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 شناسی مذاکرهجریان

 در تجربه سیاسی انقالب اسالمی
 4محسن مؤمنی

 چکيده
تمين موضوعا  تاريخ انقالب اسالمي، مذاکمه اسرت. ايرن ويژگري برا توجره بره       يکي از مه 

يدا کمد. از همان ابتداي انقالب مرذاکمه  هاي انقالب اسالمي اهميت بيشتمي پگمايي و آرماناصول

با آمميکا مطمح شد ولي افزون بم تجمبه تاريخي جنايا  آمميکا در ايرمان، بمخري مسرائل ماننرد     

حادثه طبس، کودتاي نوژه، جنگ تحميلي و حمله به هواپيماي مسافمتي ايمان، مذاکمه برا آمميکرا   

 ان مذاکمه در ايمان فعال بودند.را به حاشيه راند. البته در همه اين دوران طمفدار

اي، مرذاکمه را بره صرور     ويژه در دولت اصالحا ، پمونده هسرته بعد از جنگ تحميلي و به

 جدي در عمصه سياسي و روابط خارجي ايمان قمار داد.

دهد که دستاوردهاي مقاومرت  تحليل تجمبه تاريخي انقالب اسالمي در مورد مذاکمه نشان مي

ز مذاکمه است. آمميکا از مذاکمه اهردافي در راسرتاي نفروذ و اسرتحاله انقرالب      هوشمندانه بيشتم ا

 خواه نيست.اسالمي در سم دارد. در اين مورد هيچ تفاوتي بين دموکما  و جمهوري

 مذاکمه، انقالب اسالمي، آمميکا، بمجا ، مقاومت، نفوذ.: واژگان کلیدی

                                                      
 .، کارشناس ارشد مطالعا  انقالب اسالميق  آموخته حوزه علميهدانش. 4
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 مقدمه
ن، استقالل و آزادي دانست. رهايي از سرت   توابزرگتمين رهاورد انقالب اسالمي را مي

آن را  اي بود که ملت ايمان به رهبمي اما  خمينري مستبدين و دخالت مستکبمين خواسته

تحقق بخشيد. اين خواسته به قردري برماي ملرت ايرمان ارزش داشرت کره در مسريم آن        

انقرالب بره    هاي پس ازفشاني کمد، ولي جمياني خزنده، آشکار و نهان در تمامي سالجان

دنبال بمقماري ارتباط با غمب بوده است؛ ارتباطي که ملت ايمان با عز  و اراده خرود آن را  

 قطع کمد و به ملت حياتي دوباره بخشيده بود.

از همان روزهاي ابتداي پيموزي انقالب تاکنون همواره جمياني بره دنبرال سرازش برا     

شناسي خط سياسي امموز جامعه، جميانآمميکا بوده است. با توجه به فضاي  ويژهبهغمب 

تواند جامعره  سازش در بمابم خط مقاومت و ايستادگي، اممي تز  و ضموري است که مي

 افزايي و روشنگمي ميان عوا  و خواص شود.و نسل امموز را بيمه کند و موجب بصيم 

کنند، از با توجه به اينکه بسياري از کساني که در دهه پنج  انقالب اسالمي زندگي مي

انرد، ايرن مسرئله    مسائل دهه اول انقالب اطالعي ندارند و يا اينکه آنها را فمامروش کرمده  

رسراني  هاي اجتماعي، امموزه اطال ها و شبکهکند. گستمش رسانهاهميت بيشتمي پيدا مي

هراي  رويدادها و تاريخ شفاهي انقالب را تسهيل کمده است ولري قبرل از انقرالب و دهره    

 شدند. ، بيشتم ممد  با بسياري از مسائل آشنا نمينخستين آن

افزون بم اين نگاه فمايندي و جمياني به گذشرته تراريخ، بره فهر  بهترم مسرائل کمرک        

دهد و با فه  کلي و ارائره تصرويم   کند؛ زيما مسائل پماکنده و جزئي را کنار ه  قمار ميمي

 دهد.تقا ميکالن از مسائل، قدر  تحليل و بصيم  سياسي مخاطب را ار

ويرژه  بره  با مموري بم بيانا  اما  راحل و مقا  معظ  رهبمي درباره مرذاکمه برا غرمب   

ها، نظما  و در مجمرو  راهبرمد انقرالب اسرالمي در ايرن زمينره روشرن        آمميکا، ديدگاه

شود. مخالفت صميح نسبت به سازش برا آمميکرا بخشري از منظومره فکرمي و عملري       مي

افرماد و  پيموزي انقالب تا به امموز است. با ايرن وجرود، بمخري     امامين انقالب از ابتداي

 اند.به دنبال سازش با آمميکا بودهاز همان ابتداي انقالب،  هاي سياسيجميان
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هاي جميان طمفدار سازش و مذاکمه برا  بماي شناخت بهتم اين جميان، تز  است فعاليت

بان انقالب و وتيت فقيه مطرمح شرده   هآمميکا را ممور کني  تا معلو  شود آنچه از سوي ديد

 از سم توه  و تمس نبوده بلکه مبتني بم عقالنيت و حتي تجمبه بوده است.  تنها نه است،

از سوي ديگم با روي کار آمدن جو بايدن، مجددا بحث مذاکمه در کشور مطرمح شرده   

ي نسربت بره   است. تز  است تجمبه مذاکمه با غمب را در کشور ممور کني  تا تحليل بهتم

 شمايط امموز و آينده داشته باشي .

 اصول مذاکره در اسالم

در اين نوشتار مذاکمه با آمميکا در تجمبه تراريخي انقرالب اسرالمي بحرث و بمرسري      

دهد. ممکن اسرت از  شود. نتيجه اين رويکمد نگاه مثبتي از موضو  مذاکمه را نشان نميمي

نقالب اسالمي مخالف مذاکمه اسرت؛ چنانکره   اين نوشتار چنين بمداشت شود که گفتمان ا

کنند که نيموهاي انقالبي مخالف تعامرل  بمخي در مقابل منتقدين بمجا ، طوري وانمود مي

با سايم کشورها هستند و به دنبال انزواي سياسي و بستن ممزهاي کشور هسرتند. برم ايرن    

شرور بره کرمه شرمالي     خواهيد کزنند که شما مياساس بمخي به مخالفين بمجا ، اتها  مي

 تبديل کنيد.

بمخالف همه اين هياهوهراي ناجوانممدانره و فمافکنانره بايرد گفرت گفتمران انقرالب        

اسالمي موافق مذاکمه است و بم همين اساس به دنبال بمقرماري ارتبراط سرازنده برا همره      

ا کشورهاي جهان است. البته از نظم ما کشوري به نا  اسمائيل وجود ندارد که بخرواهي  بر  

هاي ه  به دنبال استثمار و از بين بمدن استقالل ما هستند آن ارتباط داشته باشي . آمميکايي

 4و بمقماري ارتباط با چنين کشوري اساسا خطاست.

بديلي در تأمين اهداف مهمتمين و مؤثمتمين ابزار ديپلماسي، نقش بيعنوان به مذاکمه، 

                                                      
کنري ،  کني ؛ با همه ارتباط داري ، مذاکمه مري جاي دنيا غيم از آمميکا و غيم از رژي  جعلي صهيونيست مذاکمه ميما با همه . »... 4

ما راه تعامل و مذاکمه و مبادلره و تبرادل نظرم و نشسرت و     ( »... 41/10/4911)بيانا ، ...« شوي ، مشکلي نداري نشيني ، پا ميمي

 (11/10/4911)بيانا ، ...«  با هيچ کشوري در دنيا را جز همين رژي  صهيونيستي و آمميکا نبستي  بمخاست و معامله
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که در پي تحقق صلح و امنيت جهراني برم    کند. اسال  نيزسياست خارجي کشورها ايفا مي

هرا  هاي متعالي الهي است، بم مشموعيت مذاکمه کشور اسالمي با سرايم دولرت  پايه ارزش

مذاکمه، کارکمدهراي مرذاکمه    هلئصحه گذاشته است. از جمله مباحث حائز اهميت در مس

طميق تواند از در تحقق اهداف سياست خارجي کشور اسالمي است. حکومت اسالمي مي

هاي جهاني اسال ، هردايت،  اي همچون تحقق آرمانساز تحقق اهداف متعاليمذاکمه زمينه

آميز، رفع اختالفا ، حفظ نظا ، ثبا  نظا  اتحاد، تثبيت امنيت، صلح و همزيستي مسالمت

 4د.الملل، انعقاد معاهدا  و تضعيف جبهة طاغو  گمدبين

وليه ضموري است نه ثانويه اضطماري. اصرول  در فقه اماميه نهاد مذاکمه، جزو عناوين ا

و قواعد بنيادين فقهي مذاکمه از جمله قاعده نفي تسلط و قاعرده تناسرب رفتراري، اصرل     

عز ، حکمت و مصلحت عقاليي، حاکي از مذاکمه فعال نه منفعل هستند. مرذاکمه فعرال   

اي طماحري  به گونه کنندگان بايدگمايانه ريشه دارد. بم اين اساس مذاکمهدر ديدگاه تکليف

 2هايي را بم کشور اسالمي تحميل نکنند.ها و تحمي و رفتار کنند که محدوديت

هراي سياسري و   وگو با سرايم قردر   يکي از مسائل مه  در سيمه نبوي مذاکمه و گفت

 اجتماعي است. راهبمدها و اصول مذاکمه بمگمفته از سيمه نبوي چنين است:

وگوهاي مقدماتي پريش از  گيمي از گفتقدر ، بهمههاي استفاده مطلوب از مولفه

هرا در گرا  اول، رعايرت احترما  متقابرل و      شمو  مذاکما ، طمح حداکثمي خواسرته 

هاي دخيل بم محور بمابرمي، قاعرده نفري    المللي، تعيين وظايف تما  گموهنزاکت بين

يرت و  سبيل، تضعيف جبهه دشمنان در فمايند مذاکما ، وضرع قرمارداد برم محرور تثب    

هرا، تقرد    هرا و حممرت نقری ميثرا     بم پيمران  تأکيدارتقاي جايگاه حکومت اسال ، 

هراي ايجادشرده در اثرم بمقرماري     گيرمي از فمصرت  گمايي و بهرمه طلبي بم ستيزهصلح

 9ها.نامهمعاهدا  و تفاه 

                                                      
 .22-0نيا، ص، قاس  شبان«يکشور اسالم يکاربست مذاکمه در ديپلماس»ر.ك: . 4

 .212-014نيا، علي مظهم قماملکي، سيدمحمد حسيني، ص، مهدي موحدي«هي حاک  بم مذاکمهاصول و قواعد بنيادين فق. »2

 .212-240، ابوذر گوهمي مقد ، حامد کياني مجاهد، ص«الگوي مذاکمه در سيمه نبوي». ر.ك: 9
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 اي از روند مذاکرات ايران و آمريکاتاريخچه

 . مذاکرات دولت موقت با دولت کارتر1

پيموزي انقالب، نهضت آزادي، اولين گموهي بود که به سمت مذاکمه با آمميکا  پس از

هراي  ، گرا  00بهمرن   40رفت. مهندس بازرگان با در دست گمفتن زما  دولت موقرت از  

خود را آرا  آرا  به سمت مذاکمه با آمميکا نيز بمداشت. نبايد فماموش کمد بازرگان همران  

با اما  در پاريس، به دنبال انصماف اما  از انقالب برود   در مالقا  00کسي بود که در مهم

 4دانست که توان رويارويي با آن وجود ندارد.چماکه آمميکا را ابمقدرتي مي

اش، عمدتا ليبمال و طمفردار مرذاکمه برا    از آنجايي که مهندس بازرگان و اعضاي کابينه

آمردن در بمابرم آمميکرا    آمميکا بودند و رفع مشکال  کشور را در گرمو کرمنش و کوتراه    

ديدند، اميد آمميکا نيز بماي حفظ منافع و تثبيت جايگاهش در ايرمان بعرد از انقرالب،    مي

افزايش يافت. بازرگان معتقد بود مبارزه با استبداد مقد  بم مبارزه برا اسرتعمار خرارجي و    

برول  جميان استکبار است. اساسا بازرگران برمخالف امرا ، جميران سرلطه و اسرتکبار را ق      

آورد و نداشت لذا شعارهاي ضدآمميکايي را شعارهايي تدافعي و ثرانوي بره حسراب مري    

دانست. او تنهرا يرک هفتره پرس از پيرموزي انقرالب       درگيم شدن با آمميکا را صالح نمي

اسالمي و سمنگوني رژي  شاه در مصاحبه با نيويورك تايمز گفرت: دولرت ايرمان مشرتا      

 2را از سم بگيمد.است روابط خوب خود با آمميکا 

عالوه بم بازگان، ديگم اعضاي نهضت آزادي و دولت موقت نيز به دنبال حفرظ رابطره   

عنروان  بره  مثال و بم اساس اسناد تنه جاسوسي، عباس اميمانتظرا  عنوان به با آمميکا بودند.

سخنگوي دولت موقت و ابماهي  يزدي وزيمخارجه، بارها از تداو  روابط حسنه با آمميکا 

 9خن گفته بودند.س

در مورد رابطه ايمان و آمميکا فممودند: روابط ما با آمميکرا   از سويي ديگم اما  خميني

                                                      
 .41پور، ص، علي الفتبازگشت از نيمه راه. 4

 .01نيا، صرضوي ، علينهضت آزادي، مموري بم تاريخچه، ماهيت و عملکمد. 2

 .490، ص91، شماره اسناد تنه جاسوسي. 9
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 4شده با يک غارتگم است.روابط يک مظلو  با يک ظال  است، روابط يک غار 

ابماهي  يزدي، وزيرم امرور خارجره دولرت بازرگران برماي شرمکت در         4901اول مهم 

روزه، در ان ملل به نيويورك سفم کمد. او در ايرن سرفم هفرده   اجالس مجمع عمومي سازم

ديدار کمد. اين ديردار در حرالي رد داد   « سايموس ونس»اش نيويورك با همتاي آمميکايي

 2که احساسا  ضدآمميکايي در ايمان در اوج خود بود.

 آمميکا از يک طمف متعهد شد که قطعا  يدکي نظامي مورد نياز ايمان را که پريش از  

، ورود محمدرضاشاه 4901مهم  91انقالب خميداري شده بود به ايمان تحويل دهد اما در 

 را به آمميکا پذيمفت. اين اقدا  تناقضي آشکار در اعمال و رفتار آمميکا بود.

بين بود تا اينکره در نهايرت، مهردي    با اين حال دولت موقت همچنان به آمميکا خوش

مخفيانه با بمژنسکي مشاور امنيت ملي کارتم در  4901بان آ 41بازرگان و ابماهي  يزدي در 

موسو  به اجالس الجزايرم ديردار    مماس  بيست و پنجمين سالگمد استقالل الجزايم حاشيه

 9کمدند تا بم سم موضو  سفم شاه به آمميکا و ادامه روند مذاکما  بحث کنند.

 را دند. آنها سفار  آمميکابا انتشار اين خبم، دانشجويان پيمو خط اما  دست به کار ش

 91هراي آمميکرايي ترا    در ايمان بود، فتح کمدند. گموگان که در واقع تنه جاسوسي آمميکا

روز در بند نيموهاي انقالبي بودنرد. برا اشر ال سرفار  آمميکرا،       111يعني  4901ماه دي

 دولت موقت استعفا داد و پموژه مذاکمه با آمميکا ناتما  ماند.

هرا بره قبرل از پيرموزي انقرالب نيرز       اعضاي نهضرت آزادي برا آمميکرايي    البته ارتباط

توان در اين باره از عبراس اميمانتظرا  نرا  برمد. در اسرناد تنره       گشت. بماي مثال ميبازمي

جاسوسي به ارتباط اميمانتظا ، مشاور دولت بازرگان با ريچارد کات ، مأمور سرازمان سريا،   

تعددي از ارتباط اميمانتظا ، عضو ممکزي نهضت آزادي همچنين منابع م 1اشاره شده است.

                                                      
 .00، ص2، جصحيفه اما . 4

 .94، علي الفت پور، صچهل تدبيم. 2

3. http://irdc.ir/fa/news/3898. 

 .412هاي سياسي، کتاب ده ، ص، موسسه مطالعا  و پژوهشاسناد تنه جاسوسي. 1
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با استمپل )کارشناس سياسي سفار  آمميکا(، رمزي کالرك، جورج کيو، بموس ليرنگن و  

 4اند.... خبم داده

در  اعضاي نهضت آزادي و دولت موقت در توجيه عملکمد خود در اين مورد معتقدند

يرک  عنروان  بره  ستين آن، مذاکمه با آمميکاروزهاي منتهي به انقالب اسالمي و روزهاي نخ

خط قممز سياسي مطمح نبود و حتي بمخي از روساي انقالبيون برا نماينردگاني از آمميکرا    

 2وگو داشتند.ديدار و گفت

، اتفاقا  و رخردادهاي مهمري   4901آبان  49پس از اش ال تنه جاسوسي آمميکا در 

هرا و  هرا، کارشرکني  اننرد: دخالرت  روي داد که هميشه آمميکا يک طمف مراجما برود؛ م  

هاي متعدد آمميکا در جميان انقالب اسالمي، حمله نظرامي بره ايرمان و مراجماي     توطئه

در قالب نيموهاي دلتافورس در عملياتي با عنوان  4901ارديبهشت  0صحماي طبس در 

طلرب و ضردانقالب   هاي تجزيره پنجه عقاب، کودتاي نقاب )نوژه(، حمايت از گموهک

هراي  کوموله و دموکما ، حمايت از صدا  بماي شمو  جنرگ تحميلري و تحرمي    مانند 

 مختلف اقتصادي.

 . بيانيه الجزاير2

 44. در واگذار شرد گيمي به دستور اما  به مجلس شوراي اسالمي حل بحمان گموگان

اي تعيين کمد که به دولت امکان حل مجلس شوراي اسالمي، شموط چهارگانه 4901آبان 

داد. بهزاد نبوي وزيرم مشراور نخسرت وزيرم وقرت      مبوط به گموگانگيمي را مياختالف م

)شهيد رجايي( در امور اجمايي، مأموريت يافت تا از طميق مذاکمه با دولرت الجزايرم ايرن    

گرمي مقامرا    را حل کند. به همين دليل مذاکما  غيممستقي  با آمميکا برا واسرطه   مسئله

بيانيره  »عنوان به اي مشتمكاين مذاکما  رسيدن به بيانيهالجزايمي جميان پيدا کمد و نتيجه 

                                                      
 .11پور، ص، محمدعلي الفتهانقاب. 4

روشرنفکمان نفهميدنرد کجراي    »(؛ 4911تيرم   22ي با روزنامه اعتماد )يشنبه ، دبيمکل نهضت آزاديمحمد توسلمصاحبه  ر.ك:. 2

، 414-404، صدکتم ابماهي  يزدي و دکتم احمد نقيب زاده درباره روابط ايرمان و آمميکرا  حضور ميزگمدي با ، «تاريخ نشسته اند

 .4911، ارديبهشت 14مهمنامه، شماره 
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بود. بهزاد نبوي که طي فمايندي مشکوك به سمپمستي هيئت ايماني انتخاب شرده  « الجزايم

بود، تقميبا به هيچ يک از شموط مذکور در تنظي  بيانيه توجه نکمد. در نتيجه بيانيه الجزايم 

 صيب ايمان نشد.ها رق  خورد و چيزي نبه نفع آمميکايي

گموگان آمميکرايي صرادر شرد. ايرمان و      02بيانيه الجزايم درباره آزادي  4901دي  21

هرا  آمميکا به طور جداگانه اين بيانيه را امضا و به دولت الجزايم داده بودند البته آمميکرايي 

 نسخه فارسي بيانيه را امضا نکمده بودند و هيئت ايماني ه  نسبت بره ايرن امرم اعتماضري    

نکمده بود! آمميکا در اين بيانيه متعهد شد که در امور داخلي ايرمان دخالرت نکنرد امرا بره      

 4زودي آن را نقی کمد و به سايم تعهداتش در بيانيه نيز عمل نکمد!

 گيت. ايران3

بره ايرمان،   « مک فارلين»هاي دهه شصت، ماجماي سفم يکي از مناقشا  جنجالي سال

و « ريگران »است. رابم  مک فارلين، مشاور امنيرت ملري   « گيتايمان»معموف به ماجماي 

خمداد  1، عضو شوراي امنيت ملي آمميکا، دو مسافم هواپيمايي بودند که در «اليور نورث»

در ايمان به زمين نشسته بود. نمايندگان دولت آمميکا کيکي را با خود آورده بودنرد   4920

تيم به همماه يک انجيل با امضراي  هفتکه شمايل کليد بم روي آن بود! همچنين يک عدد 

 رونالد ريگان!

هاي آمميکايي در لبنان و فموش تسليحا  به ايمان اين بار بهانه مذاکمه، آزادي گموگان

بود. اين سفم که به صور  مخفيانه به ايمان صور  گمفته بود، توسرط گموهري طماحري    

مرذاکمه برا آمميکرا بودنرد.      شده بود که در اوج جنگ ايمان و رژي  بعث عما  بره دنبرال  

در جميان اين سفم قمار گمفت به شد  با آن مخالفت کمد و بره   هنگامي که اما  خميني

 هيچ يک از مسئولين رده باتي نظا  اجازه مالقا  و مذاکمه با مک فارلين را نداد.

هاي تسليحاتي به ايمان بهانه دخالرت و در نهايرت   ها و تحويل محمولهآزادي گموگان

در  خنثي شد. ابتکار عمل اما  خمينري  سلطه آمميکا بم ايمان بود که با تدبيم اما  خميني

                                                      
1. http://tarikhirani.ir/fa/news/7065.  
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افشاي اين ماجما رسوايي بزرگي را بماي آمميکا به عمل آورد. تدبيم اما  موجرب شرد ترا    

   2بزرگتمين رسوايي سياسي آمميکا لقب گيمد. 4گيت، بعد از ماجماي واتمگيتافتضاح ايمان

ماي مک فارلين اين پمسش اساسي مطمح است که چه کساني در ايمان از در مورد ماج

ريزي کمدند؟ جمياني که قبل از اين رويداد و بعرد از  داشتند و آن را بمنامه اين سفم اطال 

داشرتند، در ايرن رويرداد چره نقشري داشرتند؟ آيرا آنهرا          تأکيرد آن، بم مذاکمه برا آمميکرا   

 9شده قمار دهند؟اسالمي را در مقابل اقدامي انجا خواستند اما  خميني و انقالب مي

در هم صور  ماجماي مک فارلين نشان داد که همواره جمياني در کشرور وجرود دارد   

عامل نفوذي، به صور  خواسته يا ناخواسرته،  عنوان به که طمفدار مذاکمه با آمميکاست و

 کند.منافع آمميکا را در کشور پيگيمي مي

 های آمريکاي در عدم پاسخ متقابل به دخالت. اشتباه محاسبات4

بخش مهمي از جميان مذاکمه در انقالب اسالمي در فمايند جنرگ تحميلري و قرمارداد    

هرا  روي داد. تاريخ نشان داد همان کساني که از عصم گفتمان به جاي عصم موشرک  011

 . سخن گفتند، مباني مذاکمه و سازش با آمميکا را در همان زمان نيز داشتند

دخالت آمميکا در امور ايرمان برا حمايرت از رژير  حرزب بعرث و جنرگ تحميلري، در         

هرا در  وارد ممحله جديدي شرد. پرس از شکسرت تمفنرد آمميکرايي      21هاي پاياني دههسال

 هاي ايمان و آمميکا دانست.توان اوج درگيميرا مي 4922ماجماي مک فارلين، تابستان سال 

هراي سياسري ماننرد آقراي     با آمميکا بود اما بمخي چهمههمچند نظم اما  بمخورد قاطع 

هاشمي رفسنجاني تمايلي به پاسخ قاطع به تجراوز شريطان برزرد نداشرتند. هاشرمي در      

                                                      
نرا    نيبه هم يدر هتل 4100–4102 يهاسال در يي در مورد تخلف انتخاباتي رياست جمهوري آمميکادادهايبه رو. واتم گيت 4

 کسرون ين چرارد ير يمير گکنراره  جره يو در نت ضراح يبره برات گرمفتن احتمرال است     شود کره سربب  گفته مي. ي.سيد نگتنيدر واش

 1بود کره اسرتعفا کرمد. در     کايآمم جمهورسيرئ نياول کسونين شد.  4101او   1در  کايمتحده آمم ات يوقت ا جمهورسيرئ

 را عفو کمد. يو کسون،ين ني، جمالد فورد جانش4101سپتامبم 

 .192پور، ص، محمدعلي الفتآوردگاه؛ 411پور، ص، محمدعلي الفتچهل تدبيم. 2

 يهاشرم  انره يدربراره روابرط مخف   يمسرتند  ؛طانيبرا شر   مذاکمه؛ بم مستند قمار يممور»د ر.ك: . بماي مطالعه بيشتم در اين مور9

 /https://www.mashreghnews.ir/news/1180158، «آمميکابا  يو حسن روحان يرفسنجان
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امرمي   4«بس در خليج فارس را بپذيمي آتش»کند بايد خود اذعان مي 4929خاطما  سال 

 که به اعتماف خود او مخالف نظم اما  بود!

منتشم شرد مبنري برم اينکره ناوهراي آمميکرايي برماي اسرکور          خبمي  4922در تيم 

خواهند از تنگه هممز عبور کنند و وارد خليج فارس شوند. هنگامي هاي کويتي مينفتکش

که جلسه سمان قوا در حضور اما  بمگزار شد، ايشان به حضار گفتند اگم مرن جراي شرما    

 زن !باش  اولين ناو آمميکايي که وارد تنگه هممز شد را مي

بمخالف اما ، مسئولين از اين کار امتنا  کمدند. در نتيجه اين مماشا  در بمابم آمميکا، 

 عما  با حمايت آمميکا، سکوهاي نفتي ايمان را مورد هدف قمارداد.

نبرمد خلريج   »يرا  « هرا جنگ نفرتکش »نبمد دريايي ايمان و آمميکا در خليج فارس که به 

پاسداران و دتورممداني همچون شهيد نادر مهدوي معموف است، با رشاد  سپاه « فارس

هرا  و يارانش رق  خورد. سپاهيان اسال  در اين نبمد، درس عبرم  بزرگري بره آمميکرايي    

دادند. آنها فهميدند امنيت خليج فارس در وهله اول بماي ايمان اسرت و اگرم قرمار باشرد     

متيب ايمان سرياد  دريرايي   خليج فارس ناامن باشد، بماي همه ناامن خواهد بود. به اين ت

 خود را به رد آمميکا و کشورهاي منطقه کشيد.

رو شده بود، از شد  عصربانيت  آمميکا که با مقاومت بسيجيان و پاسداران اسال  روبه

و بره  « ايرمان اجرم  »با حملره بره کشرتي     4922دست به شيطنت ديگمي زد و در شهميور 

 اهللآيرت خود را نشان داد. در آن ايا  شهاد  رساندن خدمه آن، روي ديگمي از خصومت 

اي، رئيس جمهور وقت، در اجالس ساليانه سازمان ملل در نيويورك، واکنش مهمي خامنه

 اي عليه آمميکا در سازمان ملل ايماد کمد.نسبت به اين جنايت نشان داد و نطق کوبنده

ايرمان را پشرت   المللي همچنان بم اما  وجود داشت ترا  فشارها در عمصه داخلي و بين

توسط عمبستان سعودي و حمله  4922ميز مذاکمه بکشاند. حتي کشتار حجاج در تابستان 

که برا شرليک مسرتقي      4920تيم  42به هواپيماي مسافمبمي ايمان بم فماز خليج فارس در 

 ها صور  گمفت در همين جهت قابل تحليل است.آمميکايي

                                                      
 .442، اکبم هاشمي رفسنجاني، صبه سوي سمنوشت. 4
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هراي داخلري در   ي بمخي نيموها و چهمهفشارهاي بيموني آمميکا در کنار عد  همماه

از آن بره جرا  زهرم     کمد که اما  خمينري  011نهايت ايمان را وادار به پذيمش قطعنامه 

  4تعبيم کمد.

 . مذاکره دولت سازندگي با دولت بوش پدر5

پس از رسوايي ريگان در مذاکما  مک فارلين، بوش پدر به قدر  رسيد. او نيز ماننرد  

آمميکا به دنبال مذاکمه با ايمان برود. او برماي جلرب اعتمراد طرمف       سايم رؤساي جمهور

 آورد.اي داد و در انتهايش نوشت: حسن نيت، حسن نيت ميايماني، بيانيه زيمکانه

ها دلخوش کمد. محمدجواد ظميف آقاي هاشمي رفسنجاني به وعده و وعيد آمميکايي

ه واسطه اعتمادي که حزب اهلل لبنان رابط ايمان در مذاکما  بود. آقاي هاشمي رفسنجاني ب

هاي آمميکرايي در لبنران را   به ايمان داشت و با استفاده از نفوذ ايمان در لبنان، همه گموگان

هراي  آزاد کمد، حات نوبت آمميکا بود تا به تعهدا  خود عمل کند و دارايي 4901تا بهمن

 2نشد!توقيف شده ايمان را آزاد کند اما اين وعده هيچ گاه محقق 

 . مذاکرات دولت اصالحات با دولت بيل کلينتون6

طلرب  هاي اصالحزدايي، رسانه، شعار تنش4902خمداد  2با پيموزي محمد خاتمي در 

هرايش قرمارداده برود،    را فماگمفت. خاتمي که ديپلماسي و مرذاکمه را در اولويرت بمنامره   

 باسمعت به سمت مذاکمه با آمميکا حمکت کمد.

زدايي ياد سازي روابط که از آن به سياست تنشرابطه با آمميکا و عادي اصالح و بهبود

اي از طلبان و محمرد خراتمي برود. آنهرا بره گونره      شد يکي از شعارهاي اصلي اصالحمي

 ها زيم سم ايمان است!کمدند گويا تما  تنشزدايي صحبت ميتنش

د رابطره ميران ايرمان و    از ايجرا  4900آلبمايت وزيم خارجه دولت کلينتون در فموردين 

سخنگوي وزار  خارجره   4901آمميکا استقبال کمد. کار به جايي رسيد که در اوايل سال 

                                                      
 به بعد. 419پور، ص، محمدعلي الفتآوردگاه. 4

2. http://mshregh.ir570100.  



 9911بهمن  /شانزدهم  شمارة / سوم سال / انقالبي حوزه ماهنامة

 
10 

 

آمميکا اعال  کمد آمميکا آماده است تا کنسولگمي خود را در تهمان جهت تسرهيل صردور   

 اندازي کند!ويزا راه

يد به ايجاد ارتبراط در  ها و ابماز پشيماني نسبت به گذشته و امتبميک سال نو به ايماني

 4آينده، بخشي از ادبيا  آلبمايت و کلينتون شده بود.

 . مذاکرات دولت اصالحات با بوش پسر7

مذاکمه ايمان و آمميکا در دوره جموج دبليو بوش، رئيس جمهور آمميکا و عضو حزب 

شرد.  خواه، وارد ممحله ديگمي شد. در زمان او مذاکمه ايمان و آمميکا دشروارتم  جمهوري

هرا،  کنند و بم خالف دمروکما  خواهان است که خيلي رو بازي مياين خصلت جمهوري

تمي دارند. بوش صميحا اعال  کمد که سياست آمميکرا در قبرال   ديپلماسي عمومي ضعيف

 ت ييم رژي  است.  ،ايمان

هاي القاعرده و طالبران در اف انسرتان، حملره آمميکرا بره       سپتامبم، درگيمي 44حمال  

ستان و سپس عما  مجموعه حوادثي بود که روند مذاکمه دولت اصالحا  با آمميکرا  اف ان

طلبان نيرز  سپتامبم پيا  صادر کمد. اصالح 44را وارد مدار ديگمي کمد. خاتمي بماي حادثه 

هاي آمميکايي، در ايمان شمع عزا روشرن کمدنرد. خراتمي برماي اينکره برماي       بماي کشته

هرا را مطرمح کرمد.    دئولوژيک بتماشد، تئوري گفتگوي تمردن اي ايرفتارهاي خود پشتوانه

شد کره تئروري جنرگ    ها از سوي خاتمي زماني بيان ميجالب اينکه شعار گفتگوي تمدن

  2ها بود.افموزي آمميکاييها توسط هانتينگتون مبناي رفتار سياسي و جنگتمدن

ذاکمه کوبيدند که رهبرم  طلبان به قدري در بمابم آمميکا کمنش کمدند و بم طبل ماصالح

کمدنرد: شرماري د  از مرذاکمه برا آمميکرا       تأکيرد در سخناني  14انقالب در ابتداي خمداد

زنند که اين افماد يا با الفباي سياست و يا با الفباي غيم  آشنايي ندارند. طمح اينگونره  مي

   9مسائل در اين شمايط اهانت به عز  و غيم  ملت ايمان است.

                                                      
1. www.ensafnews.com/192349.  

 .94-21زند، ص، عليمضا شجاعي«هانظميه بمخورد تمدن. »2

 .4914/ 14/19، شهدا يهاو خانواده ثارگمانياز ا يجمع داريدر د انا ي. ب9
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هراي تموريسرتي در اف انسرتان برا     ت خراتمي برم سرم نرابودي گرموه     با اين حال دولر 

 4ها وارد مذاکمه نيز شد اما طولي نکشيد که بوش، ايمان را محور شمار  خواند!آمميکايي

 ای در دوران اصالحات. مذاکرات هسته8

اي نطنرز و  هراي هسرته  الملل، سايتاي ايمان در عمصه بينبا مطمح شدن پمونده هسته

هرايي  ها قمار گمفت. سازمان مجاهدين خلق با انتشار عکسرد توجه جدي غمبياراك مو

آميرز دارد. آمميکرا نيرز بره دنبرال اجمرا        اي غيمصرلح مدعي شده بود ايمان فعاليت هسته

ايمان را مته  کمد که تعهدا  خرود   2112المللي بماي محار ايمان بود. آمميکا در سال بين

اي نقری کرمده و درصردد توليرد سرالح      هاي هسرته سالح را در قبال پيمان منع گستمش

ها توانستند در اقدامي غيممتعارف قطعنامه شديداللحني عليه ايمان اي است. آمميکاييهسته

 2به تصويب بمسانند.

ايمان بماي کاهش فشارهاي جهاني و فشار آمميکا، به پموتکل الحراقي پيوسرت. ايرمان    

در نشست مشتمك با وزراي خارجه « پيمان سعدآباد»ن در پيماني با عنوا 4912مهم  21در 

هاي انگليس، فمانسه و آلمان به توافقي رسيد که بم اساس آن قمار شد ايمان تمامي فعاليت

 هسته اي خود را تعليق کند.

اي خود را به حالت تعليرق در آورد و  بم اساس اين بيانيه ايمان فعاليت تاسيسا  هسته

دبيم شوراي عرالي  عنوان به ژانس اعال  آمادگي کمد. حسن روحانيبماي بازديد بازرسان آ

 امنيت ملي، مسئوليت اين دوره از مذاکما  را بم عهده داشت.  

