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Abstract 
From the very beginning of the victory of the Islamic Revolution of Iran, the 

United States began conspiracies to defeat this revolution and bring the Iranian nation 
toward surrender, which shows the nature of arrogance, and today the US government 
is a symbol of arrogance. US actions against Iran do not belong to a particular 
government, party or individual, but to the political nature of the United States, a 
colonial nature. This article, which is the latest research in this field, endeavors to use 
the analytical-critical method to expose the US conspiracies against the Islamic 
Revolution of Iran with an Orientalist approach and explain and criticize the ways to 
deal with it from the perspective of the Holy Quran, emphasizing the Supreme 
Leader’s guidance. Studying Orientalists’ research, it can be seen that the 
Islamophobia and the widespread psychological warfare of the American 
governments against the Islamic Revolution of Iran is a clear manifestation of biased 
Orientalism. The research findings indicate that the realization of the ideal of 
independence and freedom, the relative establishment of social justice, the acquisition 
of regional and global national dignity and authority, the globalization of the struggle 
against the Zionist regime, the defeat of America as a symbol of anti-Islamism in the 
world, the revival and introduction of pure Islam as the transcendent school, 
strengthening unity and brotherhood at the community level and avoiding internal and 
religious differences, scholarly and insightful criticism and hostility-studies, including 
techniques and strategies to counter American conspiracies from the perspective of 
the Holy Quran, with emphasis on the statements of the Supreme Leader.  
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 یمقاله علمی ـ پژوهش 

        های آمریکا علیه انقالب اسالمیهای آمریکا علیه انقالب اسالمیراهکارهای قرآنی مقابله با توطئه راهکارهای قرآنی مقابله با توطئه 
 2حسین شیرافکن  - ١مهر باقر ریاحی

 چکیده
ــ  و درآوردن آمریکا از همان ابتدای پیروزی انقالب اسالمی ایران جهت شکست این انقالب و به زان

بار و امروزه دولت آمریکا نماد استک که بیانگر ماهیت استکباری بوده  هایی را آغاز کرد ملت ایران، توطئه
است. اقدامات آمریکا علیه ایران متعلق به یک دولت، حزب یــا فــرد مشخصــی نیســت، بلکــه ماهیــت 

در ایــن زمینــه بــه شــمار ترین پــژوهش سیاسی آمریکا یک ماهیت استعماری است. این مقاله کــه تــازه 
های آمریکــا علیــه انقــالب ســت، توطئــهانتقــادی در تــالش ا  -رود، با بهره جستن از روش تحلیلیمی

های مقابله با آن از منظر قرآن کریم، با تأکید بــر رهنمودهــای اسالمی ایران را با رویکرد استشراقی و راه
تــوان دریافــت، های مستشرقان میمطالعه پژوهشبا مقام معظم رهبری (دامت برکاته) تبیین و نقد کند. 

می ایــران جلــوه بــارز هــای آمریکــایی علیــه انقــالب اســالولتهراسی و جنگ روانی گســترده داسالم 
دهد که تحقــق آرمــان اســتقالل و آزادی، اســتقرار های پژوهش نشان میاستشراق مغرضانه است. یافته

کردن مبــارزه بــا رژیــم ای و جهــانی، جهــانینطقــهنسبی عدالت اجتماعی، کسب عزت و اقتدار ملی م
ســتیزی در دنیــا، احیــاء و معرفــی اســالم نــاب عنوان نمــاد اسالم صهیونیستی، شکست ابهت آمریکا به

های درونی و بخش، تقویت وحدت و برادری در سطح جامعه و دوری از اختالفیعنوان مکتب تعالبه
های ، از جملــه تــدابیر و راهکارهــای مقابلــه بــا توطئــهشناســیمذهبی، نقد عالمانه و بصیرت و دشمن

 کریم، با تأکید بر بیانات مقام معظم رهبری (دامت برکاته) است.آمریکا از منظر آیات قرآن 
های آمریکــا، انقــالب اســالمی ایــران، ســتیزی، راهکارهــای قرآنــی، توطئــه: اسالم واژگان کلیدی

