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 مقدمه

خود را باا آن وصاف معرفای نماوده اسات،       میکی از اوصافی که قرآن کری

 است: «آفرینیبصیرت»

بلَُّاسذِ »  .«اسات ن یرت آفار یبصا ماردم   یبارا ن قارآن  یا ؛ اهذا بَصاذِرُ ل

 ۲(۱۳اثیه:ج)

کاه اهلیاتش را    این ویژگی به این معناست که قرآن کاریم بارای کساانی   

باردارد و باه   را تواند پرده بسیاری از مجهاوتت و ابهاماات   داشته باشند، می

نیاز دربااره ایان ویژگای      بسیاری از سؤاتت پاسخ دهد. امام امیرالماؤمنین 

 فرمایند:قرآن می

ونصب» بتلبُْا ل ُ ب ّلَله بل وسایله آن، بیناایی و   باه  هکا تاب خداسات  کاین ؛ َُهبکُتِص

 ۱«کنید.حقایق( پیدا می زدرک عمیقی )ا
                                                        

از آن در  معنای درکی است که با واقعیّت مطابقات دارد؛ و منواور  ، به«بصیرت»، جمع «بصائر»واژه . ۲
عالماه طباطباایی، سایدمحمد حساین؛     این آیه شریفه، آن چیزی است که مایه بصیرت بخشی است. )

 (۲۳۱، ص۲9؛ جالمیزان فی تفسیر القرآن

   ۲۶۶؛ خطبهنهج البالغه. ۱
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گری این ویژگی قارآن کاریم، عرصاه    های جلوهترین عرصهیکی از مهم

اش را «های سیاسیآگاهی»و « تقوای عملی»است. آنگاه که انسان، « سیاست»

اش «تیزبینای »و « بصایرت »با انس دائمی با ظاهر و مفاهیم قرآن عجین سازد، 

و در فضاای غباارآلود ناشای از    در مسائل سیاسی، دوچنادان خواهاد باود؛    

اجتمااعی، کاه از وقاوع آنهاا در نواام اساالمی       ا   های گوناگون سیاسیفتنه

 فرمود: پیامبر اکرمگریزی نیست، راه را گم نخواهد کرد؛ همچنانی که 

َصَّصذيْکلمْب» ْلَُّذُمبفص ب لَّسيْذُ ب لْظل ُِ ذ بکصُقطص ب لُْفتصنل َّصيْکلمل ْتبعص ؛ هرگااه  َُذِلْقلْ ننبفصُإذص ب لْتصبصسص

ک شما را فراگرفت، پس بر شماست یشب تارهای همچون پارهها فتنه

   ۲«د.یکه به قرآن پناه بر
هاای متعادد و   اش تاکنون، با فتنهگیریانقالب اسالمی ایران از ابتدای شکل

هاایی کاه هریاک باه تنهاایی، بارای       رو بوده اسات. فتناه  هبعضاً سهمگینی روب

کرد. اما در این میان، آنچاه کاه   الهی، کفایت میخاموش نمودن نور این انقالب 

ها بکاهاد، در درجاه اول الطااف و    های این فتنهبیش از همه توانست از آسیب

نویار اماامین   امدادهای دائمی خداوند و سپس مدیریت و راهباری الهای و بای   

 انقالب در طول این چهل سال بوده است.

هماواره در میاان ماردم،    های سیاسای کوچاک و بازر ،    ها و آزمایشفتنه

هاایی.  آورد و ریازش هایی پدید میخواصّ، نخبگان و مسئوتن جامعه، رویش

هاا  بخشاد و از میازان ریازش   هاا را تاداوم مای   آنچه که بیش از هماه رویاش  

کاهد، تقویت معرفت، شناخت و بصیرت در جامعاه اسات؛ و کادام منباع،     می

 ه تحقق این امر کمک نماید.کریم که بتواند بتر از قرآنتر و متقناصیل
                                                        

 3۱۱، ص۱؛ جالکافیکلینی، محمد بن یعقوب؛ . ۲
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کتابی که به پیشگاه مخاطبان ارجمند عرضه شده اسات، تاالش دارد تاا باا     

، بیات گیاری از سایره و روایاات اهال    محوریت برخی آیاات قارآن و بهاره   

، و همچنین باا اساتناد باه    نهج البالغهدر  بیانات امام امیرالمؤمنین خصوصبه

، العاالی( ای )مدّظلّهو حضرت امام خامنه فرمایشات و سیره حضرت امام خمینی

بخاش و   3سؤال و شبهه سیاسی روز جامعه پاسخ دهد. این سؤاتت در  ۶۳به 

منافقاان  »، «دشمن؛ مقاومت، صلح یا ساازش »اند: شدهبندی با این عناوین دسته

دولات  »و « های رهباری انقاالب  پیچیدگی»، «ها و فتنه گرانفتنه»، «و بیماردتن

 «.اللّهی جوان حزب

م از عالم فرزانه و فاضل، قارآن پاژوه و اساتاد    یداندر پایان بر خود تزم می

و همچناین   ۲سالم والمسلمین علی رهبار، اتالبالغه، جناب حجتبرجسته نهج

جناااب و  ۱دکتاار هااادی نصاایری  اتسااالم والمساالمین حجااتجناااب از 

نگاارش ایان   که در طول  ۶دکتر محمدجواد نوروزی والمسلمین اتسالمحجت

 یم.یم، سپاسگذاری نمایی ارزشمندشان بهره بردهادیدگاهکتاب از 

 یهاا دیادگاه همچنین مایاه بسای افتخاار اسات کاه خواننادگان محتارم،        

ی مختلااف ایاان کتاااب را از طریااق آدر  هااابخااش شااان پیرامااونارزشمند

www.firuzian62@gmail.com در میان بگذارند. ما، با 
 شبير فيروزيان
 عليرضا معاف

 9311 فروردين

                                                        

   عضو هیئت علمی گروه معارف دانشگاه صنعتی اصفهان. ۲
   ت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریمعضو هیئ. ۱
   عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی. ۶

http://www.firuzian62@gmail.com
http://www.firuzian62@gmail.com




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 اولفصل 

 مقاومت، صلح يا سازش ؛دشمن





 

 

 

 

 

 

 

 (1) هآي
 

ََُِّييَ  تاَلُوُُکْم ِى إِنَّام َينْهاُکُم اهلل يِ  َو َأْخَرُجُُکْم ِمْ    َنِ  ا اَدِّ

ََّ إِْخراجِ  دِياِرُکْم َو ظاَهُروا َنىل َُ ُهْم َو َمْ  َيَت ُْ ََّ َُ ُهْم ـُکْم َأْن َل

 َفأُوَئَِک ُهُم اَظَّاِلُُِنَ 

دارد که در یمباز یبا کسان یخداوند شما را فقط از دوست

رون یارتان بیو شما را از د ؛کار کردندین با شما پیامر د

رساندند؛ و  یاریگر یکدیبه رون راندنتان یب یاو بر ؛راندند

 نند.ستمکارا ، همانآنان .ها دوستی کنندکه با آن یکسان

 (۱ممتحنه: )
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 در اين بخش به اين سؤاالت پاسخ داده خواهد شد:

 اسالمي چيست؟ هاي دائمي دشمنان نظامجوييعلّت بهانه 

 ترين علّت دشمني جبهه استکبار با ايران چيست؟اصلي 

 اي ندارد؟چرا مذاکره با آمريکا فايده 

 ان بود و هم با آمريکا رابطه خوبي داشت؟توان هم مسلمآيا نمي 

        ايچ چرا برخي مشککالتمان بکا آمريککا و ،کرمچ هممکون مسکتله هسکته

کنيم تکا  اي و مستله حقوق بشرچ را حل نميمستله موشکيچ مسائل منطقه

 ديگر با ما دشمني نداشته باشند؟  

 دشامنان نواام  برای  فهیه شرین آیدر اهایی که قرآن کریم یکی از ویژگی

ن خادا  یت دین خدا و حاکمیآنان با د یت و دشمنی، ضدّشماردبرمی یاسالم

 .استدر جامعه 

ينُب»تعبیر  ضادّیت   کاه  دهاد در این آیه شریفه، نشان می «قِتصَّلوکلْمبُفىب لدِّ

با دین خدا و حاکمیت دین خدا در جامعه است و هر ناوع   دشمنان،اصلی 

ای فرعای و غیراصایل و   مطرح شاود، مسائله   از سوی آنان یت دیگریضدّ

 یت با دین خداست.  ای برای ضدّتنها بهانه

پیشارفت  »با دینی است که مردم را باه   ،دشمنی اصلی دشمنان نوام اسالمی

« اساتقالل »کند و ایان پیشارفت را در ساایه    دعوت می« توأمان مادی و معنوی

دینای   ؛نیسات « پیشرفت ناشی از وابستگی»وجه به دنبال هیچکند و بهطلب می

ناه   ،کناد دعوت مای برای حل مشکالت خود « جهاد»و « تالش»که مردم را به 

؛ دینی که ماردم را باه   «چشم امید داشتن به بیگانگان»و  «طلبیراحت»و « تنبلی»

؛ دینای کاه   «وابساتگی علمای  »ناه   ،کنددعوت می« تولید علم»و « علم آموزی»
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باا   ساازش »کناد، ناه   یدعاوت ما  « زیر بار زور و وابستگی نارفتن »مردم را به 

کند. و ایان  دشمن کسی است که با این دین علناً و عمالً مبارزه می«. زورگویان

 است.« اسالم ناب محمدی»و « اسالم انقالبی»دین، همان 

کاه   ین مؤلّفه اسالم ناب و انقالبا تریمهمو ترین ید گفت اصلیدرواقع با

اساتقالل هماه جانباه از    »اسات؛  « استقالل»زد، یانگبرمی مستکبران را یدشمن

از ای هیا در آخداوناد متعاال    «.همه جانبه به خادا  یوابستگ»و « دشمنان خدا

 د:یفرمامی قرآن

َّْاِبُإلى» بلصقصْدبأصْرسص بفصذُإذ بهلذْمبفصُ يقذُِنببوص ص و ب ّلَله َِبأصُنب ْعبلذدل بأصاذِهلْمبلذُِل  َص ذو ثصظل

ونصب  یما ) هکا فرساتادیم  را « صالح»، برادرشان «ثمود»؛ ما به سوى يصْختصُاظل

گفت(: خداى یگانه را بپرستید! امّاا ناگهاان آناان باه دو گاروه تقسایم       

 (۲3نمل: ) «پرداختند. یگر به دشمنیکدیه با کشدند 

تارین و  طبق بیان این آیه شریفه و بسیاری دیگر از آیات قرآن کریم، اصالی 

ت نفای عبودیّا  »و « عبودیّات خداوناد  »خالصه همه شاعارهای انبیاای الهای،    

و « خادا »، یعنای وابساتگی هماه جانباه باه      «عبودیّت خداوند» ۲بود.« طاغوت

؛ و این، شعاری است که طبق بیان این آیاه  «دشمنان خدا»استقالل همه جانبه از 

 «.فصُإذ بهلْمبفصُ يقُِنبيصْختصُاظلونصب»شود: موجب بروز دشمنی می« بالفاصله»شریفه، 

ه یا ن آیز در این« إذا»کند و می لهات عرب دتلت بر عدم فاصیدر ادب« فاء»

ان یا گر، طبق بیبه عبارت د ۱است.« ناگهان»معنای به و« هیّفجائ»فه، از نوع یشر
                                                        

؛ ۶۱و  ۱۶؛ مؤمناون:  ۶۳؛ نحل: 3۳،۳۲،9۲؛ هود: 3۱،۳3،3۶،93؛ اعراف: ۲۲7و  7۱؛ مائده: ۶۳. نساء: ۲

 .۶۳، ۲۳، ۶عنکبوت: 
   ۶7۱، ص۲3؛ جفی تفسیر القرآن المیزان. عالمه طباطبایی، سیدمحمدحسین؛ ۱
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هاای  ک ملّت در هماه عرصاه  ینکه یپس از ا« بالفاصله»فه، یه شرین آیق ایدق

اساتقالل از دشامنان   »و « عبودیّات خادا  »ی وحکومتی، شعار ، اجتماعیفکر

کاامالً   صاورت باه و « ناگهاان »عمل هم به آن ملتزم بود، را سرداد و در « خدا

یی کاه باه دنباال وابساتگی     دشمنان زورگو یاز سوها یل دشمنی، س«یعیطب»

 گردد.  می آغازهمه کشورها به خود هستند، 

« جزئای »و « مصاداقی »کنند مشکل دشمن با نوام اسالمی، برخی گمان می

باا  تصورشاان ایان اسات کاه      ل؛ و باه هماین دلیا   «کلّی»و « ایریشه»است نه 

شاود، دشامنی او   هایی که از طرف دشمن مطرح مای برطرف شدن برخی بهانه

نماید که مشاکل  در حالیکه قرآن کریم به ما گوشزد می !نیز برطرف خواهد شد

عبودیّات  »هماه را دعاوت باه    است کاه   دینیآنان با مسلمانان و نوام اسالمی، 

زماانی کاه    کناد و تاا  مای « دشامنان خادا  استقالل هماه جانباه از   »و « خداوند

تنهاا  ملتزم به این دین باشند، دشمنی آنان پابرجاسات. ایان دشامنان،     مسلمانان

ایدئولوژی خاود  از مردم و مسئوتن انقالبی، زمانی از ما راضی خواهند شد که 

دسات کشایده و در    اسات، « اسالم انقالبای »و « ناب محمدی اسالم»که همان 

، «وابساتگی فکاری  »؛ کاه ایان   ندبه آناان شاو   «وابسته»مالً کا شان مبانی فکری

 :خودبخود منجر به وابستگی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نیز خواهد شد

بلصْنبتصْ ضى» بالب لاساِرىبوص بوص َل و ب لْيصهل اْکص مْببعص بُمَّستصهل ِص تسىبتصتسُب یهاود و   ؛ هرگاز حص