هرا کره   اين مذاکما  با چماغ سبز کامل آمميکا انجا  گمفت. پرس از مردتي آمميکرايي   

رغر   مدنرد و علري  ديدند، اقدا  به کارشکني کمنافعاشان را در فشار حداکثمي به ايمان مي

اي بره سمپمسرتي حسرن روحراني در دولرت اصرالحا ،       نشيني تي  مرذاکمه هسرته  عقب

 9قطعنامه عليه ايمان صادر کنند. 2توانستند 

                                                      
 .191پور، ص، محمدعلي الفتآوردگاه. 4

 .211، صپورالفت يمحمدعل، چهل تدبيم. 2

 .110پور، صمحمدعلي الفت. آوردگاه، 9



 9911بهمن  /شانزدهم  شمارة / سوم سال / انقالبي حوزه ماهنامة

 
11 

 

 نژاد. مذاکره با آمريکا در دولت احمدی9

در  4911مرمداد   40اي ايرمان در  هراي هسرته  شمو  دولت نه  همماه با شمو  فعاليت

اي ايرمان بره   صرنعت هسرته   4911ترا   4911فهان برود. از سرال   تاسيسا  يو سي اف اص

اي، آمميکا را متحيم اندازي تاسيسا  هستهشکوفايي و بالندگي رسيد. سمعت ايمان در راه

کمد. تحمکا  آمميکا و بمخي کشورهاي اروپايي عليه ايمان، مشرکال  زيرادي از جملره    

کرمد  نژاد همچند در ظاهم اعال  نمري تحمي  را بماي ايمان به همماه داشت. محمود احمدي

در دو سال پاياني دولتش به دنبال مرذاکمه برا آمميکرا برود، ايرن      ويژه به اما در دولت ده 

هاي او در سازمان ملل نيز ديد: ما گفتگرو را رد  توان در ت ييم لحن سخنمانيموضو  را مي

 0ماي گفتگرو وجرود دارد. )  کني  و اگم بنا به مذاکمه در آمميکا باشد، مسائل زيادي بر نمي

 (4914مهم 

نشان داده برود، رؤسراي جمهرور بمزيرل و      2141آوريل  21چماغ سبزي که اوباما در 

نژاد هر  خوشرحال از ايرن مراجما، بسرتم را برماي       تمکيه را به ايمان کشاند. دولت احمدي

از سرازي ايرمان نقطره قرو  ايرن دور      مذاکمه فماه  کمد. موافقت ضمني اوبامرا برا غنري   

رفت اما هشدارهاي مقا  معظ  رهبمي در آن دوران حراکي از عرد    مذاکما  به شمار مي

 اعتماد ايشان به قول طمف آمميکايي بود.

همزمان با انتشار بيانيه تهمان و توافق بين ايرمان، بمزيرل و تمکيره، ناگهران سرخنگوي      

بره هريچ وجره     وزار  خارجه آمميکا، آن را اتفاقي معمولي دانست و گفرت ايرن توافرق   

زيرم ميرز   تنهرا  نره  پاسخگوي نگماني آمميکا درباره بمنامه غني سازي ايمان نيست. آمميکرا 

 4هاي سنگين عليه ايمان نيز پماخت!مذاکمه زد بلکه به وضع تحمي 

 . برجام، حاصل مذاکرات دولت تدبير و اميد11

خرم دولرت   توان نقطه شمو  مذاکما  دولرت حسرن روحراني برا آمميکرا را در اوا     مي

اکبرم صرالحي دانسرت.    گمي عمان و در زمان وزار  خارجه علري احمدي نژاد با ميانجي

                                                      
 .112. همان، ص4
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حسن روحاني و جواد ظميف دو چهمه اصلي طمفدار مذاکمه با آمميکا از همان ابتدا نشان 

دادند که هدفشان تنها رسيدن به توافق با آمميکا است و مفاد توافق بمايشان اهميتي ندارد. 

در همان اولين سفم خود به سازمان ملل، با بيان اينکه خزانه کشرور خرالي    حسن روحاني

 است و همچنين تماس تلفني با اوباما نشان داد تا چه حد اين توافق بمايش مه  است.  

نا  گمفرت.  « بمجا »هاي مذاکمه کننده، ها جلسه و گفتگو بين ايمان و طمفحاصل ماه

ها بود اما جالب اينکه از شده بود، رفع کامل تحمي  هدف بمجا  همان طور که بارها اعال 

هاي جديد عليه ها را ل و نکمد بلکه تحمي تحمي تنها نه همان لحظه امضاي بمجا ، آمميکا

ايمان وضع کمد. ايمان بم اساس مفاد توافق، تمامي تعهدا  خود را عمل کمد و با نرابودي  

ور آب سنگين اراك و تعطيلري تاسيسرا    کامل تاسيسا  فمدو، ريختن بتون در قلب رآکت

 ها به آمميکا بود.هاي آمميکايي را بمآورده کمد. حات همه چش نطنز، تما  خواسته

برين  مقا  معظ  رهبمي از ابتداي مذاکما  فممودند که بنده به مذاکمه برا آمميکرا خروش   

را برم پرذيمش    اما گوش دولت بدهکار نبود. ايشان هنگامي که فشار و اصمار دولرت  4نيست 

 شموطي که هيچ يک محقق نشد! 2شمط کمدند؛ 1بمجا  ديدند، پذيمش بمجا  را مشموط به 

                                                      
بيني خود را اعال  کمدند. بمخي از آنهرا  . مقا  معظ  رهبمي در موارد مختلف نسبت به آمميکا و مذاکمه عد  رضايت و خوش4

 عبارتند از:  

 (  42/11/4912. )مذاکمه در موضوعا  خاص اشکالي ندارد؛ منتها گفت  من اعتماد ندار ، خوشبين نيست  به مذاکمه

 (49/10/4912 . )ها بدبيني ؛ به آنها هيچ اعتمادي نداريبه آمميکايي

انرد، هر  در   ها، ه  غيمقابرل اعتمادنرد، هر  غيممنطقري    ييدهد. آمميکامن اين را نشان مي من خوشبين نيست ؛ چون تجمبه

 (19/11/4912. )بمخوردشان صاد  نيستند

اي به جناب آقاي روحاني، شرموطي را برماي اجرماي بمجرا  تعيرين      در قالب نامه 4911مهم  21. مقا  معظ  رهبمي در تاريخ 2

هراي آن در صرور    ها، نقی بمجا  و توقرف فعاليرت  هاي قوي و کافي بماي ل و تحمي فممودند که عبارتند از: گمفتن تضمين

، آغراز نوسرازي کارخانره    PMDيان پمونده تنها پس از اعال  آژانس مبني بم پا 0و 1هاي بند وضع همگونه تحمي ، آغاز فعاليت

شده در بمابرم کيرک زرد در صرور     اراك تنها پس از قمارداد طمح جايگزين و تضمين کافي اجما، معامله و تبادل اورانيو  غني

مد  صنعت انرمژي اتمري و بمرسري آن در شروراي عرالي امنيرت ملري،        عقد قمارداد مطمئن و تدريجي، تهيه طمح توسعه ميان

اي که پس از اين دوره هيچ کمبود فناوري بماي ايجراد  ساله به گونه 1سازي در پايان دوره ندهي تحقيق و توسعه بماي غنيساما

سازي مورد قبول بمجا  وجود نداشته باشد، ممجع بودن متن مذاکما  و نه تفسيم طمف مقابل در موارد ابهرا  سرند بمجرا ،    غني

 طمف مقابل و تحقق الزاما  اجماي بمجا .تشکيل هيئت رصدکننده انجا  تعهدا  
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حسن روحاني نيز تا توانست منتقدين مذاکمه با آمميکرا و بمجرا  را بره براد تروهين و      

ناسزا گمفت و دهان منتقدين را بست. يکي از انتقادهاي منتقدين بره تري  مرذاکمه کننرده،     

قطعي اجماي بمجا  از سوي آمميکرا برود. بمجاميران امضراي جران کرمي را       عد  تضمين 

دانستند ولي با خموج آمميکا از بمجا  در زمان تمامپ مشخص شد که بمجرا   تضمين مي

 4شد.تم از آن چيزي بود که تصور ميسست

 تحليل تجربه تاريخي جمهوري اسالمي از مذاکره

 اهداف آمريکا از مذاکره. 1

اند که استماتژي مرذاکمه را در دسرتور کرار    ها بارها اعال  کمدهييم آمميکاهاي اخيسال

هاي مختلف قصد دارند ايمان را بره پراي ميرز مرذاکمه بکشرانند.      دارند و با ابزارها و شيوه

هاي گستمده )فشار حداکثمي( بارها ادعا کمد ايمانيان به زودي تمامپ بعد از اعمال تحمي 

ها را بماي بازگمداندن ايمان اهند آمد. جو بايدن نيز اعال  کمد تحمي به پاي ميز مذاکمه خو

کنرد کره   داري . اين ت ييم رفتار آمميکا اين سوال را به ذهن خطور مري به ميز مذاکمه بمنمي

 ها بم مذاکمه اصمار دارند؟چما آمميکايي

دهرد از  يهاي مطالعاتي اتا  فکمهاي آمميکايي نشان مر بمرسي اسناد سياسي و بمرسي

ها از بماندازي نظامي و سخت نظا  جمهروري اسرالمي ايرمان نااميرد     آنجايي که آمميکايي

کنند. در اين راستا از راهبمدهاي مختلفي برماي نفروذ در   اند، بماندازي نم  را دنبال ميشده

تمين بستمهاي راهبمد و سياست نفوذ بمد. مذاکمه يکي از اصليروند سياسي ايمان بهمه مي

 آيد.  مميکا در ساختارهاي جمهوري اسالمي به شمار ميآ

هرا بره   بمجا  در شمايطي منعقد شد که مقاما  آمميکايي اعتماف کمده بودنرد تحرمي   

ها )در اثم مقاومت ايرمان( در حرال فموپاشري برود امرا      بست رسيده و ساختمان تحمي بن

هرا را عليره ايرمان    اند تحرمي  توافق بمجا  دستاويز و بهانه جديدي دست آمميکا داد تا بتو

هايش مجددا به کار گيمد. بنابماين آمميکا به مذاکمه نياز داشت نه ما؛ زيما او در همه بمنامه

                                                      
 .111پور، ص، محمدعلي الفتآوردگاه. 4
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عليه ايمان شکست خورده بود و مذاکمه ابزار جديد او بماي مقابله با ما برود. مقرا  معظر     

 رهبمي در اين مورد فممودند:
 ها احتياج دارند بره مرذاکمه  شايد بهتم از من بدانيد که آمميکاييدانيد و البته شما اين را ه  مي

 -ه  آن دولت قبلي، ه  اين دولت، ه  دولت اسربق -هاي آمميکا با جمهوري اسالمي. دولت

همه احتياج دارند نمايش بدهند که ما جايي مثرل جمهروري اسرالمي را کشراندي  پراي ميرز       

روزي که اوباما موفرق شرد تلفنري برا آقراي دکترم        مذاکمه؛ اين چيزي است که نياز دارند. آن

روحاني صحبت بکند، اينها آنجا جشن گمفتند که خبمش بعداً رسريد بره مرا از طقمققري. اينهرا      

 4 .احتياج دارند به اين قضيه؛ هيچ لزومي ندارد که ما اين احتياج آنها را بمآورده کني

دادن افکرار   ي و برماي فميرب  يکرا ها، يک تاکتيرک آممي ييپيشنهاد مذاکمه از سوي آمميکا

 2.عمومي است

اکنون نيز که فشار حداکثمي به پايان رسيده است و عمال آمميکا ديگم تحميمي ندارد  

که عليه ايمان اعمال کند، بايد مماقب باشي  که مذاکمه فمصتي بماي آمميکا ايجاد نکنرد. از  

کني  که آمميکا در بمجا  عمل مياين رو مقا  معظ  رهبمي فممودند ما وقتي به تعهداتمان 

 ها را عمال رفع کند.همه تحمي 

که روابط ايمان با آمميکا قطع شد، جمهوري اسالمي در مماحل مختلرف   4901از سال 

اي بره  قد  باقي ماند. در نتيجه ه  در ابعاد ملي و ه  منطقره بم اصول و اهداف خود ثابت

هراي آمميکرا و افرزايش    ران شکست بمنامهقدر  بيشتمي دست يافت. بمايند کلي اين دو

کره هردف آن   « تقابرل »قدر  انقالب اسالمي بود. در نتيجه آمميکرا سياسرت خرود را از    

 که هدف آن نفوذ بود ت ييم داد. « تعامل»افزارانه بود به بماندزاي سخت

 فممايد:مقا  معظ  رهبمي در اين مورد مي
اي پيدا کنند بماي نفروذ در داخرل   اين توافق، وسيله نيت آنها اين بود که از اين مذاکما  و از

کشور. ما اين راه را بستي  و ايرن راه را بره طرور قراطع خرواهي  بسرت؛ نره نفروذ اقتصرادي          

ها را در کشورمان اجازه خواهي  داد، نه نفوذ سياسي آنها را، نه حضور سياسري آنهرا   امميکايي

                                                      
 .10/12/4910. بيانا ، 4

 .14/14/4912. بيانا ، 2
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اين توان ه  بحمرداهلل امرموز تروان زيرادي اسرت       را، نه نفوذ فمهنگي آنها را؛ با همه توان که

 4مقابله خواهي  کمد؛ اجازه نفوذ نخواهي  داد.

هراي مختلرف،   هاي آنها در بخشها و وسوسهاگم ما امموز راه را بماي مذاکمه با آمميکايي

اي  بلکه پيشرمفت مرورد نظرم کشرور     ساز نفوذ آشکار و پنهان آنها شدهباز کني ، نه فقط زمينه

   2.ماندگي قطعي خواهد بودگاه محقق نخواهد شد و عقبچهي

افزارانه بود که در قالرب ت ييرم   ابزاري جهت تحقق هدف بماندازي به شکل نم « نفوذ»

شد. آمميکا بماي تحقق اين هدفش از ظواهم ها و اهداف انقالب اسالمي دنبال ميسياست

  معظ  رهبمي اين سياست دشرمن را  افزارانه مانند تهديد به جنگ استفاده کمد. مقاسخت

جنگ نخواهد شرد،  زدني فممود: نيز به خوبي شناسايي و نقش بم آب کمد و با قدر  مثال

دوران رياست جمهوري تمامپ به پايران رسريد و همگران قردر       9.مذاکمه نخواهي  کمد

 تحليل اي گفتار را ديدند.

هرا  هاي آمميکاييمدي سياستتوان به چند عامل و مزيت اصلي که سبب ت ييم راهبمي

 و رويکمد آنها به مذاکمه البته با هدف نفوذ شد، به شمح زيم اشاره کمد:

  اي ايمان؛هاي آمميکا در منطقه غمب آسيا به موازا  تثبيت قدر  منطقهشکست. 4

  ناپذيمي جمهوري اسالمي ايمان؛اثبا  ناکارآمدي گزينه نظامي عليه اقتدار و شکست. 2

  سابقه عليه ايمان؛هاي سخت و بيمي در پيشگيمي از فموپاشي رژي  تحمي ناکا. 9

  هاي نوين؛بلوغ و بالندگي دانش و تجمبه ايمانيان در عمصه فناوري. 1

ها از اصمار بم مذاکمه را در موارد زيرم  هاي آمميکاييتوان بمخي از اهداف و انگيزهمي

 خالصه کمد:

وذ به منظور تحميل اراده سياسي، ايجاد معبمي برماي  بازگشايي مسيم نفاهداف سیاسی: 

تقويت جميران   شکستن چهمه استکبارستيزي جمهوري اسالمي، ت ييم محاسبا  مسئوتن،

 هاي هويتي.گمفتن اهم  بسيج اجتماعي از طميق تابوشکني سوژه گما،غمب

                                                      
 .22/10/4911. بيانا ، 4

 .21/12/4910. بيانا ، 2

 .22/10/4910. بيانا ، 9
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د ورو برمداري سياسري،  هاي اقتصرادي کوتراه برا طعر  بهرمه     گشايش اهداف اقتصادی:

 هاي خارجي به هدف نفوذ سياسي و اقتصادي.سممايه

ت ييم اعتقادا  فکمي و ذائقه فمهنگي جامعه، آمراده شردن بسرتمهاي    اهداف فرهنگی: 

 .هاي جميان استکبارسبک زندگي غمبي، آوردن رسانه

اي جمهروري  هاي منطقه، مديميت رفتار منطقره ايجاد نااميدي در ملتای: اهداف منطقه

اي، ايجراد  ناپذيمي، کشاندن مذاکما  بره مسرائل غيمهسرته   شکست سازش ان،اسالمي ايم

 بازار پمسودي از صادرا  تسليحاتي به منطقه.

 سازشـ  دوگانه مقاومت. 2 

جمهوري اسالمي بعد از انقالب دو الگو را در سياسرت خرارجي خرود تجمبره کرمده      

ترواني  در  ل ماست و مي. سازش. اکنون دستاورد هم دو روش در مقاب2. مقاومت؛ 4است: 

 مورد آن قضاو  کني :

زدايري در دولرت   تجمبه بمجا  در دولت تدبيم و اميد تکمار همان تجمبه سياست تنش

اصالحا  بود. در هم دو مورد ايمان سياست تعامل و پذيمش شمايط طرمف مقابرل را در   

عمل طرمف  ها سبب نشد که ايمان به حقوقش بمسد بلکه در پيش گمفت ولي اين سياست

مقابل بم انتظاراتش افزود و حيطه اختيارا  ما را کر  کرمد. در ايرن مرد  طرمف غمبري       

بدعهدي و نقی پيمان کمده و در مقابل ايمان را به عمل نکمدن به تعهداتش مرته  کرمده   

هرا اقرداماتي انجرا  دهرد. در     است. در همه اين موارد ايمان پذيمفت که بماي رفع تحرمي  

ها فقط در مد  زمران کوتراهي   ه تعهدا  خود را انجا  داده بود تحمي حالي که ايمان هم

 تعليق شدند و پس از مدتي کوتاه مجددا از سمگمفته و حتي تشديد شدند. 

ها، شمايط ما بعد از بمجا  و مرذاکمه، نسربت بره قبرل از آن     در نتيجه با افزايش تحمي 

ذاکمه بهتم از بعد از آن بوده اسرت.  تشديد شد. يعني شمايط اقتصادي ما قبل از بمجا  و م

در نتيجه مذاکمه به ابزاري بماي متوقف کمدن ايرمان و معطرل گذاشرتن و شرمطي کرمدن      

اقتصاد کشور منجم شده است. در اين مد  کساني که همه ظمفيت کشور را به مرذاکمه و  



 9911بهمن  /شانزدهم  شمارة / سوم سال / انقالبي حوزه ماهنامة

 
11 

 

نگره   هراي بره تعهداتشران   بمجا  گمه زده بودند، اقتصاد کشور را منتظم عمل کمدن غمبري 

 هاي بسياري را از دست دادند.داشتند و عمال فمصت

المللي( به عرز  و اقتردار   اي و بيندر مقابل، تجمبه مقاومت )در عمصه داخلي، منطقه

اي، توان علمي، قدر  فضايي، توانمندي نظرامي،  کشور منجم شد. دستيابي به دانش هسته

نرا در سرايه بمجرا  و سياسرت     اي و دستاوردهاي پزشرکي ماننرد واکسرن کمو   نفوذ منطقه

 زدايي حاصل نشدند.تنش

هاي گوناگون سياسي، انقالب اسالمي دستاوردهاي گوناگوني داشته است که در عمصه

بندي و تحليرل اسرت. طبيعري اسرت کره      اقتصادي، نظامي، فمهنگي و اجتماعي قابل طبقه

جرود دارد ولري   ها يکسان نيست و کمبودهرايي و دستاوردهاي انقالب در همه اين عمصه

پمسش اساسي اين است که مذاکمه با آمميکرا در تحقرق ايرن دسرتاوردها چره جايگراهي       

 داشته است؟

هراي داخلري و   جمهوري اسال  همه دستاوردهاي خود را به بمکت تممکز بم ظمفيرت 

دهرد کره همگراه بره     تعالي  فمهنگ انقالبي کسب کمده است. تاريخ انقرالب گرواهي مري   

بستي ، شکست خوردي . بايد بم اساس روحيه انقالبي تممکرز خرود   دلهاي بيگانه ظمفيت

گراه از  را بم ظمفيت داخلي قمار دهي  و اين ظمفيت را توسعه دهي . البته تفکم انقالبي هيچ

ها را برماي تحقرق اهرداف انقرالب بره کرار       شود و همه ظمفيتظمفيت بيموني غافل نمي

 گما است.زا و بمونرونگيمد. بم اين اساس اقتصاد مقاومتي دمي

کره مقاومرت در مقابرل     اسرت  گذشته کسب کمده اين چهار دههدر  که ايماناي تجمبه

دهد؛ فممولي که هيچگاه کارآيي خرود را برماي   فشارهاي خارجي بهتم از تسلي  جواب مي

ت؛ چنانکه مقا  معظ  رهبرمي فممودنرد هزينره مقاومرت کمترم از      ايمان از دست نداده اس

 4.سازش است

تجمبه مذاکمه با آمميکا و غرمب نشران داده اسرت کره همگراه از موضرع ضرعف وارد        

                                                      
 (41/19/4911« )ت.مماتب بيشتم اسمقاومت به  سازش و تسلي ، از هزينه مقاومت هزينه دارد اما هزينه. »4
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الملل ميردان فلسرفه   اي . مذاکمه در عمصه بيناي ، مجبور به دادن امتيازهاي بيشتم شدهشده

هاسرت.  اخال  نيست بلکه ميدان قدر  و زورآزمايي بماي دفا  از حق و کسب فمصرت 

اي که بماي اثبا  حسرن نيرت،   نشيني نکني . در هم ممحلهباي عقبنابماين تز  است ذره

اي ، دشرمن برم   زدايي، به صور  داوطلبانه از بمخي حقو  خود گذشتهاعتمادزايي و تنش

 جاي خود افزوده است.  مطالبا  و انتظارهاي نابه

 هرا. . ليبمال2. ملي گمايان 4دو جميان در کشور در مورد مذاکمه و سازش اقدا  کمدند: 

گمايي و سکوتريسر  برود يعنري هر  از جهرت      خموجي اين دو جميان بماي کشور غمب

 سياسي و ه  از جهت ديني در تقابل با انقالب بودند.

تاريخ انقالب نشان داده است رشد، پيشمفت و تعالي کشور حاصل گفتمان انقالب اسرت.  

 اند.نگويي  ضمر زدهگما و ليبمال در اين انقالب بسيار اندك است اگم سه  جميان ملي

زنند ولي تراريخ شرهاد  خواهرد داد کره     ها د  از ايمان و وطن ميگمايان و ليبمالملي

وطن، ايمان و مليت کمدنرد. واقعيرت ايرن    به جميان مذهبي و انقالبي بيشتمين خدما  را 

کنرد بلکره کشرور را درگيرم     تنها مشکلي از مشکال  کشور حرل نمري  است که مذاکمه نه

 کند:هاي جديد آمميکا ميو بهانه هابازي
اشرتباه   نير ا کنرد؛ يمشکال  کشرور را حرل مر    کايبا آمم که مذاکمه کننديم اليخ يبعض

مذاکمه و قبول  زي. طمف مقابل، نشستن ما پشت مکنندياست، صددرصد اشتباه م يبزرگ

 خواهرد يم داند؛يم ياسالم يبه زانو درآوردن جمهور يرا به معنا مانيا يمذاکمه از سو

را بره زانرو    مانير ا  يتوانسرت  ديشرد  يها يبا تحم ،ياقتصادکه ما باتخمه با فشار  ديبگو

بکنرد،    يتفهر  اير را بره دن  نيا خواهديمذاکمه. م زيپشت م نديبا ما بنش ديايتا ب  ياوريدرب

 نير اسرت و ا  يدرسرت  اسرت يس کير  «يفشار حردااکثم » استياثبا  کند که س خواهديم

 چينشاند؛ بعد هر  هر   مذاکمه زيم يرا باتخمه آورد پا ياسالم ي، جمهوراثم کمد استيس

 نياگم چنانچه مسرئول  ناًيقي. قطعاً و کن يرا من به شما عمض م نينخواهد داد؛ ا يازيامت

 ييکرا يآمم نيکه برا مسرئول   نشستنديم رفتنديو م کمدنديم يلوحساده ياسالم يجمهور

  نره از فشرارها کر    شرد، يکر  مر   ها ينه از تحم آمد؛ينم مشانيگ زيچ چيمذاکمه کنند، ه

 يدير جد يهاليو تحم يديتوقعا  جد شدند،يمش ول مذاکمه م نکهي. به مجمد اشديم
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بُرمد   د،يجور باشرد، موشرک نداشرته باشر     نيا تانيموشکها نکهياز جمله ا شد؛يمطمح م

 4نباشد. شتميب لومتميک 401 لومتم،يک 411از  تانيهاموشک

 خواهجمهوریـ  ب دموکراتسرا. 3

گمدد. مالحظه باز مي 91حضور مستقي  و مستمم سياسي آمميکا در ايمان به اوايل دهه 

انرد و  ها همواره به فکم منافع خود بودهساله حاکي از آن است که آمميکايي 01اين تجمبه 

ا در هر آمميکرايي  2هيچ گاه استقالل سياسي و اقتصرادي ايرمان را بره رسرميت نشرناختند.     

شمايطي وارد صحنه سياسي ايمان شدند که ايرمان برا نهضرت ملري شردن صرنعت نفرت        

ها با چهرمه خيمخواهانره وارد   ييانگليس را از کشور خارج کمده بود. از همان ابتدا آمميکا

 ماهيت واقعي خود را نشان دادند. 4992ممداد  21ايمان شدند ولي خيلي زود با کودتاي 

خواهران و چره   تار آمميکا برا ايرمان چره از طرمف جمهروري     در اين مد  ماهيت رف 

 9ها يکي بود. خموجي رفتاري و دستاورد عملري ابرماز تأسرف مرادلين البمايرت     دموکما 

)وزريم امور خارجه آمميکا در دوران رياست جمهوري کلينتون( و تبميک نوروزي اوبامرا  

و فشار حداکثمي تمامرپ،  به زبان فارسي با محور شمار  خواندن ايمان توسط بوش پسم 

 جانبه را عليه ايمان به همماه داشت.  هاي همهيکسان بود و تحمي 

قبل از انقالب و اوايل انقالب، اولويت انقالبيون در ممحله اول مبارزه با اسرتبداد برود   

ولي هيچ گاه مبارزه با استعمار و نظا  سلطه از دستور کرار انقرالب خرارج نبروده اسرت.      

ني  که تبعيد اما  خميني به دليل مخالفرت برا کاپيتوتسريون و اعترماض بره      کفماموش نمي

 دخالت و جنايت آمميکا در ايمان بود.

                                                      
 .42/11/4911. بيانا ، 4

بمررسري تراريخ روابرط    ؛ کراممان غضرنفمي  ، مميکا و بماندازي جمهوري اسالمي ايمان. بماي مطالعه بيشتم در اين مورد ر.ك: آ2

، عقراب و شريم  ؛ هردوي عبدالمضا هوشرنگ م ، تاريخ روابط خارجي ايمان؛ شوراي پژوهشگمان بنياد تاريخ انقالب اسالمي، ايمان

 .ميله کديور، جمميکاآرويارويي انقالب اسالمي ايمان و ؛ مارك گازيوروفسکي، سياست خارجي امميکا و شاه؛ جيمز بيل

 را پذيمفت. 4992ممداد سال  21بدون عذرخواهي، مسؤوليت کودتاي  مادلين آلبمايت. 9

مميکرا:  آمميکرا ر.ك: ايرمان و   آسازمان سريا و وزار  خارجره   ممداد بماساس اسناد  21کودتاي بماي مطالعه بيشتم در مورد 

 .ا  وود هاوسپي، ممداد يا شمح عمليا  آژاکس 21اسمار کودتاي ؛ مميکا در ايمان،حسن واعظيآهاي بمرسي سياست
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دهرد در اوايرل انقرالب کره جميران      شناسي مذاکمه در تاريخ انقالب نشران مري  جميان

گمي از حمار  و شور بيشتم بمخوردار بود، طمفداران مذاکمه با آمميکرا از عمصره   انقالبي

ياست حذف شدند. نمونه بارز آن دولت موقت است. با گذشرت انقرالب، کر  و بريش     س

 ها را بماي مذاکمه فماه  کمد.گفتمان مذاکمه تقويت شد. شمايط جنگ تحميلي اولين زمينه

هايي که در ايرمان مرذاکمه را مطرمح کمدنرد، برا نراهمخواني       با گذشت انقالب، دولت

ر آمميکا مواجه شردند. دولرت اصرالحا  کره برا      خواه و دموکما  دهاي جمهوريدولت

کلينتون )رئيس جمهور دموکما  آمميکا( مبناي مذاکمه را گذاشته بود با روي کرار آمردن   

هرايش بره هر  خرورد ترا جرايي کره سياسرت         خواه، بمنامهبوش پسم از حزب جمهوري

خوانرد.  زدايي دولت اصالحا  به اينجا خت  شد که آمميکا ايمان را محرور شرمار    تنش

تمين سند مذاکمه بعرد از انقرالب برود، برا دولرت      دولت تدبيم و اميد نيز بمجا  را که مه 

آمميکا در زمان اوباما، منعقد کمد ولي با روي کار آمدن تمامپ، آمميکا از بمجا  خارج شد 

 هايي بيشتم از قبل بمجا  بم ايمان تحميل کمد.و با اجماي سياست فشار حداکثمي، تحمي 

به مذاکمه با غمب اين گزينه را در مقابل ما قمار داده است که نگاهي به شم  نيز تجم

دموکما  را رها کني . نظا  سياسي ايمان قبل از -خواهداشته باشي  و دوگانه جمهوري

گما بود و نگاهي به شم  نداشت. اکنون با شکست تجمبه مذاکمه با انقالب کامال غمب

الملل از غمب به شم ، تز  است بمنامه تماتژيک نظا  بينغمب و همچنين ت ييم وزن اس

و  4ساله با چين20کالن جمهوري اسالمي با نگاه به شم  تدوين شود. تدوين بمنامه 

 شود.همچنين ارتقاي سطح روابط با روسيه در اين راستا تحليل مي

                                                      
سراله  20امره  تحليرل و بمرسري بمن  »( ماهنامه حوزه انقالبي چاپ شرد. ر.ك:  4911)ممداد  41اي در شماره . در اين مورد مقاله4

 .10-09، صگموهي از نويسندگان ،«هاي مشتمك ايمان و چينهمکاري
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  انقالبی حوزه ضرورت و هویت

 ایخامنه اهللآیت دیدگاه از
 4زادهملکحمد م

 چکيده
تمين واژگاني است که مقا  معظ  رهبمي در مقا  بيران انتظرارا  از   حوزه انقالبي يکي از مه 

هاي علميه مطمح کمدند. با توجه بره جايگراه و تراثيم حروزه در تشرکيل انقرالب اسرالمي،        حوزه

 دن حوزه، عامل و مالك مهمي بماي تداو  هويت و اصول انقالب اسالمي است.انقالبي بو

اي برود کره تفکيرک برين حروزه انقالبري و       شمايط سياسي قبل از انقالب اسرالمي بره گونره   

غيمانقالبي مطمح نبود ولي شمايط پس از انقالب و لزو  حفظ دستاوردهاي انقالب اين مفهرو  را  

 به صور  ويژه مطمح کمد.  

ي از لواز  تحقق حوزه انقالبي تبيين صحيح آن و ارائه مفهومي عملياتي و جامع از آن اسرت.  يک

حوزه به مثابه نهادي ذيرل انقرالب و   توان مورد بمرسي قمار دارد: حوزه انقالبي را در سه ساحت مي

 انقالبي بودن عناصم حوزوي و مجموعه روحانيت.انقالبي بودن علو  حوزوي، مجموعه نظا ، 
 خواهي، استقالل حوزه.: حوزه انقالبي، سکوتريس ، علو  حوزوي، تحولاژگان کلیدیو

 

                                                      
 .استاديار پژوهشگاه فمهنگ و انديشه اسالمي آموخته حوزه،دانش. 4
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 مقدمه

هاي اساسي مقا  معظ  رهبمي، حفظ هويت انقرالب از طميرق انقالبري    يکي از دغدغه

بودن و انقالبي ماندن است. اين موضو  همواره يکي از موضوعا  ثابت مطالبا  ايشران  

اي بم لرزو  صريانت از شرور انقالبري،     ويژه تأکيدتلف همواره بوده است که در مقاطع مخ

 اند.گمي داشتهحفظ روحيه انقالبي، انقالبي عمل کمدن و انقالبي

و « رهبرمي »؛ «مرذهب »انقالب اسالمي بم مبناي سره رکرن   رهبم معظ  انقالب معتقدند  

انقالبري  »يژگري  دليل اصلي پيموزي انقالب اسالمي را بايد در وو  شکل گمفته است« ممد »

از اين رو انقالبري برودن را نبايرد بره دوران مبرارزه      هم سه رکن مذکور جستجو کمد. « بودن

 بماي پيموزي نهضت و يا دوران رهبمي بنيانگذار جمهوري اسالمي ايمان منحصم کمد، بلکره 

ايشران   آن ويژگي مثبتي است که بايد در تما  دوران حيا  بشمي جميان داشرته باشرد. لرذا   

گمي و ترالش و کوشرش   ها راه پيشمفت و تمقي جمهوري اسالمي را حفظ روحيه انقالبيتن

هرا و  کنند بايد ضمن آشنايي با ويژگري مي تأکيدبماي انقالبي ماندن در دوره کنوني دانسته و 

 هاي انقالبي بودن، از آن بماي پيشبمد اهداف انقالب اسالمي بهمه گمفت.شاخصه

اي مصاديق انقالبي بودن را در چارچوب معنايي مکترب  امنهاهلل العظمي خحضم  آيت 

هراي انقرالب اسرالمي    اما  و انقالب و اعتقاد راسخ آن بزرگممد به اسرال  انقالبري و ارزش  

هرايي چرون   دهد. از نظم ايشان نظا  اسالمي بم مبناي شاخصهمورد تحليل و بمرسي قمار مي

خواهي همماه با بصيم  ديني و سياسي دالتمحوري، حفظ استقالل و عمداري، ممد وتيت

گيرمي مسرتمم   قمار گمفته است. ايشان همچنين انقالبي بودن در اين دوره را منوط به هردف 

عنروان  بره  داند که امموزههاي يادشده ميها و همت بلند بماي رسيدن به مباني و ارزشآرمان

 آيد.  هاي جدي جامعه اسالمي به حساب مييکي از چالش

شود که از ابتداي پا نهرادن در  ور  پمداختن به موضو  حوزه انقالبي از آنجا ناشي ميضم

شاهي پهلوي تا سقوط آن رژي  و پيموزي انقرالب اسرالمي، همرواره    مسيم مبارزه با رژي  ست 

اند که برا قرمار   هاي حوزوي وجود داشتههاي مخالفي از جمله در ميان جميانها و جميانگموه

 اند.سيم انقالب، به اشکال مختلف نارضايتي خويش را از اين حمکت نشان دادهگمفتن در م
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همچند حضور، پيشگامى و هوشيارى روحانيت اصيل در جميان انقالب اسالمي ايرمان  

کننده در پيموزى اين انقالب دانسرت، امرا در   تمين علل و عوامل تعيينرا بايد يکى از مه 

هاي غيمانقالبي منتسب به حوزه را نيز در ايجراد مرانع   هتوان نقش بمخي گمواين ميان نمي

از ايرن رو ضرموري اسرت در خرالل فهر  ماهيرت        در مسيم انقالب از نظم دور داشرت. 

