماه ـ در جنگ صفين جنگيده و امتياز  21به 

 جانبازی را در سپاه اميرالمؤمنين علی

کسب کرده، به دليل گرایش به زرق و برق 

گشایی در برخورد با دنيا و لجاجت و عقده

  .با ذکر نام و عنوان یاد کرد اهل بيت

 

وقتی امان نامه  .است عباسحضرت  دشمن شناس واقعی امام شناس ونمونه 

تازه  که همه را متحير کرد. شمر ملعون دادجواب دندان شکنی به ، برایش آوردند

شما  خطاب به اصحاب فرمود بيعت را از اهللوقتی اباعبد در شب عاشورا

 لذا امام صادق بود.حضرت ایشان ، اولين نفری که اظهار ارادت کرد ،برداشتم

 ...«لب االیمانصُ البصيرۀ و کان عمنا العباس نافذُ »فرمود:
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، گاهی در جبهه مخالفين انقالب

 خانواده و تيره و تبار بهها با بعضی

وارد  عرصه مبارزه با انقالب و اهداف آن

شوند. راهبرد زیارت عاشورا این است می

ها نيز باید صریح که نام این خاندان

نيروهای خودی از نفوذ و  افشا شود تا

اوصاف  آسيب آنها در امان باشند، حتی

خواری، جگرخواری مثل ویژه ننگين آنها

 :ام بردن و... را باید

 "َ  نَعَلَروان وَمَ آلُ وَ زیاد   آلُاهلُل  نَعَلَو 

به... آل ابی سفيان و قاطِ ةَيَّمَنی اُبَ اهللُ

 "آل مروان... و ابن اکله االکباد

ها را در مسير مبارزه با قبيل خانواده این

اندازی آنها انقالب اسالمی ایران و دست

های اقتصادی کشور در به گلوگاه

توان به عيان رسيدن به اهداف شوم می

 مشاهده کرد. 

 

در نتيجه آنچه از بحث دشمن شناسی 

 زیارت عاشورا برای ما ملموس است اینکه

ما نه تنها در دوست شناسی و  کنيماذعان 

نگر و احساساتی و اسير ظاهر یشناسدشمن

جوّ و شایعات نيستيم، بلکه کاماًل با بصيرت 

کنيم. لذا ابتدا نه یزید و امور را تعقيب می

شمر، بلکه بنيانگذاران جریان انحرافی و 

و ظلم را  ،کنيمگذاران ظلم را لعنت میپایه

نيز صرفاً در کشتن، ترور یا قتل عام 

دور  ،تربزرگ مِگویيم: ظلبينيم، بلکه مینمی

ای خالفت و کردن شما از مقام و رتبه

حکومت است که خدا آن را برای شما قرار 

داده است و نه برای جهال و ظالمين. و در 

دور از رحمت ، و کنيمی آخر لعنت میدرجه

اقدام به جنگ که کسانی را  شناسيممی

کردند. و نه تنها آنان را، بلکه هر کس یا 

ان کمک کرده است. و اعالم جریانی که به آن

الی یوم "کنيم و با بيان برائت از آنان می

گيری، کنيم که این موضعاذعان می "القيامة

ه از فقط مخصوص یک حادثه در یک بره

 است که:تاریخ نيست، بلکه هميشگی 

 ."کل یوم عاشورا و کل ارض کربال"
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 اصلی ریشه امروز، اسرایيل همان یهودیان، که است مطلب این نشانگر خوبی به تاریخ

 خود، زمان پيامبر که طوری به اند بوده خود منافع و سلطه دنبال به هميشه تروریسم،

 نفوذ وی طرفداران در و کرده تبدیل تاریخ االثر مفقود پيامبر به را عيسی حضرت

  هدفش و او دین و الزمان آخر پيامبر اوصاف با  تورات، کتاب در چون و کردند

 عليه تهدید آخرین با مقابله برای راهی و برنامه دنبال به اینک داشتند، کاملی اطالعات

  .گشتند خود

 شده طراحی مرحله 2 در توان می را تاریخ طلب منفعت گروه این برنامه کلی طور به

 :کرد عنوان

 

 