 .رویکرد مستشرقان، مقام معظم رهبری 

 
 .٢٧/٩/١٤٠٠: پذیرشو تاریخ ٣١/٦/١٤٠٠؛ تاریخ اصالح:  ٨/٦/١٤٠٠ ت:. تاریخ دریاف
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 همقدم
ت خــارجی، ی سیاسمردان عرضههای ذهنی دولتفرض دهنده پیشترین عوامل، شکلیکی از مهم

نیــز مبتنــی بــر همــین تصــویر و الملل  مردان بینهاست. دولتها و ملتی تاریخی روابط دولتپیشینه
ی جهــان رو تاریخ عمــوماین کنند. ازها خود را تنظیم میتصور تاریخی از یکدیگر، اقدامات و سیاست

ی کشورهاســت؛ ینــدهدهد که تعامل با یکدیگر، عامل اساسی در ساخت مناســبات حــال و آگواهی می
ها در قبال یکدیگر به تاریخ روابــط ها دولتها و توطئهبنابراین باید برای فهم بهتر از اقدامات و سیاست

 ها مراجعه کرد.آن
آید. بر این اســاس مقالــه این مسئله به شمار می  روابط پرفرازونشیب ایران و آمریکا، نمونه بارزی از

پــردازد و می  ١٣٥٧ی آمریکا در قبال انقالب اســالمی ایــران و ســال  هاحاضر به بررسی تاریخی توطئه
های تدبیر آن را تبیین ی آمریکا در اوج انقالب اسالمی مردم ایران و راهوقفهاقدامات بی  کند تاتالش می

تدا نگرش دولت آمریکا به انقالب اســالمی ایــران طــرح خواهــد شــد. در بخــش نماید. در این مقاله اب
کشور در قبــال ها و موانع مقامات این  ار با استناد به منابع تاریخی موجود، اقدامات و توطئهاصلی نوشت

 شود.ها تحلیل و بررسی میهای تدبیر آنانقالب اسالمی و راه
ح نگاه و نگرش مقامات آمریکا به انقالب اســالمی، هدف محوری این پژوهش آن است که با تشری

هــای های آمریکا را در قبال این انقالب، با رویکــرد استشــراقی و راه، توطئهعنوان انقالبی مردم و دینیبه
حال نشــان دهــد بله با آن از منظر قرآن کریم، با تأکید بر بیانات مقام معظم رهبری تبیین کند. درعینمقا

نش و متزلزل امروز دو کشــور ایــران و آمریکــا در چــه بســتری صــورت گرفتــه و از چــه که مناسبات پرت 
 گیرد؟شأئی نشأت میمن

 معناشناختی انقالب اسالمی  -١

ای را با توجه به دقایقی که در خصوص ماهیــت انقــالب الله خامنهفهم چیستی انقالب از نظر آیت
گیــرد ها در نظــر میهایی که برای اعم انقالبتوان درک کرد. ایشان شاخصکند، میاسالمی مطرح می

دانند. تغییر بنیادین در همــه ابعــاد زنــدگی و شــروع ایــن می  را در خصوص انقالب اسالمی هم صادق
گیری ها در اصــول و جهــتها، نقطه اصلی تمایز انقالب اسالمی با سایر انقالبنتغییر ذهن و دل انسا

 آن است.
الیه و پیچیده است که فهم کامل ابعاد ای الیهرند، انقالب اسالمی پدیدهای اعتقاد داالله خامنهآیت
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 الی قرآن و حدیث ش عزمجتمع آمو

ت های مختلف آن است. انقالب اســالمی یــک حــرف و یــک حرکــ تلزم ورق زدن و مطالعه الیهآن مس
هــای مختلــف متفــاوت اســت. وقتــی دفعی نیست، بلکه حرکتی مستمر است که اقتضائاتش، در زمان

شــود: معرفــت دینــی، کنید، در درون آن، فصول و سطور معرفت دیــده می  انقالب را مثل یک کتاب باز
ها در ذیل کلمه انقــالب وجــود دارد (بیانــات مقــام معظــم و معرفت اخالقی، همه اینمعرفت سیاسی  