هاي گوناگون غيمانقالبي حوزوي را نيرز  هاي آن، جميانها و ويژگيگمي، شاخصهانقالبي

 تم قمار داد.مورد مطالعه و بمرسي دقيق

 بي و یيرانقالبي در دوره مااصربرآمدن حوزه انقال

همواره پاسخگوي نيازهاي جامعه بوده  هاي علميه در طول تاريخ اسال  و تشيع،حوزه

اند. در بيشتم مقاطع تاريخ اسال ، به دليل دار بودهو هدايت ممد  به سوي سعاد  را عهده

هرا،  حروزه  فماه  نبودن شمايط تاسيس حکومت اسالمي و اقتضائا  زمانه، وظايف اصلي

بيشتم بم پاسخگويي به نيازهاي فمدي افماد جامعه متممکز بود و کمترم جامعره بره سروي     

 شد.  هاي سياسي و حکومتي دين اسال ، سو  داده ميحاکميت ارزش

در اين شمايط تفکيک دو حوزه انقالبي و غيمانقالبي چندان موجه نبود، ولري در دوره  

و تالش ايشان  اسالمي ايمان به رهبمي اما  خمينيمعاصم و از زمان آغاز نهضت انقالب 

توان الشمايط، همزمان ميجهت تحقق حکومتي با محوريت فقه شيعه و رهبمي فقيه جامع

 گيمي دو جميان انقالبي و غيمانقالبي را در حوزه مشاهده کمد.شکل

ت کره  مسلما بدنه اصلي حوزه را جميان انقالبي شکل داده است؛ زيما کامال واضح اس

هراي علميره و برا    خاستگاه انقالب اسالمي به رهبمي يک فقيه جامع الشرمايط، در حروزه  

ريزي گمديد و جمهوري اسالمي نيز نظامي بمخاسرته  حمايت عالمان و طالب انقالبي پايه

از انديشه ديني مکتب تشيع و بمآمده از حوزه و روحانيت بوده اسرت. برم اسراس همرين     

پس از پيموزي انقالب، متصدي ارکان مختلف نظا  سياسي شرده  هاي علميه، منطق، حوزه

و بسياري از مناصب اجمايري و حکرومتي همچرون وتيرت فقيره، عضرويت در شروراي        

 دار شدند. نگهبان، مسئوليت قوه قضائيه و امور ديگم را عهده
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اگم روحانيت انقالبي جهت اقامه اسرال  حرداکثمي در بسرتم جمهروري اسرالمي، بره       

هراي  خاست، نظا  اسرالمي برا ويژگري   بمنمي هاي انقالبي اما  خمينيز ديدگاهحمايت ا

حراک    هاي ديني و سياسي مکترب اهرل بيرت   يافت و ارزشممتاز آن، همگز تحقق نمي

 يافت.  گمديد و اسال  اصيل در منطقه وسيعي از جهان، همگز اين گونه توسعه نمينمي

قالب اسالمي ايمان آشکارتم گمديد، ترالش و  هم چه اهميت نقش عالمان انقالبي در ان

زدايي از حوزه علميه و تقويت بعد غيمانقالبي حوزه نيرز  ريزي دشمنان بماي انقالببمنامه

اهميت دانسرتن نقرش   افزايش يافت؛ لذا بنيانگذار جمهوري اسالمي با هشدار نسبت به ک 

ه استعمار، روحانيرت را برا   راستي اگم کسي فکم کند ک»فممود: دشمنان در اين موضو  مي

  4«انديشي نيست؟کند، سادهاين همه مجد و عظمت و نفوذ تعقيب نکمده و نمي

بمخي از تفکما  غيمانقالبي در جميانا  حروزوي کره همرواره برا حمايرت دشرمنان       

اند، عبارتند از: مخالفت صميح بمخي جميانا  حوزوي با اصل انقرالب در  تمويج گمديده

يي همچون تفکرما  انجمرن حجتيره، مخالفرت برا مبراني وتيرت فقيره و         هاقالب انديشه

مدار، تبليغ جدايي ديرن از حکومرت برا    تضعيف آن با هدف تمويج ممجعيت غيمحکومت

استناد به بمخي آيا  و روايا ، منحصم دانسرتن حکومرت مشرمو  دينري بره حکومرت       

 جارب غمبي.و تالش بماي عمفي کمدن حکومت ديني با استفاده از ت معصومان

 هويت حوزه انقالبي 

هراي  گمي و تفکيرک جميران  تمين نيازهاي جامعه امموز ما، مطالبه انقالبييکي از مه 

دار انقرالب اسرالمي   پمچ عنوان به در نهاد حوزه و روحانيتويژه به انقالبي از غيمانقالبي

اصلي معظ  له  تأکيدآيد که است. از بيانا  و عملکمدهاي مقا  معظ  رهبمي به دست مي

 گمي و انقالبي عمل کمدن است. بم لزو  صيانت از شور انقالبي، حفظ روحيه انقالبي

گيرمي مسرتمم   ايشان همچنين انقالبي بودن در مقطع حساس کنوني را منوط به هردف 

                                                      
 .200، ص24، جصحيفه اما . 4
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داننرد  هاي انقالب اسالمي مري ها و همت بلند داشتن بماي رسيدن به مباني و ارزشآرمان

 آيد.هاي جدي جامعه اسالمي به حساب مييکي از چالشنوان عبه که امموزه

هراي غيمانقالبري در   ترم از جميران  بم اين اساس ضموري است ما با شناخت دقيق 

هاي علميره و نهراد روحانيرت، از    در مماکز حساسي چون حوزهويژه به مماکز مختلف

قرا  معظر  رهبرمي    موجوديت انقالب و نظا  اسالمي پاسداري کني ؛ زيما به فمموده م

اگم بخواهي  نظا  اسالمي همچنان اسالمي و انقالبي بماند، بايد حوزه علميه انقالبري  »

بماند؛ زيما اگم حوزه علميه انقالبي نمانرد، نظرا  در خطرم انحرماف از انقرالب قرمار       

هراي  هرا و بايسرته  تزمه اين امم، شناخت کاملي از مفهو ، ضرمور   4«خواهد گمفت.

و بمرسري پيمامرون آن   و بحث  ، پيش از پمداختن به تفکما  غيمانقالبيحوزه انقالبي

 باشد. در حوزه مي

 توان ارائه کمد:از اصطالح حوزه انقالبي، حداقل سه بمداشت مختلف مي

 . حوزه به مثابه نهادی ذيل انقالب و مجموعه نظام1

، بره انقرالب   بم اساس يک بمداشت، مماد از حوزه انقالبي، استناد حروزه و روحانيرت  

است. در ايرن  « نهادي ذيل اين نظا  و مدافع آن»اسالمي و نظا  جمهوري اسالمي به مثابه 

شرود و  نهادي مستقل از نظا  اسرالمي در نظرم گمفتره نمري    عنوان به بمداشت گمچه حوزه

شرود امرا الزامرا بره     يکي از ارکان آن تعميف مري عنوان به کارکمد آن ذيل مجموعه نظا  و

 باشد.  و عد  هويت و استقالل فکمي نيز نمي« وابستگي حکومتي»نفي معناي م

 فممايد:از اين رو رهبم انقالب در تبيين نسبت حوزه با انقالب و نظا  اسالمي مي
هراي علميره   اين مطالب مهمتم است، نسبت حوزه آنچه که تز  است عمض بکن  که از همه 

عال  روحانيت، اگم انصاف و خمد را ميزان قرمار  با انقالب و نظا  اسالمي است. هيچ کس در 

 2تواند خودش را از نظا  اسالمي جدا بگيمد.بدهد، نمي

با توجه به حضور فعال روحانيت در عمصه جامعه و سياست و با توجه به آنکه نظرا   

                                                      
 .20/42/4911. بيانا ، 4

 .41/10/4914، . بيانا 2
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هاي اسالمي با هدايت و رهبمي يک فقيه جامع الشمايط و پشتيباني طالب و علماي حوزه

 يس شده است، در ادامه مسيم نيز حروزه بايرد در کنرار نظرا  اسرالمي باشرد و      علميه تاس

بخشي از مجموعه انقالب، هم جايي که نظا  سياسي به کمک آن نياز داشته باشد، عنوان به

 رساني و...، همماهي نمايد.اع  از توليد انديشه يا اطال 

 . انقالبي بودن علوم حوزوی2

توانرد وصرف سراختار حروزه و     مري « انقالبي»البي، واژه در بمداشت ديگم از حوزه انق

خواهي در علو  باشد. انقالبي بودن علو  حوزوي به معناي ويژگي تحول« علو  حوزوي»

هراي حروزوي را در راسرتاي اداره    اي که اين ويژگي، دانشموجود حوزوي است به گونه

ي ساختار مناسرب و  هاي مختلف نظا  اسالمي به کار گمفته و ضمن طماحمطلوب ساحت

هاي نظا  را مد نظرم قرمار دهرد. برديهي     گويي به پمسشمحتواي مطلوب اين علو ، پاسخ

وارگي و کراربمدي شردن   است اين امم موجب تحول، پويايي و روزآمدي، کارآمدي، نظا 

 هاي حوزوي در عصم موجود خواهد شد. دانش

يرز نيازمنرد براور بره     کارآمد نمودن ساختار حروزه و علرو  حروزوي پريش از هرم چ     

اي طماحري  خواهي با توجه به امکانا ، شمايط و موانع موجود است و بايد به گونهتحول

شود که بتواند در زماني کمتم و با مطلوبيت بيشرتم، غايرا  حروزه و اهرداف و نيازهراي      

 فممايد:انقالب را تأمين نمايد. لذا رهبم انقالب مي
هاى علمى استفاده کند هاى متداول در محيطزارها و روشحوزه بماى پيشمفت خود بايد از اب

سازد محمو  نسازد. در دنيرايى کره   تم مىو خود را از امکاناتى که بشم را در کسب عل  موفق

تمين دسرتاوردهاى ذهرن   دهد که تازهپژوهان فمصت مىهاى ابزارى و ساختارى به دانشتازه

هراى  الب عل  دين، راهى به نروآورى در روش بشم را به سهولت کسب کنند، روا نيست که ط

 4ناقص و معيوب نداشته باشد.

بماي مفيرد  « زنده بودن حوزه»اين همان چيزي است که ايشان از آن با عنوان ضمور  

 کند: بودن آن ياد مي

                                                      
 .21/1/4904، . بيانا 4
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بايد حوزه زنده باشد، سال  باشد، قوى باشد تا بتواند رشد کند و آفا  جديدى را براز  
 4ى را در اختيار مستفيدينِ از فوايد خود قمار بدهد.کند، منطقه جديد

 . انقالبي بودن عناصر حوزوی و مجموعه روحانيت3 

مجموعره  »توانرد صرفتي برماي    مري « انقالبري »در بمداشت ديگم از حوزه انقالبي، واژه 
اع  از طالب، اساتيد و علماي حوزوي باشد. بديهي است انقالبري برودن هرم    « روحانيت

مثال در وضعيت عنوان به تواند مفهو  حوزه انقالبي را تبيين نمايد.ها ميگزينهکدا  از اين 
کنوني، نو  رفتارهاي سلبي يا ايجابي طالب، اساتيد و علماي حوزه در حمايرت از نظرا    

هاي انقالب در بمابم دشمنان داخلري و خرارجي و تقابرل برا نظرا       اسالمي، دفا  از آرمان
گمي حوزه علميه و نهاد روحانيرت قابرل تعميرف اسرت.     نقالبيسلطه، در راستاي مفهو  ا

 فممايد:اي با گاليه از فقدان اين ويژگي در حوزه علميه قبل از انقالب مياهلل خامنهآيت
ق  درس زياد بود، تالش علمى خيلى برود، درس خوانردن يرک کرار      علميه در حوزه

گيرمى سياسرى و   رك سياسى و جهرت جدى بود، تقوى و معنويت ه  انصافاً بود. اما از د
حاکميتِ اسال  خبمى نبود. با اينکه بزرگانى بودند، علمراى اعرال ، آيرا      شو  و ميل به

عظا ، مدرسين، همه مخلص، همه عال ، ه  در فقه اسالمى صاحب نظم و متبحرم، امرا در   
ي  درس خواه  بگوحاکميت اسال  در حوزه فقه رايج نبود. حتى مى عين حال آن انديشه

البالغه در حوزه نبود، تا اينکه قمآن در حوزه نبود، درس حديث در حوزه نبود، درس نهج
انقالب آمد، وقتى انقالب آمد يعنى اسال  متحمك، اسال  متنى صرحيح و معقرول و زنرده    

 2که آمد، واقعاً همه را زنده کمد. وقتي
ر عمصه انديشه باشد و ه  تواند دمفهو  انقالبي بودن روحانيت و علماي دين، ه  مي

در عمصه عمل؛ يعني گاهي يک عال  ديني به لحاظ انديشه فمدي انقالبي اسرت و گراهي   
کند. بنرابماين در  به لحاظ عملي، رفتاري انقالبي دارد و در حوزه عملياتي انقالبي عمل مي

حيره  اين صور  انقالبي بودن حوزه به مثابه يک وصف يا حالت و يا به معناي داشتن رو
 انقالبي بماي علماي ديني خواهد بود.

                                                      
 .49/1/4901، . بيانا 4

 .41/9/4921، . بيانا 2



 9911بهمن  /شانزدهم  شمارة / سوم سال / انقالبي حوزه ماهنامة

 
50 

 

 گيريبندي و نتيجهجمع

گانه فرو  از مفهرو  حروزه انقالبري، سره مفهرو        ها و احتمات  سهبم اساس بمداشت

توان در معناي حوزه انقالبي جاي داد. اين سره مفهرو  عبارتنرد از:    کليدي و اساسي را مي

و « خررواهي و کارآمرردي تحررول»، «حمايررت و پشررتيباني از انقررالب و نظررا  اسررالمي  »

 «.هاي انقالب اسالمي ايمانها و ارزشمندي نسبت به آرماندغدغه»

سررالمت حرروزه انقالبرري منرروط برره حفررظ و پاسررداري از مفرراهي  کليرردي آن و دور  

هاي حوزه انقالبي است. مهمتمين آسيب در اين زمان، ها و آسيبنگهداشتن حوزه از آفت

تواند صدمه جدي به شراکله حروزه انقالبري وارد کنرد و آن را از     آفت تفمقه است که مي

 حالت سازندگي، پويايي و بالندگي دور سازد.  

زا بره مماقبرت   ثمم اختالفتواند با تکيه بم نقاط مشتمك و دوري از عوامل بيحوزه مي

هاي حوزه توان بم افزايش ارتباطا ويژه مياز روحيه انقالبي خود بپمدازد. در اين زمينه به

علميه با مماکز مختلف علمي، سياسي و اجتماعي و فمهنگي با هدف تمويج فمهنگ نراب  

   کمد. تأکيد هاي واتي مکتب اهل بيتشيعي و آموزه
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 نقد انگاره فرادستی روحانیت

 در جمهوری اسالمی ایران
 4سیدمحمدهادی مقدسی

 هچکيد
شود. طبق ايرن  هاي سياسي امموزين تلقي مياقتدارگمايي در کنار دموکماسي، دو گونه اصلي رژي 

هاي دموکماتيرک نباشرد، بره    ها، اگم يک رژي  سياسي از قبيل رژي بندي حکومتديدگاه در طبقه

ناصرم و  ناچار رژيمي اقتدارگما خواهد بود. اقتدارگمايي از استبداد کالسيک تمايز دارد و حاوي ع

تروان مولرود سراختار و بعضري ديگرم را      هاي آن را مياي است. بمخي از مؤلفههاي پيچيدهمؤلفه

 هاي کارگزار دانست.  ناشي از کنش

هاي کارگزاري اقتدارگمايي با عنوان فمادستي، با استفاده از روش در اين تحقيق، يکي از مؤلفه

 تيروحانگمدد. بمخي معتقدند ي ارزيابي ميتحليل محتوا، نسبت به نظا  سياسي جمهوري اسالم

را بره خرود    يازاتير موجَّه، امت اديکه بدون اساس و بن استطبقه  کيمثابه بهدر جمهوري اسالمي، 

 .دهدياختصاص م

گرمي بره   شرود. کرارويژه روحانيرت، هردايت    در اين مقاله، نادرستي ايرن انگراره اثبرا  مري     

 کند.ت ييمي در آن ايجاد نميهاي اسالمي است و تشکيل حکومت آموزه

 روحانيت، فمادستي، اقتدارگمايي، جمهوري اسالمي ايمان. واژگان کلیدی:

                                                      
 .اي انديشه سياسي مؤسسه آموزشي و پژوهشي اما  خميني. دانشجوي دکتم4
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 مقدمه
هرا  هاي سياسي در دوران معاصم، تقسي  حکومرت يکي از تقسيما  مشهور بماي نظا 

شرود  وانمرود مري   در مباحرث نظرمي علرو  سياسري    به دموکماسي و اقتدارگمايي اسرت.  

ند يا اقتدارگما و اين دو نو  نظا  سياسري در بمابرم   هستموره يا دموکما  ها بالضحکومت

 ند.  هستو در مسائل اساسي داراي اختالفا  بنيادين  رنديکديگم قمار دا

در اقتدارگمايي بمخالف ديکتاتوري با بمگزاري انتخابا  از آراي عمومي بماي گزينش 

قرمار  تأييد   يا توسط حکومت بايد مورد شود، اما کانديداهاي انتخابامقاما  استفاده مي

يک حزب سياسي وجود دارد و ممد  بايد منتخَب حرزب را دوبراره    گيمند يا اينکه اساساً

 انتخاب کنند.  

در « فقيره و اسرتبداد   وتيت»همچند در آستانه پيموزي انقالب اسالمي، بحث از نسبت 

، زيما در دوره معاصرم  يستح نمحافل سياسي جميان داشت، اما امموزه اين بحث قابل طم

هراي سياسري   عنروان يرک گونره از نظرا     هاي کالسيک را بهتوان ديکتاتوريبه سختي مي

گونره فمصرتي برماي    هراي اسرتبدادي کالسريک هريچ    ؛ زيرما رژير   دکرم معاصم شناسرايي  

کمدند و همه امور بم طبرق خواسرت و اراده حراک  و بردون     آفميني ممد  فماه  نمينقش

 .گمفتو رضايت ممد  صور  مي دخالت رأي

هاي خواهي گونه جديد استبداد در قمن بيست  هستند که حکومتتياقتدارگمايي و تمام 

هايي بمخالف استبداد کالسريک کره برم    . چنين رژي شوندغيمدموکماتيک به آن موصوف مي

ش خواست شهميار مبتني بود، بم قرانون اساسري اسرتوار اسرت و از انتخابرا  برماي گرزين       

هراي  تمين رويکمدهاي نظرمي دربراره رژير    امموزه گستمده .شودمقاما  سياسي استفاده مي

 کنند.را دنبال مي 2خواهيو تماميت 4غيمدموکماتيک، دو مفهو  اقتدارگمايي

بنردي کنري ،   هاي اقتدارگمايي را در دو دسته سراختاري و کرارگزاري دسرته   اگم شاخصه

هرا در  ي، اساساً يکي از ديردگاه فمادستاقتدارگمايي است. فمادستي يکي از عناصم کارگزاري 

                                                      
1. Authoritarianism. 

2. Totalitarianism. 
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برم   xشخصري از نرو    »شرود:  مسئله فممانموايي سياسي است و به اين صرور  تبيرين مري   

طبيعتي داشته باشد کره وي را مناسرب    yفممانموايي دارد، اگم و فقط اگم  yشخصي از نو  

 4«کند. yرا مناسب دستور دادن به طبيعتي داشته باشد که وي  xکند، و  xدستور گمفتن از 

هراي  عنروان يکري از گونره   را يکي از مباني توتاليتاريس  بره « اصل امتياز طبيعي»پوپم، 

گونه که دهد. بم اين اساس همانطلبي قمار ميداند و آن را در بمابم تساوياقتدارگمايي مي

بمخري  »)حراک ( برم   « اهر بمخري انسران  »بمترمي دارد،  « زن»بم « ممد»و « بمده»بم « ارباب»

توانرايي تز  برماي   « زن»و « برمده »گونه کره  )ممد ( بمتمي دارند و همان« هاي ديگمانسان

بمخري  »صور  گيمد، « ممد»و « ارباب»تدبيم امور خويش را ندارند، و اين امم بايد توسط 

رنرد و از  عهده گمفتن زعامت امور سرايمين را ندا )ممد ( نيز کفايت تز  بماي به« هاانسان

هرا از لحراظ   )حاک ( نياز است. بنيان اين استدتل بم نابمابمي انسان« انسان بمتم»رو به اين

استعدادهاي دروني بنا شده است. بنابماين به مقتضراي عردالت، بايرد هرمکس بره کراري       

تواند پيشره ديگرمي را بمگزينرد و    مش ول شود که سمشت وي متناسب با آن باشد و نمي

 2قا  يا طبقه خود همواره باقي بماند.بايستي در م

يک وصف منفري  عنوان به رواج ادبيا  دموکماسي سبب شده است امموزه ديکتاتوري

شرود. زمينره طرمح ايرن     ها و جهت ايجاد فشار افکرار عمرومي مطرمح    در مورد حکومت

دسرتاورد  عنروان  بره  هاي سياسي ديني بيشتم است؛ زيما دموکماسري موضو  در مورد نظا 

اسي جهان مدرن در شمايطي مطمح شد که بشم با حرذف ديرن از سراحت اجتمراعي،     سي

عقالنيت ابزاري را جايگزين کمده بود. با غلبه سکوتريس ، مقبوليرت، مرالك مشرموعيت    

هاي ديني که مشموعيت خرود را برم اسراس اصرول     نظا  سياسي شد. در اين شمايط نظا 

هاي مستبد تعميف شدند. د، در زممه حکومتديني )نه مقبوليت ممدمي( تدوين کمده بودن

 يک مسئله مطمح شد.عنوان به هاي دينيبه اين تمتيب جايگاه ممد  در نظا 

                                                      
 .90، جين همپتون، تمجمه خشايار ديهيمي، صفلسفه سياسي .4

 .  221-201، ص فوتدونداهللعز  تمجمه کارل پوپم،، جامعه باز و دشمنان آن .2
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گمايي انقالب اسالمي در مقابل نظا  مستبد شاهنشاهي به پيموزي رسيد و همواره ممد 

دين کره برا نگراه    پماکنان و معانها و اهداف خود قمار داد ولي بسياري از شبههرا در بمنامه

کمدنرد، دينري برودن انقرالب را نشرانه      زده انقالب اسالمي را تحليل مري سکوتر و غمب

 دانستند.غيمممدمي و مستبد بودن آن مي

ساتري ديني پاسخ نظمي و عملي درخوري به اين انقالب اسالمي با طمح نظميه ممد 

هراي متعردد   بمگزاري انتخابا ساله انقالب اسالمي و  11چالش ارائه کمد. تجمبه بيش از 

افکرن برماي   در سطوح مختلف گوياي اين مسئله است، ولي همواره جميان معانرد شربهه  

کننرد. در ايرن فضرا روحانيرت بره      تضعيف انقالب، شبهه استبداد سياسري را مطرمح مري   

 شود.خواهي و انحصارگمايي در قدر  مته  ميتماميت

شبهه، کارکمدهاي مختلف روحانيت در نظرا    اين مقاله با هدف بمرسي و پاسخ به اين

کند تا رد ادعاي فمادسرتي روحانيرت در نظرا  سياسري     سياسي انقالب اسالمي را بيان مي

 ايمان مشخص شود.

 طرح ادعاي فرادستي روحانيت در نظرات سياسي

کنند جايگاه روحانيت در جمهوري اسالمي را در جايگاهي فمادسرت  بمخي تالش مي

 کني .ر اين بخش بمخي از اين نظما  را مطمح ميقمار دهند. د

فصلي را به ايمان اختصاص داده اسرت.   4«هاي نافمجا ديکتاتوري»پل بموکم در کتاب 

حکومرت شخصري   »او حکومت اما  خمينري پرس از پيرموزي انقرالب اسرالمي را يرک       

حکومرت گموهري   »داند کره پرس از رحلرت ايشران بره يرک       مي 2«تئوکماتيک يا روحاني

هراي ديکتراتوري   ت ييم شکل داده است. در نتيجه يک شکل يگانه از حکومرت « وحانيتر

نامرد. نمودهراي ديگرم    مري  9«ديکتراتوري مردرن روحانيرت   »آيد که بموکم آن را پديد مي

بمجستگي روحانيت در جمهوري اسالمي عبارتند از: حضور پمرنرگ در عمصره سياسرت    

                                                      
1. Defiant Dictatorships 

2. personal theocratic or clerical rule 

3. modern clerical dictatorship 
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آفميني در شربکه  بمگزاري نماز جمعه، نقش مانند تأسيس و اداره حزب جمهوري اسالمي،

طور کلي حضور قابرل  گستمده مساجد، واحدهاي عقيدتي سياسي در نهادهاي نظامي و به

 4مالحظه در نهادهاي آموزشي و اداري.

در تحليل ديگم، فمادستي روحانيت بم عروا  در حروزه عمرومي خرالف حقرو  بشرم       

ر حوزه عمومي، سياست را زيممجموعه فقره  دانسته شده است. باور به حق ويژه فقيهان د

دهد. بم اين اساس حکمماني را شمعاً بايد به فقيهران سرپمد و مکلفران    و شميعت قمار مي

 2موظف به اطاعت از آنان هستند.

شناختي از جمهوري اسالمي در آثار بشيميه جايگاه بمجسته روحانيت در تحليل جامعه

دانرد.  را طبقه حاک  در جمهروري اسرالمي مري    حضوري پمرنگ دارند. او طبقه روحانيت

نظميه اجتهاد، اساس تقسي  جامعه به اشماف فکمي و عوا  الناس است که با از ميان بمدن 

مفاهي  تابعيرت و شرهموندي در معنراي مردرن آن، نروعي اليگارشري سياسري را فرماه          

يرمد. برم ايرن    گدر تحليل او، فمادستي روحانيت از سنت اسالمي سمچشمه مري  9آورد.مي

شروند و شريوه   اساس حقو  و تکاليف اجتماعي تنهرا در چرارچوب سرنتي پذيمفتره مري     

انرداز سرنت اسرالمي    زندگي فمدي وابسته به انتخاب و وجدان فمد نيست، بلکه از چشر  

اي شود. بمطبق همين سنت اسالمي، روحانيت و علماي ديرن از جايگراه ويرژه   تعميف مي

وان جانشرينان امامران شريعه خرود را داراي حرق انحصراري       عنر شوند و بره بمخوردار مي

   1دانند. از اين رو اقتدار سنت اسالمي وابسته به اقتدار روحانيت است.حکومت مي

 يخيمطالبرا  ترار   بيان کننده مانيا ياسالم يجمهور يقانون اساس به نظم بشيميه حتي

در صردد  نويسرندگان آن  و اسرت   افتره يو سازمان ياسيس ياعنوان طبقهبه تيطبقه روحان

و  دينر به آن مطالبا  پاسخ گو مدرن يهادولت تيتا در حدود امکان و ظمف بودند بمآمده

                                                      
1. Defiant dictatorships, Brooker, p145-47. 

 .419محسن کديور، ص ،حق الناس .2

 .441حسين بشيميه، ص ،شناسي ايمان؛ دوره جمهوري اسالمي ايماناي بم جامعهديباچه .9

 .01-11همان، ص .1
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باتوجه به  رو،. ازايندنکن نيتأم آنان يرا در ساختار قدر  بما ياعمده ازا يمناصب و امت

ي، اسرالم در انقرالب   ژهير واز اواخم قمن نوزده  به بعد و به تيطبقه روحان ينقش ممکز

 4.منظور گمدد انآن يبما «ييهاپاداش» چنين بايد

 بررسي ادعاي فرادستي روحانيت در نظام اسالمي
دانرد، بره   سابقه ديدگاهي که جمهوري اسالمي را حکومتي مخصوص به روحانيت مي

گمدد. آنچه زمينه اين ديردگاه را فرماه  کرمد،    زمان پيش از پيموزي انقالب اسالمي بازمي

ضت اسالمي ممد  ايمان توسط يک فمد روحاني و حضور روحانيت در مناصب رهبمي نه

 سياسي پس از تشکيل جمهوري اسالمي بود.

در مصاحبه با خبمنگاران که پيش از تأسيس جمهوري اسرالمي رد داده   اما  خميني 

و  2«رهبمي ممد  برماي دسرتيابي بره اهرداف اسرالمي     »بود، نقش رهبمان مذهبي را صمفاً 

دانستند. ايشان همگونه سهي  شردن روحانيرت در قردر  را رد     9«د و هدايت دولتارشا»

   1«.کني ستى را اش ال نمىمن و سايم روحانيون در حکومت، پُ»کمدند و فممودند: 

رفع تعارض بدوي موجود در کال  اما  خميني به اين صرور  اسرت کره برم اسراس      

قا  رهبمي، سپمدن قدر  به يرک فرمد   اصول قانون اساسي، هم منصب سياسي به غيم از م

روحاني را الزا  نکمده است. همچند قانون اساسي مناصبي چون رئيس قروه قضرائيه طبرق    

« فقهرا »يک  را در اختيرار  وهفت  و فقهاي شوراي نگهبان طبق اصل نودوپنجاهاصل يکصدو

قا  رهبمي شوند، سپمده است، اما اين مناصب از شؤون مکه اغلب از روحانيت شممده مي

گمي آن است که طبق فمض در اختيار روحانيت قرمار دارد.  هاي هدايتو ناظم به کارويژه

هاي روحاني در مناصبي مانند رياست جمهوري و مجلس شروراي  بنابماين، حضور چهمه

 اسالمي در بمخي ادوار را نبايد اممي الزامي بم اساس قانون اساسي دانست.

                                                      
 .21همان، ص .4

 .120ص ،9، جه اما صحيف .2

 .912ص ،0همان، ج .9

 .102ص ،0همان، ج .1
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توان جايگاه روحانيت گمي است و از چهار جهت نمييتاساساً کارکمد روحانيت هدا

 در نظا  اسالمي را اقتدارگمايانه دانست:

 های اقتدارگراگری روحانيت با اصل رهبری در رژيمتمايز هدايت. 1

همچند کارويژه مقا  رهبمي در جمهوري اسالمي که در دست يک روحاني قمار دارد، 

ي منافاتي با حقو  و تکاليف نهادهاي سياسي ديگرم  اگمي است؛ اما چنين کارويژههدايت

 صور  مستقي  با مسائل ممد  ارتباط دارند. ندارد که به

برود کره   « اصل رهبمي»هاي اقتدارگما، تنظي  روابط حکومت و ممد  در قالب در رژي 

 4به معناي اجماي رهنمودهاي صادرشده از بات و بمقماري مسئوليت نسبت بره برات اسرت.   

رساني به ممد  وظيفه خدما  گمي دارد ومهوري اسالمي، مقا  رهبمي نقش هدايتدر ج

توان الگوي رهبمي در جمهروري اسرالمي   هاي اجمايي است. بنابماين نميبم عهده دستگاه

 هاي اقتدارگما دانست.را شبيه اصل رهبمي در رژي 

داننرد کره   ري نمري مايره اقتردا  بمخي از متفکمان غمبي نيز اصل رهبرمي را داراي برن   

دانند که بماي مماتب نظامي مياش ال اي آزادي ممد  باشد، بلکه آن را همانند سلسلهتزمه

هاي مکمر مقرا  رهبرمي   حمايت 2کند.رسيدن به مقاصد بنيادين، آزادي اتبا  را محدود مي

توان بهتمين شاهد بم نقری اصرل رهبرمي    در جمهوري اسالمي از مسئوتن اجمايي را مي

 اند:اي بماي رفع اين نگماني، چنين روشنگمي کمدهاهلل خامنهدانست. آيت
بره   ه،يبود. امرا قضر   ياسالم ينظا  جمهور يعنيکننده کشور، پشت سم اما  ه ، دستگاه اداره

 يهرا تروده  ،ياسالم يکند که در نظا  جمهور اليخ ي. مبادا کسشوديشخص اما  منحصم نم

عنروان  کننرده کشرور بره   رهبم در ارتباط باشند و دستگاه اداره با شخص ديممد ، فقط با  يعظ

 يهرا نقشر  آن يبانيممد  و پشت يموين ياندازو راه ييو راهنما تيده، در جذب و هدايپد کي

که اما  بزرگوار، بارها و بارهرا از   ديديديبود که شما م نيهم ياشتباه است. بما نيندارد! نه؛ ا

 9.دکميم يبانيپشتو  تيکشور حما يرسم نيمسئول

                                                      
 .919 فوتدوند، صاهلل، تمجمه عز آزادي و قدر  و قانون، فمانتس نويمان .4

 .210، 414آرنت، ص هانا ،توتاليتاريس  .2

 .91/11/4902 بيانا ، .9
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 های سياسيتقدم افراد صالح غيرروحاني بر روحانيت در کسب منصب. 2

در جمهوري اسالمي، روحاني بودن به تنهايي بماي فمدي قردر  سياسري بره ارم ران     

هاي روحاني در دنيرا  آورد. مقايسه جايگاه روحانيت در جمهوري اسالمي با حکومتنمي

هراي دينري جايگراه اصرالي دارد و روحانيرت      ، ارزشدهد در جمهوري اسرالمي نشان مي

هراي روحراني متمرايز    صمفاً کاربمدي آلي دارد. آنچره جمهروري اسرالمي را از حکومرت    

حکومت دين اسرت، نره حکومرت يرک صرنف      »کند، آن است که جمهوري اسالمي، مي

 4.«خاص و يک مجموعه خاص

ش کرمد. در براور شرهيد    انگاري روحانيرت بسريار ترال   شهيد مطهمي، بماي انکار طبقه

طرور  ندارد؛ همان« حکومت روحانيون»هيچ دتلتي بم « حکومت اسالمي»مطهمي، تمکيب 

نردارد. نادرسرتي مسراوي پنداشرتن اسرال  و      « روحانيرت »اي برا  هيچ مالزمره « اسال »که 

، «انسان بما هو انسران »عنوان ايدئولوژي شود که بداني  اسال  بهگاه معلو  ميروحانيت آن

   2کند.هاي قشمي و طبقاتي را نفي ميهمگونه اختصاص

نبايرد بره   فرمدى  صرور   بره و نه ي طور مجموعروحانيت نه بهدر ديد شهيد مطهمي، 

بلکره بايرد همران     ؛جاى ديگمان اش ال کننرد ه دولتى را ب مناصب دولت وابسته باشند و يا

 اشرد را بمري هرا  ومرت نظار  و مبارزه با انحمافرا  حک  ،خودش که ارشاد جايگاه حقيقي

 ؛ گراه نيسرت هاي اجمايري  حضور روحانيت در پُستى تحمي  احفظ کند. البته اين به معن

به دست گيرمد.  دولتى را  مقا ممکن است ضمور  ايجاب کند که يک فمد روحانى، يک 

 بماي مثال، امکان دارد در نبود يک فمد صرالح غيمروحراني، افرماد صرالح روحراني برماي      

ورود نبايرد  در ايرن حالرت   کره   وجرود داشرته باشرند   وزش و پرمورش  وزار  آمتصدي 

 روحانيت در مناصب دولتي را تحمي  نمود.  