 

 حکيمه شعبانی

 

 الزمان آخر پيامبر ظهور بر مبني اطالعات بردن بين از-1

 پيامبر چهره و جسمی کامل، ویژگی و وضوح به تورات کتاب که این وجود با حتی

 کارشان این کردند. ولی تحریف را آن یهودیان اما بود، کرده معرفی را آخرالزمان

 مردم همه کلی طور به که شود، چرا پيامبر شناخت و معرفی مانع نتوانست هم

 آن کتاب، مانع بردن بين از با فقط که نبود چيزی و داشتند اطالع ایشان اوصاف از

 شد.
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 یهود فعاليت اصلي قدس، محور به رسيدن از جلوگيري جهت موانع ایجاد -3

بود،  سرزمينها تمام از کاروانيان آمد و رفت جهت مرکز ترینمهم قدس که آنجا از

 یهود که باشد اسالمی فرهنگ و حکومت ای اشاعه برای مکان بهترین می توانست

 ها افکنی تفرقه و ها مخالفت اعالم برای آنجا از و کرد می مخالفت آن با شدت به

 .نمود می استفاده

 آن طرفداران تطميع و تهدید و اسالمي حكومت در نفوذ-9

 مسلمين اقشار ميان اختالف و نفاق ایجاد به تروریستی سازمان این اقدامات دیگر از

 در خصوص به جا همه در وضوح به امروز تا افکنی اختالف این که برد نام می توان

 .شود می مشاهده کشورمان در اخير سالهای

 

 ایشان قتل نقشه ترورشخصيت پيامبرو -2

 دادن جلوه حقير و فقير و پيامبر شخصيتی ترور سازمان، این اقدامات دیگر از

 پيامبر با ازدواج هنگام به خدیجه حضرت کردن مسخره و تهدید و ایشان

 .دارد می بيان را آن صراحت به تاریخ که برد نام می توان
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 با یهود صریح و اصلی دشمنی اما

 مدینه به ایشان ورود ، باپيامبر

 و اسالم ابتدای در چند هر .شد آغاز

 حکومت به ای قبيله نظام تغيير

 طی یهودیان، و پيامبر اسالمی، ميان

 احترام آنها حقوق به ای، نامه عهد

 زمان مرور به اما بود شده گذاشته

 را اسالمی نظام وجود یهودیان که

 خود منافع با معارض مدینه در

 و مشرکان با دیدند، همکاری

 سازمان این .کردند آغاز را منافقان

 و والدت از مانع نتوانست آنکه از بعد

 به شود، شروع پيامبر رسالت

 تهاجم و پيامبر شخصيتی ترور

قبيل  از مطالبی و بيان ایشان روانی

 ارزش ، بیپيامبر بودن سواد بی

 و ایشان، ترسيدن بعثت دادن جلوه

 جبرئيل، به نسبت داشتن تردید

 .نمود ...کذب بودن 

 

 متوجه تامل اندك با عاقل انسان

یهود،  سازمان که شد خواهد

 حضرت که سرطانی غده همان

 معرفی بزرگ شيطان را آن امام

 زمان تروریسم نمودند، همان

 رسيدن برای که است پيامبر

 خود طلبانه سلطه اهداف به

 را شد، منجی آخرالزمان حاضر

 برای .کند خود طلبی دنيا فدای

 زنان کشتن بزرگی شيطان چنين

 نقاشی آميزی کودکان، رنگ و

 از را آن که است تاریخی صفحه

 ، طراحیپيامبر والدت از قبل

 .کرد

 . اسرائيل اهلل ولعن
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یکی از حوادث مهم تاریخی که بسيار محل 

بحث و گفتگوی کارشناسان اعم از مخالفان 

و موافق در طول تاریخ بوده است، ماجرای 

با معاویه بن ابوسفيان  صلح امام حسن

بوده است. و با توجه به این که در زمان 

حاضر، عده ای شرایط ایران امروز را با 

شرایط زمان آن حضرت مقایسه و تطبيق 

می دهند، در این نوشتار سعی بر این داریم 

به علل و عوامل این صلح را مورد بررسی 

 قرار دهيم. 