 ناى کآنان پیروى از آیین تا دشمنان( از تو راضى نخواهند شد، ) نصارى

 ۲(۲۱۳: بقره) «.امل تسلیم آنها شوى(طور کبه و)
                                                        

اناد.  . رهبر معوم انقالب در موارد متعددی به دلیل واقعی دشمنی دشمنان نوام اسالمی اشاره فرموده۲
 ، در انتهای همین فصل مراجعه نمائید.  ۲نوشتبرای مطالعه بیانات ایشان به پی



 

 

 

 

 

 

 

 (2)آيه 
 

 إِْن ََتَْسْسُکْم َحَسنٌَة َلُسْؤُهْم َو إِْن ُلِصْبُکْم َسيَِّئٌة َيْفَرُحُا ِِبا

ُکْم َکْيُدُهْم َشْيئًا إِنَّ  وا َو َلتَُّقُا ال َيُُضُّ باِم اهللَ  َو إِْن َلْصِِبُ

يطٌ َيْعَمُوَُن    ُُمِ

کند و به شما برسد، دشمنان شما را ناراحت مىخیری اگر 

شوند. اگر حادثه ناگوارى براى شما رخ دهد، خوشحال مى

پیشه  «تقوا»و  بورزید« استقامت»)امّا( اگر )در برابر دشمنان( 

)چراکه(  ؛رساندزیانى به شما نمىاندک ، نیرنگشانکنید، 

 (۲۱۳:عمرانآل) احاطه دارد.دهند، خداوند به آنچه انجام مى
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 در اين بخش به اين سؤاالت پاسخ داده خواهد شد:

  بکا  « سکاش  »اسکت   « پيشکرفت »و موجک   « امنيّکت آفکرين  »کدام راهبرد

 دربرابر او؟« مقاومت»دشمنچ يا 

 ککرديمچ سکرعت   جاي مقاومت دربرابر آمريکاچ با او تعامل مکي آيا اگر به

 اين نبود؟   پيشرفتمان بيش اش

حالات متصاوّر    ۲ر نوع مواجهه هر نوام سیاسی با دشامنانش، بایش از   د

ساازش  »، «چاالش احمقاناه  »، [«مقاومت فعّاتناه »یا ] «چالش عاقالنه»نیست: 

در این میان، آنچاه از انباوه آیاات و روایاات و     «. نرمش قهرمانانه»و « ذلیالنه

دو روش شود، این اسات کاه اساالم،    به روشنی استنباط می بیتسیره اهل

نمایاد. روش اول را  را با قاطعیت رد مای « سازش ذلیالنه»و « چالش احمقانه»

 ۲«.ذلیالنه بودن»و روش دوم را به دلیل « احمقانه بودن»به دلیل 
نارمش  »در میان دو روش دیگرِ ماورد تيییاد اساالم و عقال، بایاد گفات       

شارایط  اسات کاه باه اقتضااء برخای      « تاکتیکی»و « مقطعی»، روشی «قهرمانانه
و یا به دلیل رعایات  « تجدید قوا»و یا « فریب دشمن»خاص سیاسی و به قصد 

دهاد و طایّ آن، از باروز برخای     تری که امام جامعه تشخیص مای مصالح مهم
   ۱گردد.شود، اجرا میتر به جامعه اسالمی جلوگیری میهای جدّیآسیب

                                                        

و بُإلصذىب»فرماید: می« سازش ذلیالنه». قرآن کریم در نهی مسلمانان از انتخاب راهبرد ۲ بتصذْدعل فصالبتصُهالذو بوص
کلْمبأصْعظذِلصکلمْب بلصْنبيصتُ ص َصکلْمبوص بمص ل ب ّلَله بوص ب ْْلصْعَّصْونص بأصنْتلمل َُّْمبوص ؛ هرگاز سسات نشاوید و دشامنان را باه صالح        لسس

که شما برترید و خداوند باا شماسات و چیازى از ثاواب اعمالتاان را      بار( دعوت نکنید درحالى)ذلّت
   (۶3)محمد: « کند.رگز کم نمىه
، مشااهده  «صالح اماام حسان   »و « صالح حدیبیاه  »توان در ماجرای . نمونه انجام این روش را می۱

ساازش  »ای از قرآن کریم، ضمن نهی مسلمانان از انتخاب راهبرد نمود. همچنین خداوند متعال در آیه
ن در برخای شارایط خااصّ را مجااز     دربرابار دشام  « عقب نشینی تااکتیکی »دربرابر دشمن، « ذلیالنه
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مه به برخای از  ، که در ادابیتامّا انبوه آیات قرآن و محکمات سیره اهل

یاا هماان   « چالش عاقالناه »دهند که راهبرد آنها اشاره خواهد شد، گواهی می

ماورد تيییاد اساالم اسات کاه در نهایات،       « دائمی»، راهبرد «مقاومت فعّاتنه»

 دارد.  های دشمن مصون میجامعه اسالمی را از گزند آسیب

دشامنان را   دربرابر که مقاومت یکسانر برخالف تصوّدر واقع باید گفت 

دانناد،  می ت کشوریبه خطر افتادن امنو  آنان یشتر از سویب یهاموجب فشار

ت یا باه هماراه رعا  « دشمندربرابر  مقاومت»، مورد بحث فهیه شریان آیطبق ب

 ناد و یوارد نما یبه جامعه اسالم یبیشود دشمنان نتوانند آسمی ، موجب«تقوا»

و در نقطه مقابل، اگار   ؛مفرما شوددر آن حک )در همه ابعاد(، «تیامن»درنتیجه 

با دشامن روی آورناد،   « سازش»جامعه اسالمی )اعمّ از مردم و مسئوتن(، به 

 های دشمن نیز در امان نخواهند بود.  از آسیب

در تبیین بیشتر مضمون این آیه شریفه باید گفت هدف دشمن از تالش بارای  

و « مطیع کاردن »وام اسالمی، ایجاد آسیب اقتصادی و فرهنگی و ایجاد ناامنی در ن

 دارد که: و او زمانی از این تالش خود دست برمی ۲آن است؛« وابسته ساختن»
                                                                                                             

لُِّهْمبيصب»شمارد: می ذْنبيلذوص بمص ب*بوص َِرص َْ ب ْْلص لُّوهلمل ْحفَِبفصالبتلوص و بزص بکصفص ل ب لسُاينص الو بُإذ بلصُقيتلمل بنمص ِب لسُاينص َلذ ص لبيِبأصيُّهص َل ب
ُِذاد ْومص

يِّزَ بُإلى تص ص بأصْوبمل َِبلُُقتِلد ف تص ص ِّ ببُإالسبمل بفصقصْدبَِءص ُاذي لبُفِصةد ب لْظص َُذِْ ص ب بوص ذاسمل هص ْأو  لبجص بمص بوص
ُ ب ّلَله بُمنص بد ؛ اى کساانى کاه   َُغصضص

شوید باه آنهاا پشات نکنیاد. ه و هار       روروبهاید هنگامى که با انبوه کافران در میدان نبرد ایمان آورده
جادد  گیری از میدان براى حمله مکه هدفش کنارهمگر درصورتى -کس در آن هنگام به آنها پشت کند

)چناین کساى( گرفتاار غضاب پروردگاار       -و یا به قصد پیوستن به گروهى )از مجاهدان( بوده باشاد 
   (۲3-۲۳)انفال: « خواهد شد و ماواى او جهنم و چه بد جایگاهى است.

بلصذْنبتصْ ضذى»فرماید: . خداوند در آیه شریفه دیگری از قرآن کریم می۲ بالب لاساذِرىبوص بوص َل ذو ب لْيصهل اْذکص بعص
مْبحصب بُمَّستصهل ِص تبعیّات  از آیاین آناان   تاا  )دشمنان( از تو راضى نخواهناد شاد،    یهود و نصارى ؛ هرگزتسىبتصتسُب

و در آیاه دیگاری از قاول دشامنان اساالم       (۲۱۳: )بقاره « .طور کامل تسلیم آنهاا شاوى(  به و) نمایی
 



 (سؤال و شبهه سياسي 03هاي قرآني به پاسخي )اسسي آيه سي

 

22 

 خود سازد.  « عیمط»را  یا به هدف خود برسد و نوام اسالمی. ۲

 جه است.  ینتبی شود و احسا  کند تالشش« و یمي»ا ی. ۱

ورزد و  یداریا اپهایش بخواهد بر آرمان یط، اگر نوام اسالمین شرایدر ا

ن یا جاز ا  یعتااً راها  یع او نسازد، طبیرد و خود را مطیدشمن را نپذ ییزورگو

باه نواام    یب رساان یبا دشمن مواجه شود که او را از آسا ای گونهبه ندارد که

هماراه   یبارا هاایش  جه برساند که تالشین نتیکرده و به ا« و یمي»، یاسالم

دربرابار   مقاومات »دف، جاز باا   ن هیو ا فایده است؛ساختن نوام اسالمی بی

   ۲د.یجه نخواهد رسی، به نت«دشمن

کاامالً   ی، راهبارد «فعاتناه  مقاومات »راهبارد  به همین دلیل بایاد گفات   

ن راهبرد، هرچند ممکان اسات در کوتااه مادت     یاست؛ و عمل به ا« یمنطق»
                                                                                                             

َلو »فرماید: می الو ب تسُب بنمص و بلَُّسُاينص بکصفص ل بقِلصب لسُاينص بُيَّصاِبوص اند، به کساانى کاه ایماان    ؛ و کسانى که کافر شدهسص

 (۲۱)عنکبوت: « از راه و روش ما پیروى کنید.»گویند: اند مىآورده

ورزى ى جهاان اباراز طماع   ها نسبت به هماه آمریکائى»فرمایند: در تبیین این منطق میرهبرانقالب  .۲

شوند. گویاا مناافع آنهاا بار     ه خطر افتاده است، وارد مىجا بکنند و با این بهانه که منافع ما در فالنمى

هاا تارجیح دارد. خاوب، در مقابال ایان زورگاویی و       ى دنیا ترجیح دارد؛ بار مناافع ملات   منافع همه

ناشناسى چه جور باید برخورد کرد؟ دو جور برخاورد وجاود دارد:   نشنوى و حقکلفتى و حرفگردن

در مقابال زورگویاان جهاان،    « تسالیم »اسات.   «مقاومات »است؛ یک برخاورد،  « تسلیم»یک برخورد، 

فکاران  ها، تسلیم سیاسایون عاالم، تسالیم روشان    کند. تسلیم ملتمى« تشویق»زورگو را به زورگویی 

است؛ مشاوق آنهاا در    هاى استکبار جهانى، مشوق آنها در پیشرفتجوامع مختلف در مقابل زورگویی

اسات. اگار    «مقاومات »ماناد و آن  اه حقیقى بیشتر باقى نمىها یک رزورگویی بیشتر است. براى ملت

را از سر خاود کام کناد، بایاد در      -و امروز شرّ آمریکا -خواهد شرّ زورگویی زورگویانیک ملتى مى

؛ مراسم ناوزدهمین ساالگرد   ۲۶97/ ۳۶/ ۲۲« )مقابل زورگویی آمریکا با قدرت و صالبت تمام بایستد.

   (ارتحال حضرت امام خمینى
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و « تیا امن»د، در بلند مادّت،  یامّا بدون ترد ۲به همراه داشته باشد،هایی یسخت

ق آن( را در جامعاه حااکم خواهاد    یدر همه ابعاد و با همه مصاد) «شرفتیپ»

هاا  یو جواماع، در ساخت  ها است که اگر انسان ین همان وعده الهینمود؛ و ا

 است: یآنان قطع« شیگشا»داشته باشند، « توکّل»و « تقوا»، «صبر»

ب» قْهل بيصْ زل َِب*بوص ج ْخ ص بمص َصْ بلصهل بيصْج ص ْنبيصتسُقب ّلَله بمص ذْنبوص بمص بوص بالبيصْ تصُسذبل يْذ ل ُمذْنبحص

ْسبلهلب بحص وص بفصهل ُ َّصىب ّلَله کسْ بعص ناد خداوناد   کس تقواى الهاى پیشاه   ک؛ و هر يصتصوص

ه کا خروج او از تنگناها قرار خواهد داد ه و او را از جاایى   یبرا یراه

ناد، خداوناد   کل کا س بر خداوند توکدهد، و هرگمان ندارد روزى مى

 (۱-۶الق: ط) «است. یاو کاف یبرا

ک جامعاه در راه  یا  «اساتقامت »جاه  ینتفه، یه شریک آیدر  خداوند متعال

   ۱:داندمی در آن جامعه« اندوه»و  «تر »ن رفتن یاز ب، را خدا

نلذونصب» بالبهلذْمبيصْ زص َّصذيُْهْمبوص بعص  ٌ ذْو و بفصالباص ب ْستصقِمل بثلمس ل ب ّلَله َُّاِص بقِللو برص ب لسُاينص ؛ ُإنس

ردناد، ناه   کردگار ما اللَّه اسات، ساپس اساتقامت    ه گفتند: پروکسانى ک

                                                        

ماردم و  « توکّال »و « تالش»نیز، هم با « مقاومت»های کوتاه مدّت ناشی از . البته باید گفت تحمل سختی۲

اش را داده است )که در ادامه به وعده« استقامت کنندگان»که خداوند به « امدادهای غیبی»مسئوتن و هم با 

باا  « هماراه »قرآن کاریم، آساانی را   در خداوند متعال  همچنانیکه آنها اشاره خواهد شد(، آسان خواهد شد.