 بم اساس ديدگاه شهيد مطهمي، تقدي  صرالح غيمروحراني اصرل اسرت؛ بنرابماين، در     

هسرتند و يرا فرمد    شرمايطى مسراوى    دارايروحانى و غيمروحانى هم دو فمد شمايطى که 

                                                      
 .21/10/4911همان،  .4

 .  940-941ص ،21، جممتی مهطمي، مجموعه آثار .2
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ي بيشتمي نسبت به فمد روحاني دارد، فمد غيمروحراني مقرد  برم    هاغيمروحاني صالحيت

 4گرمدد. شود و فقط در نبود فمد صالح غيمروحاني، فمد روحاني مقد  مري فمد روحاني مي

هاي اسالمي، امتيازا  آور نيست؛ زيما بم اساس آموزهبنابماين، صمفِ روحاني بودن، امتياز

است و اساساً هيچ طبقره برات يرا پرايين تروأ  برا       طبقاتي همانند امتيازا  نژادي ل و شده 

 2انحصار علمي و عملي نبايد وجود داشته باشد.

 مثابه يک حرفه تخصصيروحانيت به. 3

هاي تخصصي است که ممد  به آنان بماي کسب نيازهراي  روحانيت همانند ديگم حمفه

ت و مرمد  از برموز   کنند. طبق اين تحليل، اساساً پيوند تنگاتنگ روحانيخويش مماجعه مي

کند. همچند بمخي در اوايل پيرموزي انقرالب   همگونه اقتدارگمايي روحانيت جلوگيمي مي

ترم برودن فاشيسر     اسالمي از جايگزيني ديکتاتوري چکمه با ديکتاتوري نعلرين و تاريرک  

روحانيت از ديکتاتوري نظاميان سخن گفتند، اما بايد اذعان کمد طبيعرت نعلرين، طبيعرت    

 9ي نيست.ديکتاتور

جالب توجه است. در تحليل ايشران،  « فاشيس  نعلين»تحليل شهيد بهشتي در نقد ايده 

شود و در واقع طرمح ايرن ايرده را بايرد يرک      فاشيس  نعلين بم اساس رشد ممد  نفي مي

عنوان قشمي از اقشرار اجتمراعي   توهين دوجانبه به ممد  و روحانيت دانست. روحانيت به

زندگي اجتماعي جوامع اسالمي دارد و از آنجرا کره رابطره منسرج  و     اي ديمينه در سابقه

متماکمي ميان آنان و ممد  عادي بمقرمار اسرت، همگونره کاربسرت ديکتراتوري از سروي       

گمديرد. برم اسراس تحليرل     روحانيت در اين سابقه طوتني بايد با واکنش ممد  مواجه مي

اي تخصصري محسروب نمرود؛    هر شهيد بهشتي، روحانيت را بايست همانند سرايم حمفره  

طور که ممد  به پزشکان برا هردف دريافرت راهنمرايي و مشراوره از آنران مماجعره        همان
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ها و تعالي  اسال  است. کنند، مماجعه ممد  به روحانيت نيز فقط بماي دستيابي به آموزهمي

   4باشد.رو روحانيت تنها داراي نقش ارشادي و هدايتي مياز اين 

شرود هرم کرس کراري ويرژه را      يان آدميان طبيعي است که سبب ميوجود اختالفا  م

بمعهده بگيمد. اين فمض که روزي همه افرماد از جهرت اسرتعدادهاي طبيعري يکنواخرت      

گمدند و همه افماد آمادگي طبيعي بماي هم گونه تمقي در کارها را به اندازه يکسان داشرته  

ها به کارهراي  از پمداختن انسانهاي زندگي اجتماعي باشند، درست نيست؛ زيما ضمور 

 نمايد. کند و کارگمدانان گوناگوني را به کارهاي متنو  وادار مييکسان جلوگيمي مي

هراي طبيعري ميران آدميران سربب روايري امتيرازا  طبيعري         امتيازا  حاصل از تفاو 

ي بره  گمدد و نبايد چنين امتيازاتي را با امتيازا  طبقراتي خلرط نمرود. امتيرازا  طبقرات     مي

شود کره در طرول تراريخ زنردگي بشرم، تحرت ترأثيم        مزاياي مصنوعي قماردادي گفته مي

اي اندك و به زيان توده برزرد مرمد  پديرد آمرده     هاي گوناگون، به سود عدهخودخواهي

ترم  است. واگذاري مشاغل و مناصب ويژه به افمادي خاص، بمخورداري از مزاياي افرزون 

باشد که با به وجود آوردن يک نظا  بسته، از ورود طبقاتي مي قانوني از قبيل اين امتيازا 

 شود. ديگمان به آن جلوگيمي مي

توانرد برا   طور کلي ال ا شده است و هرم فرمدي مري   هايي از منظم اسال ، بهچنين رويه

اش بره چيزهرايي کره شايسرتگي آن را دارد، و     گيمي از استعدادهاي طبيعيکوشش و بهمه

 اما  حکومتي و مدارج علمي دست يابد.  تمين مقحتي عالي

هراي تخصصري کره بخشري از     بنابماين، از يک منظم، روحانيرت هماننرد سرايم حمفره    

کنند، مسئول ترأمين يکري از نيازهراي ضرموري جامعره      هاي جامعه را تأمين مينيازمندي

توانرد  )يادگيمي معارف و احکا  ديني( است. يادگيمي معارف دينري بره دو صرور  مري    

کره در  اي گونه. هم يک از افماد جامعه مقداري از احکا  ديني را فماگيمد؛ به 4ا  شود: انج

اي با کوشرش بيشرتم، از همره    . عده2مجمو  همه افماد از تمامي احکا  ديني آگاه باشند. 
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صور  تفصيلي و بمهراني آگراه گمدنرد. روحانيرت روش دو  را     معارف و احکا  ديني به

 بمگزيده است. 

نظم دو ، در فقه اسالمي، همگونه امتياز طبقاتي نفي شده اسرت. امامرت الهري کره     از م

بماي افماد خاصي منظور شده است نيرز بره دليرل بمخرورداري آنران از دانرش و فضرايل        

گستمده است و اساساً جنبه موروثي و طبقاتي ندارد. بم اين اساس پس از غيبرت آخرمين   

هاي تز  را داشته باشرند، منتقرل   ني که صالحيتاما ، شئون غيماختصاصي امامت به کسا

 شود و کمتمين عامل خانوادگي و وراثتي در آن دخالت ندارد.  مي

گيرمد، روحراني   گاه که قدر  سياسي در دست يک فمد روحاني قرمار مري  بنابماين، آن

 بودن او هيچ دخالتي در کسب قدر  ندارد. 

ب قدر ، بايرد هماننرد سرايم    روحانيت، چه بدون کسب قدر  و چه در صور  کس

ور که نبايد دستيابي يک پزشک به قدر  سياسي را به طها در نظم گمفته شود. همانحمفه

حکومت طبقاتي پزشکان تفسيم نمود، تصدي قدر  سياسي توسط روحانيت نيرز سربب   

هرا  شود. تنها تفاوتي که ميان روحانيت با سايم حمفهگيمي يک حکومت طبقاتي نميشکل

ها نبايد تخصص را وسريله امرمار   شود آن است که روحانيت همانند سايم حمفهميفمض 

 4المال است.معاش خود قمار دهد و تأمين هزينه زندگي آنان بم دوش حکومت و بيت

 عدم تغيير کارويژه روحانيت در فرض تشکيل حکومت. 4

با قطع نظرم از  کند. هاي روحانيت ايجاد نميتشکيل حکومت ت ييمي اساسي در کارويژه

تمين شأن روحانيان بلندممتبه است، روحانيت ميراني اگرم وارد   مقا  رهبمي جامعه که اصلي

 بلي ي و فمهنگي را در دست بگيمد.گمدد، باز ه  بايد کارهاي تهاي اجمايي ميدستگاه

کند که روحانيت پس از پيموزي انقالب اسالمي شهيد بهشتي اين مسئله را بمرسي مي

شرممد. خردمت در جهراد سرازندگي و     کار گمفته شود و مواردي را ميشاغلي بهدر چه م

اند که از هاييرساني به محمومان نمونهسپاه پاسداران بماي تبليغ اسال  و همچنين خدما 
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کنرد روحانيران در طرول حضرور در     سوي شهيد بهشتي مطمح شدند. او حتي پيشنهاد مي

نجا  خدمت نمايند و با تکيه بم کال  اما  خميني، لباس سپاه پاسداران، با لباس رزمندگان ا

هاي جُندي را مخالف زيا روحانيت قلمداد نکمد. در ديد شهيد بهشتي، اساساً تحقق آرمان

   4پذيم نيست.سپاه پاسداران بدون همماهي روحانيت با آنان امکان

امي، مسرائل  ، رسالت روحانيت در نهادهاي نظر در احکا  صادره از سوي اما  خميني

در قرانون ارترش    2هاي تبلي اتي و انتشاراتي دانسته شده است.فمهنگي و فکمي و فعاليت

رشررد و گسررتمش فمهنررگ و جمهرروري اسررالمي، مأموريررت سررازمان عقيرردتي سياسرري، 

 ارهايبم اساس مع آنها وابسته به يهادر ارتش و وزار  دفا  و سازمان ياسالم يهاارزش

 ي تعيين شده است. رهبم مقا  يهارهنمودها و دستورالعمل و ميبو تدا يو ضوابط اسالم

 ليتشرک  ا ،يانتشرار جرزوا  و نشرم    ليپمسنل از قب يبما ي يتبل يهاتيانجا  فعال

 ود و اداره مسراج  ارترش ي ونير زيتلو ويراد يهابمنامه ديو تول هاشگاهيو نما هاکتابخانه

در جهت انطبا   ربطيذ يبه مباد يکتبم يهايمشارائه خط، ممبوط ياماکن مذهب ميسا

ي و اسرالم يارهرا يها برا ضروابط و مع  و دستورالعمل هانامهنييآ مقمرا ، ها،يسازمانده

ي از وظايف اين نهاد بم اساس مصوبه مجلرس شروراي   روابط عموم فيوظا هيانجا  کل

  9.اسالمي است

ها در راستاي دانشگاهتواند در امور آموزشي و پمورشي مدارس و روحاني همچنين مي

ترم از انقرالب سياسري    سازي بماي انقالب فمهنگي اشت ال داشته باشد که بسيار مه زمينه

آفميني روحانيان بمجسته همانند شهيد مطهمي در چنين چارچوبي بوده اسرت  است. نقش

  1هاي حکومت روحاني در سايم نقاط دنيا ندارد.که هيچ شباهتي با نمونه

در چنين مناصبي که همماه با پويايي و بمانگيختگري اسرت، درواقرع    حضور روحانيت 
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بيانگم پوچ بودن نگاه رايج به دين در پيش از انقالب اسالمي بود که دين را افيون و مايره  

   4کمدند.تخديم و انزوا تلقي مي

کند، تمايز بخشريدن  نکته ديگمي که حضور روحانيت در نهادهاي نظامي را توجيه مي

ارترش  و نيموهاي نظامي اسالمي در مقايسه با ارتش سرايم کشورهاسرت. آنچره    به ارتش 

کند، عبار  است از ايمان به خدا و تعبرد در  هاى ديگم متمايز مىاسالمى را از همه ارتش

کند. چنرين عناصرم   در راه خدا جهاد مي يک فمد نظاميمقابل فممان الهى و احساس اينکه 

دهرد، از روي  قاومت در نيموهراي نظرامي را افرزايش مري    بنيادين، افزون بم آنکه قدر  م

گيرمد، جلروگيمي   هاي کشرورهاي ديگرم صرور  مري    هايي که در ارتشآوردن به جنايت

 9اين رسالت مه  بم دوش روحانيت مستقم در چنين نهادهايي قمار دارد. 2کند.مي

 گيرينتيجه

ندگان بومي و غمبري از  جايگاه روحانيت در جمهوري اسالمي ايمان از سوي بمخي نويس

مثابه يرک طبقره   قبيل فمادستي اقتدارگمايانه دانسته شده است. در اين تحليل، به روحانيت به

 دهد.شود که بدون اساس و بنياد موجَّه، امتيازاتي را به خود اختصاص مينگميسته مي

اسرالمي  هراي  گمي به آموزهدر نقد اين انگاره، بيان شد که کارويژه روحانيت، هدايت 

طور که مماجعه مثابه يک حمفه تخصصي محسوب شود، نه يک طبقه. هماناست و بايد به

اسراس بره آنران    گيمي طبقه پزشکان و اختصاص امتيازا  بري ممد  به پزشک سبب شکل

 گمداند.هاي اسالمي آشنا ميگمدد، روحانيت نيز صمفاً ممد  را با آموزهنمي

هراي اسرالمي اجرما شروند،     که قمار اسرت آمروزه   بم اين اساس، در حکومت اسالمي 

هراي  روحانيت صمفاً رهبمي و هدايت را بمعهده دارد و ايرن برا اصرل رهبرمي در رژير      

گيمند کره لزومراً   اقتدارگما تفاو  دارد؛ زيما سايم مناصب حکومتي را افمادي در دست مي
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، صمفاً برا رهبرم ارتبراط    شان با حکومتاز زممه روحانيت نيستند. بنابماين، ممد  در روابط

 کند.  بمقمار نمي

در سايم مناصب غيمرهبمي، اصل آن است که قدر  در دست افماد صالح غيمروحاني 

باشد. تشکيل حکومت، ت ييمي در کارويژه روحانيت ندارد و آنران مناصربي را در اختيرار    

 گيمند که با کارويژه آن تناسب داشته باشد.مي
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 حوزه و اتهام سکوالریسم؛

 شناسی و مراتبمفهوم
 4عالمیلیل خ

 چکيده
کنند. يکري  هاي مختلفي بماي ضمبه زدن به دين و روحانيت استفاده ميدشمنان شيعه از روش

تمين آنها حذف يا کاهش ابعاد و کارکمدهاي سياسري و اجتمراعي ديرن اسرت. از ايرن رو      از مه 

 هاي دشمن بماي جهان اسال  است.  تمين بمنامهسکوتريس  از مه 

ضردارزش  عنروان  به سکوتريس  هاي اخيم در مباحث سياسي و اجتماعي حوزه، واژهدر سال

بمداشرت در مرورد مفهرو      9هراي مختلفري از آن وجرود دارد.    مطمح شرده اسرت کره بمداشرت    

 تمين آن است.  سکوتريس  مطمح است که جدايي دين از عمصه سياسي و اجتماعي مه 

سکوتريس  در حوزه در دو سطح بمخاسته از سنت و مدرنيته قابل تحليل است. همچند ايرن  

 سطح از جهت مباني متفاو  هستند ولي بمونداد عملي هم دو، جدايي دين از سياست است. دو

 : سکوتريس ، فقه، سنت، تجدد، دين، سياست.واژگان کلیدی

                                                      
 .آموخته حوزه، دکتمي مطالعا  انقالب اسالميدانش. 4
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 مقدمه

معيارهرا و مبراني تراريخي، دينري و      همران  با تواننمي و است وارداتي «سکوتر» واژه

 نظرم  اسرالمي  عرال   در سکوتريزاسيون هغمب، دربار دنياي در سکوتريزاسيون اجتماعي

 زنردگي  مرديميت  در کره  اسرال   برا  ندارد و ناسو  عال  به توجهي اصوتً داد. مسيحيت

 دارد، متفاو  است. جدي ورود دنيوي

 جهران  به غمب( تمدن اصلي هايانگاره از يکي عنوان )به سکوتريس  ورود تاريخچه

ويرژه  بره  را دارد؛ تهديد به هافمصت تبديل يتظمف همواره جميان اين دهدمي نشان اسال 

 اجرماي نروعي   درصردد  اسرالمي  ايرمان  خراص  اقتضرائا   و شرمايط  فهر   با دشمنان که

   4هستند. کشور داخل در شدهبومي سکوتريس 

يکي از نمودهاي سکوتريس  در ايمان در انديشه ديني و جميان حوزوي است کره برا   

حروزه علميره و   دارد.  تأکيدنه بم جدايي دين از سياست گماياگمايانه يا تقدسنگاهي سنت

هاي فقهي و سياسي تشيع در عصم غيبرت برا   ت به دليل استمماربخشي انديشهنهاد روحاني

بره همرين دليرل    . بديل در تشيع و تراريخ شريعه داشرته و دارد   جايگاهي بيروش اجتهاد، 

مختلف  هايراهاند تا به اشتهدشمنان اسال  همواره چش  طمع و کينه به اين نهاد مقدس د

 اعتبار کنند.  آن را تضعيف و بي

 بره  و بودنرد  مخرالف  آن با روحانيون از گموهي اسالمي، انقالب شدنمطمح ابتداي از

 لرزو   گسرتمده  القراي  گمفتند. بامي کناره آن از حکومت، تشکيل جواز عد  مثل هاييبهانه

 و هاذهن بمخي در القائا  اين رسوب و ويپهل دوره در سياست از روحانيون گيميکناره

 .دارند وجود روحانيت از گموه اين همچنان بعد، هاينسل به آن انتقال

اين جميان همواره مورد دغدغه و نارضايتي اما  خميني و مقرا  معظر  رهبرمي بروده     

 بايرد »انرد:  در منشور روحانيت ممقو  داشته خطم سکوتريس ، در باره اما  خمينياست. 

هاى تفکم اهل جمود به طرالب جروان   مماقب بود که تفکم جدايى دين از سياست از تيه

                                                      
 falsafeh.com :اسفنديار طبمي، «زمينه راه رشد سکوتريس  در ايمان». 4
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 4«سمايت نکند و يکى از مسائلى که بايد بماى طالب جوان تمسي  شود همين قضيه است.

 حروزه » مدرسين، برا بره کرار برمدن واژه     جامعه اعضاي با ديدار مقا  معظ  رهبمي نيز در

  2.کمدند نگماني اظهار حوزه در تريس نفوذ سکو ، درباره«سکوتر

، طماحران  که اصل نظا  اسالمي را نشانه گمفتره برود   11وقايع انتخابا  سال  بعد از

هاي ضدامنيتي بماي ايمان به اين نتيجه رسريدند کره تقابرل مسرتقي  و صرميح در      پموژه

ه دهد و در نهايت منجم به حذف عوامل داخلري نظرا  سرلط   عمصه سياسي، جواب نمي

 دادند:قمار خود در دستور کار را هاي جديد، دو نکته از اين رو، در طماحي. خواهد شد

سازي تقابل. 2؛ «وتيت فقيه»فقهي و سياسي انديشه  ،تشکيک و تخميب مباني فکمي. 4

بمانگيرز  هاي کمترم حساسريت  هاي مختلف با حکومت در حوزهبا نظا  و ايجاد دوقطبي

 .)به لحاظ امنيتي(

هاي علميه و دستگاه روحانيت بسيار مه  و اسرتماتژيک  نقش حوزه ن دو رويکمددر اي

اين بار قمار است از درون گفتمان ديني، ه  انديشه وتيت فقيه مرورد هجمره   ؛ زيما است

اسال  »، ميماث «دين غيمحکومتي»يا « شميعت غيمسياسي»و ه  با تمويج نوعي  گيمدقمار 

 9سمکوب شود.الب اسالمي است، که روح انق حضم  اما « سياسي

يافتن ايرن مسرئله    تنزل مانع توانددقيق مفهو  و مماتب سکوتريس  در حوزه مي تبيين

و مطالبه کسراني را کره نسربت بره ايرن موضرو         شود لفظي و سياسي نزا  سطح به مه 

اسرت؛ چنانکره انقرالب     يهراي حروزه انقالبر   بدنه و بنياندهند، مشخص کند. هشدار مي

هاي سياسي اجتماعي همين حوزه است، ولري بمخري   اسالمي حاصل نظا  فکمي و تالش

در  ،تواند آن را در سيم تطور تعامل برا انقرالب  هاي آموزشي و رويکمدهاي حوزه ميرويه

 دهد.قمار  )نه سکوتريس  الحادي و معنوي( ورطه سکوتريس  اجتماعي

                                                      
 .201، ص24ج ،اما صحيفه . 4

 .12/11/4911بيانا ، . 2

 .mashreghnews.ir، «هاي علميهاي جديد از درون حوزهفتنه». 9
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ماترب و سرطوح آن را   سکوتريس  در حوزه و م گذرا مفهو  در اين نوشتار به صور 

 تحقق سکوتريس  در حوزه مورد دقت بيشتم قمار گيمد.کني  تا هشدار بمرسي مي

 وزهر حدشناسي سکوالريسم مفهوم

ابهرا    ضدارزش مطمح است، ولي وجودعنوان به همچند امموزه سکوتريس  در حوزه

هراي متفراوتي از   هرا و تحليرل  باعث شرده اسرت بمداشرت    ،آندر ادبيا  و عد  شفافيت 

کننرد  سکوتريس  در حوزه را رد ميسکوتريس  در حوزه انجا  شود. بمخي به طور کلي 

بم ايرن  کنند. شناسي حوزه امموز، آن را سکوتر معمفي ميو بمخي در توصيف و وضعيت

توانرد بره تبيرين و    ي مختلف سکوتريس  حروزوي مري  هاوجوه و ساحت اساس بمرسي

 .تنقيح بيشتم موضو  کمک کند

 رود:به کار ميدر سه معنا  به طور کلي سکوتريس 

 ( سکوتريس  الحادي)دايي دين از نيازهاي دنيوي ج. 4

، جردايي ديرن از نيازهراي    يطرور کلر   جدايي دين از سياست، اقتصاد، حقو  و بره . 2

 ي )سکوتريس  اجتماعي(اجتماع

 (سکوتريس  معنوي)جدايي دين از معنويت . 9

سکوتريسرر  در معنرراي اول و سررو  در حرروزه مطررمح نيسررت، امررا حرروزه در خطررم  

 4 هاي مختلف است:سکوتريس  اجتماعي داراي ساحتريس  اجتماعي قمار دارد. سکوت

 احکام اجتماعي اسالم در اثر شبهات جديد دنيای مدرن  فين. 1

بشرم و   حقو مانند  هاييممکن است افمادي در حوزه علميه در بمابم منشورها و بيانيه

هاي تفاو و  تماعي اسال  دفا  کنندرفع تبعيی عليه زنان نتوانند از احکا  اج کنوانسيون

 ند.  ننفي ک هاييبا توجيه، شده است بيانکه در قمآن به صماحت را ارث ميان زن و ممد 

، فقره را تئروري واقعري و کامرل اداره انسران از      در تقابل با اين رويکمد، اما  خميني

                                                      
 ، عبدالحسين خسموپناه؛«سکوتريس  اجتماعي است ،کندنچه حوزه را تهديد ميآ». ر.ك: 4

https://basirat.ir/fa/news/262975  

https://basirat.ir/fa/news/262975
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عنصرم زمران و مکران     مندي ازکه البته بم اساس فقه پويا و بهمه 4دانستگهواره تا گور مي

ايرن  هاي مختلف، توانمند و اثمگرذار اسرت.   در اجتهاد، در پاسخ به نيازهاي روز در قالب

زدايري از قروانين حراک  برم جامعره اسرالمي و       ساحت سکوتريس  اجتماعي، سبب ديرن 

 شود.سکوتر شدن تدريجي بخشي از مناسبا  اجتماعي مي

 نظام جمهوری اسالمي  نفي . 2

ود قبول کمدن نظا  اجتماعي اسال ، نظا  جمهوري اسالمي را به اين بهانه بمخي با وج
کنند. در مقابل اين افماد بايد گفرت  که نتوانسته است همه احکا  اسال  را پياده کند، رد مي

ادعاي انقالب اسالمي، اجماي همه احکا  اسال  نيست و تحقق احکا  اسال  در حکومت 
 بود. سکوتر به مماتب کمتم خواهد

مقا  معظ  رهبمي با لزو  توجه روحانيرت بره مسرائل نظرا  اسرالمي، در رد ايرن       
 فممايد:ديدگاه مي

اي بيايد خودش را از نظا  کنار بگيمد؛ بهانه ه  اين است کره مرا   حات يک معممي يک گوشه

ال، در مقابل ايرن صرد ترا اشرک     ... فالن انتقاد را داري . خيلي خوب، صد تا انتقاد داشته باش

توانرد خرط   هزار تا حُسن وجود دارد. در کسم و انکسار مصالح و مفاسد است که انسران مري  

 2.مستقي  را پيدا کند

 سازی در حوزه مسائل اجتماعي اسالمنفي نظام. 3

فقه در قالب رساله توضيح المسائل بماي اداره جامعه و تشکيل حکومت اسالمي کافي 
نظا  فقه سياسي، نظا  فقه اقتصادي، نظا  ل شود؛ مانند نيست بلکه بايد به نظا  فقهي تبدي

سازي از جمله تهديرداتي اسرت   عد  نظا  .نظا  فقه هنم و نظا  فقه فمهنگ ،فقه حکومتي
 9که حوزه با آن مواجهه است.

                                                      
 .211، ص24، جصحيفه اما . 4

 .41/0/4914بيانا ، . 2

فقه »؛ 4914، پاييز 91، مطالعا  انقالب اسالمي، شماره 01-14ص، کمال اکبمي، «سازيهاي فقه سياسي بماي نظا ظمفيت». 9

افزار فقه حکومتي؛ نم »؛ 401-401، محمدجواد ارسطا، ص«سازيهاي فقه سياسي بماي نظا ساز، بحثي در باب ظمفيتنظا 

افزار حکومتي؛ نم فقه »؛ 21-10، عباسعلي مشکاني و ديگمان، ص«نهايي مديميت جامعه در فمايند تکاملي انقالب اسالمي

 .441-10، عباسعلي مشکاني، ابوالفضل سعادتي، ص«توسعه انقالب اسالمي
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 نظا  و اسالمي انقالب نيازهاي به حوزه توجه» بم ضمور  تأکيدمقا  معظ  رهبمي با 

 خطرم  بره  نسربت  «حکومتي فقه مقوله به توجه» و «سازينظا  زمينه در اسالمي جمهوري

 فممايند:رو مياز اين  4حوزه هشدار دادند. در سکوتريس  نفوذ
هراي زنردگي اسرت،    صرحنه  دار تحقق مقمرا  اسرالمي در همره  تشکيل نظا  اسالمي که داعيه

مباحرث   ن تحقيق و تنقيح همهعلميه نهاده است و آ سابقه بم دوش حوزهي استثنايي و بياوظيفه

هراي نظرا  اسرالمي بردان     هم يرک از بدنره   ي است که تدوين مقمرا  اسالمي بماي ادارهافقهي

برا آن گسرتمدگي و پيچيردگي و     -زندگي فرمد و جامعره    نيازمند است. فقه اسال  آنگاه که اداره

طرور کره نظرا     ايرن همران   يابرد و سازد مباحثي تازه و کيفيتي ويژه مري مطمح نظم مي -تنو  را 

فقاهرت را نيرز    سازد، حروزه هاي مورد نيازش، غني ميگيمياسالمي را از نظم مقمرا  و جهت

شرئون   و استخماج احکا  الهي در همره « فقه حکومتي»بخشد. روي آوردن به جامعيت و غنا مي

هم حکمري از   تأثيم يعني مالحظه -احکا  فقهي با نگمش حکومتي  يک حکومت و نظم به همه

امموز يکي از واجبا  اساسي در حروزه   -احکا  در تشکيل جامعه نمونه و حيا  طيبه اسالمي 

 2دارد.فقه اسالمي است که نظ  علمي حوزه، اميد بمآمدن آن را زنده مي

 تفاوتي نسبت به نظام جمهوری اسالمي  بي. 4

ه مسائل سياسي و نظرا   تفاوتي ب، موفقيت حوزه را در بيمأبيمقدس بمخي با رويکمد

 فممايند:مخالفت با اين ديدگاه مي در مقا  معظ  رهبميدانند. جمهوري اسالمي مي
توانرد خرودش را از   هيچ کس در عال  روحانيت، اگم انصاف و خمد را ميزان قمار بدهد، نمي

دش، اي عبايش را بکشد به کول خوي در يک گوشهبنظا  اسالمي جدا بگيمد ... اينکه يک آقا

. بگويد من به کارهاي کشور کار ندار ، من به نظا  کار ندار ، افتخار نيست؛ ايرن ننرگ اسرت   

هاي علميه بايد خود را سمبازان نظا  بدانند، بماي نظا  کار کنند، در خردمت تقويرت   وزه... ح

ائل توانند سکوتر باشند. اينکه مرا بره مسر   هاي علميه نمي... بنابماين حوزه. نظا  حمکت کنند

توانرد  حروزه نمري   نظا  کار نداري ، به مسائل حکومت کار نداري ، ايرن سکوتريسر  اسرت.   

 9.تفاو  باشدبي

                                                      
 .12/11/4911بيانا ، . 4

 .21/11/4904 ،حوزه گذاريسياست شوراي تشکيل مناسبت به ق  علميه حوزه مدرسين جامعه به پيا . 2

 .41/0/4914بيانا ، . 9
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 سطوح سکوالريسم حوزوي
هاي مختلف اجتماعي، سياسي و فمهنگي دارد، اما سکوتريس  حوزوي، سطوح و تيه

گونره از   ايرن . استاين نو  از سکوتريس ، تيه فکمي آن  تمين و ماندگارتمين تيهعميق
 4ت:سکوتريس ، در دو سطح قابل بمرسي و تبيين اس

 م برخاسته از سنتسسکوالري. 1

برارزتمين   و اسرت  همرين  امامت واژه اصوتً مفهو  است، سياسي اماميه ذا  انديشه

 بمرسري  را اماميره وقتري کره مبراني و آرا و انديشره      معناي سياسي است. ،معناي امامت

 کرامالً  هر   آن فقه و است سياسي انديشه و فلسفه بم آن جوهمه اساساً ي بينمي کني ،مي

 2است. سياسي

فقه شيعه به دليل عد  ورود شيعه و شيعيان به مباحث حاکميتي، در مقاطعي حال با اين

هاي فمدي ورود کمده و فلسفه اجتماعي اسال  و مباحث اجتماعي و سياسري  تنها به حوزه

 در فلرذا  است،و بحث قمار نگمفته  کمي حوزوي اساساً مورد ابتالدر بمخي از جميانا  ف

هرايي از سکوتريسر    هاي فقهي، اصولي و کالمي و فلسفي حروزه، ظمفيرت  متون و سنت

 وجود دارد.

دارنرد، اول بايرد    با انديشه سياسي اماميره  هايي در مخالفتبحثکه اي در حوزه عده 

 اماميره  سياسري  فلسرفه  که دارند قبول آيا. کنند وشنر اماميه سياسي با فلسفه را تکليفشان

عتقردي  برم اسراس ادلره     در دوران غيبت چيست؟ مرا م  فلسفه اين داري ، اگم نه؟ يا داري 

است. انديشه نيابت عامره فقيره    فقيه وتيت ،غيبتدوران  در سياسي فلسفه عقلي و نقلي،

د مشرموطه  نر گوي؟ مري چيسرت  آن غيرم ست، ااين اگم غيم  وتيت فقيه است. نظميه نطفه

 گيمد!  مشموطه مشموعيت خود را از امامت نمي که؛ در حالي است

با اتخاذ مبناي فکمي متفاو  با فقاهت همرماه   سکوتريس  بمخاسته از سنت، جميان

با حاکميت جمهوري اسالمي، منظومه فقاهتي خود را همواره در ترمدد برين طهرار  و    

                                                      
 .mobahesat.ir، وحيد فماهاني، «روهاما  پيشاب ها وسکوتريس  حوزوي، چالش»ر.ك: . 4

 .420زادگان، ص، داود مهدوي«رويارويي سکوتريس  با وتيت مقدور». 2
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اي در حوزه فقه حکومتي و مفاهي  همسو هاي فمدي نگه داشته و دغدغهديا  در حوزه

 .با آن ندارد

شرود و اساسرا مسرئله آن عمصره     فمدي محردود مري   هايفقه به حوزه در اين رويکمد

عيار با نظا  اسالمي ممکن است مخالفتي تما  ندچدر نتيجه هم سياسي و اجتماعي نيست.

هراي  و مسائل سياسي نداشته باشد، لکن در عمرل منجرم بره نفري ورود فقره بره عمصره       

استماتژيک سياسي و حاکميتي خواهد شد. اين جميان با طمح اين معني که شأن روحانيت 

هراي  انه استقالل حوزه، حاضرم بره حضرور در عمصره    اجل از مسائل سياسي است، به به

 ت.هاي نظا  نيسفکمي، سياسي و فمهنگي همسو با سياست

کنري ، البتره   معتقدند در حوزه نيازي به جز تحصيل و تهذيب احساس نمي افمادين ا

منصرب، رهبرم و   نفروذ و صراحب  مسائل کشوري و سياسي وجود دارد که افماد صاحب

فمماينرد و هرمکس کره وظيفره دارد بايرد      ن وجود دارند که در موقع لزو  ابماز ميديگما

 4.عمل کند

 سکوالريسم برخاسته از مدرنيته. 2

به دليل بيش  گمدد.بازمي پس از مشموطهبه هاي جامعه ايماني با مدرنيته اولين مواجهه

، امرموزه بخشري از   از يک قمن مواجهه با اين تمدن و ابعاد مختلف فکمي و کارکمدي آن

هاي مدرن قمار گمفته که در نهايت سرطوحي از  جميانا  فکمي جامعه تحت تأثيم انديشه

پمدازان، شارحان و مموجران ايرن سرطح از    هاي علميه نفوذ کمده است. نظميهآن به حوزه

هاي مردرن  سکوتريس  حوزوي، گمچه دغدغه دين ه  دارند، اما دغدغه مفاهي  و ارزش

 .دارند نيز راآزادي  و نيتهمچون عقال

 :اند ازهاي سکوتريس  بمخاسته از مدرنيته عبار تمين شاخصمه 

 کنار گذاشتن ابعاد اجتماعي اسال ؛ 

 )؛انفعال در بمابم غمب )چه در حوزه انديشه و چه در حوزه مسائل روز 

                                                      
 .mobahesat.ir، وحيد فماهاني، «روابهاما  پيش ها وسکوتريس  حوزوي، چالش»ر.ك: . 4
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 حوزوي و ارتباط با نمايندگان آن؛تأثيمپذيمي از جميانا  روشنفکمي بمون 

 ؛  زدن روش فقه جواهمي و نگاه حداقلي به فقهبمه 

 رو نيسرت و بمگمفتره از   با آن روبره اسالمي  -اساساً جامعه ايمانينماهايي که طمح مسئله

ايجراد  در غمب اسرت؛ ماننرد:    هاي بين عل  و دين، تعبد و تعقل، عقل و ايماندوگانگي

 .هااست از خواست ملتهاي حقو  بشمي و تبعيت دين و سيپشتوانه فقهي بماي بيانيه

تفاو  نيست و حتي ممکرن اسرت ورود   جميان نسبت به نظا  اسالمي بياين  همچند

در  گونه به نظا  اسالمي، مباني و عملکمدهاي آن داشته باشرد، امرا  منتقدانه و يا اپوزيسيون

کارکمد و هويت سياسي اجتماعي دين تمديرد جردي دارد. ايرن جميران در ذيرل جميران       

در بستم زمران و مکران نرزول    دارد و نص ديني را دين و تجدد  دغدغهديني، روشنفکمي 

   4که قابل انطبا  بم دوران معاصم نيست. کندميشميعت فه  

نکته مه  در سکوتريس  بمخاسته از مدرنيته اين است که بمخي از افماد ايرن جميران   

انيون در امرور  دهنرد کره بره معنراي عرد  دخالرت روحر       تعميفي از سکوتريس  ارائه مي

حاکميت يا عد  دخالت دين در حکومت )و نه سياست( است. بم اساس اين ديدگاه برين  

 2سياست و حکومت تفکيک قائل شده است.