 عبارتند از: عوامل صلح امام حسن
 

 سعيده رحمانيان

 خطر دشمن خارجي-3

از نظر سياست خارجى آن روز، جنگ  

داخلى مسلمانان به سود جهان اسالم 

نبود؛ زیرا امپراتورى روم شرقى که 

هاى سختى از اسالم خورده بود، ضربه

همواره مترصد فرصت مناسبى بود تا 

اى بر پيکر ضربه موثر و تالفى جویانه

اسالم وارد کند و خود را از نفوذ اسالم 

 ده سازد.آسو
 

 نبود سپاه منسجم -1

 بقيه ریشه نوعی به که عاملی ترینمهم 

 و منسجم سپاه نبود باشد، تواندمی دالیل

 .است بوده معرفت با و وفادار یارانی

 وفادار و منسجم سپاه نبود عبارتی، به 

 شيعيان کشتار و امام شکست برای را زمينه

 هم خارجی دشمن طرفی از کرد؛می فراهم

صدد انتقام از مسلمين بود، از این  در که

اوضاع به نفع خودش و نابودی مسلمين 

داند که چه اتفاقی کرد و خدا میاستفاده می

 2افتاد.می

 

 حفظ جان شيعه -2

 کردمنمی مصالحه معاویه با من اگر 

 نبود؛ زمين روى بر ما شيعيان از احدى

 2!شدمی کشته کهاین مگر
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را باید در  صلح امام حسن :نکته اول 

گفتمان مقاومت دید. صلح حسنی نرمش 

ای برای شکل گيری یک نهضت قهرمانانه

نعطاف جبهه حق . اضد استکباری بود

برای خيز مجدد عليه جبهه باطل توجيه 

دارد. این تعریف از صلح با پذیرفتن 

جنایتکاری همچون آمریکا به عنوان 

س هرم نظم أر در قرار دادن آن وکدخدا 

بلکه  ،نوین جهانی نه نرمش قهرمانانه

 دانست. پذیرفتن ذلت

 

نيز تشتت بين مردم و تصور عدم  دوم

ی مقاومت مقابل همراهی امت اسالمی برا

که مردم ما اهل  زیاده خواهی هاست

مقاومت و ایستادگی هستند؛ ممکن است 

ک جریان سياسی از مقاومت با تعریف ی

مخالف باشند اما هویت تاریخی و دینی 

این مردم گواه است که در بزنگاه ها، 

 غيرت و عزت و غرور خود را فدای نان و

 .معيشت نکردند

 نيز خيانت اطرافيان امام حسن سوم

لفه نيز مصداقی برای امروز ؤبود که این م

ندارد و حداقل مردم ما چنين باوری از 

مسئولين خود نداشته و ندارند. مردم تيم 

مذاکره کننده را با غيرت و امين و شجاع 

و متدین می شناسند و دولت محترم را 

 .هم خائن نمی دانند

 

 

آیا در چنين شرائطى، شخصى مثل امام 

که رسالت حفظ اساس اسالمى  حسن

را به عهده داشت، جز این راهى داشت که 

با قبول صلح، این خطر بزرگ را از جهان 

که به قيمت فشار اسالم دفع کند، ولو آن

هاى دوستان کوته بين روحى و سرزنش

 تمام شود؟

و البته عده ای سعی داشتند با تطبيق 

ایران اسالمی با شرایط امام  شرایط امروز

و در ادامه  سعی در توجيه صلح حسن

که  رابطه بين ایران و آمریکا داشته باشند

 در این رابطه نکاتی قابل توجه است.