َلْسُ بيلْس  َب»سختی عنوان فرموده است:  ب لْ ِص بمص َلْسُ بيلْس  َب*بُإنس ب لْ ِص بمص ؛ مسلماً همراه با سختى، آسانى است ه فصُإنس

بيصب»فرماید: ای دیگر می( و در آیه3-۳)انشراح: « و مسلماً همراه با سختى، آسانى است. ص ْنبيصتسُقب ّلَله بمص بوص َصْ بلصذهل ْج
 (۲)طالق: « سازد.؛ و هرکس تقواى الهى پیشه کند، خداوند کار را بر او آسان مىُمْنبأصْمُ ُ بيلْس  َب

انساان،   جانی، اقتصادی و فرهنگی اسات. « احسا  ناامنیِ»یا « ناامنی»، نتیجه «اندوه»و  «تر ». در واقع ۱

بیاباد یاا حاس نمایاد،     « نااامنی »و « طار خ»زمانیکه جانش، معیشتش و هر نعمت دیگاری را در معار    

 به سراغش خواهد آمد.« اندوه»و « تر »
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   ۲(۲۶: احقاف) «شوند.ترسى براى آنان است و نه اندوهگین مى

 :  ندیفرمای مینوران یتیروادر ز ین نیرالمؤمنیامام ام

ة» ب إُلسُتقِمص ةبلصُزمص المص ب لسس َّصبص نبطص خواهاد  مای  ( کاه یا ملتیفرد ) ؛ هرکسمص

   ۶و۱«د استقامت ورزد.ید(، بات داشته باشیامنو) سالم بماند
                                                        

دهاد کاه نتیجاه مقاومات ماردم جامعاه دربرابار        . همچنین در آیات مشابه دیگری، خداوند وعاده مای  ۲
در دنیا، و ورود باه بهشات در   « دوری از اندوه»و « امنیت»های دشمنان، حاکم شدن ها و کارشکنیسختی

نلذ» آخرت است: بالبتصْ زص بأصالسبتصخذِفلو بوص الرُکصذةل ب لْظص َّصذيُْهمل للبعص و بتصتصاصذزس ب ْستصقِمل بثلمس ل ب ّلَله َُّاِص ِللو برص بق ب لسُاينص و بُإنس بأصَُْشذ ل و بوص
بلصب ُةبوص بُفىب ْْلُا ص بوص نِْي ُةب لدُّ ِي کلْمبُفىب لْ ص ؤل بأصْولُِي ب*بنصْ نل ونص دل اسُةب لستُىبکلاْتلْمبتلوعص ِلْجص بَُ ذکلْمبوص کلذْمبُفيهذِبمذِبتصْشذتصُهىبأصنْفلسل

ونصب عل ؛ کسانى که گفتند پروردگار ما خداوند یگانه است سپس استقامت کردند، فرشاتگان بار   لصکلْمبُفيهِبمِبتصدس
شوند که نترسید و غمگین مباشید، و بشارت باد بر شما به آن بهشتى که باه شاما وعاده داده    آنها نازل مى

و مددکاران شما در زندگى دنیا و در آخرت هستیم و باراى شاما هرچاه بخواهیاد      شده است. ه ما یاران
   (۶۳-۶۱)فصلت: « شود.در بهشت فراهم است و هرچه طلب کنید به شما داده مى

؛ همچناین آن حضارت،   ۱99؛ صتصنیف غررالحکم و دررالکلام . تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد؛ ۱
ذالمصة» فرمایناد: در روایات مشابه دیگری می ُمب لسس ذدص ةبلصذمبيَص ب إلسذتُقِمص ذنبلصذُزمص ؛ هارکس ایساتادگی ورزد،   مص

 )همان( «سالمتی )امنیت( را از دست ندهد.
 ۲۳های متعادد  است که تجربه« عقالنی»ای کامالً مقاومت، گزاره« پیشرفت زاییِ»و « امنیت آفرینی. »۶

وایی را بارهاا و بارهاا اثباات نماوده     ساله در جمهوری اسالمی، صحت این گزاره عقالنی، قرآنی و ر
مقاومات  »و « تاالش »هاای اقتصاادی، علمای و صانعتی کشاور باا       است؛ چراکه بسیاری از پیشرفت

هاای اقتصاادی،   جوانان انقالبی و دقیقاً در زمانی به دست آمد کاه ایاران اساالمی در تحاریم    « فعّاتنه
 علمی و صنعتی دشمنان قرار داشت.  

جناگ باا   »و تجرباه  « جنگ تحمیلای »ها در عرصه نوامی، تجربه این تجربهترین همچنین از مهم
بود که مقاومت ملّت ایران دربرابر دشمنان، امنیّتی کام نویار بارای کشاور ایجااد نماود. ایان        « داعش

نیز قابل تجربه است؛ همانگونه که برخی کشورهایی کاه اماروزه   « جنگ اقتصادی»گزاره، امروزه و در 
شاوند )همچاون ژاپان، چاین، آلماان،      اقتصادی، کشورهایی پیشرفته محساوب مای  از نور صنعتی و 

توانستند باه پیشارفت برساند. )بارای مطالعاه      « مقاومت اقتصادی»روسیه و ...(، پس از طی یک دوره 
اقتصااد مقااومتی   بیشتر درباره چگونگی پیشرفت اقتصادی این کشورها، ر.ک: مؤمنی، حانیه ساادات؛  

 ش.(۲۶۱9، ۶؛ تهران، سدید، چه )با تيکید بر تولید ملّی(در کشورهای پیشرفت
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م، بارها و بارها باه مسالمانان وعاده    یدر قرآن کرخداوند متعال  نیهمچن

ز باه  یا ن« یبیغ یامدادها»، «دشمناندربرابر  مقاومت»داده است که در صورت 

ه یا ک آیا روز خواهاد کارد. در   یکمک آنان خواهد آمد و آنان را بر دشمنان پ

 د:یفرمامی فهیشر

ذُةبُإْنببَصَّى» ْظسص َُخص َُّکلذْمب کلْمبرص َْ بيصْأتلوکلْمبُمْنبفصْوُرُهْمبها بيلْظُد بتصتسقلو بوص و بوص تصْابُ ل

ُمينصب وِّ سص الُرکصُةبمل ب لْظص بُمنص ٌد نیاد و  کپیشه « تقوا»و « استقامت»؛ آرى! اگر نال

دشمن هم اکنون به سراغ شما بیاید، خداوند شما را با پنج هزار فرشاته  

 (۲۱3: عمرانآل) «دارند، مدد خواهد داد. هاى مخصوصىه نشانهک

 د:  یفرمامی ،ییایمتفاوت از محاسبات دنای گر و محاسبهیدای هیو در آ

بيصغَُّْبلذو ب» بُإْنبيصکلْنبُماْکلْمبُمِرصة  بيصغَُّْبلو بُمِرصتصيُْنبوص ونص بلَُِ ل ونص ُإْنبيصکلْنبُماْکلْمبُعْش ل

نسهلب َُأص و ب بکصفص ل ب لسُاينص َِبُمنص لْف ونصبأص بالبيصْفقصهل هرگاه بیست نفار باا اساتقامت    ؛ ْمبقصْوم 

نناد و اگار صاد نفار     کغلبه مىاز دشمن بر دویست نفر  ،از شما باشند

آنهاا  چراکه  ؛گردندافر شدند پیروز مىکه کسانى کباشند، بر هزار نفر از 

 (۳3انفال: ) «فهمند!ه نمىکگروهى هستند 

 هاای نعمات دهد کاه بار   می وعده کنندگانگر، به استقامتیدای هیو در آ

 ا، خواهد افزود:  ین دنیشان در همیو معنو یمادّ

قَِب» صْسقصيْاِهلْمبمَِءبغصدص ُ يقصُةبْلص َّصىب لطس و بعص بأصْنبلصُوب ْستصقِمل  جنّ] آنها اگر هکاین ؛ ووص

 سیرابشااان فااراوان آب بااا ورزنااد، اسااتقامت( خاادا) راه در[ انااس و

 ۲(۲۳جن: ) «!نیمکمى
                                                        

قَِب». تعبیر ۲ « فراوانای نعمات  »و « توساعه در رزق »)آب فراوان( در این آیاه شاریفه، کنایاه از    « مَِءبغصدص

 (.  ۲۳، ص۱۳؛ جالمیزان فی تفسیر القرآناست )ر.ک: عالمه طباطبایی، سیدمحمدحسین؛ 
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در نقطه مقابل باید گفت برخالف تصور برخی افراد، ساازش باا    همچنین،

« امنیات »و « پیشارفت »دشمن، وابستگی به او و اطاعت از اوامر او، نه تنهاا باه   

جامعه نخواهد انجامیاد، بلکاه از میازان آن خواهاد کاسات و جامعاه و نواام        

م دلیل ایان مسائله ایان اسات کاه نواا       ۲اسالمی را آسیب پذیرتر خواهد نمود.

بار هماه   « برتری»اسالمی و ملتهای مسلمان با دشمنی مواجه هستند که سودای 

بار  « سالطه »همه ملّتها و جوامع باه خاود و   « وابستگی»عالم را دارد و به دنبال 

 اش،آنهاست؛ چنین دشمنی هیچگاه اجاازه نخواهاد داد جواماع تحات سالطه     

که خود تمایل داشاته  ای مستقالنه و تا هرمیزانی که خود بخواهند، در هرعرصه

« پیشارفت »اناد، باه   باشند و با هر روش و ایدئولوژی که خود انتخااب نماوده  

پیشارفت را نیاز او تعیاین    « تئاوری »و « روش»، «عرصاه »، «میزان»برسند؛ بلکه 

دشمنان برتری طلاب، نسابت باه    « سلطه خواهی»خواهد نمود. عالوه بر اینکه 
                                                                                                             

مقاومات دربرابار   »سیاسی را  -در زندگی اجتماعی« تقوا»ق ترین مصادیهمچنین اگر یکی از مهم

گونه نیز هست، آنگاه آیه مورد اشااره، هام مضامون باا ایان آیاه شاریفه        بدانیم، که این« دشمنان خدا

ب لْقل ى»خواهد بود:  بأصهْ ص بلصْوبأصنس ب ْْلصببوص ذظُِءبوص ب لسس بُمذنص کِتد َّصيُْهْمبَص ص ب تسقصْو بلصفصتصْ اِبعص الو بوص ُْبنمص ؛ و اگار مردماى   ْر

کنند، ایمان بیاورند و تقوى پیشه کنناد برکاات آسامان و زماین را     ها زندگى میکه در شهرها و آبادی

 (۱۳)اعراف: « گشائیم.بر آنها مى

، درجات و مراتبی دارد، باه هار   «صبر»و « مقاومت»ازآنجاکه  تذکر این نکته نیز ضروری است که

، «امنیات »نمایناد، از مواهاب آن همچاون    « استقامت»ه دربرابر دشمن میزان که مردم و مسئوتن جامع

 بهره خواهند برد.« های دنیویافزایش نعمت»و « پیشرفت»، «آرامش روانی»

دهاد کاه   ای که در ابتدای این بحث به آن اشاره شد، نیز بر این مطلب گواهی مای آیه« مفهوم مخالف». 1

کلْمب»نمایاد:  انی او را هموارتر میعدم مقاومت دربرابر دشمن، راه آسیب رس ذ ُّ بتصتسقلذو بالبيصضل و بوص بُإْنبتصْاذبُ ل وص
ُ يط ب بمل َّلونص َْظص بَُظِبيص ص ب ّلَله َِبُإنس يِْ هلْمبشص پیشاه کنیاد،    «تقاوا »و  بورزیاد « اساتقامت »؛ اگار )در برابار دشامنان(    کصيْدل

 (۲۱۳)آل عمران: .« رساندزیانى به شما نمىاندک ، نیرنگشان
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ای که اگر آنان به دلیال  گونهد بود؛ بهجوامع مسلمان، بیش از سایر جوامع خواه

هاای مساالمان تساالّط یابناد، بااه طاارز   ساازش زمامااداران اساالمی، باار ملّاات  

تری از پیشرفت آنان جلوگیری خواهند نمود؛ و این نیست جز باه  گیرانهسخت

هاای  های مسلمان؛ دینی کاه مملاوّ از آماوزه   توسط ملت« اسالم»دلیل پذیرش 

اسات و دشامنان   « طلبای نفی برتاری »و « یام بر علیه ظلمق»، «استقالل خواهانه»

   ۲کنند.شدت احسا  خطر میهای برانگیزاننده، بهاسالم از این آموزه
                                                        

هاای ظااهری در برخای منااطق     های سربه فلاک کشایده و زیباایی   ن است برخی با مشاهده برج. ممک۲

تر از ایران اساالمی قلماداد نمایناد؛    خاصّ برخی کشورهای بواهر مسلمان منطقه، آنها را کشوری پیشرفته

« یتئاور »و « روش»، «عرصاه »، «میازان »ای اسات کاه اوتً   ، جامعاه «جامعاه پیشارفته واقعای   »که درحالی

ااً    « بااهم »در آن، « ماادی و معناوی  »های پیشرفت پیشرفتش را خود تعیین نماید؛ و ثانیاً اتفااق بیفتاد؛ و ثاًل

ای کاه از پیشارفت معناوی و    مند شوند. بناابراین، جامعاه  از مواهب آن بهره« عادتنه»صورت همه مردم به

اش باه دسات بیگانگاان    ی و ساطحی های مادی و بعضاً ظااهر بهره باشد، و یا افسار پیشرفتفرهنگی بی

مناد شاوند و ایان اجاازه تنهاا باه       صورت عادتنه نتوانند از مواهب پیشرفت بهاره باشد، و یا همه مردم به

ای، بخش اندکی از مردم آن جامعه )که همان صاحبان قدرت و ثروت هساتند( داده شاود، چناین جامعاه    

شاود:  ای محساوب نمای  اسالم، جامعه پیشارفته های عالم است که در منطق همان جامعه مطلوب فرعون

ُشيددب» بَُ ص ْونص بُفْ عص بمِبأصْم ل بوص ْونص بُفْ عص َلو بأصْم ص ِتسبص ؛ پس، از امر )گفتار، عمل و دستورات حکومتی( فرعاون پیاروی   فص

 (۱7)هود: « دهنده )انسان ها( نیست.نمودند و امر فرعون رشد

اتفااق افتااده باشاد،    « هاای ظااهری  پیشرفت»هم  واقعیّت این است که در چنین کشورهایی، اگر

 هایی است که:  پیشرفت

وابساتگی  »خودشان نبوده، بلکه کامالً ناشای از  « تالش»و ناشی از « درون زا»، «خودجوش»الف. 