). گســتره انقــالب اســالمی، تمــام ارکــان و ٢٤/٠٦/١٣٨١رهبری در دیدار جمعی از فرماندهان ســپاه،  
ها صورت گیرد تا بتوانیم گیرد. باید تحول هدفمندی در افراد و زیرساختبرمیساختارهای جامعه را در  

گیرد. مسئله ما ایــن عالوه این تحول باید در سراسر دنیای اسالم شکل داده است، بهوییم، انقالب رخبگ
ئله بود که یک حکومت فاسد که بر سر کار بود، برود و ما چند نفر غیرفاسد بر سر کار بیــاییم. ایــن مســ 

های ا و زیرســاختمقدماتی بود، مسئله اساسی، انقالب است؛ یعنی تحول حقیقــی در ارکــان، بنیادهــ 
می و خالصه بارور شــدن شخصــیت جامعه در راستای ایجاد عدالت، ایجاد آزادی، ارتقای فکری و عل

خــواهیم . میانسانی و از حالت نازایی علمی و فرهنگی و اقتصادی بیرون آمدن که ما به اینجا نرســیدیم
 ).٧/١١/١٣٨١،  انجمن قلمدر دیدار جمعی از اعضای   برویم تا برسیم (بیانات مقام معظم رهبری 

 کنند:ایشان در جای دیگری انقالب اسالمی را چنین معرفی می
شــود، جلو محســوب میهاست و یک حرکت روبــه«یک تحول بنیادین بر اساس یک سلسله ارزش

است، انقالب اسالمی است که تحول عظیمی در ارکان سیاسی و اقتصــادی آنچه در کشور ما واقع شده 
عه و یک حرکت به جلو و یک اقدام به ســمت پیشــرفت ایــن کشــور و ایــن ملــت بــود.» و فرهنگی جام

 ).٢٣/٢/١٣٧٩های نماز جمعه مقام معظم رهبری،  ه(خطب
تقاد ایشان انقــالب یــک شاخصه مهم دیگر انقالب اسالمی، تدریج و تکاملی بودن آن است، به اع

تغییر نظام سیاسی است، دفعی است؛ امر دفعی نیست، یک امر تدریجی است. یک مرحله انقالب که  
مانــده و هــایی کــه عقبمعنی تحقق هم است کــه بخش  اما در طول زمان انقالب باید تحقق پیدا کند.

رهــای جدیــد، افکــار جدیــد و هــای جدیــد، کاروز راهتحول پیدا نکرده است، تحول پیدا کنــد و روزبــه
عه به وجود بیایــد و پــیش بــرود. «برگشــت، ها در جامهای جدید در چارچوب و بر پایه آن ارزشروش 

دن هم غلط است، باید حرکــت کــرد و بــه جلــو رفــت.» گرد خسارت است؛ اما ایستاغلط است؛ عقب
فاق بیفتد تا انقــالب اســالمی (همان). این تحول مستمر در همه مناطق مربوط به زندگی جامعه باید ات

 زنده و اثرگذار بماند.
 صر اساسی را موردتوجه قرار داد:انقالب اسالمی باید سه عن بنابراین درمجموع در تعریف
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شــدت از ها پدید آمده است، مــورد توجــه باشــد و بههایی که انقالب بر اساس آنکه ارزشاین .١
 ها حراست شود؛آن

طور نباشد که یکی به اســتقالل سیاســی و فرهنگــی و گر باشد. «اینها را با هم نظاره این ارزش .٢
توجــه   داری توجــه کنــد؛ امــا بــه آزادی فکــر، داری توجه نکند. یا به دینکند؛ اما به دیناقتصادی اشاره  

طــور باشــد، کــار نکنند. یا به آزادی فکر و بیان توجه کند، به حفظ دین و ایمان مردم توجه نکند. اگر این
 گیرد.» (همان)؛انجام میناقص 

و تحجر و کهنگی بــه وجــود شود که جمود حرکت رو به جلوست، سکون و سکوت موجب می .٣
اش خرابی ویرانــی اســت. اگــر بخواهنــد ا از دست بدهد. کهنگی دنبالهها کارایی خودش رآید و ارزش

 کهنگی به وجود نیاید، باید پیشرفت و حرکت به جلو باشد.» (همان).