 

سه دليل عمده برای  اهل تاریخ :نکته دوم

قدرت  :برشمردند صلح امام حسن

ت نيروی داخلی و تشتت بين قلِّ؛ دشمن

 .اطرافيانخودی ها و خيانت 

لفه امروز ؤکداميک از این سه م و حال

ی تکرار حاکم است که باید صلح حسن

آیا طرف غربی را قدرت مطلق و  ؟؟شود

برتر در مقابل جمهوری اسالمی پنداشتيم؟ 

 خود آمریکایی ها چنين باوری ندارند.
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پيش فرض اول: مذاكره كليد -1

 حل مشكالت داخلي ایران

نخستين پيش فرض چنين بحثی ،  

بر مبنای این تصور عاميانه قرار دارد 

که مذاکره و رابطه با امریکا، حل 

رفع  "کليد"المسائل و یا همان 

مشکالت کشور به ویژه مشکالت 

اقتصادی و معيشتی است. نگاهی به 

برخی از ضررهای متعددی که رهبر 

انقالب بدان اشاره کردند، بهتر می 

اشتباه و معيوب مدافعان تواند منطق 

 :مذاکره را نشان دهد

 

که حاميان  یو اما پيش فرض های اشتباه

است  مرتکب شدند آن مذاکره ایران با امریکا

مبنای دفاع از مذاکره و رابطه با امریکا،  که

 بر دو پيش فرض القایی بنا نهاده شده است.

دو پيش فرضی که رهبر انقالب، بارها و  

بارها و به خصوص در بيانات اخير خود بر 

آن دست گذاشتند و بدان پاسخ دادند. به 

ی توان گفت، کليدی ترین طوری که م

بخش بيانات رهبر انقالب بر همين موضوع، 

 بيهودگی ذاتی مذاکره با امریکایعنی تبيين 

اختصاص  منفعت نداشتن این مذاکرهو 

 .داشت

 

 چرا مذاكره با آمریكا نفعي ندارد؟

ت. به جهان(، تقابلی فرهنگی ـ تمدنی استقابل آمریکا با ایران )و البته سایر کشورهای 

الش کشيدن هویت مذهبی و اخالقی جامعه ایران و نفوذ فرهنگ سکوالر و آمریکایی در چ

 .دیگر نگرانی ایرانيان از خطر سازش و مصالحه با آمریکاست کشور )نفوذ فرهنگی(

، این شاید مهم ترین جمله رهبر معظم انقالب در دیدار "مذاکره با آمریکا نفعی ندارد"

 .اخير ایشان با فرماندهان و کارکنان نيروی دریایی سپاه پاسداران بود
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  ایرانيان، القای ناکارایی گفتمان مقاومت در بين ملتهای اميدوار شکستن غرور ملی

 به ایران و احيای هژمونی امریکا بعنوان تنها ابرقدرت دنيا

  مذاکره و رابطه دليلی بر عقب نشينی ایران و موفقيت سياست های تهاجمی امریکا

 عليه ایران و همچنين تثبيت ابرقدرتی آمریکا و نظام تک قطبی

و امنيتی روی  اقتصادی فرهنگی، که در ابعاد مختلف سياسی، یعنی نفوذ مذاکره

 داد.خواهد 

 

پيش فرض دوم: مذاكره با -2

آمریكا، هم تراز مذاكره با دیگر 

 كشورها

پيش فرض دیگر حامالن پروژه مذاکره، 

آن است که مذاکره و در نتيجه رابطه 

با ایاالت متحده آمریکا، تفاوت و 

تباینی با مذاکره با دیگر کشورها به 

خصوص قدرت های بزرگ جهانی 

 استکباری ماهيتی آمریکا اگر ندارد و 

 حتی و فرانسه روسيه، بریتانيا، دارد،

 ملی نافعم عليه مقاطعی در نيز چين

 حال در حتی و اند کرده عمل ایران،

 نظامی، های دخالت با نيز حاضر

فعالی عليه  نقش رهنگی،ف و سياسی

سياست های جمهوری اسالمی در 

 .منطقه و جهان دارند

 

خصومت آمریکا با ایران و نيز جمهوری  اما

وجهی  اسالمی دارای ماهيتی ذاتی و چند

 :است

اول آنکه، اختالف ارزش ها و ایدئولوژی دو 

نظام، عامل تشدیدکننده تنش و دشمنی 

 ایاالت متحده با جمهوری اسالمی است. 