 حوزه مستقل، حوزه سکوالر

است. نقطره  « استقالل حوزه»تمين مباحث در مورد سکوتريس  در حوزه، يکي از مه 

هرا و  اسرت کره در طرول تراريخ بره حکومرت      هاي علميه اين قو  و مزيت نسبي حوزه

و پايگاه قدر  و هويرت اجتمراعي خرود را در تعامرل برا       هاي سياسي وابسته نبودهنظا 

هاي علميه جامعه دينداران تنظي  و طماحي کمده است. اين ويژگي سبب شده است حوزه

المي و روحيه آزادگي و عد  وابستگي داشته باشند و رسالت خود را در نشم معرارف اسر  

 مبارزه با مظاهم ظل  و فساد انجا  دهند.

                                                      
 همان.. 4

 .94-24، صسموش  يعبدالکم، «يفلسف س يو سکوتر ياسيس س يسکوتر». 2
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استقالل حوزه اصلي مسل  و پذيمفته شده در گفتمان حوزه انقالبي است. اساسا همين 

ويژگي حوزه بود که امکان انقالب را بماي آن فماه  کرمد. حروزه وابسرته بره حکومرت،      

ماد در حروزه  گم عملکمد حکومرت خواهرد شرد، ولري بمخري از افر      کار و توجيهمحافظه

تفاوتي نسربت بره نظرا  اسرالمي     کنند که حاصل آن بيتفسيمي از استقالل حوزه ارائه مي

هاي ساختارشرکنانه روحرانيون در مقابرل    گيمياست و حتي گاهي ممکن است به موضع

 نظا  اسالمي منجم شود.

هراي  گمي در حروزه، توليرد دوگانره   هاي نظا  سلطه در تضعيف انقالبييکي از روش

کاذب در درون حوزه است؛ مانند: حوزه سياسي/ حوزه علمي، دخالت حداکثمي/ دخالت 

ترمين ايرن   حداقلي فقيره در سياسرت، ممجعيرت آزاد / ممجعيرت تعيينري. يکري از مهر        

ها که به هدف ايجاد دوقطبي در حوزه است، دوگانه حوزه حکرومتي/ حروزه   سازيدوگانه

 مستقل است.  

، تي ي بمنده و شمشيمي دودمه است. از يک سو گفتمران  «هاستقالل حوز»سازي مفهو 

هاي طاغو ، بم همين مفهو  استوار غالب روحانيت در اعصار متمادي حاکميت حکومت

بوده و لذا مفهومي است به شد  قميب و پذيمفتني. از سوي ديگرم، در عصرم حاکميرت    

کارآمد بماي انقطا  حروزه   ابزاريعنوان به تواندحکومت ديني و استقمار نظا  اسالمي، مي

 از نظا ، عمل کند. 

البته کسراني کره برا طرمح حروزه مسرتقل در مقابرل حروزه حکرومتي، ترالش دارنرد            

گمي حوزه را تضعيف کنند و عمال حروزه علميره را در بسرتم سکوتريسر  قرمار      انقالبي

کري و  دهند بايد به اين پمسش پاسخ دهند که چگونه اقدا  بزرگاني همچون محقرق کم مي

شيخ بهائي در نزديک شدن به دربار سالطين صفوي درست بود ولي نزديک شدن به نظا  

 اسالمي با تصدي ولي فقيه عادل شيعه، ذنب تي فم و مخالف استقالل حوزه است؟!

انگيز است. تعامرل  زن و م الطهاساسا دوگانه حوزه مستقل / حوزه حکومتي، ادبياتي ره

عناي حکومتي شدن حوزه نيست و استقالل حوزه ه  به معنراي  حوزه با نظا  اسالمي به م

 تفاوتي با نظا  اسالمي يا بمعهده گمفتن نقش اپوزيسيون نيست. بي
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گرمي محتممانره و اصرولي، پايگراه     حوزه انقالبي ضمن حفظ حالت انتقادي و مطالبره 

دارد کره   گمانره کند و در تعامل با نظا  اسالمي، نقشي حمايرت اجتماعي خود را حفظ مي

کند. اساسرا حروزه علميره برماي حفرظ      افزون بم نقد، از راهنمايي و حمايت نيز دريغ نمي

دستاورد عظي  خود )انقالب اسالمي( بايد هويت استقاللي خود را حفرظ کنرد و انقرالب    

اسالمي را به اهداف بلند و دوران بلوغ و شکوفايي بمساند. طبيعري اسرت در ايرن مسريم     

 مند خواهد شد.ز دستاوردهاي و بمکا  انقالب اسالمي بهمهحوزه علميه نيز ا

توان گفت در تاييد و پذيمش استقالل حوزه بحثي نيست، اما بايد بين بم اين اساس مي

مماتب و سطوح استقالل حوزه قبل و بعرد از انقرالب اسرالمي و تشرکيل نظرا  اسرالمي       

 تفکيک قائل شد.

پس از اشراره بره    (4901ن )اول اسفند حوزويارهبم معظ  انقالب اسالمي در ديدار با 

سه تصرويم   ،نسبت به نظا  اسالمي و تفاو  آن وظايف با پيش از انقالب ،وظايف حوزه

 4:گيمي و ارتباط حوزه و نظا  اسالمي يادآور شدندبماي موضع

 . حوزه علميه و عالمان ديني، عضو دولت و همانند اتزهم دنباله رو حکومت باشند.4

هايي اسرت کره در هريچ يرک از     هاي علمي شيعه از کارآمدتمين ارزشل حوزهاستقال

شود و اين ويژگي عامل تحمك و آزادمنشي حوزويران بروده و اثرم    محافل ديني ديده نمي

هاي گذشته به خوبي نشان داده است. بنرابماين حروزه نبايرد سرازماني از     خود را از دوران

 لت، دولت جمهوري اسالمي باشد.هاي دولتي باشد حتي اگم آن دوسازمان

تفراو  باشرند و يرا براتتم     . حوزه و روحانيت نسبت به حکومرت و مسرائل آن بري   2

کمدند با ايرن  موضعي خصمانه داشته باشند و همانند گذشته که با رژي  طاغوتي مبارزه مي

 نظا  نيز مقابله کنند.

مهروري اسرالمي دسرتگاه    اين گونه بمخورد نيز به دتئل گوناگون درست نيست؛ زيما ج

ها دستگاه ظل  و غصب برود. در رأس ايرن نظرا  رهبرمي     عدل و اسالمي است. آن دستگاه

                                                      
 .44001، کد خبم www.andisheqom.com، «هاي علميه در استممار انقالب اسالمينقش حوزه»ر.ك: . 4
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قمار دارد که بايد فقيه و از حوزه باشد. افزون بم همره اينهرا بماسراس قرانون اساسري همره       

دينري   هاي علميه و عالمران نهادهاي اين نظا  بم اساس اسال  بايد اداره شوند. بنابماين حوزه

 تفاو  و يا با آن موضعي خصمانه داشته باشند.توانند نسبت به حکومت اسالمي بينمي

. حوزه جدا باشد استقالل داشته باشد اما همماه باشرد و از نظرا  جمهروري اسرالمي     9

 .پشتيباني کند

هراي  روحانيت همان گونه که پيش از انقالب تا تحقق نظرا  اسرالمي در همره صرحنه    

هراي سياسري   انان حضور فعال داشت، از اين پس نيز بايد در همه صرحنه اجتماعي مسلم

فمهنگي و اجتماعي حضور داشته باشد. اسالميت نظا  و استممار آن در گمو حضور او در 

هاي گوناگون است. اگم روحانيت از صحنه بيمون رود، به تدريج جمهوري اسالمي صحنه

ي در خرارج و داخرل کشرور برماي     غيماسالمي خواهرد شرد. قردر  و امکانرا  بسريار     

 شوند.غيماسالمي شدن به کار گمفته شده و به کار گمفته مي

هرا تمرامي علمرا و    درك اين واقعيت که انقالب اسالمي همان رسالتي بود کره سرال  

مايد نکمدند، اين انگيزه را ايجاد ميفقهاي شيعه در راه رسيدن به اعتالي آن کوشش مي

که روحانيت همماه و همگا  نظا  اسالمي باشد. اگمحوزه خود را منفک از نظا  اسالمي 

هرايي را کره   زند و يافتره تعميف کند، در واقع به دستاوردهاي علماي سلف پشت پا مي

هرا  سرازي کشاند. در اين بين نبايد از زمينهآنان در پي رسيدن به آن بودند، به چالش مي

هاي قانونگرذار  اط ميان روحانيت و نظا  اسالمي غافل شد مانند دستگاهبماي بهبود ارتب

هاي ديني در رشرد و تعرالي جامعره    گيمي از افکار و انديشهتوانند با بهمهکه به حق مي

 4موثم واقع شوند.

تروان  اصل ضمور  تعامرل برين نظرا  اسرالمي و روحانيرت دو سرويه اسرت و نمري        

عنروان  بره  هرا نست، اما اين انتظار وجود دارد که حوزهمسئوليت آن را متوجه يک طمف دا

شان قمار گمان نظا  فکمي جامعه در جهت رسالتي که بم عهدهمتوليان امم هدايت و تدوين

                                                      
اي در مورد ضمور  و سطح تعامل حوزه با نظا  اسرالمي چراپ   ( مقاله4911در شماره هشت  ماهنامه حوزه انقالبي )خمداد . 4

 .12-94ي، صحامد حبيب ،«مي و روحانيتالتمابط سياسي بين نظا  اس يهاشاخص»شد. ر.ك: 
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ها هر  طبعرا بره علرت     آفمينان تقنين باشند. دولتداده شده است پيشگامان تعامل و نقش

ا پذيمفته باشرند و در جهرت نزديرک    اجماي اين رويکمدها بايد در گا  اول اصل انديشه ر

 شدن به آن کوشش کنند.  

 گيرينتيجه

از مباني فکمي و نظا  سياسي حوزه بود که توانست در تعامرل   انقالب اسالمي بموزي

کنندگي خرود را بره رد همره مردعيان بکشراند. از ايرن رو       با نظا  اجتماعي، قدر  بسيج

گمي است. در طرول انقرالب اسرالمي نيرز وصرف      هويت اصلي و اساسي حوزه، انقالبي

 باقي ماند.  غالب حوزه انقالبي

گمي در گذر زمران بره تناسرب ت ييرم مماترب و      که نقالبي نکته حائز اهميت اين است

کند و حوزه بماي انقالبري مانردن و حفرظ ميرماث عظري       مماحل انقالب اسالمي ت ييم مي

گرمي را  هراي جديردي از انقالبري   سياسي و اجتماعي خود )انقالب اسالمي( بايد عمصره 

 گيمد.يتجمبه کند. از اين جهت حوزه در معمض غيمانقالبي شدن قمار م

دهد، هويت حوزه با سکوتريس  فاصله بمرسي مفاهي  و مماتب سکوتريس  نشان مي

زيادي دارد. سکوتريس  فلسفي )الحاد( و ديني )جدايي از معنويت( اساسا در حوزه قابل 

طمح نيست. از طمف ديگم سکوتريس  با خاسرتگاه تجردد و روشرنفکمي نيرز در حروزه      

 جايگاهي ندارد.  

هراي سرنتي حروزه، ديرن را در     کند اين است که جميانحوزه را تهديد ميخطمي که 

عمصه فمدي خالصه و از ورود به عمصه سياسي اجتماعي اجتناب کنند. در ايرن صرور    

سکوتريس  به معناي جدايي دين از عمصه اجتما ، در حوزه رد خواهد داد. اهميت ايرن  

ب اسالمي به حضور متداو  سياسري  عمصه از اين جهت است که تداو  هويت ديني انقال

 اجتماعي حوزه ممبوط است.

هاي سنتي حوزه با شرعار اسرتقالل حروزه، حروزه را در معرمض خطرم       بمخي از گموه

گما و روشنفکم برا وجرود اينکره    دهند. به اين تمتيب دو جميان سنتسکوتريس  قمار مي
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دسرتاورد عينري، در ايسرتگاه    خواستگاه و مباني فکمي متفاوتي دارند، در نمود بيمونري و  

 رسند.سکوتريس  به يکديگم مي

همچند خواستگاه يکي از اين دو جميان مدرنيته و ديگمي فقره و حروزه سرنتي اسرت     

و « حقرو  بشرم  »و ديگرمي برا شرعارهايي ماننرد     « اسرتقالل حروزه  »ولي يکي برا شرعار   

رند. نتيجره هرم دو   ، بم عد  ورود حوزه به مسائل سياسي و حکومتي تاکيد دا«دموکماسي»

است که عبار   اجتماعي زندگي مديميت جميان انزوا و کنار گذاشته شدن دين از صحنه

 ديگمي از سکوتريس  است.
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 یا بیماری طبیعی ؛ توطئهو جریان دینداری کرونا

 4محمدحسین محمدی

 اشاره
از ووهران   بيمارياين  بيش از يک سال است که کمونا در صدر اخبار جهان قمار دارد.

. ايرن آمرار و   بمجاي گذاشتچين شمو  شد و کل جهان را فماگمفت و قمبانياني ميليوني 

 ا شود.ها درگيم موضو  کمونسبب شده است ک  و بيش ذهن همه انسانمشخصا ، 

دانند در مقابل بمخي کمونرا  اي عليه اهداف خاص سياسي و ديني ميرا توطئه اي آنعده

 خوانند.دانند و کساني را که اعتقاد به توطئه دارند توهمي، مييک بيماري طبيعي مي را

کمونا ابعاد مختلف جامعه بشرمي را تحرت تراثيم قرمار داد. بخرش مهمري از ايرن        

نه در مورد جها  ديني بود. کمونا با تعطيلي اجتماعا  و ايجاد گمايااثمگذاري اخالل

مذهبي و مناسک گموهي را تعطيرل کرمد. بره دنبرال      هاي اجتماعي، مماس محدوديت

 گيم شدن کمونا اماکن مذهبي به شد  خلو  شرد. در ايرمان مسراجد و مماسر     همه

هراي  کمونرايي بمنامره   جمعه و اماکن زيارتي تعطيل شد. در شرمايط  هايمذهبي، نماز

ي عبادي ماه مبارك رمضان افول کمد، چندين ماه نماز جماعرت تعطيرل شرد، مماسرم    

هاي ماه محم  به سوي فضاي مجازي و سخنماني مانند روز قدس بمگزار نشد، مماس 

افت کمد، فضاي معنوي ماه رجب با تعطيلي اعتکاف دچرار رکرود شرد. ايرن شرمايط      

                                                      
 پژوه حوزه علميه ق .. دانش4
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اي عليره جميران دينرداري و تسرلط نظرا  سرلطه و       نا را توطئره اي کموسبب شد عده

 طاغو  تحليل کنند.

در اين مقاله نظما  مختلف در مورد منشأ ايجاد و نشم کمونا )توطئره يرا طبيعري برودن( و     

نمرايي( را مطرمح   انگراري يرا برزرد   همچنين رويکمدهاي مختلف در مواجه با کمونرا )سراده  

 گيمي بهتم در اين مورد دست يابي .حليل بهتم و در نتيجه تصمي کني  تا بتواني  به قدر  تمي

هراي مختلرف داشرتند. جميران     گيميهاي مختلف حوزوي در مورد کمونا موضعگموه

هاي ستاد کمونا همماهي کمدند تا جرايي کره   هاي علميه با تصمي غالب روحانيت و حوزه

ي موافق همماهي با اين جميان نبودنرد و  ها و اماکن ديني را تعطيل شدند ولي تعدادبمنامه

توان بره نروعي   ديني را بمنتافتند. به هم حال مطالب اين مقاله را مي تعطيلي مماکز و مماس 

شناسي احکا  ديني تلقي کمد. مواجهه فقهي، اخالقي و کالمي برا کمونرا   در مسيم موضو 

 مستلز  شناخت ابعاد و زواياي گوناگون آن است.

 اي بزرگتوطئهکرونا 

 به ضمر ممد  و به سود خودشان راافمادي قدرتمند مخفيانه کارهايي  نظميه توطئهبنابم 

شرود کره بنرابم آن    هاي توطئه سناريويي طماحري مري  در بسياري از تئوريدهند. انجا  مي
. يکري  دنر نيموهايي پشت پمده قصد دارند سياست و اقتصاد جهان را به فممان خود درآور

 است.هاي بيولوژيکي سالح استفاده از رهاي و اقداما  آنهااز ابزا
هاي اصلي در مورد کمونا اين است کره کمونرا نروعي حملره بيولوژيرک      يکي از گمانه

 4 است. آمميکا و چين از متهمان اصلي بودند.
در مورد منشأ حمله بيولوژيکي کمونا نظما  مختلفري وجرود دارد. برم ايرن اسراس      

خواري به نا  پانگولين از مدفو  خفاش ت ذيه کمده است و ايرن  هبمخي معتقدند مورچ
هراي انسراني را   ويموس را منتشم کمده است. در مورد چگونگي اين انتقال بايد دخالرت 

 2عامل اصلي دانست.

                                                      
1. https://www.mashreghnews.ir/news/1050163. 
2. https://snn.ir/fa/news/834057. 
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ممکن است گفته شود چطور کمونا سالحي بيولوژيک است درحرالي کره کشرورهاي    

توان گفرت احتمرال   ند. در پاسخ به اين اشکال ميااروپايي و خود آمميکا به آن دچار شده

دارد اين ويموس ناخواسته در ان کشورها منتشم شده است يرا اينکره بگرويي  کشرورهاي     

هاي تموريستي خود حتي جان ممد  خود را نيز ناديده گمفتره  استعماري بماي اجماي طمح

، سرود  هراي خراص  تواند کاهش جمعيت جهان، کراهش جمعيرت ژنرو    است. هدف، مي

هاي مهلک ديگم در آينده باشرد. بره همرين    سمشار مافياي دارو و واکسن يا شيو  بيماري

دليل، رهبم انقالب در فممان تشکيل قمارگاه بهداشتي و درماني، فمماندهي اين قمارگراه را  

به نيموهاي مسلح سپمدند و در متن فممان بره احتمرال وجرود جنرگ بيولوژيرک و لرزو        

 4تصميح کمدند.مانورهاي متقابل 

هرا بايرد برين    هاي توطئه در مواجهه با رويدادها و بحماندر مورد علت پيدايش نظميه

ها در بستم اجتما  و تلقين بمخي از سوي ساختارهاي قردر ،  تکوين بمخي از اين نظميه

تفکيک قائل شد. البته درهم صور  گسرتمش ايرن نظميرا  در جامعره بردون توجره بره        

ي و علمي آن، سبب کاهش امنيرت روانري جامعره و گسرتمش بردبيني      هاي تحليلپشتوانه

 هاي توطئه توجه کمد.شود. بنابماين بايد به آثار منفي نظميهعمومي مي

باوري در چند دهه گذشته رواج بيشتمي پيدا کرمده اسرت؛ زيرما در چنرد مرورد      توطئه

اي که دربراره آنهرا بره    هاي توطئهبسيار معموف، مانند رسوايي واتمگيت در آمميکا، نظميه

 معلو  شد که واقعي بوده است. هارسيد، بعدوجود آمده بود و ابتدا دور از ذهن به نظم مي

 پيشينه حمله بيولوژيک

هاي بيولوژيکي گزارش شده است؛ زيرما  موارد محدودي از جنگ 4111تا قبل از سال 

هراي  ود و برا اشرتباه  هاي واگيرمدار محرد  در اين دوره اطالعا  و درك عمومي از بيماري

هاي جنرگ بيولروژيکي خرود را تنظري      ها بمنامههمماه بوده است. بعد از اين تاريخ دولت

هرا برود کره از انتشرار     کمدند. جنگ جهاني اول و دو  نمونه آشکاري بم اين نرو  جنرگ  

                                                      
1. https://www.mashreghnews.ir/news/1052791. 
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سالح جنگي استفاده شد. بم اين اساس در عنوان به هايي مانند سياه زخ  و تيفوسبيماري

 4ژنو، توليد و استفاده از جنگ بيولوژيکي ممنو  شد. 4120وتکل پم

هرا  ويژه در دوران جنگ سرمد، بمنامره جنرگ بيولروژيکي دولرت     ، به4110بعد از سال 

 کمد.ريزي ميويژه آمميکا و شوروي وارد ممحله جديدي شد که تلفا  وسيع را بمنامهبه

اي بماي توسعه جنرگ  يافتههاي سازمانکشور بمنامه 21کمتم از  ،2140تا  4110در فاصله 

هرا از نظرم انردازه و    ش بماي تنظي  آن هستند. ايرن بمنامره  بيولوژيکي دارند يا در حال تال

هراي عمليراتي   مميکا و شوروي سابق، قابليتآکشورهايي مانند ند. پيچيدگي متفاو  هست

هراي  اده از سيسرت  خود را بماي انتشار عوامل بيولوژيکي در سطح مناطق وسيعي با اسرتف 

  2.اندتوسعه داده پيشمفته

آغراز شرد و در ايرن سرال، عوامرل       4111بمنامه جنگ بيولروژيکي اسرمائيل پريش از    

9ها و اعماب به کار گمفته شد.در بمابم انگليسي ،بيولوژيکي مانند آلوده کمدن منابع آب
  

يکي با پيشمفت و هاي بيولوژرود جنگبا توجه به تحوت  علمي و فناوري، انتظار مي

 1تحول زيادي مواجه شوند.

 متهمان رديف اول حمله بيولوژيکي

 ابزاری برای اهداف آمريکا ؛کرونا. 1 

داننرد. آنهرا برماي ادعراي خرود      بمخي کشورها آمميکا را منشأ حملره بيولروژيکي مري   

 آورند:مويداتي مي

و انتقرال آن   آلمان« کيورفاك»پيشنهاد تمامپ بماي خميد نجومي شمکت پژوهشي . 4

                                                      
 .4911، تهمان، 41-1مي، ص، دبيم خانه شوراي عالي انقالب اسالهاي بيولوژيکيتحليل تاريخي جنگ. 4

2. Carus, W. S. (2017). A Short History of Biological Warfare: From Pre-History to the 21st 

Century. National Defense University Press, Washington, D.C. 

3. Cohen, A. (2001). Israel and Chemical/Biological Weapons: History, Deterrence, and Arms 

Control. The Nonproliferation Review- Fall and Winter, p.27-53. 

4. Kumar, A. & et al (2011). Review Paper: Biological Warfare, Bioterrorism and 

Biodefence. J Indian Acad Forensic Med, 33 (1). 
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تمامپ قصد دارد در ماجماي کمونا و يرک جنرگ   اين گمانه را تقويت کمد که  به آمميکا

د و واکسن يرا داروي آن را در انحصرار خرود    ندست بات را حفظ ک ،بيولوژيک احتمالي

جهان در جنگ با يک دشرمن پنهران   »تمامپ در اظهار نظمي ديگم، اعال  کمد  نگهدارد.

تمامپ بره ايرن بمداشرت دامرن زد کره       گفتاراين « پيموز خواهي  شد بمد و ماسم ميه ب

از قبرل داروي آن را  و  انرد ها اين ويموس را روانه کشورهاي هدف کمدهشايد آمميکايي

 4.انده  ساخته

جمهور سابق ايرات  متحرده آمميکرا، در يرک مصراحبه      اوباما رئيس 2140در سال . 2

کند. او در اين مصراحبه بره   صحبت مي 2121سال  بيماري در کاز احتمال شيو  ي يخبم

سرت. همچنرين   اين بيماري، يرک ويرموس هروابمد و بسريار ممگبرار ا      گويدميصماحت 

هاي متعدد سينمايي در دو دهه اخيم در آمميکا ساخته شده است که ويموس کمونا را فيل 

 2بيني کمده است.پيش

د که پيشينه آن بره جنرگ جهراني    قه دارهاي بيولوژيکي، سابآمميکا در زمينه فعاليت. 9

 111وجود  9.ها بعد از اين در آمميکا انجا  شده استرسد. بسياري از اين آزمايشدو  مي

 ،يدر نقرراط مختلررف جهرران از جملرره هنررد، مررالز  کررايآمم ينظررام يشررگاهيممکررز آزما

 211 بيش از 1.ديتوطئه را وسعت بخش يهاهينظم هيروس يگمجستان و حت ،ياندونز،نيچ

 0کنند.فعاليت مي آزمايشگاه بيولوژيک آمميکا در جهان و اطماف ايمان

به قل  تري رومرانوف، يکري از محققران     2ايپايگاه آمميکايي گلوبال ريسمچ در مقاله

ممکز تحقيقا  تسرليحا  بيولوژيرک    491که دولت ايات  متحده، حدود  خود فاش کمد

قيقا  در حوزه جنگ بيولوژيک به کرار گمفتره و   هاي اخيم بماي انجا  تحخود را در سال

 اند.زا عليه يک نژاد خاص متممکز شدهبم عوامل بيماري

                                                      
1. https://www.irna.ir/news/83720292. 

2. https://go2tr.com/mag/the-secret-of-contagion-about-coronavirus. 

3. https://www.mashreghnews.ir/news/1050657. 
4. https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/02/28/2267985. 

5. https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/12/29/2226792. 

6. https://www.mashreghnews.ir/news/1052252 
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  آمميکا در گزارشي به کنگمه اعال  کمده فاافزايد که وزار  داين گزارش همچنين مي

کشرنده بره نرو     هاي غيرم وعي و ت ييم ويموسناي بماي ايجاد عوامل بيولوژيک مصبمنامه

 و مقاو  کمدن آنها در بمابم واکسيناسيون در دست اقدا  دارد.  کشنده 

( در فرور  ديتميرک مميلنرد،    USAMRIIDموسسه تحقيقا  پزشکي ارتش آمميکرا ) 

هرزار مترم ممبرع     11ممکز اصلي تحقيقا  درباره تسليحا  بيولوژيک آمميکرا اسرت کره    

 وسعت دارد.

 برای چينای برای تثبيت مقام اولي اقتصاد کرونا؛ وسيله. 2 

يابي به قردر  اول اقتصرادي جهران بره حملره      بماي دستاي بم اين باورند چين عده

بيولوژيکي به آمميکا و اروپا روي آورده است. طمفداران اين نظميره برماي ادعراي خرود،     

 4 اند:دتيل زيم را ارائه کمده

اي اطالعيره هاي دريايي چين، در شهم ووهران، طري   ، بازار غذا2121در اول ژانويه . 4

تعطيل شد. پس از اين تعطيلري در اقردامي هماهنرگ، فاضرالب منطقره، بره طرور کامرل         

 اقدامي تخميبي در راستاي از بين بمدن صحنه، اقدا  دولت ممکزي چيناين پاکسازي شد. 

 تلقي شده است.جم  

چين با انتشار نمايشي ويرموس در سرطح محردود، خرود را نخسرتين قمبراني ايرن        . 2

فقط در شهم ووهان محاصمه شد و شهمهاي بزرد و مهر   که  عمفي کمده استويموس م

بسرياري از کشرورهاي    ولري در ، دهمچون پکن و شانگهاي از اين ويموس در امان ماندنر 

 يمميکا، انتشار ويموس الگروي آاروپايي مانند ايتاليا، اسپانيا و بميتانيا در کنار ايات  متحده 

   .فماگيمي داشت

المللري  و  ويموس کمونا و آثار اقتصادي اين ويرموس برم بازارهراي برين    بعد از شي. 9

و برا پرايين آمردن قيمرت سرها  بسرياري از        سها ، دولت چين از فمصرت اسرتفاده کرمد   

 ش اين سها  را خميد. اها، با استفاده از ذخايم ارزيکمپاني

                                                      
1. https://snn.ir/fa/news/834057. 
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کمونا پذيمفتره   دهد اين کشور تاثيم کمي ازهاي اقتصادي چين نشان ميآمار فعاليت. 1

 اخيما در گزارشي تحليلي به نقل از اداره ملي آمار چين نوشت:نيويورك تايمز ه است. 

درصدي نسربت بره همرين     1/1ماهه ژوئيه، او  و سپتامبم، اقتصاد چين با رشد در سه

فصل در سال گذشته مواجه شده است. عملکمد قدرتمند اقتصادي موجب شرده ترا چرين    

درصدي اقتصادي که تا پيش از آغاز کمونرا گرزارش داده برود، برازگمدد.      2تقميبا به رشد 

افزايد همچند بسياري از اقتصرادهاي بمترم جهران بره سرمعت از عمرق       تايمز مينيويورك

انقباض اقتصادي که در بهار رد داده بود، خارج شدند، اما چين نخستين کشروري اسرت   

 4دهد.که از رشد اقتصادي خبم مي

 2111هرروبئي چررين کرره ممکررز آن شررهم ووهرران اسررت، در سررال     در منطقرره . 4

گذاري مشتمك چين و آمميکا تأسريس شرد.   هاي پژوهشي متعددي به سممايهآزمايشگاه

هراي منجمرد شرده در    هرا، تحقيرق در انروا  ويرموس    يکي از وظايف ايرن آزمايشرگاه  

ي در جنوب هاي باستاني در اطماف منطقه هوبئهاي قديمي است که در اثم کاوشگودال

 ست.شم  چين، کشف شده ا

تمين نرو  جانرداران   توجه دانشمندان زماني به اين منطقه جلب شد که در آنجا قديمي

خوار بزرد و منقمض شرده از خرانواده فيرل( در جهران     مامو  )نوعي از پستانداران گياه

آنجرا   گمان بقايايي از فسيل بشرمي را در کاوش 2112کشف گمديد. گذشته از آن در سال 

هراي بشرمي   کره فسريل  گمدد، در حاليهزار سال بممي 921کشف کمدند که قدمت آن به 

 .دادهزار سال قدمت را نشان مي 201کشف شده قبل از آن، تنها 

اره علت انقماض بمخي از انوا  بشمي در زمان ناآرامي پوسته ها دربآزمايشگاهاين 

هزار سال پيش نسلي از  401 ر زيست شناسان،. به باواندداده زمين، تحقيقاتي زيادي انجا 

هاي کشنده در زمين ظهور کمده است که بخشي بزرگي از جمعيت بشم را نابود ويموس

 ت.کمده اس

                                                      
1. http://farhangeiranian.ir/fa/news/5271. 
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اي هاي ووهان، ميکموب منجمد شرده دانشمندان توانستند در آزمايشگاه 2119در سال 

 چرون احيرا کننرد، امرا     را که از داخل ياخته يک حيوان فسيل شده به دست آورده بودند،

اگرم   .قدر  آسيب رساندن به انسان را نداشت، سبب نگمانري و ترمس دانشرمندان نشرد    

گم باشد احيا گمدد، چه عواقب وخري  و  اي که کشنده و ويمانميکموب ديمينه فسيل شده

 تمسناکي را در پي خواهد داشت؟

کمونا، شهم ووهان بوده  دانند که نخستين کانون شيو افزون بم نکا  ياد شده، همه مي

جانگ کي  2141نوامبم  41اطالعا  به دست آمده حاکي از آن است که در ويژه به است.

هاي ويموسي دانشگاه ملي ووهان، ضمن گزارشري بره اداره بهداشرت    جيان، استاد بيماري

استان هوبئي، از ظهور ويموس خطمناك کمونا خبم داده است، اما پس از آن دو ماجما بره  

درگذشرت کري    .2ثبت رسمي اولين مبتال به ويموس کمونرا در ووهران   . 4: قو  پيوستو

 4ن.جيان در اثم افت شديد فشار خو

در پاسخ به اين دتيل بمخي معتقدند چين با استفاده از مدل حکمماني و همچنرين  

پايبندي به طب سنتي و شمقي توانسته است کمونا را مهار کند و از عوارض آن نجا  

 کند؛ نه اينکره آن را برماي سرايم کشرورها سراخته اسرت و خرود از آن در امران         پيدا

 مانده است.

اخبار رونق کسب و کار، گمدشگمي و از سرمگيمي رونرد عرادي زنردگي روزمرمه در      

آميزي بم هيوتي کمونا غلبه کمده چين، نشانگم اين واقعيت است که چين به طمز موفقيت

نشان داده که از کمونا رهايي يافته  2121ماه اکتبم سال چين در « دوگانه»هاي است. جشن

يکمين وو صمفا پنج هزار قمباني داده است. در اين اعياد )جشن پاييزه و بزرگداشت هفتاد

ميليون چيني به سفم رفتند. اين  291سال تأسيس جمهوري خلق چين؛ هفته طاليي چين( 

دا  به سفم کمدند. شرگفت انگيزترم   درصد تعدادي است که سال گذشته اق 11رق  معادل 

درصد سطح سال گذشته بوده و به رق   01اينکه درآمد بخش توريس  چين در اين مد  

                                                      
1. https://www.independentarabia.com/nod/107766.  
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ميليارد دتر رسيده است؛ در حالي کره در سرايم نقراط جهران ايرن بخرش از اقتصراد         01

 4ورشکسته، يا به کل تعطيل شده است.

 2های اسرائيلکرونا؛ نمودی ديگر از شيطنت. 3

رژيرر  . اي برم ايرن باورنررد کمونرا محصرول دسرت يهوديرران اسرمائيل اسرت       عرده 

هراي بيولروژيکي   هاي شيميايي و فعاليرت صهيونيستي از بدو اش الگمي خود آزمايش

در گزارشري نوشرت،   « strangeside» خود را در پيش گمفتره اسرت؛ پايگراه اطالعراتي    

اي که گوشره  «دمونا»في به نا  اي مخهاي هستهآزمايش. 4 :اسمائيل دو راز بزرد دارد

هراي  آزمايشرگاه  .2 ؛مريالدي آشرکار شرد    01در دهره   «ممدخاي وانونو»از آن توسط 

مرايلي   49در  کره  هراي شريميايي و بيولروژيکي   توليد سالح بمايزيمزميني اين رژي  

اي را برا  پمسنل بسيار ماهم و پيشرمفته ، (IIBR) اين موسسهقمار دارد. جنوب تل آويو 

هاي پيشمفته و ساختارهاي زيمبنايي بماي انجا  تحقيقا  کراربمدي و توسرعه   يورافن

کار گمفته است. ايرن در  ، شيمي دارويي و علو  محيطي بهشناسيهاي زيستدر زمينه

هاي بيولوژيکي و سمو  که اسمائيل با قاطعيت از امضاي کنوانسيون سالح تسا حالي

 کمد.خودداري  4102در سال 

ايش بيولوژيکي اسمائيل بعد از جنگ جهاني دو  انجا  شرد؛ هنگرامي کره    نخستين آزم

آنهرا برا    .هرا کمدنرد  ها بماي انتقرا  از نرازي  گموهي از يهوديان شمو  به جستجوي روش

هاي ها که در زندانطمحي را بماي مسمو  کمدن نازي «جويانانتقا »تشکيل گموهي به نا  

يکري ديگرم از اقرداما      .ق بودنرد، تمتيرب دادنرد   هاي کرار اجبراري سراب   اروپا و اردوگاه

 «اسرتاتد »اعضاي اين گموه وارد اردوگاه  .، انجا  شد4110بيولوژيکي اين گموه در سال 

هزار نفم  9ها، نزديک به هاي نازيشدند و با مسمو  کمدن مسواك «نورنبمد»در نزديکي 

 را از بين بمدند.