ای هساتند  «گاوشایرده »های سلطه گر، باه مًاباه   بوده است. چنین کشورهایی برای دولت« به بیگانگان

از قوانین نوام سلطه تخطی نمایند، در اندک زمانی همه دساتاوردهای توخاالی    که اگر بخواهند اندکی

گار ناازی   هاای سالطه  گونه ایست که اگر دولات شان را از دست خواهند داد؛ در واقع، شرایط آنان به

 !  هاقالبکنند، از هم فرو ریزند 
شامنان، باا تاوان،    ها از سوی دپیشرفت واقعی آن است که یک ملّت، با وجود شدیدترین تحریم
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اراده، تالش و اعتماد به نفس خود و با توکل برخدا، و نه تکیه بر بیگانگان و دشمنان خادا، بتواناد در   
هاای نخساتین دنیاا قارار گیارد؛      ای، هوافضا، سلّولهای بنیادین، پزشکی و غیاره، در رده صنعت هسته

فرمایناد:  نقاالب در هماین زمیناه مای    همچنانیکه ایران اسالمی توانست به آن دست یابد. رهبر معوم ا
ایان  « پیشارفت صاورى  »اسات.  « پیشرفت حقیقاى »نیست، « پیشرفت صورى»، «پیشرفت»مراد ما از »

وبرقاى بادهیم؛ ایان    است که یک رونق ظاهرى به اقتصاد بدهیم، یک مقدارى جنس وارد کنیم و زرق
العجالاه ماردم را یاک مقادارى     اى ندارد؛ این ممکن است علاى ؛ این فایده«پیشرفت صورى»شود می

باشاد  « عمیق»باشد، « حقیقى»خشنود کند، امّا در نهایت به ضرر کشور تمام خواهد شد. پیشرفت باید 
؛ پیشارفت واقعاى ایان    «پیشارفت »شود باشد؛ این می« هاى محکم داخلىها و استوانهپایه»و متّکى به 

 [حاجی زاده، فرمانده نیاروی هوافضاای ساپاه    سردار] است. دیروز شنیدم که این فرمانده محترم سپاه
کرده، گفته است که اگر تماام اطاراف   ها و مانند اینها صحبت میکه در تلویزیون راجع به این موشک
چیزى خارج نشود، ماا در سااخت ایان    چیزى وارد نشود و هیچکشور ما را هم حصار بکشند که هیچ

جورى بایستى حرکت بکنیاد کاه اگرچنانچاه    «. فتپیشر»شویم؛ این یعنى ها دچار مشکل نمیموشک
[ آن دشمن احسا  کناد  تحریم هم بکنند و فشار هم وارد بیاورند، پیشرفت شما متوقّف نشود؛ ]بلکه

ماان  انجام بگیرد، باید خصوصایّات انقالباى  « پیشرفت حقیقى»که نیاز دارد بیاید جلو. اگر بخواهیم این 
مان را حفظ کنیم، هضام نشاویم،   فظ کنیم، عزّت و هویّت ملّىمان را حرا حفظ کنیم، حرکت جهادى

ى خطرناک فرهنگى و اقتصادى جهانى هضم نشویم؛ اگار اینهاا را رعایات بکنایم، ایان      و در هاضمه
   ؛ دیدار با رئیس و اعضاى مجلس خبرگان رهبرى(۲۶۱۲/ ۲۱/ ۱۳« )درست خواهد شد.
هاای اصالی   میتی نداشته و اصوتً آن را جزء مؤلّفهمردم، اه« ارتقاء معنوی»و « دین»ب. برای آنان 

مردمشاان  « سقوط معنوی»کنند؛ بلکه برعکس، برای ای نمیپیشرفت محسوب نکرده و برای آن هزینه
ذْمب»خود نگاه دارند: « مطیع»و « سبک مغز»کنند تا بتوانند آنان را هزینه می و لبُإنسهل بفصأصطذِعل ذهل بقصْومص َّس ْسذتصخص فِص
َِبفُِسُقينکِنلو بقصوْب  ؛ پس فرعون قومش را سبک مغز سااخت، در نتیجاه آناان هام از او فرماان بردناد،      م
 (3۲)زخرف: « آنان مردمى فاسق و گناهکار بودند.چراکه 

پیشارفت  »در منطاق اساالم،   « نقطاه نهاایی پیشارفت   »و « پیشرفت اصالی »این درحالی است که 
علمی، صانعتی، اقتصاادی و ..( بایاد در ذیال     است و سایر اقسام پیشرفت )همچون پیشرفت « معنوی

 آن و در ارتباط با آن تعریف شوند.
در این کشورها، نه برای همه مردم، بلکه برای بخاش کاوچکی از آناان    « های مادّیپیشرفت»ج. 

اناد(، اتّفااق افتااده اسات؛ و اکًار      )که عمدتاً وابستگان به پادشاهان و درباریان و صاحبان قدرت بوده
شود، با مشاکالت عدیاده معیشاتی    های نوام سلطه سخنی از آنان گفته نمیدر رسانه« عمداً»ه مردم، ک

 و اجتماعی مواجهند.
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اطاعاات از »و « سااازش بااا دشاامنان » یجااه قهااریط، نتین شاارایاادر ا

خواهاد باود، ناه    « خساارت »و « پسارفت »، «عقبگرد»، «آنانهای دستورالعمل

 م به مسلمانان است که فرمود:یشدار قرآن کرن، همان هیو ا ۲؛«شرفتیپ»

َّى» وکلْمبعص َُّ و بيص ل بکصفص ل َلو ب لسُاينص الو بُإْنبتلُطي بنمص ِب لسُاينص يُّهص َُکلْمبفصتصاْقصَُّبلذو ببيِبأص أصْعقِ

اناد  افر شاده کا ه کسانى کاید اگر از ه ایمان آوردهکسانى ک؛ اى اُِسُ ينصب

ار خواهید کدانند و سرانجام زیانگرنید، شما را به عقب باز مىکاطاعت 

 ۱(۲۲۱: عمرانآل) «شد.
                                                        

نماود و  « سازش». رهبرمعوم انقالب در پاسخ به این سؤال که چرا نباید با دشمن مستکبر و زورگو ۲
فرمایناد؛  را بیاان مای   اینکه آیا سازش با دشمن مشکالت کشور را حل خواهد نمود، دتیال متعاددی  

دتیلی کامالً منطقی که برخی مسئوتنی که گرایش به سازش و مذاکره با آمریکا داشتند، دربرابار ایان   
اند از دوساتانی کاه از روی عقیاده و    با بنده زیاد صحبت شده و افرادی بوده»دتیل، پاسخی نداشتند: 

]امّاا[ بعاد    ؛نشساتیم و صاحبت کاردیم   ها الدر طول این س ؛شودکردند که این کار میعالقه فکر می
کاه   -گیار [ در غیااب و در جلساات رسامیِ تصامیم    نه پیش مان، ]بلکاه   -خود آنها اعتراف کردند 
کانم  گویند؛ استدتلی که بنده در این زمیناه مای  کند جواب ندارد؛ راست هم میاستدتلی که فالنی می

 ام(؛ دیدار با مسئوتن نو۱3/۶/۲۶۱3« )جواب ندارد.

هاای  (، باه برخای از دتیال ماورد اشااره ایشاان در ساخنرانی       ۱نوشات در انتهای این فصل )پی

 مختلف، اشاره شده است.

ای کاه هماواره از عنایاات الهای برخاوردار      برای جامعه« کفر نعمت». همچنین اگر یکی از مصادیق ۱

گونه نیاز هسات، آنگااه بایاد     نبدانیم، که ای« سازش با دشمنان خدا»بوده است را روی آوردن آنان به 

گفت آنان، مطابق سنت الهی، دیر یا زود، به هر میزانی که کفر نعمت کارده باشاند، باه هماان میازان،      

غصذد َب»را خواهند چشید: « تر »و « فقر»طعم  ُِاسذَةبيصْأتُيهذِبُرْزقلهذِبرص ْطظص ثصاَلبقصْ يصَةبکِنصْتبنُماصَةبمل بمص ل ب ّلَله بص بضص ص وص
بمصب َلونصبُمْنبکل ِّ بَُظِبکِنلو بيصْاذاص

ٌُ ْو ب لْخص وُعبوص ب لْجل بلُبِ ص ل ِب ّلَله بفصأصذ قصهص ُ َلُمب ّلَله نْ ْتبَُأص بفصکصفص ص ؛ خداوناد )باراى آنهاا    کِند

کنند( مًلى زده است: منطقه آبادى را کاه امان و آرام و مطمائن باوده، و هماواره      که کفران نعمت مى

خااطر  ده، امّا نعمت خدا را کفران نمودناد، و خداوناد باه   رسیطور وافر از هر مکانى فرا مىروزیش به

   (۲۲۱)نحل: « را در اندامشان پوشانید.« تر »و « گرسنگى»دادند لبا  انجام مى اعمالى که
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و « جهااد »به مردمای کاه    دقیقاً به همین دلیل است که امام امیرالمؤمنین

دهد که سارانجام خاوار   دربرابر دشمنان را ترک نمایند، هشدار می« مقاومت»

ه، و ذلیل شده، انواع بالها به آنان هجوم آورده، عقل و فهم شاان تبااه گردیاد   

 شوند:حق آنان پایمال شده و مورد ظلم واقع می

ذغصُِرب» َُِلاس ب يِّذ ص َل ب بوص ءل ب لْبصالص ُظَّصهل بشص لبوص ب لاُّ بثصْوبص ل ب ّلَله هل لْبصسص بأص اْهل غْبصَةبعص برص کصهل ْنبتص ص فصظص

ب  ُِ بَُتصْضُيي بُماْهل قُّ ب لْ ص ي ص َُ بأل ُِببوص ْسهص َُِإْلُ َّصىبقصَّْبُُهب بعص ُ بص بضل ُةبوص ِءص ب لْقصظص بوص بوص َُ ذِ لُْجهص

ب َّص ب لاساص ِص ُا بمل بوص ْسَّص ب لْخص دربرابار   و مقاومات( ) ه از جهااد کا مردماى   ؛ُسيمص

پوشااند و باال   ت بر تن آنها مىخداوند لبا  ذلّ، روى برگردانند دشمن

شاان تبااه   عقال و فهام   ؛شاوند حقیر و ذلیل مى ؛آوردبه آنان هجوم مى

هااى  و نشاانه  ؛شودمى تضییع جهاد حق آنها پایمالخاطر به و ؛گرددمى

   ۲«شوند.و از عدالت محروم مى ؛گرددار مىکذلت در آنها آش

« جیتارو » ی، عمدتاً توسط کسان«سازش با دشمن»نکه، نسخه ینکته آخر ا

و  «طلبای راحات »، «تر »همچون « یامرا  قلب»شود که دچار می «عمل»و 

 هستند:  « یتنبل»

بفُب» ىب لسُاينص بنصْخشذىقلَّلوَُُهْمبمصبىبفصتص ص بُفيُهْمبيصقلوللذونص ونص بيلسُِرعل  ْ أصْنبتلُاذيبصاِبب ص

ة ب دوساتى و  ) ه در دلهایشاان بیماارى اسات در   کافرادى را  ینیبمی ؛َ رُ ص

گویناد  گیرناد، و ماى  دیگر پیشاى ماى  کا دشمنان( بر ی) سازش با( آنان

 ۱(3۱مائده: ) «اى براى ما اتفاق بیفتد.ترسیم حادثهمى
                                                        

 .۱7؛ خطبه نهج البالغه. ۲
غالبااً بعضاى در میاان    »فرمایناد:  . رهبرمعوم انقالب در بیاناتی ضمن استناد به همین آیه شریفه مای ۱

کنناد و آن  هاى ما و از خودِ ما، به پیروى از دشمن، ما را به رها کردن اصولمان توصایه ماى  دِ ملتخو
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آناان   -«خیانات »و « طماع »یاا  « غفلات » -ى آناان هرچاه باشاد   نامند! انگیزهمى« تدبیر»و « تاکتیک»را 

بيلسذُِرعلب»مصداق این کالم خداوندند:   ْ بُفىبقلَّلوَُُهْمبمص ص ىب لسُاينص بنصْخشذىفصتص ص بُفذيُهْمبيصقلوللذونص أصْنبتلُاذيبصاِببونص

َّى و بعص بُمْنبُعاُْدُ بفصيلْابُ ل بَُِلْفصتُْحبأصْوبأصْم د بأصْنبيصْأتُىص ل ىب ّلَله َصسص بفص ة  ُمينصببَ رُ ص َُ و بُفىبأصنْفلُسُهْمبنذِ ؛ پاس کساانى   مِبأصسص ُّ

گیرناد، و  کادیگر پیشاى ماى   بینى که در )دوساتى باا آناان(، بار ی    را که در دلهایشان بیمارى است مى

شااید خداوناد   « اى براى ما اتفاق بیفتد )و نیاز به کمک آنها داشاته باشایم!(  ترسیم حادثهمى»گویند: مى

پیروزى یا حادثه دیگرى از سوى خود )به نفع مسلمانان( پیش بیااورد؛ و ایان دساته، از آنچاه در دل     

برناد. آمریکاا و   کمک به دشمن هایچ ساودى نماى    آنان از (3۱)مائده: « پنهان داشتند، پشیمان گردند!

کنناد و چاون تااریخ مصارف     شادگان هام رحام نماى    اند که حتى باه تسالیم  غرب، بارها نشان داده

؛ سومین کنفارانس  ۲۶93/ ۳۲/ ۱3« )افکنند.آسانى آنان را به دور مىکنندگان به پایان برسد، بههمکارى

 ین(المللى قد  و حمایت از حقوق مردم فلسطبین

هاای روحای   نیز مبارزه و مقاومت دربرابر مستکبران را باا وجاود بیمااری    حضرت امام خمینی

« قشار محاروم  »آن که ایان هماه جاوان را داد، ایان     » دانند:در انسان، ناممکن می« طلبیرفاه»همچون 

کنناد  یى ماى ها، چند نفر از آنهایى که حاات نشساتند و بادگو   است. بیایند بشمرند، چند نفر از آن مرفه

براى جمهورى اسالم، از آنها چند نفر رفتند به جبهه؟ آنها چند تا شهید دادند؟ اگر یکاى پیادا کردیاد!    