نشان  نگاهی به آرا و افکار حضرت امام

می دهد که از دیدگاه ایشان، دولت 

استکباری امریکا مصداقی روشن از ترکيب 

 سه گانه قوای جاهله هستند. اشاره امام

شيطان اکبر بودن آمریکا )غلبه قوه  به

شيطنت(، سلطه جویی و استعمارگری 

امریکا )غلبه قوه غضبيه( و اباحی گری و 

اشاعه فحشا در جهان به سردمداری این 

دولت )غلبه قوه شهویه( در جای جای کالم 

ایشان، مویدی بر چنين برداشتی از دیدگاه 

 .سياسی ایشان است
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پيش فرض سوم: دشمني ایران -3

 با آمریكا، نه بالعكس

افرادی سعی در القا این موضوع دارند که 

بگویند علت این همه خصومت، 

ست. در این "دشمنی ایران با آمریکا"

گزاره، ریشه دشمنی و خصومت دو 

کشور، یعنی اقدامات عداوت جویانه و 

مرداد  28کينه توزانه آمریکا  از کودتای 

گرفته تا اکنون به طور عامدانه نادیده 

می شود که البته با مراجعه به تاریخ نه 

چندان دور و محاسبات سر انگشتی 

موردهای بسيار متعددی از این خيانت 

ها و دشمنی ها و کينه های تمام 

ناشدنی خواهيم یافت والبته جای تعجب 

است چرا بعضی ها نمی خواهند 

 ببينند؟!!!

 

بر همين اساس است که رهبر انقالب 

های ی سياستدر جایگاه تعيين کننده

یده ای اصلی نظام، در صورت وجود فا

برای این رابطه، به صراحت، اعالم 

کرده اند حتی خود پيشاهنگ برقراری 

 رابطه خواهند شد: 

 مفيد آمریکا با رابطه که روزى آن» 

 را رابطه بگوید که کسى اول باشد،

  «.هستم بنده خود بکنند، ایجاد

بيانات رهبر انقالب در حرم رضوی، 

2/2/88 

 

و مقایسه ی آن با  حسن مو در پایان می توان به این جمع بندی رسيد که صلح اما

 شرایط فعلی قياس کامال اشتباهی است که همه ی ما باید بدان بصيرت داشته باشيم.

 از نقل به/223ص/پيشوایی مهدی، پيشوایان سيره -2

 مالکی صباغ ابن/االئمه معرفه فی المهمه الفصول و مفيد/االرشاد

 2/ ص22جربی / ع تراث احياء دار/مجلسی عالمه/األنوار بحار -2
 پی نوشت ها:
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به ریاست محترم جمهوری کشور، چند نکته قابل تأمل  در نامه مقام معظم رهبری

وجود دارد که توجه به این نکات، در تحليل مسائل هسته ای کمک می کند. نکاتی که 

 مقام معظم رهبری به آن ها اشاره فرموده اند عبارتست از:

 

 د دولت امریكا با جمهوري اسالمي ایران:سوابق دشمني و عنا-1

ایشان با اشاره به سابقه لجاجت و عناد کشور و دولتمردان امریکا در نامه به جناب آقای 

 روحانی نوشتند:

اید ی چند دهه حضور در متن مسائل جمهوری اسالمی، طبعاً دانستهجنابعالی با سابقه

ی دیگری، در برابر ای و نه در هيچ مسئلههستهی که دولت ایاالت آمریکا، در قضيّه

ایران رویکردی جز خصومت و اخالل در پيش نگرفته است و در آینده هم بعيد است جز 

جمهور آمریکا در دو نامه به اینجانب مبنی بر اینکه اظهارات رئيس. این روش عمل کند

های داخلی و اش از فتنهقصد براندازیِ جمهوری اسالمی را ندارد، خيلی زود با طرفداری

کمک مالی به معارضان جمهوری اسالمی، خالف واقع از آب درآمد و تهدیدهای صریح 

 عليه مبسوطی کيفرخواست به می تواند که–ای ی نظامی و حتّی هستهوی به حمله

. برداشت آمریکا سران واقعی نيّت از پرده –شود منتهی المللیبين هایدادگاه در وی

 می دهند تشخيص به وضوح ملّتها، از بسياری عمومی افکار و عالَم سياسی نظرانصاحب

ایران است که  اسالمی جمهوری هویّت و ماهيّت نشدنی،تمام خصومت این عامل که

 برخاسته از انقالب اسالمی است.