                                                      
1. http://farhangeiranian.ir/fa/news/5271. 

2. https://paydarymelli.ir/fa/news/57732.  
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 هاي جنگ بيولوژيک بودن کروناعرصه

 های خاص برای اهداف خاصرساني به ژنسيبآ. 1

در يرک جنرگ   « سرالح ژنتيکري  »انتشار ويموس کمونا بره مثابره يرک     بمخي معتقدند

هاي ژنتيکري روي ژنرو    هاي خاصي ازجمله ملت ايمان است. سالحبيولوژيکي عليه ملت

ن گذارنرد و متناسرب برا اهرداف آ    هاي خاص اثرم مري  ها يا گموهها، نژادها، جمعيتملت

هاي جسمي يا ذهني گمفته تا ممد و نرابودي جمعيرت   تواند نتايج مختلفي از معلوليتمي

 خاص موردنظم داشته باشد.

بمنامره  . اين مطمح شد »پموژه ژنو  انسان»موضو  مطالعه ژنو  انسان نخستين بار در  

مي هراي تمرا  هدف آن، کشف ژن. به اتما  رسيد 2119و تا  آغاز 4111علمي تحقيقاتي از 

هاي بيولروژيکي  انسان و استفاده از آن در بمرسي DNA ها و تجزيه و تحليل ساختارانسان

  .و پزشکي بود

ها در اختيرار دانشرگاه اسرتنفورد قرمار     ، ژنو  ايماني«پموژه ژنو  ايمانيان»مميکا با آدر  

عف و کشف ض. نتايج مميکا و رژي  صهيونيستي استآهزار ژن ايماني در اختيار  20 .دارد

شود. در گرموه تحقيقراتي   هاي امنيتي استفاده ميها در بخش نظامي و سيست قو  اين ژن

دانشگاه استنفورد، پمديس ثابتي دختم پمويز ثابتي رئيس اداره سو  ساواك شاه و پموفسور 

 4رست  ممتبط با رژي  صهيونيستي حضور دارند.

هاي خاص در اطماف ايمان ناييو مخفي با توا 1آزمايشگاه بيولوژيک سطح  20آمميکا 

 2تواند در اهداف جنگ بيولوژيک عليه ايمان استفاده کند.دارد که مي

هاي مختلرف انطبرا    نقشه پماکندگي کمونا در ايمان با نقشه پماکندگي نژادها در استان

انرد. تمکيره و پاکسرتان و    شرده کمونا زيادي دارد. سکانس ژنتيکي تمك و کمد کمتم دچار 

ها که در حالي که ايتاليايي ؛اندان در همسايگي ايمان، آمار ابتالي بسيار اندکي داشتهاف انست

 د.انند، شاهد شيو  و ممد و ميم بات بودهرها را داتمين سکانس ژنو  با ايمانينزديک

                                                      
 .21و  20انه شوراي عالي انقالب فمهنگي، ص، دبيمخهاي بيولوژيکيتحليل تاريخي جنگ. 4

2. https://www.mashreghnews.ir/news/1050657. 
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هراي گذشرته، چنردين ممتبره در ابعراد کروچکتم،       حمال  بيولوژيک به ايمان طي ماه 

در مهمماه، شيو  ايدز در يکي از روستاهاي لمدگران خبمسراز شرد.    تممين شد. آزمايش و 

هاي مسمو  در اي در تهمان منتشم شد و خبم جاسازي قمصدر آذرماه بوي تعفن گستمده

 4 هاي صنعتي پخش شد.کيک

 جبران تجربه ناموفق حکمراني حقيقي در فضای مجازی. 2

اي مديميت کمدنرد کره   ونههاي پشت صحنه بعد از جنگ جهاني، صحنه را به گدست

جامعه بشمي را به پذيمش يک حاکميرت جهراني و محردود کرمدن اختيرارا  دولرت و       

تحت عنروان سرازوکارهايي برماي تحقرق صرلح پايردار،       . در اين شمايط ها واداشتندملت

هراي آن را برم جهران حراک      المللي از جمله سازمان ملرل و زيممجموعره  هاي بينسازمان

ب را به حدي گستمده کمدند که حتي کشورهايي کره مسرتقيما درگيرم آن    کمدند. آنها آسي

 هراي سازمان کهها از طميق شبها نبودند، به پذيمش اين نظ  جهاني و سيطمه قدر جنگ

 .  بدهند تن الملليبين

طور که بحمان جنگ جهاني اول و دو ، بستم جامعه جهاني را بماي پذيمش يک  همان

توانرد جامعره   فضاي ناامن کنروني هر  مري    پايدار مهيا کمد، ايننظ  جديد با ادعاي صلح 

جهاني را بماي پذيمش يک پيشنهاد جديد بماي تحقق يک نظ  مادي و ايجراد حکممانري   

بم اين اسراس مقرا    مجازي مهيا کند تا بتوانند سيطمه بالمناز  مجازي بم جهان پيدا کنند. 

فممودند ما در فضراي مجرازي    (4911 نه  فموردين ماه) در روز عيد مبعثمعظ  رهبمي 

  2.ه  بايد قوي بشوي 

اي که کمونا ايجراد کرمد سربب شرد مرمد  اوقرا        هاي گستمدهها و قمنطينهتعطيلي

ترمين ابرزار در ايرن    فماغت بيشتمي داشته باشند و بيشتم در خانه بماننرد. يکري از مهر    

ماشاي فيل  بود. در اين شمايط بماي پمکمدن اوقا  فماغت مماجعه به فضاي مجازي و ت

                                                      
1. https://www.mashreghnews.ir/news/1052791. 

 ؛باقميسيد محمد مهدي ميم ،فمضيه عبور از حکمماني حقيقي به حکمماني مجازي کمونا و. 2

https://eitaa.com/mirbaqeri_ir/2584 
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هراي برزرد   هرا و کشرورهايي اسرت کره کمپراني     شمايط بمگه بمنده در دست شرمکت 

گمايي و دنياگمايي ها بم اساس مباني تفکم مدرن، ماديسازي دارند. همه اين شمکتفيل 

 4شوند.ايجاد شده و اداره مي

هشي اين انديشکده به ويژه به قل  پيتم کوئنيگ دستيار پژو 2در گزارشي گلوبال ريسمچ

ايرن   گيم کمونا و اهرداف و پيامردهاي آن پمداختره اسرت.    واکاوي ابعاد پنهان بيماري همه

کند که نرابودي جهران، تصرادفي    انديشکده کانادايي گزارش خود را با اين فمضيه آغاز مي

 ريزي شده است.  نيست. اين اتفا  از چند دهه قبل بمنامه

در ممحله قفرل و   ي مالي و دولت پنهان، جهان را به زندگيافماد ناشناس نهادها اکنون

، سرناريوي ممحلره   41)صرفحه   2141گزارش راکفلرم   در. اين موارد اندقمنطينه قمار داده

 است. گمفته قمار تاييد مورد 9 214 رويداد بيني شده و توسطپيش قفل(

هرا و سرناريوهايي برماي    از همه اينها اسناد فماواني بيمون آمد که حراوي دسرتورالعمل  

بودند کره چگونره    (کاهش جمعيت و در بهتمين حالت، اصالح نژاد)نحوه کنتمل بشميت 

، در نهايت همه ما را مجبور به قمار گمفتن زيم «بگان دولت پنهان جهانينخ»گموه کوچک 

 اجتناب از صحبت با يکديگم کنند.   و گذاري اجتماعيپوشش ماسک، فاصله

شود ما از فضاي واقعي و عيني به فضاي مجازي سرو  داده  همه اين موارد سبب مي

اسرت کره از لرواز  و     تمين حقايق جامعره امرموز بشرمي   شوي . فضاي مجازي، از مه 

کنرد. فضراي   دستاوردهاي تمدن غمبي است که البته مباني مدرنيته را نيرز بازتوليرد مري   

شناسي طماحي و ايجاد شده است شناسي و معمفتمجازي بم اساس بمخي مباني هستي

گمايري بره ارم ران    که قواعد، اصول و سبک زندگي خاصي را در راسرتاي تفکرم مرادي   

ل طماحان و گمدانندگان فضاي مجازي متعلق به تمدن غمب هستند و آورد. به هم حامي

                                                      
1. http://farhikhtegandaily.com/news/45603. 
2. https://www.mashreghnews.ir/news/1103811. 

( سازماندهي شده بود، WEF) اقتصاد جهاني مجمع و گيتس بنياد همکاري با و هاپکينز جان دانشگاه اين رويداد که توسط. 9

  .ميباکنون در آن به سم مياي بود که ه گيميسازي همهشامل مانور شبيه

http://www.nommeraadio.ee/meedia/pdf/RRS/Rockefeller%20Foundation.pdf
http://www.nommeraadio.ee/meedia/pdf/RRS/Rockefeller%20Foundation.pdf
https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/
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اي اسرت کره قواعرد آن را آنهرا     افزايش کنشگمي در اين عمصه حضور بيشتم در برازي 

 اند.طماحي کمده

بم اين اساس تز  است جميان ديني با هوشمندي بيشتمي در فضاي مجازي فعاليت 

مقا  معظ  رهبمي بم قوي شدن و  تأکيديل کند. کند تا بتواند اين تهديد را به فمصت تبد

 حضور فعال در فضاي مجازي از اين جهت است.

 دولت پنهان و نظم نوين جهاني. 3

شود که در کل جهران يرک حکومرت وجرود     نظ  نوين جهاني بم اين اساس تبيين مي

 جورج بوش پدر، نخستين سياستمداري بود که در سخنماني خود، خطاب بره داشته باشد. 

کمد و از آن پرس،   تأکيدميالدي بم ضمور  ايجاد نظ  نوين جهاني  4111کنگمه در سال 

 4مجامع مخفي ماسوني و ايلوميناتي، وارد فاز عملياتي شد. اين ايده کهن

هراي  ها و ملل مستقل به سرازمان پس از جنگ جهاني اول و دو ، بمخي اختيارا  دولت

هرا، نهادهراي صهيونيسرتي و    گذار ايرن سرازمان  اگذار شد. پايهالمللي وجهاني و مجامع بين

تأسيس دولت جهاني، هدف غايي است تا قوانين داخلي کشرورها  هاي ماسوني بودند. گموه

تمي نسبت به قوانين اين دولرت يکپارچره باشرند. ايرن رونرد بايسرتي از       داراي ارزش پايين

 .ن اقوا  و ملل تحقق پيدا کندطميق حذف خاستگاه ناسيوناليستي موجود و مطمح بي

تواند به استقمار اين دولت جهراني کمرک کنرد آشروبي جهراني      يکي از عواملي که مي

 .، ضمور  ايجاد نظ  نوين جهاني را به ديگمان بفهمانداست که از ميان آن

يافتره و در  متشکل از کشورهاي توسعه ،21روزنامه گاردين طي گزارش مجازي گموه 

، بماي مقابله با کمونا اعرال  کرمد: ايرن    4911پنجشنبه، نه  فموردين ماه  حال توسعه، روز

چيزي نيست که يک کشور واحد بتواند از پس آن بمآيد. يرک واکرنش جهراني هماهنرگ     

 . بايد صور  پذيمد

                                                      
جلردي تراريخ فمهنگري قبيلره      1از مجموعره  ) ،سيزده خاندان تاجدار، سيزده خط خونينايلوميناتي، ر.ك:  بماي مطالعه بيشتم. 4

 .4911(، اسماعيل شفيعي سموستاني، موعود عصم، تهمان، لعنت
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المللري  هرا و نهادهراي برين   واگذاري اختياراتي فماگيم و در گستمه جهاني بره سرازمان  

سوني به بهانه ناتواني کشورها بماي مقابله با ويموس کمونا، اين وابسته به مجامع مخفي ما

المللري  هاي بينمجامع را بيش از پيش به تأسيس دولت جهاني و به ظاهم زيم چتم سازمان

کند. آنها يک بيماري فماگيم در ابعاد جهاني را به بحرمان اقتصرادي فماگيرم، در    نزديک مي

بخش ساخته و پمداختره شرده، برماي    از ميانه آن، نجا ابعاد جهاني پيوند خواهند داد، تا 

 4.نجا  بشم در ابعاد جهاني سمبمآورد

دهرد، ثرمو  ميلياردرهراي    المللي نشان ميبم اين اساس اطالعا  مماکز اقتصادي بين

برم اسراس    2گيمي ويموس کمونا رشد چشرمگيمي داشرته اسرت.   جهان در دوره اوج همه

مرمد ثموتمنرد جهران در طرول دوران شريو        41، مجمو  دارايي کسفا آموسسه گزارش 

ماي پيشرگيمي از  بر  اين مبلرغ  ميليارد دتر افزايش يافته است. 011بيماري کمونا، بيش از 

بم اساس  فقيم شدن افماد به دليل شيو  کمونا و پمداخت هزينه واکسن همگان کافي است.

ماهره گذشرته    41مديمعامل و موسس شمکت آمازون با درآمرد   «جف بزوس»اين گزارش

 9 .هزار دتر پاداش دهد 410هزار کارمندش،  102به هم  دتوانخود مي

« دولت پنهان»ويموس کمونا و بمنامه ليلي در مورد تح 1در يک گزارش گلوبال ريسمچ

کره زنردگي و     کنري نويسد: در دنيرايي زنردگي مري   سازي نظ  نوين جهاني ميبماي پياده

شماري اليگارشي بسيار ثموتمند، قدرتمنرد، و فاقرد   در دست تعداد انگشت بشم سمنوشت

 1114/1اميرد. آنهرا کمترم از    توان دولت پنهران ن . آنها را ميقمار داردخلق و خوي انساني 

 اداره را دنيرا  کننرد مي وانمود که ناشناس افماد اين دهند.درصد جمعيت دنيا را تشکيل مي

اند که هيچگونه هايي ايجاد کمده. آنها ساختارها يا سازماناندنشده انتخاب هيچگاه کنندمي

المللي هستند. آنها در ي بينپايه و اساس قانوني ندارند. آنها کامالً فاقد همگونه بستم حقوق

                                                      
، 2شماره  ،بان انديشه مجله ديده، 990-991، صاسماعيل شفيعي سموستاني ،«ساز حکومت جهانيجهاني زمينه يکمونا». 4

 .4911ارديبهشت 
2. https://www.asriran.com/fa/news/750349.  

3. https://www.asriran.com/fa/news/767272.  

4. https://www.mashreghnews.ir/news/1118334.  

https://www.oxfam.org/en/press-releases/mega-rich-recoup-covid-losses-record-time-yet-billions-will-live-poverty-least
https://www.asriran.com/fa/news/750349
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خط مقد  اهميمن قمار دارند. شايد چند اهميمن رقيب موجود باشند. امرا همگري هردف    

 يکساني دارند: يک نظ  جهاني جديد يا واحد.

در اين گزارش آمده است: اين افماد ناشناس بماي مثال مجمع جهراني اقتصراد )نماينرده    

)رهبرمان   21و گرموه   0هراي برزرد(، گرموه    صنايع بزرد، مؤسسا  مرالي برزرد، و نرا    

تمي نيز هسرتند  اهميتها و مؤسسا  ک کنند. سازمانتمين اقتصادهاي دنيا( را اداره ميقوي

 شوند.که گموه بيلدربمد، شوراي روابط خارجي، چت  هاوس و امثال اينها ناميده مي

يافتره نيرز در   بسط کنند. حتي اين خط مقد اعضاي همه اينها يکديگم را همپوشاني مي

دهد. آنها همگي خودشران را بره   درصد جمعيت دنيا را تشکيل مي 1.114مجمو  کمتم از 

هاي ملي مستقل بمآمده از انتخابا  و قانون اساسي، دنياي چندمليتي، سازمان ملرل،  دولت

 اند.و اتحاديه اروپا تحميل کمده

هايشران  در راستاي تحقق خواسرته اند تا در حقيقت، آنها سازمان ملل را متقاعد ساخته

هراي چندگانره   هراي سرازمان  هاي سازمان ملرل و همچنرين مرديمکل   تالش کند. مديمکل

اش زيممجموعه سازمان ملل عمدتاً توسط آمميکا و با عالمت رضايت نوکمهراي اروپرايي  

شوند. اگم عملکمد کانديداي ممبوطه در منصب رئيس سازمان ملرل يرا رئريس    انتخاب مي

زننرد. اتحاديره   هاي زيممجموعه آن ناموفق باشد، خيلي زود او را کنار مري ز سازمانيکي ا

ديروان   حتري المللري پرول و   هاي بمتون وودز، بانک جهاني و صرندو  برين  اروپا، سازمان

اند. اين ديوان فاقد همگونه ها ايجاد شدهالمللي واقع در تهه توسط اين اهميمنکيفمي بين

 شکنان است.اطمينان حاصل شود که قانون هميشه طمف قانون توان اجمايي است تا

محور است که همره چيرز را در کنترمل خرود دارد.     در نهايت اين اقتصاد مالي يا بدهي

اند که در قالب آن نافممراني سياسري را   راهزنان نئوليبمال غمبي يک سيست  به وجود آورده

ي  امروال ملري آنهرا در قلمموهراي     توان در قالب بيدادگمي اقتصادي يا سرمقت مسرتق  مي

المللي مجازا  نمود. مخرمج مشرتمك ايرن سيسرت  دتر آمميکاسرت کره حضرورش        بين

 شود.)همچنان( همه جا مشاهده مي

اي . اين اهميمن است کره  افزايد: ما توسط اهميمن به بمدگي گمفته شدهاين گزارش مي
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، چه کسي بايد زيم بار بردهي کمرم   کند اقتصادهاي ما شکوفا شوند يا افول کنندتعيين مي

گيمي بيماري کِي و کجا بايد رد دهد و اينکه تحت چه شمايطي، مثالً وضع خ  کند، همه

تم از همره  در بمد. مه هگيمي بيماري جان سال  بتوان از همههاي اجتماعي، ميمحدوديت

يلي ريز و نراممئي  گيمد: يک دشمن خاينها ابزاري است که اهميمن بسيار زيمکانه بکار مي

ها شوند خيابانبه نا  ويموس و يک هيوتي عظي  اما ناممئي به نا  تمس. اينها موجب مي

 شوي . هاي اجتماعيخيال سمگمميرا خلو  کني ، از ديدار دوستان حذر کني ، و بي

سازد چه کسي بايد زنده بماند و چره کسري بايرد    خيلي زود اين اهميمن مشخص مي

گيمي ممکن است اتفا  افتد و آنگاه ممد  ممکرن اسرت برماي    يگمي از همهموج د. بميمد

 هاي داروسازي فمياد سم دهند.  واکسن، ناقوس عزاي خود و ثمو  بادآورده شمکت

هرا و  اعرال  کنترمل   اين ادعا را مطمح کرمد کره وضرعيت    4در گزارشي گلوبال ريسمچ

ني که واکسن آمراده شرود. در آن   ادامه خواهد داشت تا زما هاها از طمف دولتمحدوديت

انرد کره داوطلبانره و بردون در نظرم      بيزار و خسته شده« بازي»زمان، ممد  به حدي از اين 

نشده و خطمناك باشند، بماي دريافرت آن  توانند تستها چقدر ميگمفتن اينکه اين واکسن

اي انبرماي ت ييرم دي  ها به احتمال بسيار زياد حامل پموتئيني کنند. اما اين واکسناقدا  مي

و به آنها اضرافه شرده ترا بتواننرد اشرخاص را از راه دور      نانهستند و احتماتً نوعي تماشه 

اسرت کره خطرمش     0Gم نراطيس   کنتمل و دستکاري کنند. اين دليل اصلي امواج الکترمو 

 تواند به مماتب بيشتم از کوويد باشد.مي

کننرد.  ا به لحاظ ژنتيکي اصالح مري اي، ژنو  انسان رانهاي ت ييمدهنده ديواکسن

( Monsantoها تست نشده است. شمکت مونسرانتو ) اين نو  واکسن همگز روي انسان

دهد و آنها را به جانداران انجا  مي ها رااين آزمايش روي گياهان و محصوت  غذايي

ندا بيل و ملي»کند. اتحاد جهاني واکسن که بنياد ( تبديل ميGMOشده ژنتيکي )اصالح

برا   (هراي داروسرازي  ترمين شرمکت  يکي از مهر  ) «کالينگالکسو اسميت » و «گيتس

                                                      
1. https://www.mashreghnews.ir/news/1103811. 
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هرايي  انرد، طرمح  کننده مالي آن بودهحمايت سازمان بهداشت جهاني، مؤسس و تأمين

 .دارد GMOبماي 

 يراد  بره  را 2141جنروب کاليفمنيرا در فوريره     TED Talkگيرتس در   بيرل  هايصحبت

 دهري   انجرا   خروب  واقعاً را کارمان ما که صورتي در» گفت، سخنماني اين در او. بياوريد

درصرد   40ترا   41تواني  جمعيت جهان را بره انردازه   واکسيناسيون(، احتماتً مي به اشاره)

 «.کاهش دهي 

 ازهای داروسسوداگری شرکت. 4 

بخش مهمي از مباحث بيماري در مورد درمان و داروي رفع آن اسرت. از ايرن جهرت    

شود که زمينره بسريار مسراعدي    بخش مهمي از دانش پزشکي به اقتصاد درمان ممبوط مي

اي را بماي ايجاد مافيا و سوداگمي دارد؛ زيما فمد بيمار برماي نجرا  از مرمد هرم هزينره     

هراي  کمونرا توطئره شرمکت   خي بم اين باور هسرتند کره   کند. بم اين اساس بمپمداخت مي

هاي جديرد  آزمايشداروسازي است بماي اينکه بتوانند داروهاي خود را بفموشند يا اينکه 

 4.دارويي انجا  دهند

کند که بمخي پزشرکان يرا مرديمان درمراني و     اين موضو  وقتي بيشتم جلب توجه مي

هراي  دارند که بيشتم با منافع شمکت تأکيدرمان بيمارستاني بم نو  خاصي از دارو يا نظا  د

 بزرد داروسازي تطبيق دارد.

هاي رسمي و غيمرسمي گوياي اين است که کشور چين در مهار بحمان کمونرا  گزارش

طرب   موفق بوده است. يکي از دتيلي که بماي اين موفقيت ذکم شده، به کارگيمي همزمان

 چين در کنار طب رايج بوده است.   سنتي

هاي درمراني برم   ر ايمان نيز بسياري از ممد  بماي درمان کمونا به داروها و روشد

بخش و موثم بوده است. در اين اند که رضايتاساس طب ايماني و اسالمي روي آورده

هراي مثبرت   شود که چما برا وجرود اسرتقبال و گرزارش    شمايط اين پمسش مطمح مي

                                                      
1. https://www.mashreghnews.ir/news/1133277. 

https://www.ted.com/talks/bill_gates_innovating_to_zero?language=en
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شود يت اين طب به طور مؤثم استفاده نميممدمي، در معالجه بيماران کمونايي، از ظمف

و در طول اين مد  حتي يک بيمارستان هر  بره اسراتيد و پژوهشرگمان ايرن حروزه       

 4اختصاص نيافته است؟

توانرد ظمفيرت براتيي برماي مطرمح      استفاده از طب سنتي و ايماني در درمان کمونا مي

تواند تهديد کمونا را ميشدن قدر  و پيشينه غني دانش پزشکي ايماني و اسالمي است و 

به فمصتي بزرد تبديل کند. کشورهاي غمبي )آمميکرا و اروپرا( کره همرواره برا غرمور و       

شوند، اکنون بره شرد  برا بيمراري     خودبمتمبيني با کشورهاي اسالمي و شمقي مواجه مي

 کمونا مواجه هستند و آمار ابتال و ممد در اين کشورها روند صعودي دارد.  

اگم نظا  درمان اسالمي ايماني، منجي بشم از بحمان کمونا باشرد، افرزون   در اين شمايط 

بم ايجاد روحيه اعتماد به نفس و خودباوري، از جهت سياسي و ايدئولوژيک نيز دستاورد 

رغ  همره  جويانه و استکبارگمايانه غمب خواهد بود. عليبزرگي بماي غلبه بم تمدن سلطه

ر کشور به اين طب غني کره در مبرارزه برا کمونرا نمرمه      ها، بمخي دها و زمينهاين ظمفيت

 رو نظا  طبي غمبي هستند.قبولي گمفته است اعتمادي ندارند و دنباله

 هاکرونا يک بيماري طبياي شبيه ديگر بيماري

در مقابل نظميه توطئه بمخي معتقدند کمونا يک بيمراري واگيرمدار طبيعري اسرت کره      

اي در کار نيسرت. جديرد برودن ايرن بيمراري،      توطئهجامعه بشمي درگيم آن شده است و 

ناآشنا بودن با آن، بموز ناگهاني و سمعت باتي انتشار و شيو  آن سربب شرده اسرت کره     

انسان آمادگي مواجهه با آن را نداشته باشد. از اين رو اين بيمراري توانسرته اسرت بمنامره     

 عادي زندگي بشم را به ه  بميزد.

توانرد وجرود   ه معناي نفي قطعي اصل توطئه نيست. توطئه مري رد تئوري توطئه ب البته

 داشته باشد، اما وجود آن نيازمند استدتل، مدرك و اثبا  است.  

 کنند:طمفداران اين نظميه موارد زيم را بماي تاييد نظما  خود ارائه مي

                                                      
1. http://www.jahannews.com/report/743750 
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هايي همچرون طراعون، ماتريرا و    الهاي مختلفي داشته و شاهد بتاريخ بشمي دوره. 4

مميکرا کشرف   آاند پيش از آنکره  را کشته انسانها ها ميليوناين بيماري است. نفالنزا بودهآ

 شود و اسمائيلي وجود داشته باشد.

هاي زندگي انسان است که تمين صحنهاپيدمي بخشي از تاريخ بشم و يکي از تماژديک

يدمي نيز چرون سريل،   اند. اپهاي بشمي طي آن بموز يافتهتمين اندوهدهندهتمين و تکانتلخ

کني . رشرد تروان   هاي طبيعتي است که در آن زندگي ميطوفان، زلزله و آتشفشان از پديده

 گيمي را کاهش دهد اما صفم نکمده است.و دانش بشم توانسته تهديد همه

کشرور دنيرا و از    420هاي بيولوژيک که تا کنون به تأييرد  طبق معاهده کنتمل سالح. 2

هراي  سراخت، انتشرار، اشراعه و ذخيرمه کرمدن سرالح       است، ن رسيدهجمله آمميکا و چي

 و مقمرا  سختي در اين زمينه وجود دارد. استبيولوژيکي ممنو  

هاي جنگ بيولوژيک بسيار باتست و اساساً قابل کنتمل نيسرت. مخراطما  ايرن    هزينه

يرموي خرودي   ها در بمابم منافع آنها بسيار بزرگتم هستند. تضميني وجود ندارد کره ن جنگ

نشده آنها آنقدر سنگين و پمخطم است که امکان در مجمو  پيامدهاي کنتمل. گمفتار نشود

 سازد.استفاده از آنها را غيمعقالني مي

شرده و روشرني   امم شناخته آن، از نظم علمي ت ييم ماهيت ويموس و جهش ژنتيکي. 9

کنتملي و درماني انسان، به ها در مواجهه با اقداما  ويموسدر دانش پزشکي امموز است. 

هرا امرم   روند. بنابماين جهش ژنتيکي ويموسسمت ت ييم بماي مقاومت در بمابم داروها مي

هراي  طبيعي است که با ت ييم در زنجيمه وراثتي منجم بره تولرد نسرلي جديرد برا ويژگري      

 شود.متفاو  با نسل اصلي مي

هراي ثالرث ماننرد    ميق حيوانتواند از طها موجود است و ميويموس کمونا در خفاش

گيمند، به بدن انسان منتقل شود. اين ويرموس در  حيوانا  وحشي که مورد شکار قمار مي

 شود.  ميممحله انتقال از حيوان به انسان دچار جهش ژنتيکي 

دهد کمونا يک ويموس طبيعري اسرت   تحقيقا  متعددي انجا  شده است که نشان مي

 که جهش ژنتيکي پيدا کمده است.
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منتشم کمدنرد و  اي نامه (Lancet) بمجسته جهان در مجله معتبم لنست شناسعفونت 20

 4هاي توطئه درباره ويموس کمونا را محکو  کمدند.در آن نظميه

از دانشرگاه ادنبرمه،    «اندرو رامپو »از انستيتوي پژوهشي سکميبس و  «کمستين اندرسن»

در مرورد  ن نتيجه رسريدند کره دو احتمرال    پس از تحقيقا  ژنيتيکي در ويموس کمونا، به اي

اين ويموس، در اثم تکامل طبيعي در جس  يکري از حيوانرا ،   . 4: ويموس کمونا وجود دارد

فماينرد تکامرل را    کموناويموس . 2؛ به شکل فعلي در آمده، سپس به انسان منتقل شده است

 .ستمستقيما در داخل جس  انسان، سپمي کمده و به شکل کنوني در آمده ا

در ماه مارس منتشم شد، به اين نتيجه « نيچم ميديسين»ديگمي که در مجله  پژوهش

دست يافته است که اين ويموس، نتيجه طبيعي تکامل زيستي ويموس کمونا است کره  

در اثم جهش ژنتيکي، شکل کنوني را به خود گمفته اسرت. برم اسراس ايرن پرژوهش،      

هد، چنانچه ويموس کمونا يرک برار در   دگاهي رد ميها گهجهش تکاملي در ويموس

در عمبسرتان سرعودي و سرم انجرا  در      2142در چين، بار ديگم در سرال   2119سال 

بشرميت تراوان    اکنوندر ووهان چين، چنين جهشي را انجا  داد که  2141اواخم سال 

 2.پمدازدآن را مي

 (کروناهراسي)نمايي سازي يا بزرگمواجهه با کرونا؛ ساده

م از اينکه کمونا توطئه باشد يا يک بيماري طبيعي بايد بپذيمي  ويموسري بره   با قطع نظ

تواند سبب ممد انسران نيرز بشرود. در مواجهره برا کمونرا دو       نا  کمونا وجود دارد که مي

کننررد و در حررد يررک سررازي مرريرويکررمد کلرري وجررود دارد: بمخرري آن را بسرريار سرراده

دانند. در مقابل ايرن  ا يک دروغ بزرد ميدهند حتي بمخي کمونا رسمماخوردگي تنزل مي

دانند که نظا  نظا  سياسي و تمين مسئله ميتمين بحمان و مه دگموه، بمخي کمونا را بزر

 کند.  را تهديد ميجامعه اجتماعي 

                                                      
1. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736 (20)30418-9/fulltext. 

2. https://www.independentarabia.com/nod/107766.  

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736
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گستمش ابتال و ممد کمونايي اسرت ولري مخالفران    استناد اين افماد به آمار بات و روبه

هراي قبرل   دانند. به نظم آنها بمرسي آمار فروتي آمارسازي مي کنند وآنها اين آمار را رد مي

هرا  گم اين است که کمونا اگم باشد، تأثيمي خاصي در تعداد فروتي نشانکمونا و بعد کمونا 

افزون بم اين در اين دوران آمار فروتي برم اسراس عرواملي ماننرد اعتيراد، تصرادف         ندارد.

رهاي تلفا  کمونا بروده اسرت؛ در حرالي کره     رانندگي و سقط جنين بيشتم از باتتمين آما

 4نسبت به آن موارد حساسيتي وجود ندارد.

افزون بم اين بخشي از افزايش آمار تلفا  کمونا به دليل اقداما  ناقص و غلرط کرادر   

 2هاي مقابله با ويموس است.درمان در بيمارستان است که به دنبال آزمون و خطاي راه

 21 ،توسرعه در کشورهاي درحالنويسد ر مورد کمونا ميد 9در گزارشي گلوبال ریسرچ

هراي حمايرت اجتمراعي قرمار     نه تحت بمنامهکه  درصد نيموي کار غيمرسمي است 01تا 

دارد، نه از مزاياي اجتماعي بمخوردار است و نه از تعهردا  قرماردادي کارفممايران بهرمه     

به دنبال معاش روزانه خود باشرند  آنها بايد  بمد. اين افماد تنها و روي پاي خود هستند.مي

. در اين شمايط بسياري از آمار ممد بره دليرل مشرکال  و    در قمنطينه بمانند توانندو نمي

ها به کمونرا نسربت داده   است ولي همه اين ممد و خدما  بهداشتيهاي اقتصادي چالش

 .کندمياز اين طميق، آمارها بماي اربابان شيطاني بهبود پيدا شود. مي

کسراني  بخشي از اين گزارش به نقل از گموه کارشناسي بمجسته آلماني آمده است  در

دهند، اساساً کساني هستند که به لحاظ آمراري  که به خاطم کمونا جان خود را از دست مي

بره روشرني   . انرد زيما به پايان زندگي خرود رسريده   ؛دادندامسال جان خود را از دست مي

 هاي ديگم بيشتم نيست.  ا از بسياري از ويموستوان دريافت که خطم کمونمي

ميليوني زائمان در مماس  اربعرين،   41پس از گذشت بيش از ده روز از حضور بيش از 

هراي  بينري گزارشا  ميداني، بيمارستاني و وزار  بهداشت عرما ، خرالف ادعرا و پريش    

                                                      
1. https://www.asriran.com/fa/news/761275.  

2. https://www.mashreghnews.ir/news/1133277. 

3. https://www.mashreghnews.ir/news/1103811. 

https://www.asriran.com/fa/news/761275
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بهداشرت عرما ،    شده وزار هاي داخلي و خارجي را نشان داد. بم اساس آمار ارائهرسانه

و در شهم نجف اشمف فقرط يرک   « صفم»هاي بيماران مبتال به کمونا در کمبال تعداد فوتي

ميليروني بايرد بره     41نفم بود؛ در حالي که بم اساس مبناي سازمان بهداشت جهاني تجمع 

 4شد.م ميجيک فاجعه انساني من

فراقي در عرما  رد   جا دارد مسئولين و کارشناسان بماي ممد  توضيح دهند کره چره ات  

گيمي در بمگرزاري  داده است؟! چما در ايمان، با وجود محدوديت و وضع قوانين و سخت

مماسما  مذهبي، آمار کمونا باتست. البته هردف از بيران ايرن مروارد، زيرم سرؤال برمدن        

روزي کادر درمان و مسئولين متعهد کشور نيسرت و هردف، شرفاف شردن     زحما  شبانه

 ست.مسائل بماي ممد  ا

 کرونا و پوشش ناکارآمدي دولت

نمايي کمونا پوشش ناکارآمدي دولت است. بم ايرن  بمخي افماد معتقدند هدف از بزرد

هراي خرود را بره بهانره کمونرا      اساس دولت تدبيم و اميد بسياري از ناکارآمدي و ضرعف 

 شرود افکرار  کند. افزون بم اين پمداختن بره کمونرا سربب مري    دهد و توجيه ميپوشش مي

اي بماي ماجماي کمونا باعث ايجاد هالهعمومي به دنبال مسائل انتقادانگيز از دولت نباشد. 