اش مگر آن یکى، از آنها منفصل شده باشد؛ ممکن است؛ ممکن است که یاک نفار از آن خاناه مرفاه    

بینیاد کاه   است، مى« شهید» منفصل شده باشد و حزب اللَّه شده باشد، او برود؛ اما این کم است. هرچه

 (۱3۲، ص۲۱؛ جصحیفة اماماهلل، امام خمینی، روح) «است.« قشر محروم»مال این 

ملت عزیاز ماا کاه مباارزان     »فرمایند: می« پیام پذیرش قطعنامه»ایشان همچنین در پیام معروف به 

ساازگار   «طلباى  رفااه »باا   «مبارزه»اند که ى اسالمى هستند، به خوبى دریافتههاارزشحقیقى و راستین 

در راه اساتقالل و آزادى مستضاعفین و محروماان جهاان باا      « مبارزه»کنند نیست؛ و آنها که تصور مى

اناد. و آنهاایى هام کاه تصاور      بیگاناه « الفبااى مباارزه  »منافات ندارد، با  «طلبى رفاه»و « سرمایه دارى»

شاوند و باه مباارزان راه    حت و پند و اندرز متنبه ماى با نصی« دردمرفهان بى»و « سرمایه داران»کنند مى

، «رفااه و سارمایه  »و « مباارزه »کوبند. بحاث  کنند، آب در هاون مىآزادى پیوسته و یا به آنان کمک مى

اى است که هرگاز باا هام    دو مقوله« جویىآخرت»و « دنیاخواهى»، بحث «طلبىراحت»و « قیام»بحث 

آخر خط باا ماا هساتند کاه درد فقار و محرومیات و استضاعاف را         شوند. و تنها آنهایى تاجمع نمى

 (7۲، ص۱۲)همان؛ ج« چشیده باشند.
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« مقاومات »ب مردم شاعار  یفر یو برا« منافقانه»ست نان، هرچند ممکن ایا

در  یساتادگ یا یی، توانا«عمل»، در یل تسلّط امرا  نفسانیسر دهند، امّا به دل

 مقابل دشمنان را ندارند.

، ماردان  «مقاومات »باه نساخه   « عمل»و « جیترو»شتازان یدر نقطه مقابل، پ

َِّيُّذون»هستند که خداوناد آناان را    ی، خودساخته و پرتالشییخدا ده یا نام ۲«ُر

 م ندارند:یر از قدرت خداوند، بیغ یچ قدرتیاست و از ه

ْمبفُب» هصالو بلُظِبأصلَِصهل بفصظِبوص بکصثُي   بُرَِّيُّونص َصهل بمص بقِتص ص يِّْنبُمْنبنصبُيٍّ بکصأص بىبوص بوص ُ ذبُيُ ب ّلَله سص

ذَُُِ ينصب ب لاس بيلُ بُّ ل ب ّلَله ِنلو بوص ِب ْستصک بمص َلفلو بوص سایار پیاامبرانى کاه    ؛ و چاه ب مِبضص

مردان الهى فراوانى به همراه آنها جنگیدند؛ آنان هیچگاه دربرابار آنچاه در   

رسید سست نشدند، و ناتوان نگردیدند و تن به تسالیم  راه خدا به آنها مى

 (۲۲۳: عمرانآل« )را دوست دارد.کنندگان ندادند و خداوند استقامت

                                                        

اناد و باه هایچ کاار غیرخادایی      قارار داده « ربّ»کسانی هستند که خود را مختصّ بارای  ،ب«ُرَِّيُّونصب. »۲

   (۳۱، ص۲؛ جالمیزان فی تفسیر القرآنطباطبایی، سیدمحمدحسین؛  اشتغال ندارند. )عالمه

خصاوص  نمونه برجسته این افراد در زمانه ما، شهدای جنگ تحمیلی، شهدای مادافع حارم و باه   

 سید شهیدان مقاومت، شهید حاج قاسم سلیمانی هستند.  



 

 

 

 

 

 

 

 (3)آيه 
 

 َّْل َنىَل َو إِْن َجنَُحُا َِوس کَّ َُ َُ اهللِ  ْوِم َفاْجنَْح ََلا َو َل إِنَُّه ُه

ِميُع اََْعوِيُم * َو إِْن ُيِريُدوا َأْن ََيَْدُنَُک َفإِنَّ َحْسبََک  َُ اهللُ  اَسَّ ُه

ََّيِ  ِه َو بِ ى ا  ْؤِمننِياَْـمُ أَيََّدَک بِنَْْصِ

به صلح نشان  )واقعی( تمایل)دشمنان، در عمل( و اگر 

نیز تمایل نشان بده و بر خداوند توکل نما که دهند، تو 

او شنوا و داناست. ه و اگر بخواهند تو را فریب دهند، 

خداوند براى تو کافى است؛ )چراکه( او همان کسى 

. نیرومند گردانیداست که تو را با یارى خود و مؤمنان 

 (۳۲-۳۱)انفال: 
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 در اين بخش به اين سؤاالت پاسخ داده خواهد شد:

 ابر پيشنهاد صلح و مذاکره دشکمنچ چگونکه بايکد موگکف گرفکت و      در بر

 عمل نمود؟

 توان با دشمن مذاکره و صلح نمود؟ميى چه شمان 

معناای  باه  ،«جَنَحَ»فه، از ماده یه شرین آیدر ا« فاجنح»و « جنحوا»ر یدو تعب

ن اسات کاه   یا ، ا«رَغبَة  »و تفااوت آن باا    ۲است« ک جهتیافتن به یل یتما»

« ل همراه باا عمال  یم»معنای به «الجُنح»است، امّا « یل باطنیم»معنای به «رَغبَ »

هماراه شاود؛   « یإل»و « تم»تواند با دو حرف می «جَنَحَ»ن ماده یهمچن ۱است.

ش یگارا  یعنا یاسات؛  « یقیل حقیم»انگر یرود، بمی بکار« تم»با زمانی که  امّا

   ۶.ین است، نه ظاهریآنان راست

ْجاصْحبلصهِ»ت بنابراین، معنای عبار َُّْمبفِص و بلَُّسس اص ل بُإْنبجص آیاات شاریفه    در ایان « وص

! اگر دشمن برای صلح با تاو تمایال نشاان داد، و ایان     ای پیامبراین است که:

نیز نمایان باود، و واقعای   « عملش»، بلکه در «ادّعا»و « حرف»تمایل، نه فقط در 

 ۲ی صلح تمایل نشان بده.بودن آن برای تو احراز شد، آنگاه تو نیز به او برا
                                                        

 ۱۳7؛ صالمفردات فی الفاظ القرآن. راغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ ۲

   ۲۲۳، ص۱؛ جالتحقیق فی کلمات القرآن الکریم. مصطفوی، حسن؛ ۱
   ۳39، ص۶۱؛ جتفسیر تسنیماهلل جوادی آملی، عبداهلل؛ ت. آی۶
آنچه در اینجا مورد بحث است، ارائه پیشنهاد صالح از ساوی   . بیان این مطلب نیز ضروری است که ۲

چراکه طبق مبانی قرآنی، هرگونه پیشنهاد صلح و ماذاکره ذلّات    دشمن است، نه از سوی نوام اسالمی؛
و بُإلصذىب»از سوی نوام اسالمی، مطلقاً ممناوع اسات:   بار و از موضع پایین به دشمن  بتصذْدعل فصذالبتصُهالذو بوص

کلْمبأصْعظذِلصکلمْب بلصذْنبيصُتذ ص َصکلْمبوص بمص ل ب ّلَله بوص ب ْْلصْعَّصْونص بأصنْتلمل َُّْمبوص ؛ هرگاز )در برابار دشامن( سسات نشاوید و       لسس
داوند با شماسات و چیازى از   که شما برترید و خدشمنان را به صلح )ذلت بار( دعوت نکنید؛ درحالى

   (۶3)محمد: « کند.ثواب اعمالتان را هرگز کم نمى
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همچاون  دشمن، نباید از سوی بنابراین، دربرابر پیشنهاد صلح و مذاکره 

 ۲آن را پاذیرفت؛  «عجله»و « سرعت»با شد و  «ذوق زده»بیماردتن سیاسی، 

اگار   و صداقتش را در این پیشنهاد نشان دهد؛« عمالً»بلکه دشمن باید ابتدا 

یشانهاد صالح و ماذاکره از ساوی     در پ« صاداقت عملای  »ای از هیچ نشانه

دشمن وجود نداشات، بایاد دانسات کاه هادف دشامن از ایان پیشانهاد،         

و « نفاوذ »نوام اسالمی و در ادامه، هموار کاردن راه   «فریب» و «غافلگیری»

، پیشانهادش را  «سااده اندیشای  »نوام اسالمی اسات و نبایاد باا    بر  «تسلّط»

پیاامبر  یه مورد بحث، خطاب به به همین دلیل، خداوند در ادامه آ ۱پذیرفت.

اگر آنها بخواهند با مطرح کردن صلح، تو را فریب دهناد  فرماید می اکرم

چراکاه   و نیرنگى در کار باشد، هرگز تسلیم مشو و نگرانى به خود راه مده،

 ۶خداوند پشتیبان تو است:

ب لسذ» بهلذوص ل ب ّلَله ْسذبصکص بحص بفصذُإنس وکص عل و بأصْنبيصْخدص بُإْنبيلُ يدل بىباُبوص بَُاصْاذُ ُ بوص کص يسذدص أص

ْؤُمُاينصب خدا  (یارى)تو را بفریبند، شنهاد صلح( یدر پ) و اگر بخواهند ؛َُِلْظل
                                                        

ب»فرماید: گونه افراد میدرباره اینخداوند متعال  .۲ بُفذيُهْمبيصقلوللذونص ونص بيلسُِرعل  ْ بُفىبقلَّلوَُُهْمبمص ص ىب لسُاينص فصتص ص
ة ببنصْخشى شاتابند، و  رای اظهار دوستی( به ساوی آناان مای   بینى که )ب؛ پس بیماردتن را مىأصْنبتلُايبصاِبَ رُ ص

   (3۱)مائده: « اى براى ما اتفاق بیفتد )و نیازمند کمک آنها باشیم!(ترسیم حادثهمى»گویند: مى

در آیه مهمی از قرآن کریم، هرگونه راه نفوذ و تسلّط دشمنان بار جامعاه اساالمی را    خداوند متعال  .۱

َص صب»نفی نموده است:  بلصْنبيصْج بُيالَببوص بسص ْؤُماُينص َّصىب لْظل بعص بلَُّْکُِفُ ينص ل ( مؤمناان،  ؛ و خداوناد هرگاز بار )زیاانِ     ّلَله

 (۲۲۲)نساء: « ( قرار نداده است.براى کافران راه )تسلّطى

تزمه تحقق و عمل به این آیه شریفه این است که مسلمانان از هرعملی که موجاب هماوار شادن راه    

 شود، اجتناب نمایند.عه اسالمی مینفوذ و تسلّط دشمنان بر جام
 ۲۱۲، ص۱۲؛ جتفسیر نمونهاهلل مکارم شیرازی، ناصر؛ . آیت۶
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ه تاو را باا یاارى خاود و مؤمناان      کا باود   را( اویز) براى تو بس است.

 ۲(۳۱انفال: ) «نیرومند گردانید.

                                                        

ها در زماان ریاسات جمهاوری اوباماا،     . رهبر معوم انقالب اسالمی درباره پیشنهاد مذاکره آمریکایی۲
د ماا ماایلیم باا    گویا حات دولت جدید آمریکاا ماى  »فرمایند: روی کار آمده بود، می« تغییر»که با شعار 

گویند ما باه سامت ایاران دسات دراز کاردیم.      کنیم؛ بیائید گذشته را فراموش کنیم. مى« مذاکره»ایران 
رویاش باشاد،   « دستکش مخمل»چه جور دستى است؟ اگر دستى دراز شده باشد که یک  خوب، این

ایاران تبریاک   باشد، این هیچ معنااى خاوبى نادارد. عیاد را باه ملات        «دست چدنى»اما زیرش یک 
اى رفاتن و  دارى از تروریسم، دنبال سالح هساته گویند، اما در همان تبریک، ملت ایران را به طرفمى

شاود. ماا   تغییرى مشاهده نماى « عمل»دهند، اما در مى« تغییر»شعار  کنند!...از این قبیل چیزها متهم مى
مهاور جدیاد آمریکاا از اولاین     جهم عو  نشاده اسات. رئایس   « ادبیات»هیچ تغییرى ندیدیم. حتّى 

اى که رسماً به ریاست جمهورى رسید و نطق کرد، به ایران و دولت جمهورى اساالمى اهانات   لحوه
شاود؟  د تغییرى انجام گرفته است، کو این تغییر؟ چرا چیزى دیاده نماى  گوییکرد؛ چرا؟ اگر راست مى
شاود  گران هم بدانند؛ ملت ایران را نه ماى گویم؛ مسئولین آمریکائى هم بدانند، دیمن این را به همه مى
که حات ما چنادان تغییارى در الفااظ     -کافى نیست« تغییر در الفاظ»شود ترساند. اولًا فریب داد، نه مى

هاای  نیات »باشد، نباید باا  « لفاظى»باشد ... این تغییر نباید فقط « تغییر حقیقى»باید « تغییر» -هم ندیدیم
را عاو    «هاا هدف»خواهیم سیاست خودمان را تغییر دهیم، اما ویند ما مىوقت بگباشد. یک« ناسالم
وقات تغییار،   اسات. یاک  « خدعه»کنیم؛ این تغییر، تغییر نیست؛ این را عو  مى «هاتاکتیک»کنیم، نمى
؛ اجتماع بازر  زائاران و   ۲۶99/ ۳۲/ ۳۲« )مشاهده شود.« عمل»است؛ آن وقت باید در « تغییر واقعى»