 

 سميرا رحمانيان
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به این که  همچنين ایشان با اشاره

امریکا هرگز نمی تواند دست از 

دشمنی خود با ما بردارد علت ادامه 

 دشمنی ها را چنين برشمرده اند:

ایستادگی بر مواضع بر حقّ اسالمی 

در مخالفت با نظام سلطه و استکبار، 

طلبی و ایستادگی در برابر زیاده

اندازی به مّلتهای ضعيف، دست

افشای حمایت آمریکا از 

های قرون وسطائی و وریدیکتات

سرکوب ملّتهای مستقل، دفاع 

های وقفه از ملّت فلسطين و گروهبی

مقاومت ميهنی، فریاد منطقی و 

دنياپسند بر سر رژیم غاصب 

ای را صهيونيست، قلمهای عمده

دهند که دشمنی رژیم  تشکيل می

ی آمریکا را بر ضّد ایاالت متّحده

جمهوری اسالمی، برای آنان 

ناپذیر کرده است؛ و این اجتناب

دشمنی تا هنگامی که جمهوری 

اسالمی با قدرت درونی و پایدار 

خود، آنان را مأیوس کند ادامه 

 .خواهد داشت

 كاري دولت امریكا فریب -2

مقام معظم رهبری در ادامه نامه، با توجه 

فریبکاری و نيرنگ بازی دولت  دادن به

امریکا در مذاکرات هسته ای و نقض عهدها و 

 همراهی با رژیم غاصب صهيونيست فرمودند:

چگونگی رفتار و گفتار دولت آمریکا در 

ای و مذاکرات طوالنی و ی هستهمسئله

آور آن، نشان داد که این نيز یکی از مالل

ا ی دشمنی عنادآميز آنان بهای زنجيرهحلقه

کاری آنان در جمهوری اسالمی است. فریب

ی آنان که با دوگانگی ميان اظهارات اوّليّه

ی مستقيم از سوی ایران نيّت قبول مذاکره

شد، با نقض عهدهای مکرّر آنان در  انجام می

ساله و همراهی آنان با  طول مذاکرات دو

های رژیم صهيونيستی و دیپلماسی خواسته

رابطه با دولتها و ی آنان در زورگویانه

مؤسّسات اروپاییِ دخيل در مذاکرات، همه 

ی آن است که ورود دهندهنشان

ای، ی آمریکا در مذاکرات هستهکارانهفریب

فصل عادالنه، که با غرض  و نه با نيّت حل

ی ی خود دربارهپيشبرد هدفهای خصمانه

 .جمهوری اسالمی صورت گرفته است
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ها و عدم وضع تحریم ایشان مثل هميشه تاکيد بر حفظ اقتدار نظام و لغو همه تحریم 

 جدید فرمودند:

ی از آنجا که پذیرش مذاکرات از سوی ایران اساساً با هدف لغو تحریمهای ظالمانه

اقتصادی و مالی صورت گرفته است و اجرائی شدن آن در برجام به بعد از اقدامهای 

های قوی و کافی برای جلوگيری از تخلّف ایران موکول گردیده، الزم است تضمين

جمهور آمریکا و ی آن اعالم کتبی رئيسفهای مقابل، تدارك شود، که از جملهطر

جمهور ی اروپا و رئيسدر اعالم اتّحادیه. ی اروپا مبنی بر لغو تحریمها استاتّحادیه

کلّی برداشته شده است. هرگونه اظهاری ه آمریکا، باید تصریح شود که این تحریمها ب

 .ی نقض برجام استمنزلها باقی خواهد ماند، بهکه ساختار تحریمهمبنی بر این

 

ساله، وضع هرگونه تحریم در هر سطح و به هر ی هشتدر سراسر دوره ثانياً:

ی تروریسم و حقوق بشر( های تکراری و خودساختهای )از جمله بهانهبهانه

توسّط هر یک از کشورهای طرف مذاکرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و 

هد و ی مجلس، اقدامهای الزم را انجام دمصوّبه 3دولت موظّف است طبق بند 

 .فعّاليّتهای برجام را متوقّف کند

در پایان ایشان همچنان بر این مساله تأکيد نمودند که جمهوری اسالمی با عزم 

راسخ به دنبال عزت بخشی روزافزون نظام می باشد و در این راه لحظه ای آرام 

 نخواهد نشست.