 ها و اقدامات آمریکا علیه ایرانین توطئهترمهم -٢

ارد کــه زبــان شــرق را دی و اسالمی، مستشرقان را بر آن میهای استعماری در کشورهای عربانگیزه 
شــد فراگیرند و در یکی از فنون مربوط به شرق تخصص حاصل کنند. وجود همین انگیزه گاه ســبب می

ای نبــود گونــهرق ایجاد شود؛ اما این احساس بهکه در نزد مستشرق احساسی خاص نسبت به مسائل ش
ی شــدههــای از پــیش ترسیمب آید، بلکــه ایــن احســاس تــابع طرح که بر سرشت استعمارگری آنان غال

در این راستا کوشش مستشرقان آن بود کــه مســلمانان را در اعتقــادات خــود دچــار استعماری بود. مثًال  
را سبک بشمارند و پیشوایان ایشان را موردانتقاد و نکوهش قــرار   های آنانتردید و دودلی کنند و یا آرمان

 .ت میراث آنان بکاهنددهند و از اهمی

کرد؛ اما هدف اول و آخر استعمار از تالش و کار گاه سرشت کار این نکته را بر مستشرق دیکته نمی
هایی که برای کــار مستشــرق رو گاه شیوه استعماری، با برنامهمستشرق در اینجا و آنجا همین بود. ازاین

و برجســته کــردن وجــوه اخــتالف و یــا تعــدد دید، هم چون ایجاد تفرقه در میــان مســلمانان  تدارک می
یده، ملحوظ کردن این اهداف خاورشناس را به بزرگ کــردن کشانمذاهب کار استشراق را به رسوایی می

ها زهــر خــود را توانست، از میان این شکافداد و آنگاه بود که او میها سوق میها و درگیری این گرایش
گونــه کند که اسالم دیــن تفرقــه و دشــمنی و شــکاف اســت. در ایندر میان مردم بپراکند و چنین وانمود 

افزود درآوردی» به دین میصورت «مناصطالح بهاموری را که در دین نبود، به  موارد خاورشناس اغلب
ــود، و ــاده ب ــاق نیفت ــه اتف ــائلی را ک ــده میاقعو مس ــت و در آنش ــه میپنداش ــه مناقش ــا ب ــته  پرداخ

)Firestone, Encyclopaedia of the Qurān ٢٠٠١: P ٧(. 
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ویژه در اموری که به دین، میراث، تاریخ کشــورها یــا بــه تصــویر کشــیدن جامعــه و یــا این موارد به
عنوان یافــت. بــهشــد، رواج بیشــتری میهای استعمار شــده مربــوط میشناختی ملتهای روانپژوهش

هــای رقانی اســت کــه بــر آگاهیم) یکی از مستش ١٩٣٦ -١٨٥٧نمونه «کریستین اسنوک هورگرونیه» (
ای موسوم به «العید المکی» اســت کــه در ســال شود. وی مؤلف رسالهعلمی او از شرق بسیار تکیه می

در این رساله بــه بررســی میالدی منتشر شده و تاکنون نیز ارزش خود را از دست نداده است. او    ١٨٨٠
ی کعبه بــوده، پرداختــه ستین نیای اسالم و سازندهکه او نخانتقادی آیات مربوط به ابراهیم در قرآن و این

منظور خــدمت بــه اهــداف طور مخفیانــه بــهمیالدی شــش مــاه بــه  ١٨٨٥همه وی در سال  است. بااین
هنــدی  -م مأموریــت اســتعماری هلنــدیاستعماری، در میان مسلمانان مکه زندگی کــرد و در راه انجــا

 خویش کتابی درباره مکه نوشت.
دادند تا آنجا که های گوناگونی در اختیار مستشرقان قرار میمکرگر امکانات و ککشورهای استعما 
توان گفت انگیزه اقتصادی یا رسیدن به دستاوردهای شخصی یا سیاسی به طمع برخورداری از مقــام می