ديده نشدن مشکال  کشور و همچنين بهانه دولت بماي عد  انجا  وظايف مديميتي خود 

اولويت اول ممد  به شرمار  عنوان به اين روزها بيماري کمونا و دغدغه سالمتي. شده است

مومي برماي ايرن اولويرت از بسرياري از مشرکال  خرود چشر  پوشري         رود و افکارعمي

رو شرده  ههاي منفعالنه دولت روبر مديميت بيماري کمونا در کشور نيز با سياست کنند.مي

هايي باشد که بريش از  گم نابسمانياکنون کمونا به کمک تحمي  آمده است تا توجيه است.

 2د نه به عواملي مانند تحمي  و کمونا.گمدممدان بمميهمه چيز به ضعف مديميتي دولت

گما در کشور کمونا را دستاويزي بماي همماهي با از سوي ديگم بخشي از جميان غمب

                                                      
1. http://www.jahannews.com/report/743750 

2. http://www.jahannews.com/report/747708. 
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اند. به عبار  ديگرم کمونرا   المللي قمار دادههاي غمبي و بينها و سازمانهاي شمکتبمنامه

 پوششي بماي فعاليت خمابکارانه جميان نفوذ شده است.

هراي سرازمان   ارد جميان نفروذ در وزار  بهداشرت برا پيرموي از بمنامره     در بمخي مو
هراي کمونرا را   بهداشت جهاني و عد  توجه به ظمفيت طب اسالمي و سنتي، آمرار فروتي  

هاي آنها تبديل کمده اسرت. اسرتعفاي   افزايش داده و ايمان را به آزمايشگاه داروها و بمنامه

 4داشت بسياري از مسائل را فاش کمد.زاده معاون تحقيقا  وزار  بهآقاي ملک
بخش ديگمي از اين جميان با مخالفت مقا  معظ  رهبمي با واردا  واکسن آمميکرايي  

مررديمان ارشررد دو ( خررود را نشرران داد. 4911دي  41و انگليسرري )سررخنماني تلويزيرروني 
اند. ي، يهودهستند« آمميکايي»که متولي اصلي واکسن « مادرنا»و « فايزر»شمکت آمميکايي 

ت مررديمه و مررديمعامل شررمکت ئرر، دامپزشررک و مررديممالي، ريرريس هي«آلبررم  بررورت»
، مرديم ارشرد مادرنرا و    «تال زَکس» يوناني است. يهودي است. بورت، يک فايزر آمميکايي

زاده حيفرا اسرت کره     در اين شمکت، اصوت يک اسماييليِ 41مسوول پموژه واکسن کويد 
 2 .هاي اش الي گمفته استريون واقع در سمزمينمدرك خود را از دانشگاه بن گو

ورود پزشکان بدون ممز به ايمان و مخالفت با حضور آنها در ايمان که منجم به اخرماج  
آنها از کشور شد نيز در همين راستا قابل تحليل است. تجميه تاريخي ملت ايرمان بره يراد    

ي برماي درمران   دارد که حضور پزشرکان بردون مرمز در کشرور در زمران جنرگ تحميلر       
 ييايميپس از انتقال مجموحان شمجموحان شيميايي، فمايند درمان را مختل کمد. همچنين 

 بردون  به پزشکان يمانيمجموحان ا؛ زيما موثمتم شد اريعما  بس يهابمب ش،يمتبه ا مانيا
 د.دادنها پاسخ آنها درباره عملکمد بمب يهاو به پمسش ندممز اعتماد کمد

 يشرمکت داروسراز   مراران، يهمماه با اظهارا  ب ،يهزاران نمونه انسان ينيبال مشاهدا 
متداول و  يهابسازد که ماسک ياشمفتهيو پ يبيتمک ييايميش يهارا قادر کمد سالح «ميبا»

درمران مجموحران مرا و فموشرنده سرالح       يحرام  .اثم برود در بمابم آن ک  شيمياييپدافند 
 !در آلمان بود ميبا يبه صدا ، شمکت داروساز ييايميش

                                                      
1. https://www.mashreghnews.ir/news/1133277; http://www.jahannews.com/report/745929. 

2. https://www.mashreghnews.ir/news/1165952.  
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( از يمانيو از قاتالن سمدار سرل  کايخارجه آمم مي)وز وئپمپ کيما تيو عصبان يناراحت

 .است ييکايآمم يجاسوس يهاهدستگا هئبم توط يليدل، ممز بدون خموج پزشکان

 گيريتيجهن

بمخي  .بنابم آنچه در اين مقاله گذشت در مورد منشأ ايجاد کمونا نظما  مختلف است

هاي واگيمدار ولري بمخري آن را يرک    دانند مانند سايم بيمارييک بيماري طبيعي ميآن را 

کنند. در مواجهه با بيماري کمونا نيز دو رويکمد وجود دارد کره برا   توطئه بزرد قلمداد مي

کننرد )در حرد يرک    سازي مري نظم در مورد منشأ آن ممتبط است. بمخي آن را بسيار ساده

داننرد و در اولويرت اول   وردگي( ولي بمخي آن را بسيار مه  ميبيماري ساده مانند سمماخ

 دهند.قمار مي

هرا و  قضاو  در مورد هم يک از اين نظميا  کرار آسراني نيسرت و نيراز بره بمرسري      

مستندا  زيادي دارد، ولي کمونا چه توطئه باشد يا نباشد، در هم صور  ما امرموز برا آن   

 فمصت در مسيم دينداري تبديل کني .مواجه هستي  و بايد اين تهديد را به 

 بيشرتم امرموزه  باشرد.   تواند تمکيبي از جنگ شرناختي و زيسرتي عليره ايرمان    کمونا مي

متممکرز  بخرش   هاي آينده، بم دوجنگند که هاي آينده بم اين باورمحققان در زمينه جنگ

 .  (شناختي)هاي ادراکي و جنگ (زيستي) هاي ژنتيکيد: جنگهستن

هراي ناشرناخته و يرا    هاي زيستي، گستمش و شيو  بيماريي به بحمانهاي زيستجنگ

هاي ادراکي، ذهن و فکرم افرماد و سرپس اراده و    شود ولي جنگت ييما  ژنتيکي منجم مي

دهد. جنگ ادراکي با به هر  ريخرتن تروان    گيمي آنها را مورد حمله قمار ميقدر  تصمي 

تواند بدون تلفا  و هزينه نظامي لت، ميذهني و اداراکي و تهي کمدن روح و روان يک م

 آن ملت را به شکست بکشاند. 

. بايد با يرک بحرمان و يرا مسرئله     4جنگ شناختي به دو ابزار و يک پيشمان نياز دارد: 

محوري همماه باشد؛ چه واقعي و چه ساختگي. در قالب يک بحمان يا مسئله مشرخص و  

. بماي توفيق بايد به ابزاري مسرلط  2  ريخت. توان ذهن افماد را درگيم کمد و به همه  مي
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اعتمادي و يا ابها  را داشته باشد؛ چرون در چنرين   بود که توانايي ايجاد شک و شبهه و بي

پذيم شده و آمادگي پرذيمش الگوهرا و يرا ادراکرا  ديگرمان را      فضايي، ذهن افماد، آسيب

هراي يرک جنرگ    رانپيش تمينها و نخبگان جزو مه خواهد داشت. به همين دليل رسانه

 ادراکي هستند.

ها و حواشي شيو  کمونا در ايمان مستعد يک جنگ ادراکي است. در واقع کمونرا  زمينه

کننرد برا   زمينه هم دو نو  جنگ را دارد. سرمبازان و طماحران جنرگ ادراکري، ترالش مري      

  شريو   سازي و تبليغ و تمويج نقاط ضعف، روحيه عد  اطمينان و ابها  را در مرمد بحمان

 داده و در نهايت در ذهن ممد  حک  ناکارآمدي نظا  را تمويج داده و تعميق بخشند.

اي از آنچرره در مررورد واکسررن کمونررا و واردا  واکسررن در کشررور روي داد نمونرره  

کند بين ممد  و نظرا  فاصرله   هاي شناختي در بستم جنگ زيستي است که تالش ميجنگ

ايجاد کند. بم اين اساس بماي اينکره بترواني  کمونرا را از    ايجاد کند و بستمي را بماي نفوذ 

 تهديد به فمصت تبديل کني ، موارد زيم قابل توجه است:

اقتصادي: بخش مهمي از آثار کمونا در مورد تبعا  منفي اقتصادي در کاهش شر ل  . 4

و رکود اقتصادي است. ساخت واکسن، دارو و سايم وسرايل مرورد نيراز بهداشرتي زمينره      

 کند.سبي بماي صادرا  و کسب درآمد بماي کشور فماه  ميمنا

 هاي مجازي و اينتمنتي ايجاد کمد.  افزون بم اين کمونا فصل جديدي در ش ل

گذاري اجتماعي سبب کاهش انسجا  و ارتباطا  اجتماعي اجتماعي: کمونا با فاصله. 2

کمونا و کمک مومنانره  هاي جهادي در مبارزه با شود. مشارکت ممدمي و اقداما  گموهمي

 فصل مهمي از تاريخ کشور در تقويت انسجا  اجتماعي است.

فمهنگي: کمونا ميزان حضور در فضاي مجازي را افزايش داد ترا حردي کره محريط     . 9

هراي زيرادي   آموزشي کشور به فضاي آموزشي منتقل شد. همچند فضاي مجرازي آسريب  

هاي ان انقالبي در فضاي مجازي، ظمفيتدارد ولي حضور بابمنامه و فعال )نه منفعل( جمي

تبلي ي، ديني و فمهنگي زيادي را به دنبال خواهد داشت که در توسعه معارف ديني بسريار  

 موثم است.
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سياسي: در حالي که بسرياري از کشرورهاي جهران در مبرارزه برا کمونرا و شرمايط        . 1

تالش نظا  سياسري  کمونايي با معضال  و بحمان کارآمدي مواجه شدند ولي در مجموعه 

کشور در مقابله و مديميت کمونا، سبب شد ممد  اعتماد بيشتمي به نظرا  سياسري کسرب    

اي دچار شده است که انجا  امور هاي ظالمانهکنند. بايد توجه داشته باشي  ايمان به تحمي 

 کند.را دشوارتم مي

ور ملي( را افرزايش  تواند اعتماد به نفس و خودباوري ايمانيان )غمدر مجمو  کمونا مي

هاي خود را به منصه ظهور بمسرانند و جنرگ زيسرتي و    دهد و به آنها کمک کند، ظمفيت

شناختي را مديميت کنند؛ يعني ه  محيط زيست را اصالح کنند )بم بيماري غلبه کننرد( و  

ه  اينکه اجازه ندهد دشمن سيست  ادراکي آن را به ه  بميرزد بلکره انسرجا  خرود را در     

   دشمن افزايش دهند.مقابل 
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 خالصه ای از همایش علمی ـ بصیرتی

 مرکز بسیج اساتید، مدیران و نخبگان حوزه علمیه قم

 (9911)بهمن 
 4کوشش مجتبی قراباغیهب

 اشاره
د و نيز تول   اسال  حضم  فاطمه زهمافمخنده سالموز وتد  دخت نبي مکمدر 

مين و نيز در آستانه چهل و دو شکن بزرد تاريخ، اما  خمينيسالله پاك ايشان بت
همايش  ،سالگمد پيموزي شکوهمند انقالب اسالمي ايمان و در اياا  اهلل دهه مبارکه فجم

 بمگزار شد. بصيمتي ممکز بسيج اساتيد، مديمان و نخبگان حوزه علميه ق  -ساتنه علمي 
و برا رعايرت   « سراز خرواه و تمردن  ولحوزه انقالبي، حروزه تحر  »با شعار  اين همايش

و برا هردف تقويرت انسرجا       4911بهمن مراه   42و  40هاي بهداشتي، در تاريخ نامهشيوه
بخشي اساتيد بسيجي و نيز بازخواني وظايف انقالبي انگيزه ،افزاييبصيم  ،فکمي و عملي

 هاي خود را اجما کمد.بمنامهاساتيد، مديمان و نخبگان در شهم مقدس ق  

 هاي روز اولبرنامه

  قم علميه حوزه نخبگان و مديران اساتيد، بسيج مرکز سالهيک فعاليت گزارش و مقدم خير

ايشان نبوي، مديم ممکز آغاز شد.  المسلمين و اتسال  تحجهمايش در روز اول با سخنماني 
خبگان حروزه  هاي ممکز بسيج اساتيد، مديمان و نضمن اعال  خيممقد ، گزارشي مصوار از فعاليت

 کني :بخشي از سخنان ايشان را ممور ميهاي تابعه آن ارائه دادند. علميه ق  و معاونت

                                                      
 .ماهنامه حوزه انقالبيکارشناس . 4
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 ثابرت  را انقرالب  مسريم  در خرود  پيشرگامي  خردمت،  هراي عمصه در ارزنده حضور با طالب

 هميشره  شرهاد ،  و ايثار جهاد، هايعمصه در روحانيت و علميه هايحوزه بحمداهلل .اندکمده

 .اندودهب پيشگا 

 زمينره  ايرن  در خمنرد و مري  جان به را بسياري هايسختي دين نصم  بماي طالب امموز

 حضرور  امرموز . نهاد وقعي روحانيت و حوزه به دشمن ايرسانه هجمه و هاپاشيس  به نبايد

 و هرا سريل  در مرمد   بره  رسراندن  يراري  و کمونا با مبارزه نظيم هاييعمصه در طالب جهادي

 .هايشان را خنثي کمدها بخشي از تبلي ا  سوء را از بين بمد و نقشهزلزله

کننرد، اگرم متخلرق بره     فعاليت مري  اساتيدي که در عمصه تمبيت سمباز بماي اما  زمان

گاه کرار  ها بمکت خواهد يافت که اگم اخالص در کار باشد، هيچممه فعاليتث اخالص باشند،

داشتند هيچگاه ميرل بره مرذاکمه     نادرست انجا  نخواهي  داد. اگم مسئوتن کشور نيز اخالص

 کمدند.پيدا نکمده و در راستاي منافع دشمنان حمکت نمي

 برم  نقرش  را اسرتکباري  هاينقشه تما  خود سخنماني يک با انقالب معظ  رهبم امموز

 کالمري  تراثيم  نباشرد چنرين   بمخروردار  العراده فو  اخالص درجه از کسي گماکنند. مي آب

 .خواهد داشتن
عملکمد ممکرز بسريج اسراتيد، مرديمان و     ايشان در بخش دو  سخنان خود گزارشي از 

 نخبگان حوزه علميه ارائه کمدند و فممودند:
 و اسرت  شرده  منتشم انقالبي حوزه نشميه در که داشته مقاله 411 کنون تا ما پژوهش معاونت

 کمرک  انقالبي حوزه تقويت به که درآوري  تحميم رشته به را مقاتتي که هستي  آن درصدد ما

 .است شده منتشم و چاپ انقالبي، حوزه ماهنامه ارهشم 40 تاکنون کند.

 بره  هرا لجنره  ايرن  تشکيل شده است کره  حوزه نخبگان و اساتيد بسيج در علمي لجنه 49

 حکرومتي،  فقره  سياسرت،  اقتصراد،  اخرال ،  علمي هايپمدازند. لجنهمي پژوهشي هايفوريت

 بره  نزديک کنون تا و هستند هالجنه اين جمله از اسالمي هنم و مجازي فضاي مديميت، کال ،

 .اندکمده بمگزار جلسه 411

 انديشي سياسي، ديدار با علمرا و مسرئوتن،  هاي ه اموري همچون بمگزاري نشست

 مرورد  خبرمي  هراي بولتن توليد و تهيه و تحليلي و موضوعي هاينامهپايان انتشار و تهيه

 نخبگران  و اسراتيد  بسيج ممکز اجتماعي سياسي معاونت اقداما  جمله از نيز اساتيد نياز

  .است حوزه

 رونررد از گزارشرري پايرران در حرروزه نخبگرران و ، مررديماناسرراتيد بسرريج ممکررز رئرريس
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 خواهمان، امور واحد و نخبگان کانون انساني، منابع معاونت فمهنگي، معاونت هايفعاليت
 ارائه کمدند. ممکز ديگم معاونت چند و مديمان امور معاونت

 شبه هماي همداني نوری العظمي اهللآيت حضرت ويژه پيام

 دا  ظلّره العرالي  العظمي نوري همداني  صويمي ممجع عاليقدر حضم  آيت اهللپخش پيا  ت

يرا ، ضرمن تشرکم و قردرداني از     معظّ  لره در ايرن پ   .هاي اين همايش بوداز ديگم بمنامه

ق هررا و رهنمودهرايي در جهررت تحقرر وصريه يان و بمگزارکننرردگان ايرن همررايش، ت متصرد 

 ش بسيج اساتيد حوزه در اين زمينه ارائه فممودند.هاي انقالب و وتيت و نقآرمان

 کني :بخشي از سخنان ايشان را ممور مي
 نعمرت  براتتمين  آورد. امرموز  ارم ران  بره  عظمت و عز  ايمان ملت بماي اسالمي انقالب

 نعمرت  ممهرون  را کشرور  هراي دسرتاورد  و هاپيشمفت همه و است وتيت نعمت خداوند،

 .هستي  وتيت

 کمري  قدر  رغ علي تا کمد ياري ما به که است اين پموردگار بزرد هاينعمت از يکي

 .دهي  شکست را طاغو  داشتي ، که

 اسرتکبار  بمابرم  در ذلت و بينيخودک  نوعي دچار فمهنگي از لحاظ ممد  انقالب، از پيش

 .بمدند پي خود هايظمفيت به اسالمي انقالب پيموزي با اما بودند، غمب و

از  روزگرار  آن در آورد. مرا  ارم ران  بره  عظمرت  و عز  ايمان ملت بماي اسالمي انقالب

 منرافع  همره  هاغمبي و بود نفت بم متکي اقتصادمان و بودي  وابسته معناتما به اقتصادي لحاظ

 .کمدندمي چپاول را ما

 و هرا آمميکرايي  را هايمران نصرب  و عرزل  و نداشرتي   خود از اياراده نيز سياسي از لحاظ

 ايرمان  و زد کنرار  را هاحقار  اين و آمد صحنه به اسالمي انقالب اما دادند،مي انجا  هاغمبي

 .کمد تقويت دفاعي توان و سياست اقتصاد، فمهنگ، از لحاظ را اسالمي

 امرا   جهرت  همرين  از هسرتي .  وتيت نعمت را ممهون هادستاورد و هاپيشمفت اين همه

 .باشي  فقيه وتيت پشتيبان ايدب اسالمي انقالب حفظ بماي فممودند راحل

 اگرم  کره  برداني   بايرد  وتيت، امموز نعمت از قدرداني به نسبت روايا  اهتما  به باتوجه

 از را خرود  آسرايش  و نعما  همه بورزي ، کفمان آن به نسبت و نباشي  وتيت نعمت قدردان

 سهمگين هايانطوف در را اسالمي انقالب کشتي که است وتيت اين زيما داد؛ خواهي  دست

 دارنرد  قرمار  وتيرت  مقرا   در کره  جهت آن از انقالب معظّ  رهبم و راحل اما  .کندمي حفظ
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 بره  و داده نجرا   خطمنراك  و سرهمگين  هراي طوفران  از را اسالمي انقالب کشتي اندتوانسته

 .بمسانند امن ساحل

 سخنراني نماينده ولي فقيه در سپاه

سلمين آقاي حراجي صرادقي رياسرت محترم      اتسال  و المدر ادامه همايش، حجت
ايشران ضرمن ابرماز تشرکم از      نمايندگي ولي فقيه در سپاه به ايماد سخنماني پمداختنرد، 

ها در زمينه حفظ و مهمتمين بايسته اندرکاران اين همايش، به بيانبمگزارکنندگان و دست
وحانيرت و  صيانت از انقالب اسالمي و دسرتاوردهاي آن و نيرز نقرش حروزه علميره، ر     

 اساتيد بسيجي در تقويرت و پيشرماني حمکرت عظري  نهضرت اسرالمي امرا  خمينري        
پمداختند. ايشان در بخش ديگمي از سخنانشان نکا  تحليلي درباره آخرمين تحمکرا    
جبهه خص  و مخاطما  دروني )جميران نفرا ( و بيمونري )دشرمن خرارجي( نظرا  و       

 انقالب، ارائه کمدند.

 کني :را ممور مي سخنان ايشان هايي ازخشب
 .کشيد نخواهد تالش از دست انقالب و رهبمي از اقتدارزدايي بماي دشمن

 خرود  حمکرت  از انقرالب  هرا، توطئه همه وجود با که کني مي بمگزار را فجمي دهه امسال

 .است نداده رد افولي ولي داشته، نشيب و فماز ما انقالب. است بازنايستاده

 دسرت  از اقتردار  خواهرد مري  کره  است آن بايدن، جمهور رئيس هايبمنامه مهمتمين از يکي

 فرماوان  آمميکرا  ابمقردرتي  رفته دست از هايشاخص. کند احيا را خارج و داخل در آمميکا رفته

 کره  زدند طعنه بمخي. کني مي فتح را دنيا کليدي سنگمهاي که فممودند راحل اما  روزي. هستند

 بره يراد   را مرا  مسرئله  ايرن . باشيد بعدي سنگمهاي نبالد به بعد و کنيد حل را صدا  مشکل شما

 .زدند طعنه ايشان به ايعده که اندازدمي اسال  پيامبم توسط هاامپماطوري فتح فممان

 مسراله  ايرن  بماي محک  دليل 0. است هاييروش و اهداف بم مبتني استکباري تعامل فتنه

 علمري  موسسا  به علمي ماموريت 421. است اسال  صدر تجمبه آنها از يکي که دارد وجود

 مشرتمك  نقطره . کني  مقابله ايمان در اسالمي بنيادگمايي با تواني مي چگونه که شد داده آمميکا

شروي .   مواجره  سرخت  عمليرا   با تواني نمي اسالمي انقالب با که بود آن ها،تحقيق اين همه

 .هماسندمي شهاد  فمهنگ آنها از

 هايفتنه از يکي خلق فتنه. است گذشته بزرگي هايفتنه از يل،مسا تما  با اسالمي انقالب

 اسرتحاله  دنبرال  بره  کره  گمايري ملري  جميان سلطه فتنه شصت، دهه. بود انقالب ابتداي بزرد
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 وي و کمدنرد نمري  را بزرد کار اين اما  اگم و بود بزرگي فتنه نيز مقا  قائ  فتنه. بود انقالب

 داشت؟ قمار کجا در اسالمي انقالب امموز گمفت،مي دست به را وتيي نظا  فمماندهي

 مسريحيت  بره  را مرا  خواسرت مي بود سکوتر اصالحا  يافتن استيال فتنه که 01 دهه فتنه

 در 11 دهره  فتنه. نميمد تا شود تغم مسيحيت، مثل بايد اسال  گفتندمي آنها. کند متمايل غمب

 11 سرناريوهاي  طماحي .شد مبدل تابک جلد يک به که است شده نوشته المعارف دايمه يک

 کرار  بره  «کرين  مک» توسط 11 سال در بار اولين سبز جنبش کلمه. بود شده تنظي  دقيق بسيار

 .کني مي سمنگون سبز جنبش با را حکومت ايمان، در ما گفت که شد بمده

 در امرا  ل زيدنرد،  تشرخيص  ميردان  در يا کمدند سکو  خواص سمي يک يا دوره، آن در

 اهلل آيرت  ممحرو   بيران.  در صرماحت  هر   و داشرتند  شرجاعت  ه  که بودند افمادي انمي اين

 .ايستاد انقالب پاي در بيان صماحت با که بود بزرگان همين از يزدي مصباح

 عمرل  خروب  نخبگران  زمران  آن در. زد استکبار به را خالص تيم دي 1 و خمداد 21 روز

 انقرالب  از را امت 11 دهه در خواهدمي مندش. داشتند را عملکمد بهتمين ممد  ولي نکمدند،

 .بگيمند فاصله حاکميت با ممد  که کنند کاري خواهندمي يعني کنند؛ جدا

. اسرت  نفروذ  دنبرال  به که است استکبار سوي از شده داده تشخيص راهبمد بهتمين تعامل

 آنهرا  .اسرت  حروزه  ايرن  در دشرمن  راهبمدهاي اولين از ممد ، گمايشي و فمهنگي ذائقه ت ييم

 .دارندمي بم دست انقالب معاد کنند، از پيدا مشکل در معاش ممد  اگم گويندمي

 گوينرد مري  هميشره  اينکره . اسرت  دشمن راهبمدهاي ديگم از نااميدي حس القاي و ايجاد

 روزي مسئوتن اگم که کنند کاري خواهندمي. است مه  بسيار مساله يک کمد کاري تواننمي

 .نکنند باور  ممد کمدند عمل ه  خوب

. کرن  مري  پراره  را بمجرا   شو  جمهور رئيس اگم گفتمي پيش سال 1 تبلي ا  در تمامپ

 زمان آن اگم نمود؛ چون کاري چنين ايمان انتخابا  از پس و کمد صبم ني  و سال يک او ولي

 نبرال د بره  ه  بايدن. شدنمي خواستندمي آنها که آنگونه انتخابا  نتيجه کمد،مي پاره را بمجا 

 .  است ايمان در انتخابا  بمگزاري

 و انقالبري  روحيره  از مرديمان  و نخبگران  غفلت اند،شده متممکز آن روي که دومي محور

 دوران در کره  بگوينرد  و شروند  متقاعرد  نخبگان خواهندمي آنها. است سازش سمت به سو 

 چرون  هرايي قطبري دو دنبال به دشمن امموز. دهدنمي جواب انقالبي ادبيا  جهاني، نوين نظ 

 اگرم  يعنري  نويسرند مري  توسرعه  يرا  استقالل عنوان با کتابي. هستند تعقل يا تعبد ايمان، يا عل 

 .گفت سخن مذاکمه از بايد بلکه بزني  قديمي هايحمف نبايد خواهي مي توسعه



 9911بهمن  /شانزدهم  شمارة / سوم سال / انقالبي حوزه ماهنامة

 
990 

 

 در مرا  گفتمران  .نردارد  کارآمدي نممش، و سازش و گفتگو کمدي  ثابت که است سال 42

 يرک  بره  و قرمارداري   شرمايط  بهترمين  در امرموز  و است بوده مقاومت گفتمان نظامي، صنايع

 داري  ه  دوست ما، از بمخي جاها از بمخي در شايد که اي رسيده مطلقي بازدارندگي قدر 

 يرک  در روز يرک  در. دارير   توانرايي  چه که بشود متوجه که بزند ه  حمکتي يک دشمن که

 را کيلرومتم  هرزار  2 تا که موشکي. داندمي را ما در ق دشمن. کمدي  شليک موشک 22 مانور

 .  است بمده عقب به را دشمن دهدمي پوشش

 پهپاد. است تمس به خاطم بلکه نيست اراده عد  خاطم به زند،نمي را ما آمميکا امموز اگم

 ايرن  قاسر   حراج . نداشرتند  را مرا  پهپراد  به زدن جمأ  ولي رفت، آنها ناو باتي ساعت دو ما

 ايرن  در. اسرت  کارآمرد  مقاومت گفتمان ايستادگي؟ با يا آورد دست به مذاکمه با را هايپيموز

 .بپمدازي  بحث به کارآمدي مساله با بايد روزها

 کره  نکنرد  کره  داردمري  بيران  کرمي   قرمآن . کمد حمله ما به دشمن دادي  نشان ذلت همجا

. باشريد  نداشرته  را مرن  از نصرم   انتظرار  ديگرم  کره  بگويد خداوند ديگمان، بم تکيه خاطمبه

 رفراه  و سرختي  قطرب  از دشمن. کند ايجاد دوقطبي هاتقابل و جوسازي با دشمن که نگذاريد

 کره  بگويرد  خواهرد مري  دشمن. شودنمي ايجاد سازش با ممد  رفاه و راحتي. گويندمي سخن

 منرافع  هکر  کمدنرد  بيران  معظ  رهبمي. داديد دست از را تانملي منافع گماييآرمان بخاطم شما

 حوزه، سرند و  حتي نخبگان بماي دشمن. شودمي تامين و تعميف ما ملي هايآرمان در ما ملي

 .  است کمده زو  مساله اين روي آمميکا رند موسسه که چنان دارد بمنامه

 سرو   رهبرمي  کره  کند کاري خواهدمي دشمن. کندمي جدي کار رهبمي امم روي دشمن

 بره  فضرا  خواهنرد مري  که است اين دو  محور. نباشد دو  و اول رهبمي جنس از انقالب اين

 را وتيرت  بازوهراي  کره  اسرت  آن ديگرم  محرور . شرود  تحميل وتيت به رأيي تا بمود سمتي

 .  کنند تضعيف را هستند منصوب رهبمي به که نهادهايي و بشکنند

 زيرما  اسرت؛  انقرالب  و رهبرمي  از زدايري  اقتردار  برماي  ترالش  دشرمن،  چهار  سمفصل

 .شکندمي زودتم نباشد قوي انقالب، اگم ويندگمي

 کرار  کمونرا  واکسرن  2 روي امرموز . کننرد مري  دعرو   شدن قوي به را ما هميشه ما رهبم

 سرلطه  اگرم  گويدمي دشمن. دارند واکسن خميد درخواست ما از کشورها از بمخي و کني مي

 سياسري  صرحنه  در اقتردارزدايي  دنبرال  به همچنين. رودمي ه  سياسي سلطه رفت، اقتصادي

 و اقتصرادي  عمصره  در اقتردارزدايي . باشرد  الخطراب  فصرل  ايمان که خواهندنمي آنها. هستند

 .  است دشمن هايتالش جمله از نظامي و معنويتي
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 تاکيرد  مسراله  ايرن  روي معظ  رهبمي که است دشمنان مه  هايتالش ديگم از تحميف،

 .دارند فماوان

 مسريم  ايرن  از را انقرالب  کره  کند مبدل ايمقدمه و ينهزم به را انتخابا  خواهدمي دشمن

 .کنندمي کار آينده روي اتن از و بزنند
 دقيرق  و درسرت  بايرد  واقعيرت  تحليل. کنند کار مختلفي مسايل روي بايد اساتيد بسيج

 آمميکرا  کره  بباوراني  جامعه به بايد همچنين. باشد قو  نقاط و هاآسيب شناخت با و باشد

 روي دشرمن  کنرد؟ مري  حرل  را دشرمنش  مشکل دشمن، کدا . است دشمن و شيطان هنوز

 .کندمي کار امنيت

 بره  نکرمدن  عمرل  بره خراطم   بلکه نيست، شميعت به عمل خاطم به موجود هاينابساماني

 .است داخلي قدر  و ديني هويت به بمگشتن مشکال  اين حل کليد. است شميعت
 نخسرت، . دارير   نيراز  مسراله  چنرد  بره  ندباش داشته آگاهانه انتخاب ممد  اينکه بماي
 بايرد  انتخرابش  بمابرم  در ولري  اسرت،  آزاد انتخراب  در انسران . اسرت  بصريم   و آگاهي

 .ببخشري   ارتقرا  مختلرف  ابعراد  در صادقانه خدمت با را انگيزشي بعد بايد. پاسخگوباشد

 امامرت  طرالب  بسريج  و بگيميد عهده به را طالب بسيج سياسي امامت بايد اساتيد بسيج
 .بگيمد عهده به را طالب همه

 قم در رهبری معظم مقام دفتر سخنراني مسئول

 در رهبرمي  معظر   مقرا   دفتم اتسال  و المسلمين آقاي محمادي عماقي، مسئولحجت

تمين ديگم سخنمان همايش بود. ايشان ضمن ابماز تشکم از بانيان مماس ، به تبيين مه  ق ،

هاي گوناگون پمداختنرد و خواسرتار   انقالب در عمصه هاي بعد ازدستاوردها در طول سال

گمي در حوزه در جهت تحقق منويرا  مقرا  عظمراي    تقويت همچه بيشتم روحيه انقالبي

 اي مدا ظله العالي شدند.وتيت اما  خامنه

 کني :تمين سخنان ايشان را ممور ميمه 
 .ندکن تقويت حوزه در را گميمطالبه روحيه و سياسي بينش اساتيد،

 مفسرمان . کنرد مري  بيران  المثرل  ضرمب  يرک  عنوان با را طيبه شجمه کلمه کمي  قمآن

 توحيد کلمه را کلمه اين مفسمان بمخي. اندکمده بيان طيبه کلمه پيمامون متعددي مباحث

 و اسرال   به دعو  ديگم بمخي. انددانسته قمآن را آن از مماد نيز ديگم بمخي و انددانسته

 .دناميدن مؤمن افعال
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 فاطمره  حضم  و علي حضم  و هستند اکم  پيامبم شجمه که فممودند باقم اما 

 4.هستند درخت اين هايثممه نيز شيعيان و هستند درخت بار و بمد

 هرزار  هرزاران  زحمرا   و راحرل  اما  هايدل خون و شهدا خون ثممه که اسالمي انقالب

 کلمره  اين از مصداقي تواندمي ست،ا ممد  حضور و مقدس علميه هايحوزه ثممه و روحاني

 .باشد طيبه شجمه و

 و امرا   پاسرخگوي  ترواني  نمري  کنري   کوتاهي انقالب به نسبت مانوظيفه شناخت در اگم

 مسرايل . بمسي  مشخص نتايج به و بپمدازي  همفکمي به بيشتم بايد دليل همين به. باشي  شهدا

 .است بات بسيار بسيجي اساتيد و ميهعل حوزه و روحانيت در انتظار و ما فمداي و امموز

 مقرا   دو ، گرا   اول بخرش  در. نيسرت  شرمارش  قابل انقالب دستاوردهاي و قو  نقاط

 بيران  ممکرن  شرکل  رساتمين به را اسالمي انقالب دستاوردهاي و نظا  عظمت رهبمي معظ 

 جملره  از مختلف هايعمصه در پيشمفت. اي داشته بسياري هايرويش و هاپيشمفت. اندکمده

 زيرما  اسرت؛  نظا  دستاوردهاي از... و نظامي و علمي فناوري هايپيشمفت بيوتکنولوژي، نانو،

 .است بوده رهبمي معظ  مقا  راهبمدهاي دليل به هاپيشمفت اين

نداشرتند،   خواب دشمن اسکاد هايموشک هماس از ممد  کمد؛ روزيمي تصور کسي چه

 صرنعت  در امرموز . اير  رسريده  زن نقطره  جامرد  سروخت  هراي موشک فناوري به امموز ولي

 را نفرم  هرزاران  کره  حرالي  در کمونا بيماري. اي رسيده ناپذيمبمگشت هايپيشمفت به ايهسته

 کنترمل  حرد  ايرن  تا ايمان جوانان همت با ايمان در امموز کشدمي انگليس و آمميکا در روزانه

 .است نيايما واکسن خميد دنبال به سوئيس مثل کشوري و است شده

 ايرن  منرابع  همره  ايرن  با بايد چما و دارد اختيار در را دنيا معدني ذخايم درصد هفت ايمان