 

 حفظ اقتدار نظام -3
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حضور ایران در سوریه به چه دليلی می 

 باشد؟؟

این سوالی است که شاید خيلی ها در 

ذهن داشته باشند که باید اینگونه پاسخ 

 در دمشق با تهران روابطداد با توجه به 

 کیاستراتژ منافعاساس  بر خیتار طول

 قدرت کردن یخنث سویی از مشترك،

و  انهيمرخاو در لياسرائ و متحده االتیا

 برابر در موازنه جادیا از سوی دیگر

 .دارند هيتک هم به عرب، معاند یهادولت

 

 رانیا یبرا کیاستراتژ یایمزا هیسور

 به کیاستراتژ دروازه: جمله از دارد

 قدرت برابر در یسد عرب، جهان یسو

 همه از مهمتر دیشا و لياسرائ و کایآمر

 به یدسترس یبرا مهم یارتباط پل کی

 معظم مقام.. است لبنان اهللحزب

 یاخامنه اهللتیآ حضرت یرهبر

 از یمهم بخش هیسور میرژ است معتقد

 خط و لياسرائ برابر در مقاومت محور»

 .«کاستیآمر با رانیا مبارزه مقدم

 

 ه،یسور.  کرد ترمحکم را هیسور و رانیا نيب یهایهمکار عراق و رانیا نيب جنگ

 انيم اتفاق از بهتر یريگبهره یبرا و کرد تیحما عراق با جنگ انیجر در را رانیا

 .کند برقرار رانیا با یکینزد اتحاد کرد تالش هیسور لبنان، اهللحزب و رانیا

. کنندیم دفاع یخارج داتیتهد مقابل در هیسور منافع از اهللحزب و رانیااز سویی 

 نیا. بود دیتهد کی مثابه به هیسور میرژ یبرا 2223 سال در عراق به کایآمر حمله

. است کشور نیا در میرژ رييتغ کا،یآمر یبعد یاحتمال هدف که کردیم تصور میرژ

 زين خود یبرا یروزيپ کی 2226 سال در را لياسرائ و لبنان اهللحزب جنگ ، دمشق

 .کردیم یتلق

 فاطمه توحيدی
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 لياسرائ حمالت برابر در توانست عرب مسلح یروين کی بار نياول یبرا چون

 اهللحزب. براند عقب را آنها ن،يسنگ تلفات شدن متحمل رغم به و کرده مقاومت

 .بود یمتک رانیا ینظام یهاکيتاکت و رانیا یهاسالح به کامالً 

 رانیا با هیسور ینظام و یتيامن رابطه

 و. کرد دايپ شیافزا جنگ نیا از پس

 و نیترقدرتمند عنوان به ران،یا

 خود تیحما اهلل،حزب یحام نیترمهم

 یديکل یهاروين آموزش قیطر از را

 شیافزا به کمک و ینظام و یتيامن

 شیافزا کشور نیا ینظام یهاتيظرف

 .داد

 به تهران از که ییهاسالح از یاريبس

 خاك از شوندیم روانه اهللحزب یسو

 ريمس رفتن نيب از.  گذرندیم هیسور

 زيتجه از مانع تواندیم لبنان به هیسور

 در رانیا توسط اهللحزب دوباره

 نيچن. شود لياسرائ با یآت یهاجنگ

 از شيب را لياسرائ تواندیم ییویسنار

 اهلل حزب به تنها نه که دارد آن بر قبل

 حمله رانیا یاهسته زاتيتجه به بلکه

 که اهللحزب موشک هزاران وجود. کند

 گرید و ویآوتل تواندیم آنها از یبعض

 رد،يبگ هدف را لياسرائ مهم یهاشهر

 اقدام انجام یبرا یابهانه منزله به

 .است لياسرائ توسط بازدارنده
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 گام کی حاضر حال در ویتالوته بال