 م مطهر رضوی(مجاوران حر

ظااهر  باه هاای  گااهى هام حارف   »فرمایناد:  ایشان همچنین در بیانات دیگری در همین زمینه می

اى در این مدت زدند؛ اما هر وقت که لبخندى به روى مسئولین جمهورى اسالمى زدناد،  جویانهآشتى

اناد؛  تهاناد؛ از تهدیاد دسات برنداشا    وقتى دقت کردیم، دیدیم خنجرى در پشت سرشان مخفى کارده 

هاا و کودکاان را   ى تاکتیکى، لبخند و روى خوش تاکتیکى، فقط بچاه نیتشان عو  نشده است. خنده

ى یاک چناین ملتاى، اگار فریاب      دهد. یک ملت بزر  با این تجربه، و مسائولین برگزیاده  فریب مى

« و هاو   غارق در هاوى  »باشاند، یاا بایاد    « لاوح ساده»باشند؛ یا باید « لوحساده»بخورند، خیلى باید 

باشند؛ دنبال زندگى راحت و خوش و همراه با عافیت باشند؛ بخواهند باا دشامن بساازند. و الّاا اگار      

مسئولین کشور باهوش باشند، دقیق باشند، مجرب باشاند، پختاه باشاند، دل در گارو مناافع ملات باا        
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« عمال »بود و صداقتش در « صادق»شنهاد صلحش، یحال اگر دشمن در پ

رفت. یل نشاان داد و آن را پاذ  یا توان به صلح با او تمامی ز ثابت شد، آنگاهین

بوده است و نه باه دنباال    یدشمنکننده ، نه شروعیچراکه اسالم و نوام اسالم

ن، اگار  یبناابرا  ۲را آغااز نمودناد.   ی؛ بلکه آنها بودند کاه دشامن  یجاد دشمنیا

عادم   یبرا یلیباشد، دل ینان دشمیشنهاد صلح، صادقانه به دنبال پایدشمن با پ

ز در یا ن نیرالماؤمن یاست که امای هین همان توصیرش آن وجود ندارد. ایپذ

 ان فرمودند:ینامه به جناب مالک اشتر ب
                                                                                                             

ا، حرفهااى  جمهاور جدیاد آمریکا   خورند. همین رئایس ى وجود داشته باشند، گول لبخند را نمىهمه

قشنگى زد؛ به ما هم مکرراً پیغام داد؛ شفاهى، کتبى، که بیائیاد صافحه را عاو  کنایم؛ بیائیاد وضاع       

اى درست کنیم، بیائید در حل مشکالت عالم با همدیگر همکارى کنیم؛ تا این حد! ما هام گفتایم   تازه

ایجااد کنایم. گفتایم خاوب،      «تغییار »خاواهیم  کنیم. گفتند، مىنگاه مى« عمل»داورى نکنیم؛ ما به پیش

« دساتکش مخملاى  »گفتم اگر  -را. از روز اول فروردین که من در مشهد سخنرانى کردم« تغییر»ببینیم 

کنیم؛ ایان هشادار را   کشیده باشید و دستتان را دراز کنید، ما دستمان را دراز نمى «ى چدنىپنجه»روى 

شت ماه، آنچه ما دیادیم، بارخالف آن چیازى    گذرد. در طول این هاآلن هشت ماه مى -من آنجا دادم

کنیم؛ اماا در کناار   « مذاکره»کنند. صورت قضیه این است که بیائید ظاهر ابراز مىبه زبان، بهاینها  بود که

ى مطلاوب نرساد، پاس چناین و چناان! ایان شاد        ؛ که اگر مذاکره باه ایان نتیجاه   «تهدید»، «مذاکره»

ومایش را ماا   ى گار  اسات کاه اماام گفات: رابطاه     « یشوما ى گار  رابطاه »؟! این هماان  «مذاکره»

 آموزان(؛ دیدار با دانش۲۶99/ ۳9/ ۲۱« )خواهیم.نمى

گاران و  ، رئیس جمهور وقات آمریکاا، از فتناه   «اوباما»ایشان همچنین در بیانات دیگری، حمایت 

هاا  آمریکاایی و همچنین تالش  -که رسماً به دنبال براندازی نوام اسالمی بودند -99اغتشاشگران سال

« تغییار »صداقتی آمریکا در شعار های اقتصادی بر علیه ملت ایران را دلیل دیگر بیبرای افزایش تحریم

 ۲۶9۱/ ۳۲/ ۳۲دانستند. )برای مطالعه تفصیلی بیانات معوم لاه در ایان بااره، ر.ک:    « پیشنهاد مذاکره»و 

 ؛ اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوى(  ۳۲/۳۲/۲۶۱۱و 

ةد ب»فرماید: قرآن کریم در این باره می .۲ ذ س لصبمص کلْمبأصوس ؤل بهلذْمبَصذدص نخساتین باار )دشامنی را( آغااز      نآناا وص

   (۲۶)توبه:  .«کردند
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بُفذ» بُفيُهبُرَضِبفصذُإنس ُ بوبّلُلَه کص وُّ دل بُإلصيُْهبعص ِکص عص َص َّْ َِب بلل َصنس بتصْدفص بالص ذَةبىبوص عص َص ذَُّْحب  لاُّ

ةَب برص حص بوص کص َُ الو کصببلُجل َُ بأصْماَِبلُباُلص بوص وُمکص هرگز پیشنهاد صلح از طارف   ؛ُمْنبهلظل

دشمن را که خشنودى خدا در آن است رد مکن، که آسایش رزمنادگان،  

 ۲.«گرددو آرامش فکرى تو، و امنیّت کشور در صلح تيمین مى

باا   یماان صالح  ی، پ«یصاداقت عملا  »اگر پس از احاراز   ین، حتیهمچن

ر ناداده و قصاد   ییا تش را تغیّد مراقب بود که او نیادشمن بسته شد، باز هم ب

 نیرالماؤمن یل، اماام ام ین دلیب و خدعه نداشته باشد. به همیو فر یریغافلگ

 ند:یفرمامی در ادامه همان عبارات قبل، به جناب مالک اشتر

وسب» َصذدل ب لْ ذَُّْ ُهبفصذُإنس بلل َْذدص بَص کص وِّ دل ُربُمْنبعص اص ب لْ ص بکل س رص اص بلصُکُنب لْ ص ببوص بص ذِبقصذِرص َسظص رل

ب تسُهْمبفُب ْزُمبوص ِلْ ص َُ ْاب بفصخل نِّبىبلُيصتصغصفس ص ب للس ْسنص بحل از  کاامالً  صلحلکن پس از  ؛ذصلُکص

شود تاا غاافلگیر   دشمن نزدیک مىبسا چه زیرا برحذر باش؛ دشمن خود

 )باه دشامن(   بااش و خوشابینى خاود را    و محتاط پس دور اندیش ؛کند

 ۱«متّهم کن.

                                                        

   3۶؛ نامهنهج البالغه. ۲

   . همان۱



 

 

 

 

 

 

 

 (4) هآي
 

 ِْيطاَن َوَِيًّا ِمْ  ُدون َفَقْد َخِِسَ ُخِْسانًا ُمبِينًا اهللِ  َو َمْ  َيتَِّخِي اَشَّ

ْيطاُن إاِلَّ ُغُروراً   * َيِعُدُهْم َو ُيَمنِّيِهْم َوما َيِعُدُهُم اَشَّ

و آنها که شیطان را به جاى خدا ولىّ خود برگزینند، قطعاً 

دهد و به مى وعده نه آنااند.ه شیطان بزیان آشکارى کرده

نیست. جز فریب اش لی وعدهو ،سازدآرزوها سرگرم مى

 (۲۲۱-۲۱۳)نساء: 
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 در اين بخش به اين سؤاالت پاسخ داده خواهد شد:

 چرا نبايد به وعده و امضاء دشمنان اعتماد کنيم؟ 

 چيست؟ دشمنانى هانتيجه اعتماد به وعده 

 سات، بلکاه  ین« سیابلا »معناای  باه  م، منحصاراً یدر قرآن کر« طانیش»لفظ 
 ۲ق آن اسات. یاز مصااد  یکا یهم « سیابل»است که  یهر موجود شرّمعنای به
ا دساتگاه حاکماه   یا شرور و  یم، بر افراد انسانیر در قرآن کرین تعبین، ایبنابرا

   ۱قابل انطباق است.ای شرور در هر زمانه
ت الهی بر این با این مقدمه کوتاه باید گفت طبق مضمون این آیه شریفه، سن

قرار گرفته است که کسانی کاه در اماور حکاومتی و حال مشاکالت جامعاه       
هاای الهای و اساتفاده از تاوان و     جای اعتماد به خداوناد و وعاده  به ۶اسالمی،
هاای مساتکبر و شایطانی را    های درون جامعه اسالمی، وتیات دولات  ظرفیت
کنند و با آنها دوستی عتماد میاند، چشم امید به کمک آنها دارند، به آنها اپذیرفته

                                                        

 ۱۲۱، ص۱۳ج ؛المیزان فی تفسیرالقرآن. عالمه طباطبایی، سیدمحمدحسین؛ ۲

و دارای مبانی محکام  « اصیل»، بلکه امری «ذوقی»ای شرور، نه مسئله هاینامیدن افراد و دولت« شیطان. »۱
هایی از این تطبیاق وجاود   نیز نمونه قرآنی و روایی است. در خود آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت

َصَِّْا»بکار رفته است: « الْإِنْسِ شَیاطِینَ»دارد. به عنوان نمونه، در یک آیه، صریحاً لفظ  بجص بکصالُکص ببوص بنصُبذيٍّ لُکلذ ِّ
ْمبُإلى هل َْضل بيلوُحىبَص ب لُْجنِّ نُْ بوص ب إْلُ ُطينص ِي وًّ بشص دل ببعص ْرهلْمبوص َصَّلذو لبفصذاص بمِبفص َُّکص برص بلصْوبشِءص ور َبوص ب لْقصْوُلبغل ل ٌص ْا ل بزل َْضد َص

ونصب  سارّى،  رتصاو باه  آنهاا  دادیام  قرار جنّ و انس شیاطین از دشمنى پیامبرى، هردربرابر  ؛ اینچنینمِبيصفْتص ل
 چناین  خواسات، مى پروردگارت اگر و گفتندمى یکدیگر به( مردم اغفال براى) اسا بى و فریبنده سخنان
 (۲۲۱ -۲۲۶)انعام: « .(ندارد سودى اجبار ولى بگیرد را آنها جلو توانستمى و) کردندنمى

بُإذ ب»رمایاد:  فکنناد، مای  و در آیه دیگری در شرح حال منافقینی که با دشمنان اسالم خلوت مای  وص
نصبباصَّصْو بُإلى ْسذتصْهُزؤل بمل َصکلْمبُإنسظِبنصْ نل بمص يُِطياُُهْمبقِللو بُإنِس  خلاوت  خاود  ىهاا شایطان  باا  کاه  هنگاامى  ؛ وشص
   (۲۲)بقره: « !«کنیممى مسخره( را آنها) فقط ما! شمائیم با ما: »گویندمى کنند،مى

از « اصاحاب جمال  »و « معاویاه »فرادی همچاون  ، در توصیف انهج البالغهنیز در  امیرالمؤمنین
 (۳۳، خطبه ۱۱، خطبه ۲۳، خطبه7اند. )ر.ک: خطبه استفاده نموده« شیطان»تعبیر 
 کامالً قابل تطبیق است. بر مسائل شخصی، بر مسائل سیاسی و حکومتی نیز. ازآنجاکه لفظ آیه، عام است، لذا عالوه۶
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شوند؛ چراکه سیاسات شایطان و   تردید دچار خسارت بزرگی میورزند، بیمی
هاایی باه   های شیطانی، همواره بر این بوده که به طرف مقابلش وعاده حکومت

هلمْبدهد )ظاهر جذاب می َُدل
آرزوهاای  »و « تاوهّم »( و درنتیجاه فارد را دچاار    يص

اِّيُهمْبنمایند )دافش میدر دستیابی به اه« خیالی که تنها چیزی که برای (؛ درحالیيلظص
اش اسات و ناه حتای اصاول     او اصالت دارد، تيمین منافع مادی و امیال نفسانی

اخالقی و انسانی؛ او هرگاه ببیند با وعده دادن و سپس، خلف وعده کردن، منافع 
ب۱و۲.اهد کردشود، حتماً این کار را خواش تيمین میمادی و امیال نفسانی

                                                        

دیگری از قرآن کریم نیز برای مسالمانان یاادآوری شاده اسات.      این رفتار فریبکارانه شیطانی، در آیات. ۲
و  در وعده دادن به یهودیان برای کمک به آنها در نبرد علیاه پیاامبراکرم  « منافقان»در یک آیه شریفه کار 

تشبیه شده است که ابتادا باه انساان در مقابال کافرشادن،      « شیطان»سپس خلف وعده کردنشان، به رفتار 
ذيْطُِنبُإْذبقذِلصب»جوید: دهد و پس از کافر شدن انسان، از او بیزاری میش را میوعده حل مشکالت ثصُ ب لشس کصظص

لصبُإنِّىبَصُ ي بِق ِبکصفص ص نْسُِنب کْفلْ بفصَّصظس ِلصُظينلُْْلُ ب لَْ بس برص ص ب ّلَله ٌل بُإنِّىبأصاِ بُماْکص « شایطان »؛ کار آنها )منافقان( همچاون  ء 
مان از  »امّا هنگامى که کافر شاد گفات:   « شو )تا مشکالت تو را حل کنم(! کافر»است که به انسان گفت: 