 کرمدي  مري  تحمرل  را ايرن  از بيش فشارهاي جنگ دوران در باشد؟ داشته وجود بيکاري همه

 زمران  در هميشره  رهبرمي . برود  بيشرتم  ممد  با مسئوتن ارتباط زيما بودند؛ تمراضي ممد  ولي

 .کمدندمي درك را کشور شمايط ممد  و داشتند ارتباط ممد  با جمهوري ياستر تصدي

 بايرد  ابتردا  در. هستند تشکل اين عضو نفم 111 حداقل. هستند ما نخبگان جزو حوزه اساتيد

 بايرد . بدهيد خوراك آنها به و دهيد مشور  بسيجي طالب به بايد. دهي  فکمي خوراك ممد  به

 .باشند باتتم سياسي بينش و تحليل نظم از خود جامعه از نگمد سمو يک طلبه بسيجيان

 بره  بايرد  کرمد  تمبيت را مدرس شهيد و رهبمي معظ  مقا  و راحل اما  مثل که اي حوزه

                                                      
. و ورقها شيعتننا  و غصن الشّجرة فاطمة بنت رسول اللّه و ثمرها أوالدها و فرعها علىّ أمّا الشّجرة فرسول اللّه :. قال الباقم4

 (باب انهم الشّجرة الطعّبة فى القرآن و اعدائهم الشجرة الخبعثه، 492ص، 21، جبحاراألنوار)
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 مردرس  ديگرم  آيرا  اسرت؟  شرده  عقي  ما علميه حوزه آيا. بدهد ادامه خود گونه اين توليدا 

 .کني  معمفي  ممد به را آنها تواني نمي ولي دارد قطعا ندارد؟

 امرم  حوزويران  گميمطالبه. دارند فماوان تاکيد گميمطالبه جميان روي رهبمي معظ  مقا 

 ايرن  از داريرد  پيشرنهادي  اگرم  و کنيرد  مطالبه ه  من از که فممودند ايشان. است مهمي بسيار

 هگونر  ايرن  ثمرما   از يکي. دهيد پيا  دولتممدان و اقتصاد اهل و سياسيون و ايشان به نشست

 ميران  کوتاه، مسايل بايد. باشد انقالب مشکال  تمينحساس و مهمتمين بمرسي بايد جلسا 

 فمهنگري  وضرعيت  و ق  روي معظ  رهبمي .شود بمرسي جلسا  اين در انقالب بلندمد  و

 بسريجي  طرالب  برماي  را راهنما نقش بتوانند اساتيد اميدواري  که دارند بسياري حساسيت ق 

 .شود داده پاسخ هانگماني اين طميق اين از و کنند ايفا

 سخنراني مسئول دبيرخانه همايش

نيرا مسرئول   اتسال  و المسلمين آقاي رجبيحجت در روز اول، همايش پايانيسخنمان 
ايشان ضمن تشکم از حضرور پمشرور اسراتيد بسريجي در روز اوال      .دبيمخانه همايش بود

ور هاي روز پاياني همرايش و حضر  ههمايش و نيز دعو  از اساتيد جهت شمکت در بمنام
 را بيان کمدند.هاي مذکور هاي کميسيونبمنامههاي تخصاصي. جدي در کميسيون

مين سرو در پايان مماس  و با حضور مدعواين و ميهمانان ويژه همرايش، از بمگزيردگان   
ت پژوهش ت معاونکه به هم اساتيد، مديمان و نخبگان فماخوان آثار علمي پژوهشي ممکز

 شد.در قالب اهداي جوايز، تقديم ممکز بمگزار شده بود،  اين

 هاي روز دومبرنامه
)رئيس، دبيرم و   هاگانه همايش با حضور ارکان کميسيونها ششدر روز دو ، کميسيون

ها بمگرزار شرد و   و نيز با مشارکت اساتيد در محورهاي ممتبط با عناوين کميسيون منشي(
ناظم به محورها و موضروعا   هاي علمي ديشي و رايزنيانها به ه حاضمين در کميسيون
 ها پمداختند.اصلي و فمعي کمسيون
 کني :ها را ممور ميتمين مطالب کميسيوندر ادامه خالصه مه 

 انتخابات کميسيون

  انتخابا  در بخشىجهت بماى ذهنى ادراك فمايند بم مديميت ضمور ر 
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 در عقرل  مقابرل  در(حرد  از بريش  تبلي را   با) خيال و وه  گمداندن حاک  با مبارزهر 
  انتخابا  عمصه
  انتخابا  اهداف پيشبمد جهت مصنوعى هوش از استفادهر 
   انتخاباتى اهداف جهت مجازى فضاى در هاگموه و هاکانال ايجادر 
  اساتيد بسيج توسط کادرسازىر 

   هافمهنگخمده آراء به توجهر 

   خاکستمى يآرا بم مديميتر 

  نگهبان محتم  شوراى به کانديداها وضعيت رسانى اطالر 

  مدرسين جامعه در نظم وحد  ضمور ر 

 منطقه هم وتيى روحانيون در وحد  ضمو ر 

  عظا  مماجع با گيمىارتباط ضمور ر 

  مدرسين جامعه اعضاى با وثيق ارتباطر 

   هاجمعه نماز و مساجد سازىفعالر 

  انتخاباتي يهاپاسخ و پمسش جلسا  بمگزارير 

 انتخابا  در حداکثمي حضور بماي آن فعاتن حساسيت ايجاد و مجازى فضاهاى سازىفعال -

   آينده بماى ريزىبمنامه جهت شناسىآسيبر 

  آن با مقابله و تهديد هاىريشه شناختر 

  هانفوذى ورود منع بماى مواظبت ضمور ر 

   مقا  معظ  رهبمي ظمن از هاشاخصه بيان و جوان دولت تفسيم ضمور ر 

   افزايىبصيم  جهت مطلع و شاخص هاىشخصيت از دعو ر 

   بيت اهل احاديث و قمآن تفسيم پايه بم بسيجى نخبه اساتيد اعزا ر 

 !(  مذاکمه يا جنگ يا) جامعه سازىدوگانه تمفند با مبارزه و مديميتر 

   روحانيت ابزارى استفاده از پمهيزر 

   او تقويت و اصلح انتخاب ضمور ر 
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  ممد  تطميع از جلوگيمىر 

  نظا  اصل و هادولت عملکمد ميان تفکيک ضمور ر 

  منتخب فمد بم انتخابا  از بعد مديميت -

  نظم مورد فمد بم آن تطبيق و اصلح کانديداى هاىشاخصه بيان ضمور ر 

 (دادن ىأر عد ) تفاوتىبى روحيه با مقابلهر 

 دادن ىأر بماي ممد  تشويق جهت مقدس نظا  وردهاىادست بيانر 

  جمعيت کميسيون

 موانع با مقابله در حوزه نقش و جمعیت افزایش برای حوزویان عملی و علمی راهکارهای: محوراول

  جنین سقط مسئله ویژههب آن

 هاو آسیب موانع. 1

  جامعه سطح در آن سازيعادي و جنين سقط گناه قبح کاهشر 

 زدگيرفاهر 

 الملليبين هايپيمان پذيمش قالب در ارشد مديمان پنهان و اپيد تعهدا ر 

   جنين سقط بودن يجناي از پزشک آگاهي عد  و پزشکان بمخي دوستيپولر 

  کشينسل در پنهان هايسياست و هادستر 

  موضو  اين در افزاييبصيم  بماي نهادها بمخي همکاري عد ر 

  اعتقادي ضعفر 

 دفمزن سالمت عد  از تمسر 

 بارداري از جلوگيمي و جنين سقط ابزار و وسايل وفورر 

 راهکارها. 2

   جنين سقط همچون مسائلي درباره صحيح اطالعا  و آمار ارائهر 

 و براروري  از جلروگيمي  هراي در راه تمويجي مطالب آزادانه انتشار از جلوگيمير 

 جنين سقط
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   حممت و اعتقادي مباحث در سازيفمهنگر 

  ممبوطه قوانين اصالح پيگيمير 

   موضو  اين با افزاييبصيم  هايسخنماني و هانشست تمويجر 

   موفق الگوهاي معمفي و آوريفمزند محاسن با مباحث تبيينر 

   پزشکان بماي آن ارسال و فقهي متون تمويج و تدوينر 

 و ایران در تغییرجمعیت و جمعیت کاهش هایسیاست با درمقابله علمیه هایحوزه نقش: دوم محور

  اسالم جهان

  و موانع هاآسیب. 1

 و جهان ايمان مقياس در آوريفمزند در کاهش آن هايو آسيب آمار مناسب ارائه عد ر 

 اثرم  در سياسري  و امنيتري  اقتصرادي،  هايآسيب خصوص در کافي رسانياطال  عد ر 

   جمعيت بحمان

 ايرن  بره  سکوتريسر   هنگرا  و مرديمان  زدگيغمب يهود، نفوذ اعتقادي، مباني ضعفر 

 2191 سند مانند ابالغي الملليبين اسناد اجماي و مقوله

 جمعيت و سياستگذاري فقهي مباحث در جمعيت هايدرسياست تقليد مماجع ورود عد ر 

  ممبوطه مباحث به علميه هايحوزه جدي ورود عد ر 

   اقتصادي مشکال ر 

  سال  ت ذيه و المياس طب چون مباحثي بماي مناسب جايگاه وجود عد ر 

  اسالمي زندگي سبک در مناسب الگوي ارائه عد ر 

 بره  اشرت ال  در فمزنردآوري  دانسرتن  مرانع  و تحصريل  مسرئله  به جامعه ويژه اهميتر 

   حوزويان و طالب ميان در حتي تحصيل

 راهکارها. 2

 آموزشري  هايسياست اصالح بم مبني خواهمان حوزوي نهادهاي از حوزويان مطالبهر 

 .است فمزندآوري و مادري وظايف با تعارض و تضاد در که
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 بره  خردما   و تسرهيال   ارائه بم مبني بمادران حوزوي نهادهاي از حوزويان مطالبهر 

   آوريفمزند افزايش راستاي در طالب

 پيگيرمي  و علميه حوزه طمف از جمعيت افزايش راستاي در مناسب راه نقشه تدوينر 

 و آمروزش  وزار  شهمداري، سيما، و صدا مانند آن شدن ايياجم بماي ممبوط نهادهاي از

 .دارايي و اقتصاد پمورش،

   توکل و رازقيت مباحث پيمامون بيت اهل سيمه و اسال  ناب مباني تمويجر 

و  شرود مري  انجا  جمعيت کاهش راستاي در که مباحثي در قانوني مماجع از پيگيمير 

  است ديني مباني و شم  خالف

 در آوريفمزنرد  و جمعيرت  افرزايش  برا  مرمتبط  موضروعا   دادن قرمار  تاولوير  درر 

  موضوعا  اين به نسبت ممد  شناختي تقويت و تبلي ي هايبمنامه

 امنيت عالي شوراي مديميت به دانشگاهي و حوزوي نهادهاي الزا  جهت اسناد تهيهر 

 اقتصاد عالي شوراي و فمهنگي انقالب عالي شوراي ملي،

  باردار مادران و پمستاران پزشکان، به ديني مشاوره جهت جهادي ايهگموه تشکيلر 

 حوزه عالي سطوح اساتيد توسط و فمزندآوري جمعيت در مورد اخالقي مباحث ارائهر 

  فرزندآوری هایمشوق ایجاد و قانونی موانع رفع هایراه :محورسوم

  و موانع هاآسیب. 1

  اسال  نيمبا با متناسب موضوعه قوانين وجود عد ر 
  شده وضع درستي به که قوانيني اجماي عد ر 
  امم متصديان سوي از نظا  کلي هايسياست و رهبمي مطالبا  به توجه عد ر 
  ممد  به قوانين اين از موقع به و صحيح رسانياطال  عد ر 

 راهکارها. 2

 از حمايرت  و رهبرمي  مطالبرا   و شرده  وضرع  قروانين  اجماي در جدي گميمطالبهر 

  نشده اجما مصوب قوانين
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  منزل در بانوان اشت الو  معيشت فمزندآوري، ازدواج، امم در تسهيلر 

 در جهرت  و خيرمين  ممدمري  هراي کمک و جذب ناباروري درمان در امم تسهيلر 

 ناباروري درمان

  سياسي و اقتصادي اعتقادي، لحاظ به آوريفمزند جايگاه در سازيفمهنگر 

 فمزندآوري قوانين در مورد تبلي ي هايآموزشي، بحث هايورهها، دنشست بمگزارير 

 موضرو   در اسرالمي  زنردگي  سربک  تبليرغ  و ترمويج  جهرت  مناسب الگوهاي ارائهر 

  نسل تمبيت و فمزندآوري

   فمزندآوري امم در تسهيل جهت معيشتي هايطمح ارائهر 

 با درجامعه آوریفرزند ریتمحو با ترویجی - تبلیغی راهکارهای و هاشیوه بررسی: چهارم محور

  روایات و آیات بر مبتنی علمی رویکرد

 و موانع هاآسیب. 1

 مورد اين در حوزوي نهادهاي سوي از تمويجي تبلي ي متون تدوين عد ر 

   جمعيت با ممتبط مباحث با مبل ين آشنايي عد ر 

  موضو  اين در حوزوي نهادهاي از امم مسئولين جدي ورود عد ر 

  رهاراهکا. 2

 مبتنري  جمعيت موضو  در غيمه و پژوهشگم مبلغ، از اع  متخصص نيموهاي تمبيتر 

   روايا  و آيا  بم

  اساتيد و طالب بين در فمزندآوري جايگاه تبيينر 

 مباحرث  و فمزنردآوري  و جمعيرت  برا  مرمتبط  موضوعا  با خارج دروس بمگزارير 

  جنين سقط مسئله ويژهبه آن فقهي

 و روايرا   و آيرا   برم  مبتنري  علمري  مباحرث  ارائره  جهرت  تقليرد  مماجع از مطالبهر 

   موضو  اين در ممتبط استفتائا 
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 کميسيون جهش توليد

 تبیینی هاینقش اول: محور

 :جامعه به درك اين انتقال و موضو  از درست ادراك. 4

   اقتصادي جنگ و شمايطر 

   داخلي توليد به نسبت منفي ذهنيت اصالحر 

 ؛ مانند: اقتصادي مجاهدان جايگاه و قمآن. 2

سَبيلِ اللَّهِ بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّههِ وَ أُولِِه َ    الَّذينَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا في

 (21)سوره توبه، آيه  هُمُ الْفائِزُونَ

مْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ وَ أُولِِ َ لَهُمُ الْخَيْراتُ وَ أُولِِه َ هُهمُ   لکِنِ الرَّسُولُ وَ الَّذينَ آمَنُوا مَعَهُ جاهَدُوا بِأَ

 (11)سوره توبه، آيه  الْمُفْلِحُونَ

  ؛ مانند:توليد و قمآن. 9

مْ وَ آخَهرينَ مِهنْ   وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَهدُوَّ ُ 

 سَهبيلِ اللَّههِ يُهوَإَّ َِلَهيْکُمْ وَ أَنْهتُمْ ال تُظْلَمُهونَ       ءٍ فيدُونِهِمْ ال تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ شَيْ

 (21)سوره انفال، آيه 

قَالُوا أَلَمْ نَکُهنْ مَعَکُهمْ وََِنْ  َهانَ لِلْکَهافِرِينَ نَصِهي ٌ       الََّذِينَ يَتَرَبََّصُونَ بِکُمْ فَإِنْ  َانَ لَکُمْ فَتْحٌ مِنَ اللََّهِ

 لِلْکَهافِرِينَ  اللََّهُ يَجْعَلَ وَلَنْ الْقِيَامَةِ يَوْمَ بَيْنَکُمْ يَحْکُمُ فَاللََّهُقَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْکُمْ وَنَمْنَعْکُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 

 (414)سوره نساء، آيه يلًا سَبِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى

 (2)سوره انشقا ، آيه  فَمُلَاقِيهِ  َدْحًا رَبَِّ َيَا أَيَُّهَا الْإِنْسَانُ َِنََّ َ  َادِحٌ َِلَى 

 ارزش و برودن  عبراد   ،مصمف در قناعت ،توليد در کوشيسخت) بيتاهل سيمه. 1

 (کار فمهنگ

 کار فمهنگ تاريخي نهپشتوا عنوان به پيشمفت هاينمونه و تاريخي تجمبيا . 0

 کشور توليدي اقتصادي هايفعاليت بماي فمهنگي پيوست. 2

 .خيم مصدا  عنوان به توليد در سبقت و سمعت بم قمآن تأکيد. 0
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 سازیجریان :دوم محور

 تبليغ شناسيروان. 4

  هاذائقه دهيجهت. 2 

  گميمطالبه. 9

 (کارخانه يک خانه هم)ه زودبازد کوچک هايکارگاه و خانگي مشاغل به توجه و تاکيد. 1

 بدنره  در داخلري  توليدا  از استفاده ؛(است جامعه الگوي ما عملکمد) عملي الگوي. 0

 تشويقي ابزارهاي از استفاده+  طالب هايخانواده و حوزه

 انقالبي روحيه و جهادي مديميت تبيين و تاکيد. 2

 (حوزه با متناسب توليد) حوزه محصوت  در توليد جهش به توجه. 0

   اقتصادي بنيادين هايدانش بم تاکيد. 1

 مرديميت  و سازماندهي هدف با حوزه در اقتصادي تخصصي هايکميسيون تشکيل .1

 (موثم سازيفمهنگ) اقتصاد عمصه در روحانيت سازمان مختلف طبقا 

   غمب مباني و اصول به بستن چش  عين در غمب موثم و مفيد تجمبيا  از استفاده. 41

 و فمزنردآوري  از حمايرت  برا  اقتصاد و توليد عمصه در جمعيت شاخص به توجه .44

 ديگم هايسازمان و ممد  بماي الگوسازي

  رسانه ظمفيت از استفاده. 42

 اقتصرادي،  هراي پيشمفت در اصلي بناي زيم عنوان به تقوا و ايمان تقويت و تمويج. 49

 توليد و عدالت

 حوزه در غيرانقالبي ایهجريان با مقابله هایراه کميسيون

 علمیه هایحوزه در غیرانقالبی هایجریان بسترساز عوامل: اول محور

 توجه جلب و مقا  و جاه حب مانند اخالقي عواملر 

 ديرن  پراي  به نظا  مسئولين بمخي عملکمد ضعف که بهانه اين مانند اعتقادي عواملر 

 .باشد ديني نظا  نبايد لذا شودمي نوشته
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 سربب  کره  انقالبري  مرديميت  در آنهرا  تممکرز  عد  و انقالبي مديمان ودنب چندش لهر 

 .شودمي انقالبي ميانسال و جوان طالب به دادن ميدان عد  و عملکمد ضعف

 طالب و اساتيد از غيمانقالبي هايجميان رواني و شخصيتي معنوي، مالي، حمايتر 

 فقردان ) طالب نقالبيا تمبيت جهت حوزه آموزشي نظا  در آموزشي هايزمينه عد ر 

 (حوزه آموزشي نظا  در فقيه وتيت و انقالب مورد در آموزشي متون

 هاعمصه بمخي در انقالبي نيموهاي اختالفر 

 غيبت عصم در حکومت نظميه و انقالب فقهي مباني تبيين عد ر 

 انقالبي حوزه انديشه مقابل در حوزه در تجددگمايانه و روشنفکمي هايانديشه نفوذر 

 اطرال   چرون  افماد بسياري) انقالب مسائل از حوزوي جميانا  آگاهيک  يا ناآگاهي ر

 (است مه  بسيار مماجع بيت مورد اين در. کنند دفا  انقالب از توانندنمي ندارند درستي

 هايا ردصالحيت هانصب و عزل در شخصيتي و رواني هايآزردگير 

 های علمیهدر حوزه غیرانقالبی هایجریان با مقابله راهکارهای: دوم محور

 غيمانقالبي هايجميان رصد و شناسايي جهت خاص نهاد ايجادر 

 (افماطي و تندرو طالب) جوان انقالبي طالب جميان به بخشيبصيم  و گميهدايتر 

 جهت انقالب مسيم در آنها هدايت و دارند گميغيمانقالبي زمينه که طالبي شناسايير 

 نهاآ انحماف از جلوگيمي

 اجتماعي هايشبکه در انقالبي حوزه فعال هايجميان بنديطبقه و مديميت شناسايي،ر 

 .دارند انحماف زمينه که افمادي بم تممکز با حداکثمي جذبر 

 تقليرد  معظر   مماجرع  کمک با) ممجعيت تعيين جهت انقالبي سازوکار و زمينه ايجادر 

 (ق  علميه حوزه مدرسين محتم  جامعه و حاضم

 غيمه و علمي جها  از انقالبي اساتيد معمفي و حمايت تقويت، ناسايي،شر 

 هراي چالش و مسائل مورد در انقالبي نهادهاي و نيموها صميح و شفاف گيميموضعر 

 حکومتي و اجتماعي
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 جوان طالبويژه به طالب شناسانهجميان و تاريخي سياسي، بينش يارتقار 

 گميانقالبي هايشاخصه تبيين و معمفير 

 حوزه در حکومتي فقه و سياسي فقه تمويج و گستمشر 

 حوزه در انقالبي جميان تضعيف عوامل اضمحالل و شناسايير 

 حوزه مورد در ويژهبه انقالب دستاوردهاي تبيينر 

 حوزه در گميانقالبي مطالبا  گستمشر 

 همرايي گمد و انديشري هر   ممکرز  عنروان  بره  حوزه اساتيد بسيج ممکز از بمداريبهمهر 

 انديشه و فکم تبادل جهت اساتيد

 طالب گزينش در گميانقالبي مالك به توجه لزو ر 

 انقالبي نيموهاي تمبيتر 

 انقالبي طالب تربيت کميسيون مباحث خالصه

  اهداف

 هراي سمت و هاموقعيت گمفتن نظم در با انقالب جميان تداو  منظور به طالب تمبيت

  دو  گا  بيانيه مفاد تحقق راستاي در آنان فمهنگي و اجمايي علمي،

 مؤثر عوامل

 مناسب پيشينه اساس بم گزينشر 

 ممبوط مماکز و نهادها و مدارس مديمان نقش به توجهر 

 ممبيان و اساتيد ويژه جايگاهر 

 دو ( گا  بيانيه، اما  منشور)آموزشي و درسي متونر 

 ممتبط پژوهشي هايطمحر 

 راهکارها و هاروش

 انقالبي متصديان و مديمان دان،استا گزينشر 
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 کارورزي هايدوره بمگزارير 

 اسالمي انقالب با ممتبط دروس بمگزارير 

 شده ارائه دروس بين در انقالبي مباحث تضمينر 

 طالب مالي هاينيازمندي تأمينر 

 بصيمتي فمهنگي اردوهاي تداركر 

 اخالقي جلسا  در انقالبي مسائل تضمينر 

 طالب، سطوح در خميني )ره( اما  مؤسسه وتيت طمح همچون هاييطمح بمگزارير 

 نخبگان و مديمان اساتيد،

 گریمطالبه کميسيون

 گميمطالبه اولويت در هاآسيب و هاچالش با طالب کمدن آشنار 

   کند پيدا ورود قانوني صور  به تواندمي علميه حوزه که اموري ياحصار 

 نظا  مطالبا  هاياولويت و تبيين در رهبمي عظ م مقا  هايديدگاه دادن قمار محورر 

 نماينردگان  مجمرع  ماننرد  حروزوي  هايظمفيت از استفاده بماي جدي گذاريسممايهر 

 حوزوي نهاد مهمتمين از يکي عنوان به طالب

 گممطالبه و انقالبي نيموهاي ساماندهي و وحد  تممکز، ايجادر 

 مطالبا  پيگيمي بماي جماعا  و هجمع ائمه ظمفيت از استفاده و سازيشبکهر 

 برا  مطالبرا   جهرادي  پيگيمي نيز و مطالبا  تحقق بماي سازيزمينه و سازيگفتمانر 

 جوان اساتيد ظمفيت از استفاده

 شردن  الگرو  جهرت  مطالبرا   به پاسخگويي بماي حوزوي نهادهاي شدن قد پيشر 

 نظا  بماي

 گميمطالبه بخش در شتمبي اثمگذاري بماي حوزوي شاخص نيموهاي شناسايير 

 مجازي فضاي در مستند صور  به غمب تمدن معايب دادن نشان بماي تالشر 

  مجازي فضاي در فعال نيموهاي بماي محتوايي فکمي عقبه عنوان به اساتيدورود ر 

   حوزه گيميتصمي  در گميمطالبه تعطيلي يا شدن کند عوامل بمرسير 
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   جمعي و ديفم گميمطالبه آداب تبيين ضمور ر 

 انقالبي حوزه جايگاه با م ايم اما انقالبي ظاهمبه رفتارهاي دربمابم العملعکس ضمور ر 

 گميمطالبه هايويژگي و ث ور و حدود تبيين ضمور ر 

 گمانمطالبه ميان در يأس ورود از جلوگيمي و مطالبا  پيگيمي ضمور ر 

  گميمطالبه فقهي جايگاه تبيين ضمور ر 

 گميمطالبه ممجع يينتع لزو ر 

 تقويرت  با گميمطالبه رابطه تعيين و گميمطالبه هايشيوه مندنظا  آموزش ضمور ر 

 نظا  تضعيف يا

  گميمطالبه امم در حوزه بمون و حوزه درون ابعاد در روحانيت رسالت قلممو تبيينر 

 مطالبا  تحقق عد  صور  در وظيفه تبيين و گميمطالبه تحقق اقتضائا  و مماتب تعيينر 

 فيلترم  و مجرازي  فضراي  هراي آسريب  با جدي مقابله بماي دولت از مطالبه ضمور ر 

  منحمف مجازي هايشبکه بمخي

 و حروزوي  امور در گميمطالبه بمندهپيش و دارپمچ  عنوان به حوزه ورود ضمور ر 

 دولت و نظا  سطح در ويژهبه غيمحوزوي

 ايفراي  و طرالب  پرذيمش  هراي شيوهمورد  رد علميه حوزه در ممبوط مسئوتن رصدر 

   حوزوي هايمسئوليت

 شده سازماندهي صور به حوزه اساتيد توسط طالب فکمي خالء کمدن پم ضمور ر 

 طرالب  فماگيم و اصلي و عا  هايخواسته بم تممکز طميق از گميمطالبه سطح ارتقاءر 

 .جزئي هايخواسته گمفتن ناديده و

 ی و ارائه گزارش(بندصحن علني همايش )جمع

هرا در صرحن   همه کميسريون  گانه،هاي ششتخصصي کميسيونپس از اتما  جلسا  

پس از قمائت آيا  نروراني کرال  اهلل مجيرد و پخرش سرمود      همايش حاضم شدند.  علني

مقدس جمهوري اسالمي و عمض خيم مقد ، گزارشي اجمالي به همماه نکرا  مقردماتي   

 نيا مسئول دبيمخانه همايش ارائه شد.اي رجبياتسال  والمسلمين آقتوسط حجت
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بندي نهايي و نيز جمع ها، گزارشي از مباحث ارائه شده در کميسيوندر ادامه کميسيون

 ارائه کمدند.  

اتسال  والمسلمين نبوي رياست محتم  ممکرز  سخنمان پاياني روز دو  همايش، حجت

ويرژه  ضرور جردي اسراتيد و بره    بسيج اساتيد حوزه بود. ايشان ضمن تشرکم مجردد از ح  

روي اسراتيد،  درباره وضع موجرود و نيرز افرق پريش     هاي تخصصي،هاي کميسيونفعاليت

 مديمان و نخبگان بسيجي حوزه نکاتي بيان کمدند.

 همايش پاياني بيانيه

بيانيه پاياني همايش به دليل کمبود وقت، به صور  مجازي بماي مدعوين ارسال شرد  

 و مخاطبان رسيد. و به اطال  اساتيد

 المّحي  المّحمن اهلل بس 

 هعلمير  حوزة نخبگان و مديمان اساتيد، بسيج ممکز بصيمتي علمي دوروزه همايش پاياني بيانيه

 (4911 بهمن نيمة) ق 

 (0)سوره محمد، آيه أَقْدامَکُمْ يُثَبَِّتْ وَ يَنْصُرْ ُمْ اهللَ تَنْصُرُوا انْ

 مريالد  ميمنرت  و اسرالمي  انقرالب  باشرکوه  موزيپير  سرالگمد  دومرين  و چهرل  آستانه در

 حضرم   اسرالمي  انقالب کبيم معمار بمومندشان فمزند و طاهمه صدايقه حضم  باسعاد 

 رهبرمي  معظر   مقرا   برا  ميثا  تجديد ضمن ق  علميه حوزه بسيجي استادان ما ،خميني اما 

 ويرژه به راحل اما  و له ظ مع رهنمودهاي از الها  با و ايخامنه اما  العظمي اهللآيت حضم 

 و مرديمان  اسراتيد،  بسريج  سراتنه  همرايش  قطعنامه اسالمي انقالب دو  گا  بيانيه راستاي در

 :ي نمايمي تقدي  ذيل شمح به را علميه حوزه نخبگان

 در زمان اما  سمبازان عنوان به ق  علميه حوزه بسيجي نخبگان و مديمان اساتيد، ما. 4

 انقرالب  از و کمده صيانت بيتاهل نوراني مکتب از که داني مي متعهد را ودخ الهي پيشگاه

 تمردن  تحقق تا رهبمي معظ  مقا  زعامت لواي در است شهيدان خون عظي  ثممه که اسالمي

 .ي نماي تالش اسالمي نوين

 مرا  وظيفره  آن از پاسرداري  و اسرت  اسرالمي  انقالب مادر علميه، حوزه که. ازآنجايي2

 فممروده  اسراس  برم  حوزه، مسئوتن و بزرگان زحما  از قدرداني ضمن باشدمي حوزويان
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 ترا  بروده  سياسري  و اخالقري  علمي، هايزمينه در عميق تحول خواستار رهبمي معظ  مقا 

 بره  را انقرالب  و ديرن  از دفرا   و حماسرت  وظيفره  کنروني  حساس شمايط در بتواند حوزه

 .دهد انجا  شايستگي

 ضرمبه  و نفروذ  درصردد  پيوسرته  که را اهآن داخلي ايادي و ارجيخ دشمنان حمکا  ما. 9

 هوشرمندانه  مقابلره  و داشرته  نظرم  زيرم  همواره هستند، اسالمي جمهوري مقدس نظا  به زدن

 بره  رابطره  اين در خود قانوني وظايف به داري  تقاضا آنان از و خواستاري  مصمانه را مسئوتن

 .نمايند عمل احسن نحو

 داني مي خود وظيفه 4«جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ يَشْکُرِ لَمْ الْمَخْلُوقِينَ مِنَ الْمُنْعِمَ يَشْکُرِ لَمْ مَنْ» باب از. 1

 مجلرس  و قضرايي  دستگاه اميدوارکننده هايتالش از ويژهبه گانهسه قواي انقالبي مسئوتن از

 مفسردان  و فسراد  هعلير  امران بري  مبرارزه  کره  خواسرتاري   آنران  از نيز نمايي ، حمايت انقالبي

 برا  ايلحظره  و داده ادامره  باصالبت را هاسازمان در نفوذي نيموهاي طمد و فمهنگي اقتصادي،

 .ننمايند مماشا  انحمافا  اين

 امنيرت  حفظ سبب به ارتش و سپاه عزيزان خصوصبه مسلح نيموهاي کليه زحما  از. 0

 و اتسد عين مانند استکبار و مندش هيمنه شکستن دليل به چنينه  و نظامي اقتدار تقويت و

 آن از راسرتا  همرين  در. کنري  مري  تشرکم  فرارس خلريج  در آنران  کمدن زبون و آمميکايي پهپاد

 مظلو  شهداي پاك هايخون از سخت انتقا  گمفتن خواهان اسالمي، انقالب و ايمان حافظان

 اي،هسرته  بمجسرته  دانشمند و المهندس مهدي ابو شهيد و سليماني قاس  سپهبد شهيد ويژهبه

 .هستي  زاده،فخمي دکتم شهيد

 آسرتانه  در ،گيمدمي شکل ممد  اکثميت رأي اساس بم اسالمي نظا  ارکان که آنجايي از. 2

 و هرا شخصيت بزرگان، همه از اسالمي شوراهاي و جمهوري رياست سازسمنوشت انتخابا 

 و مرمد   در اميرد  ايجراد  در  کنري مري  درخواسرت  مصرمانه  سياسي فعاتن و انقالبي هايگموه

 برم  فمد توانمندتمين و بهتمين الهي فضل به تا نموده تالش انتخابا  در شمکت به آنها تشويق

 .گيمد شکل انقالبي توانمند دولتي و شود انتخاب انقالب امامين موردنظم هايشاخص اساس

 منافقران  فمان،کرا  همه به مقاومت، نيموهاي همه با همبستگي اعالن و حمايت ضمن ما. 0

 مبارزه کشور از خارج و داخل در آنان هايتوطئه همه با که نمايي مي اعال  صميحاً فاسدان و

 .شاءاهللان .گمفت نخواهي  فاصله حق راه شهيدان و الحسين اباعبداهلل راه از همگز و کمده

                                                      
 .949، ص42؛ وسائل الشيعه، ج21، ص2المضا، ج اخبار ؛ عيون11، ص20. بحار اتنوار، ج 4



 

 فرم نظرسنجی ماهنامه حوزه انقالبی
 

 فرهیخته گرامی

ندي از نظما  سازنده شما استاد گمامري برماي ارتقراي ماهنامره     مضمور  بهمهنظم به

 هاي زيم ارسال فمماييد:را با تکميل پمسشنامه، از راه حوزه انقالبي، لطفاً نظما  خود

حوزه بره نشراني: قر ، خيابران     نخبگان و مديمان ، اصل فم  را به ممکز بسيج اساتيد .4

 تحويل دهيد. 1 شهيدان فاطمي )دورشهم(، کوچه

( 11411020912هاي ايترا و سرموش بره شرماره )    رسانتصويم فم  را از طميق پيا  .2

 ارسال فمماييد.

 ضعیف متوسط خوب عالی عنوان و موضوعات ردیف

     اهمیت، اولویت و میزان اثربخشی مطالب نشریه حوزه انقالبی 1

     حجم، موجز و رسا بودن مباحث 2

     می ـ تخصصیروز بودن مقاالت علو به قوت 3

     های اجتماعی ـ سیاسیروز بودن تحلیلو به قوت 4

     آرایی و...(مناسب بودن وضعیت ظاهری )طرح جلد، صفحه 5

 کنيد؟يک. چه مباحثي را بيشتم مطالعه مي

صور  مکتوب دريافت و مطالعه کنيد يا ديجيتال و دو. شما دوست داريد، نشميه را به
  ديجيتال دريافت  مکتوب دريافت شد؟در فضاي مجازي با

 :اگم نظم توصيفي و تکميلي بماي ارتقاي ماهنامه حوزه انقالبي داريد، ارائه فمماييد سه.
 )نا  و نا  خانوادگي، مدارج علمي و شماره تلفن همماه(: در صور  تمايل: چهار.

 معاونت پژوهش

 حوزه علمیه قمو مدیران نخبگان  ،مرکز بسیج اساتید
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