 منطقه در جنگ یفضا شبرديپ در

 روزید تا اگر. است افتاده شيپ

 یا هسته پرونده بهانه دائما لياسرائ

 یم جنگ کی آغاز یبرا را رانیا

 جنگ یبرا یا تازه بهانه امروزه آورد،

 آورده دست به انهيخاورم در یافروز

 را غرب تواند یم که یا بهانه است،

 تمام ینظام اتيعمل کی انجام به

 نیا اسم. کند کیتحر منطقه در اريع

 ییايميش سالح" دیجد پرونده

 همگان یبرا گرید که است، "هیسور

 یاريبس تالش ویتالو که شده روشن

 هدف با ها رسانه کیتحر یبرا را

 آنها راس در ،یغرب جامعه کیتحر

 نیا با کرده آغاز متحده، االتیا

 گذشته قرمز خط از هیسور که عهیشا

 یم دمشق بيترت نیا به و است

 آن هيعل ییايميش یها سالح از تواند

 .کند استفاده زين

 

 در مطالعات واحد فرمانده بارون، یتیا

 هدف:  لياسرائ ینظام تيامن شاخه

 اگر ما. است رانیا ست،ين هیسور یاصل

 از استفاده قرمز خط برابر در ميبتوان

 تیجد با هیسور در ییمايش سالح

 یقرمز خط سر بر گاه آن ميکن تعامل

 گفته رانیا یاهسته پرونده سر بر که

 برخورد تیجد با ميتوانیم زين شده

 . ميکن

 با لياسرائ که گفت توان یم بنابراین

 به یمجهول چند استيس نیا یريگيپ

. است منطقه در یمتعدد منافع دنبال

 به که رديبگ سبز چراغ خود لياسرائ اگر

 جنگ به و شود هیسور وارد ینظام طور

 یم که کند یم گمان زد،يبرخ سوریه با

 اگر اما. باشد جنگ نیا برنده تواند

 عتايطب رديبگ را سبز چراغ نیا نتواند

 یبرا که کرد خواهد وادار را واشنگتن

 یها کمک و سالح داشتنش نگه یراض

 میتحر و کند افتیدر یشتريب ینظام

 در و کند تهران متوجه را یشتريب یها

 حل یبرا شروطش زين ینيفلسط پرونده

 . ردیبپذ را پرونده نیا
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 که دهد نيتضم یکس به خواهد ینم همچنان که است یحال در ها نیا همه

 آن حالت نیبهتر در که گفت خواهد تنها بلکه دارد یم بر ینظام نهیگز از دست

 .انداخت خواهد قیتعو به را

 

 حضور از نيهمچن کشور نیا

 و غرب متحد عنوان به لياسرائ

 یا هسته قدرت از که یمیرژ

 خود یکینزد در است، برخوردار

 نیا گرید یسو از. است ناخشنود

 لياسرائ که دارد وجود احتمال

 گاز بازار بر هيروس سلطه بيرق به

بنابراین  .شود لیتبد اروپا یعيطب

سعی خود را برای مبارزه با 

دشمنان سوریه به عنوان موازنه 

 قدرت انجام می دهد.

 

 در رانیا یاسالم یجمهور

 ینقش هیسور یفعل یهایريدرگ

 یحت رانیا. کندیم فایا یاتيح

 یحام نیتربزرگ ه،يروس از شتريپ

 البته و شودیم محسوب هیسور میرژ

 را انيعيش و رانیا ه،يروس مقامات

 انهيخاورم در یاسالم موج سردمدار

 با هيروس ن،یا بر عالوه. دانند یم

 یسن مسلمانان یسو از ییها چالش

 یکشورها در و هيروس خود در

 . است روبرو همجوار مسلمان

 

به  بنابراین حضور ایران در سوریه به عنوان خط مقدم مقابله با آمریكا  و

 دنبال آن باال بردن امنيت ملي جمهوري اسالمي ایران مي باشد. 
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 کهنگر چشم بصیرت ب با
ی بودیم که یاهدت سربازان سید علی نبود ما اکنون جای کشورهاجاگر جان نثاری و م

 ...داعش آرامش را از آنها ربوده است
 