 (۲۳)حشر: « تو بیزارم، من از خداوندى که پروردگار عالمیان است بیم دارم!
 همچنین در آیه دیگری که مربوط به جنگ بدر است، به وعده شیطان باه دشامنان پیاامبراکرم   

بقذِلصبالب»ه شده است: برای کمک به آنان و سپس خلف وعده او اشار ْمبوص بأصْعظذِلصهل يْطِنل ب لشس مل بلصهل يسنص بُإْذبزص وص
َّى بعص ُتب لُْفِصتُِنبنصکصصص ِبتص  ءص بلصکلْمبفصَّصظس بُإنِّىبجِر  ُ بوص ب لاِس بُمنص ب لْيصْومص بلصکلمل بقذِلصبُإنِّذىبَصذُ يبغِلُبص ُقبصيْذُهبوص بُمذاْکلْمبعص ء 

بُإنِّىبأصابُإنِّىبأصرى ْونص َُقُِببمِبالبتص ص ب لْ ُديدل بشص ل ب ّلَله بوص ص ب ّلَله ٌل ؛ و )به یاد آور( هنگامى را که شایطان اعماال آنهاا    ِ
گاردد و مان پنااه )و    )مشرکان( را در نورشان زینت داد و گفت هیچکس از مردم بر شما پیروز نماى 

باه  حامی( شما هستم؛ اما هنگامى که دو گروه )جنگجویان و حمایات فرشاتگان از مؤمناان( را دیاد،     
بیانم کاه شاما    عقب بازگشت و )به دوستان و پیروان( گفت: من از شاما بیازارم! مان چیازى را ماى     

 (۲9انفال: )« ترسم و خداوند شدید العقاب است!بینید، من از خدا مىنمى
و « پیماان شاکن  »از قرآن کاریم، صاریحاً دشامنان اساالم را      همچنین خداوند در آیات دیگری

 ۲۶دهد. در همین کتااب و در ذیال بررسای آیاه     و دستور جهاد با آنان می فرمایدمعرفی می« بدعهد»
 (  33-3۳؛ انفال: ۲۱و 9سوره مبارکه توبه، به این آیات اشاره کرده ایم. )ر.ک: توبه: 

خصوص در سالهای اخیر، بیانات متعاددی دارناد   . رهبر معوم انقالب درباره این ویژگی دشمنان، به۱
 های همین فصل قابل مطالعه است.، در انت۶نوشتکه در پی
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اساات کااه امااام   یطانیبکارانااه دشاامن شاا ین رفتااار فریل هماایاابااه دل

کنناد  شتر، به او توصیه مای در نامه معروفشان به جناب مالک ا نیرالمؤمنیام

منعقاد   یماان ی( پیاگاناه یا هر بیو ) با دشمن قصد داشتی، یلیبه هر دل که اگر

نقا    یبتواند از آن بارا م نکن که دشمن یتنوای گونهبه مان رای، متن پیینما

 د:یعهد، سوء استفاده نما

بُفيهُب» زل وِّ ْقدَ بتلجص ُقْدبعص َْ بتص بالص َّص صببوص َُ ؛ هرگز پیمانى با دشمن منعقاد نکان    ْل

    ۲«و سوء استفاده دشمن( باز باشد.) لیکه در تعبیرات آن، راه تيو

رناد  قرار دا یطانیطان و دشمنان شیگر، اعتمادکنندگان به شید یامّا آن سو

و « رانیا ح»ت در کار خاود  یم، در نهایش قرآن کریو فرما یکه طبق سنت اله
                                                        

. دقیقاً به همین دلیل بود که رهبر معوم انقالب با شناخت دقیق از دشمن، درباره چگاونگی تنوایم ماتن    ۲
در یاک  »گویناد کاه   شنود که مىاین حرفى هم که حات انسان مى»فرمایند: ای با آمریکا، میتوافقنامه هسته

پساندم؛ ایان را مان    ، این را هم بناده نماى  «ى جزئیاتنیم، بعد دربارهى اصول کلّى توافق کاى دربارهبرهه
اى خواهاد شاد   کنم که این وسایله اى که از رفتارهاى طرف مقابل داریم، احسا  مىپسندم. با تجربهنمى
و همه را در یاک  « کلّیات»و « جزئیات»کنند، بر سر جزئیات. اگر توافق مى« درپىهاى پىگیرىبهانه»براى 
کاه   -ى واحد تمام بکنند، امضا کنند. اینکه کّلیات را جداگانه توافق کنند، و بعد بر اسا  آن کلّیاات سهجل

بروند سراغ جزئیات، ناه؛ ایان منطقاى     -است« پذیرتحلیل»است، « تفسیرپذیر»یک چیزهاى مبهمى است، 
، «واضاح »، «روشان »، باید شود بین مسئولین ما و بین طرف مقابلى آنچه هم قرارداد بسته مىنیست. همه

وچاناه زدن، کاار   کاردن و چاک  که با دبّه -جور نباشد که طرف مقابلباشد. این« غیر قابل تفسیر و تيویل»
گیارى کناد، دبّاه در بیااورد، کارهاا را مشاکل       بتواند باز سر قضایاى گوناگون، بهانه -بردخود را پیش مى

 ندهان و کارکنان نیروى هوایى ارتش(؛ دیدار با جمعى از فرما۲۶۱۶/ ۲۲/ ۲۱« )بکند.
باید در مذاکره قوى باود و جاورى   »فرمایند: ایشان همچنین در بیانات دیگری در همین زمینه می

باید مذاکره کرد که بعد سرمان کاله نرود. اینکه ما مذاکره بکنیم، روى کاغذ بیااوریم، بنویسایم، امضاا    
ها برطارف نشاود و تجاارت راه    جام بدهند، منتها تحریمحسبِ ظاهر یک کارى انکنیم، بعد آنها هم به

 «نیفتد، پیدا است که یک اشاکالى در آنجاا هسات؛ نبایاد بگاذاریم ایان اشاکاتت باه وجاود بیایاد.          
 (؛ دیدار با جمعى از مداحان اهل بیت۲۶۱3/ ۳۲/ ۲۲)
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اران دلساوز و  یا اسات کاه آناان،     ین درحاال یا خواهند ماند؛ و ا« سرگردان»

عباور از   یآناان دراز کارده و بارا    یبه ساو  یاریهم دارند که دست  یانقالب

   دهند:می ارائه یو عمل یعلمهای مشکالت، به آنان راه حل

بفُبىبِلساُبکصب» يُِطينل ب لشس تْهل بُإلصذىبىب ْستصْهوص ونصذهل بيصْدعل بأصْلذ ِب  بلصذهل يْ  نص بحص ُْ  ْْلصْر

ىب رْتُاِ دص رده کا هاى شیاطین، راه را گم ه بر اثر وسوسهکسى ک؛ همانند  لْهل

ه او را به هدایت دعاوت  کیارانى هم دارد که درحالى و سرگردان مانده،

 (7۲انعام: ) «ه به سوى ما بیا!کند( یگومی و به او) نندکمى

همچنین در آیه دیگری، نتیجه شریک قرار دادن بارای خداوناد در   خداوند 

ترین مصادیق آن در اماور سیاسای و حکاومتی، اتکااء و     کارها، که یکی از مهم

اعتماد به شیاطین و مستکبران عالم و پذیرش وتیت آنان است را چیازی جاز   

 داند:نمی« یاور شدنتنها و بی»و « ش بودندر خور نکوه»، «زمین گیرشدن»

والَب» ْخال َِبمص وم ْامل بمص َلدص بفصتصْق َِبناص ص بُإله ُ ب ّلَله ِص َصْ بمص ؛ هرگز معبود دیگارى را  البتصْج

یاار و یااور خاواهى    وهیاده و باى  که نکا قرار ماده،  ک یشر وندبا خدا

   ۱و۲(۱۱اسراء: ) «نشست!
                                                        

انساان احتماال   به این معناست که کسی کاه  « خذتن»در توضیح واژگان این آیه شریفه باید گفت . ۲
المفاردات فای   دهد، در هنگام احتیاج، یاریش نکند )راغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ یاری او را مى
خواهد شد. این تعبیر در قرآن کاریم دربااره   « ذلیل»و « خوار»، «تنها»( و درنتیجه ۱77؛ صالفاظ القرآن

ذ»نسبت به انسان نیز استعمال شده اسات:  « شیطان»رفتار  ب لشس بکذِنص والَبوص نْسذُِنباصذال بلُْْلُ ؛ و شایطان  يْطِنل
   (۱۱)فرقان: « همواره فروگذارنده انسان است.
و « ضاعف »)نشساتن( در ایان آیاه شاریفه، بارای اشااره باه        « قعود»همچنین استفاده از واژه 

اهلل مکاارم شایرازی،   . )آیات است« ضعف»است؛ زیرا در ادبیات عرب، این کلمه کنایه از « ناتوانى»
 (7۱، ص۲۱؛ جتفسیر نمونهناصر؛ 
. رهبر معوم انقالب در بیاناتی ضمن استناد به آیاات دیگاری از قارآن کاریم، در هماین رابطاه       ۱
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دا را به عناوان ولایّ و   که دشمنان خ« مشرکان سیاسی»آری! حکایت این 

اند، تا آنان را تدبیر و محافوت نمایند، حکایات  سرپرست خود انتخاب نموده

ای ساخته اسات؛ امّاا   همان عنکبوتی است که برای حفاظت و پناه خود، خانه

 هاست:  سست بنیادترین خانه اش،غافل از آنکه خانه

بأصب» ُ وُنب ّلَله َل و بُمْنب ال ب تسخص ب لسُاينص ثص ل بمص بُإنس َِبوص ْتبَصيْتذ ذاص َصاْکصبلوُتب تسخص ثصُ ب لْ بکصظص ْوُليِءص

ونصب ََّْصظل َصاْکصبلوُتبلصْوبکِنلو بيص ب لْ ب لْبليلوُتبلصبصيْتل ه جاز  کا ساانى  کایت ک؛ حأصْوهصنص

ایات  کاناد، ح خدا معبودانى را به سرپرستى و تدبیر امور خود برگزیاده 

                                                                                                             

چالش وجود دارد، مشکالت وجود دارد؛ بر سر راه زندگى، این مشکالت هست. اگر »فرمایند: می

خااطر رسایدن باه    ت را باه های داراى خِرَد و تدبیر، مشکالزندگى بخواهد عزتمندانه باشد، انسان

خِرَدناد  هاایى کاه باى   کنند؛ انساناهلل تحمل مىعزت و شرف انسانى و کرامت انسانى و تقرب الى

« وتیات الهاى  »کنند؛ به جاى اینکه همین مشکالت در زندگى آنها هست، آنها را با ذلّت تحمل مى

و »کنند: را قبول مى« وتیت شیاطین»را قبول کنند،  ال ب تسخص ببوص ْمبُعزًّ ب*بکصذالس َةبُليصکلونلو بلصهل بنلُهص ُ وُنب ّلَله َل ُمْنب
َّصيُْهْمبُضدًّ  بعص بيصکلونلونص تُُهْمبوص َص بِ َُ َُ ب ونص يصکْفل ل و آنان غیر از خدا، معبودانى را باراى خاود برگزیدناد تاا      ؛سص

ادت آناان  مایه عزّتشان باشد! )چه پندار خامى!( ه هرگز چنین نیست! به زودى )معبودها( منکر عب

 (9۲-9۱)مریم:« کنند!خواهند شد؛ )بلکه( بر ضدّشان قیام مى

کنناد و  های غافل در دنیا انتخاب مىخِرَد، انسانهاى بىخِرَد، دستگاههای بىفرمولى که انسان

پناه ببرند، باه جااى   « خدا»جور در قرآن کریم رسوا شده است. به جاى اینکه به کنند، ایناتخاذ مى

، «وتیت شایاطین »را قبول بکنند، به جاى اینکه به هدایت الهى چنگ بزنند، به « یت الهىوت»اینکه 

« عازّت »شوند، براى اینکه باراى خودشاان   به وتیت دشمنان اسالم و دشمنان بشریت متمسک مى

آید. آن عبادت شوندگان نابکار هم از آنها سپاسگزارى درست کنند؛ و این عزّت به دست آنها نمى

َّصذيُْهْمبُضذدًّ »هند کرد: نخوا بعص بيصکلونلونص تُُهْمبوص َص بِ َُ َُ ب ونص يصکْفل ل بسص (؛ ایان بیاان قارآن، بیاان     9۱)ماریم: « ؛کصالس

روشنى است؛ باید از این بیان در  گرفات، بایاد راه را درسات شاناخت، خاط هادایت قرآناى،        

؛ دیادار  ۲۶۱۶/ ۳۶/ ۳۳« )رساند، بایستى از خداى متعال کمک خواسات. ها را به سعادت مىانسان

   با مسئوتن نوام و سفراى کشورهاى اسالمى(
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تارین  عا سسات اى براى خود ساخته است و قطه خانهکبوت است کعن

 ۲(۲۲عنکبوت: ) «دانستند.بوت است، اگر مىکها خانه عنخانه

                                                        

های شیطانی کاه باه هایچ تهعاد و اصاول اخالقای و انساانی پایبناد         هرچند نفس اعتماد به دولت. ۲
هاای شایطانی حتای قاادر باه حال       تر از آن این است که این دولات نیستند، عجیب است؛ امّا عجیب

حال برخی افاراد، بارای   گی و اجتماعی خودشان هم نیستند و درعینهای متعدّد اقتصادی، فرهنبحران
بالب»کنند: حل مشکالت کشور از آنها طلب کمک می کلْمبوص بنصْاذ ص َلونص وُنذُهبالبيصْسذتصُطي َل بُمْنب ونص بتصْدعل ب لسُاينص وص

ون ْمبيصاْال ل هل نناد و ناه )حتای(    توانناد شاما را یاارى ک   خوانید، نماى و کسانى را که به جاى او مى  أصنْفلسص
 (۲۱7)اعراف: « خودشان را یارى دهند.

 روروباه های متعددی که آمریکا و کشورهای غربی باا آن  رهبر معوم انقالب در بیاناتی به بحران

 ، در انتهای همین فصل، قابل مطالعه است.  ۲نوشتاند که در پیهستند اشاره فرموده



 

 

 

 

 

 

 

 (5)آيه 
 

 ِةٍ َو ِمْ  ِرباط َُّ ْم َما اْسَتَطْعتُْم ِمْ  ُت وا ََلُ يِْل ُلْرِهُبَُن اَْـَخ  َو أَِندُّ

ُکْم َو آَخِريَ  ِمْ  ُدوِِنِْم ال َلْعَوُمَُِنُمُ اهللِ  بِِه َنُدوَّ   اهللُ َو َنُدوَّ

فَّ إََِْيُکْم َو َأْنُتْم اهللِ  َسبِيلِ  ٍء ِى َيْعَوُمُهْم َو ما ُلنِْفُقُا ِمْ  َشيي َُ ُي

  ال ُلْظَوُمُنَ 

آماده  (براى مقابله با دشمنان)هر نیرویى در قدرت دارید، 

سازید! و )همچنین( اسبهاى ورزیده )براى میدان نبرد(، تا 

را بترسانید! و وسیله آن، دشمن خدا و دشمن خویش به

 بترسانید؛ را نغیر از اینا ی دیگر )از دشمنان()همچنین( گروه

شناسد! را مى نشناسید و خدا آنانمىآنان را شما  )دشمنانی( که

کامل به شما  طوربهکنید،  هزینه مالیو هرچه در راه خدا 

 (۳۳شود، و به شما ستم نخواهد شد! )انفال: بازگردانده مى
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 اين سؤاالت پاسخ داده خواهد شد: در اين بخش به

 چرا نبايد با دشمنچ در موگوع کاهش توان دفاعيچ مذاکره نمود؟ 

 ى اش بودجه کشور که متعلق به مردم اسکتچ بکرا  ى چرا بايد بخش هنگفت

 هزينه شود؟ى افزايش توان دفاع

 نه مقابله با تهاجم دشمن است:یدر زم ینکات مهم یفه دارایه شرین آیا
ن یباه ماؤمن  خداوند متعاال   شود،می دهیه فهمیکه از ظاهر آ هگونهمان. ۲
، یعلما ) گونااگون هاای  توانند قدرتشان را در عرصهمی کند هرچهمی هیتوص
 ینشاان عرصاه نواام   ین و اولتریمهمره(، که یو غای ، رسانهی، اقتصادیصنعت
، «تار  »ن یا ادرنتیجاه   ند تا دشمن از آنها بترساد؛ چراکاه  یشتر نمایب ۲است،
سسات  ای ا با ارادهیشود و می تهاجم منصرف یم خود برایا از تصمیدشمن 
 ۱دان نبرد خواهد آمد.یبه م

                                                        

َْتلمْب»است، عمومیت تعبیر آمده « نکره»صورت که به« قوة». کلمه جامع ۲ ذِب ْسذتصطص را تقویات کارده و   « مص
( ۱۱۲، ص 7؛ جتفسایر نموناه  اهلل مکارم شیرازی، ناصر؛ شود. )آیتهر نوع نیرو و قدرتی را شامل می

های داخلی کشور، کاه دشامن دائمااً    رهبر معوم انقالب نیز در بیاناتی، ضمن برشمردن برخی توانایی
، «توانمنادی اقتصاادی  »، «توانمنادی علمای  »، «ایمان دینی»نهاست، همچون در پی توقف و یا کاهش آ

، راه مصاونیت بخشای   «وجود جمعیت جوان»و « وحدت و انسجام ملّی»، «توانمندی دفاعی بازدارنده»
هاا  کشور دربرابر فشار دشمنان و آسوده شدن خیال مسئوتن و مردم را افازایش هماه ایان توانمنادی    

، فقاط  «قذَوة»ى اینهاا اسات؛   ، شاامل هماه  «قذَوة»»فرمایند: ، میبه آیه مورد بحثدانسته و ضمن اشاره 
ى اقتصاادى و  ى ماادّى و معناوى، از قاوّه   ، اعم است از قاوّه «قَوة»تفنگ و سالح و مانند اینها نیست؛ 

ةدب»ى علمى و اخالقى؛ نوامى، از قوّه َْتلْمبُمْنبقلوس ِب ْستصطص ْمبمص و بلصهل « را زیاد کنیاد. « قَوة»توانید ؛ هرچه می«أصُعدُّ
 ؛ دیدار با مسئوتن و کارگزاران نوام(  ۲۶۱3/ ۳۶/ ۱3)

را « اعاداد »ای نهفته است؛ و آن اینکه، اهال لغات   در این آیه شریفه نیز نکته« أَعِدّوُا». در کاربرد فعل ۱
ب لشسب»اند: گونه معنا کردهاین اِرل ََ ةبإلصيْهبءبقصبْ صبىْبإ )راغاب  « ن چیزی پیش از نیااز باه آن  ؛ ذخیره کرد ل ِجص

(؛ بنابراین، معنای آیه شریفه ایان اسات کاه    3۲3؛ صمفردات الفاظ القرآناصفهانی، حسین بن محمد؛ 
 های بازدارنده مجهز نماید.  جامعه اسالمی باید پیش از ایجاد نیاز، خود را به انواع قدرت
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کاامالً   ی(، حکما یش اقتادار در جامعاه اساالم   یافازا ی )ن حکم الهی. ا۱

کاه   یاست؛ چراکاه مسائله جناگ و جادال و اختالفاات     « یعقالئ»و « یفطر»

 یکاه در جواماع بشار   اسات   یشود، امار می خسارت زاهای منجر به جنگ

حکام  »ل، باه  یا ن دلید؛ و به همیآمی شیاز آن نبوده و خواه ناخواه پ یزیگر

 شه و در هر حال، تا آنجا کاه یواجب است که هم ی، بر جامعه اسالم«فطرت

دهد دشمنش مجهز باشد، خاود را  می که احتمال یتواند و به همان مقدارمی

ل یا کاه باه دل   یرباره نوام اساالم ، دیو فطر ین گزاره عقالئیا ۲د.یمجهز نما

تکاار و  یآناان، دشامنان جنا   یرفتن ظلام از ساو  یگانگان و نپاذ یاستقالل از ب

ن یا ن عمل نکردن به ایصادق است. بنابرا یق اولیدارد، به طر یسرتاپا مسلح

   است.« یعقل یب»از  یحالت، ناشترین نانهی، در خوشبیدستور اله
ر یا که در ظاهر، تعبیاست که در حال نیگر ای. نکته جالب و قابل تيمل د۶

ب» ب ّلَله وس دل ر یا باود، امّاا خداوناد از تعب    یه کااف یا ان مقصود آیب یبرا ییبه تنها« عص

کلمْب» وس دل ب»ر یز در کنار تعبین« عص ب ّلَله وس دل ده است و فرموده است اگار  نمواستفاده « عص

« ن شاما دشام »، «دشمن خدا»ابد، آنگاه عالوه بر یش یقدرت و اقتدارتان افزا

شاتر  یک بیان قرآن را، تحرین نوع بیعلت ا یید. عالمه طباطبایز خواهد ترسین

 ییرسد، گاو می به نور ۱دانند.می مقابله با دشمن یبرا یمردم به کسب آمادگ

ن مطلب به ماردم باوده اسات    یان ایر، درصدد بین تعبیخداوند با بکار بردن ا

 د ویا را هام قباول ندار   ینا یت نواام د یّا ن خدا و حاکمیاگر خدا، د یکه حت

                                                        

 ۲۲3، ص۱؛ جیر القرآنالمیزان فی تفس. ر.ک: عالمه طباطبایی، سیدمحمدحسین؛ ۲

   . همان۱
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د، یشناسا نمای  تیبه رسم« دشمنان خدا»را به عنوان  یا گروهیافراد درنتیجه 

هن تاان، قادرت و   ین و ما یت خودتاان و سارزم  یا حفاظ امن  خاطربهحداقل 

 ۲د.یش دهیاقتدارتان را افزا

لب». یکی از مصادیق مهمّ عبارت ۲ ب ّلَله مل ونصهل ََّْصظل ونُُهْمبالتص َل بُمْنب بناصُ ينص ذمْبوص هل ََّْصظل ؛ بيص

، منافقاانی  .«شناساد را ماى  نشناساید و خادا آناا   نماى آنان را شما دشمنانی که 

هستند که با پنهان کاری در درون نوام اسالمی حضور داشته و درحاال برناماه   

و مطابق مضمون ایان آیاه شاریفه،     ۱ریزی برای براندازی نوام اسالمی هستند؛

بر دشامن خاارجی، منافقاان داخلای را نیاز       افزایش اقتدار نوام اسالمی، عالوه

آناان از  « یاي  »و « ضعف اراده»، «بازدارندگی»ترسانده و همین تر ، موجب 

 شود.ضربه زدن به نوام اسالمی می

 یو معناو  یج مااد یفه، نتاا یه شار یا ن آیدر بخش آخر اخداوند متعال  .3

 از نفاوذ، سالطه و تهااجم دشامن را     یریجلاوگ  ینه بارا یهرگونه صرف هز

ناه  ین رابطاه هز یا د هرچاه در ا یا فرمامی داند ومی ماً متوجه خود مردمیمستق
                                                        

اند. باه عناوان نموناه، ایشاان     . رهبرمعوم انقالب نیز در برخی بیاناتشان از این ادبیات استفاده نموده۲

حتّای آن کساانی کاه    »، برای ترغیب مردم به شرکت در انتخابات، فرمودند: ۱۲پیش از انتخابات سال 

« تباار کشاور بیایناد در انتخاباات شارکت کنناد.      نوام را قبول ندارناد، بارای حفاظ کشاور، بارای اع     

 ؛ دیدار با مردم قم(   ۲۱/۲۳/۱۲)

خداوناد در آیاه    ؛۲۲۳، ص۱؛ جالمیزان فی تفسایر القارآن  . ر.ک: عالمه طباطبایی، سیدمحمدحسین؛ ۱

ذْولصکلب»فرمایاد:  را با عبارتی شبیه به عبارت این آیه شریفه توصیف مای « منافقان»دیگری نیز  ذْنبحص بُمظس ْمبوص
ذمْب هل ََّْصظل بنص ذْمبنصْ ذنل هل ََّْصظل َّصىب لاِّفُِقبالبتص و بعص َل ُدياصُةبمص ص بُمْنبأصهُْ ب لْظص بوص اُِفقلونص ب ْْلصْع  ُببمل ؛ و از )میاان( اعاراب   ُمنص

نشینى که اطراف شما هستند، جمعى از منافقانند و از اهل )خود( مدینه )نیز( گروهاى ساخت باه    بادیه

   (۲۳۲)توبه: « شناسیم.شناسى و ما آنها را مىنمىنفاق پاى بندند که آنها را 
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 یباارا« تیااامن»ن ین آن، تاايمتااریمهاامن و یکااه اولاا) اوتً منااافعش ۲د،یااکن

اً از یا و ثان ۱گاردد  یناً به خودتان باازم یاست(، ع یو معنو یمادهای شرفتیپ

تواند به شاما  میی نگر کسید و دیشونمی ز مورد ظلم واقعیگانگان نیجانب ب

يي»د: ید و ظلم نمایزور بگو بمِبتلاُْفقلو بُمْنبشص بفُبوص نْتلْمبىبءد بأص بُإلصيْکلْمبوص ٌس بيلوص
ُ ُبيُ ب ّلَله سص

ونصب  ۶«.البتلْلَّصظل

ش تاوان  یفه دتلت دارد، افازا یه شرین آیکه مضمون ا گونههمانن، یبنابرا

کنناده  نیتايم  و« یواجاب عقالئا  »ک یا ، ینواام اساالم   یبرا یو نوام یدفاع

 یاز ساو « رش ظلام یعدم پذ»کشور و موجب « شرفتیپ»جه یو درنت« تیّامن»

انات، در  یزه خیا که، چه از سر غفلت و چاه باا انگ   یگانگان است؛ و کسانیب

 ۲اند.شده یشرفت نوام اسالمیورزند، در واقع مانع پ ین امر سستیتحقق ا

                                                        

شاود؛ )ر.ک: عالماه طباطباایی،    در این آیه شریفه مطلق بوده و هرنوع انفاقی را شاامل مای  « انفاق. »۲

 ( اعمّ از انفاق مال، جان، آبرو، علم و غیره.  ۲۲7، ص۱؛ جالمیزان فی تفسیر القرآنسیدمحمدحسین؛ 

ذبُيُ ب»صورت دیگری بیان شده اسات:  ز قرآن کریم نیز به. این مطلب در آیه دیگری ا۱ بأصنُْفقلذو بُفذىبسص وص
يُْديکلْمبُإلصىب لتسْهَّلکصةُب بالبتلَّْقلو بَُأص بوص ُ ؛ و در راه خدا انفاق کنید! و )با ترک انفاق(، خود را باه دسات خاود،     ّلَله

   (۲۱3)بقره: « به هالکت نیفکنید!

را « غفلات نواام اساالمی از تاوان دفااعی     »گری از قارآن کاریم   در آیه دیخداوند متعال  . همچنین،۶

توانند با خیالی آسوده در نبرد با نواام اساالمی،   داند؛ چراکه در نتیجه این غفلت میآرزوی دشمنان می

ذتُکلْمبفصيصُظيَّلذو»آن را شکست دهند:  َص بأصْمُت تُکلْمبوص ْنبأصْسَُّ ص بعص و بلصْوبتصغْفلَّلونص بکصفص ل ب لسُاينص َس ةَبوص يَّْصذَةبو ُحذدص َّصذيْکلْمبمص بعص ؛ نص

« خود غافل شوید و دفعتاً به شما حمله ور شاوند. های ها و متاعکافران دوست دارند که شما از سالح

   (۲۳۲)نساء: 

در انتهای هماین فصال، باه     3نوشت. رهبر معوم انقالب، در همین رابطه، بیانات مهمی دارند که در پی۲

 آنها اشاره شده است.  