شناســی یــا یکــی از مرجحــات و مقتضــیات برخــی از مستشــرقان در امــر شرق  و پول و ثروت، محرک 
 .نان به این پیشه شدمندی آعالقه

 گوید:باره میاستاد «نجیب العقیقی» دراین
های شرقی شدند اندرکار برقراری روابط سیاسی با حکومتهای غربی دستکه حکومت«هنگامی 

هایشان برخوردار شوند و ملل شرق را تحت استعمار ، از ثروت ها را به یغما ببرندو خواستند مواریث آن
ها را محــرم اســرار خــود گرفتنــد و رقان را به جمع اطرافیان خویش افزودند و آنخویش درآورند، مستش

هــای گری و یا امور دیپلماتیک به کشورهای شرقی روانه کردند و کرســی زبانشان را در پوشش نظامیای
های دولتــی های عمومی و چاپخانــهخانههای بزرگ و یا مدارس مخصوص و کتابشرقی را در دانشگاه

در مجــامع  ن سپردند و حقوق فراوانی هم برای آنان در نظر گرفتند و بــه القــاب بــزرگ و عضــویتبه آنا
خــورد. بــدین ی اقتصادی استعمارگران با اهــداف علمــی پیونــد میعلمی مفتخرشان کردند. گاه انگیزه 

ند؛ شــددار آن میاستشراق مأموریت شغلی و عملی بود که نخبگان و متخصصان بایــد عهــدهاعتبار که  
و علمای فن جدل و... به   وسطی و مستشرقان اولیههای شرقی در قرونبنابراین استادان و مترجمان زبان

ــ خاطر بنیان نهادن نهضت اروپا بر میراث عربی به پاداش ب، های بســیار بزرگــی دســت یافتنــد.» (نجی
 ).٢٣١تا:  المستشرقون، بی
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 مسلمان های برانگیزی بین اقوام و ملت یک. توطئه اختالف 
تنها نفوذ خود را در ایــران از دســت داده بودنــد، بلکــه از ها نهبا پیروزی انقالب اسالمی، ابرقدرت 

 شــدت اظهــار نگرانــی کردنــد و بــه همــینگسترش انقالب اسالمی در سایر کشورهای مسلمان، نیز به
معلــوم شــد، کــه  ای بــرای ضــربه زدن بــه انقــالب خــودداری نکردنــد. بعــد از آنجهت از هیچ توطئــه

ها عراق را مسدود کند. ابرقدرت تواند راه انقالب  ها نمیکاری گروههای داخلی و اقدامات خرابآشوب 
فــه و اخــتالف را که همسایه ایران بود به شروع یک جنگ گسترده با ایران تحریک و تشــویق کردنــد. تعر

ویژه آمریکــای جنایتکــار بــه  هایی است که اســتکبار جهــانیبراندازی بین کشورهای مسلمان از دسیسه
 همواره درصدد آن است.
های قــوی دشــمنان اســالم دســت در آن فرماید: «اختالفات زیادی که دســتامام خمینی (ره) می

ف سنی و شــیعه. برخــی از نــوکران داشتد، همین اختالفاتی است که بین طوائف مختلف هست، اختال
ها نوکر آمریکا، هستند کنند، جز این است که اینفکر میدانم چه  ها نمینویسد. اینباز کتاب تفرقه می

 ).٣٤/  ٣: ١٣٧٨کند. (امام خمینی، صحیفه نور، کند که تفرقه ایجاد میکه مسائلی را مطرح می

 دو. توطئه تهاجم فرهنگی 
زده نمودن)، یکی از مظاهر تهاجم فرهنگــی اســت. در ایــن راســتا ه و شرقزد ازخودبیگانگی (غرب 

مــودن و مایند: «سعی استکبار جهانی بر این بود که فکر و قدرت بومی را سرکوب و مــأیوس نفرامام می
رسوم و آداب اجنبی را هرچند را هرچند مبتذل و مفتضح باشد، با عمل و گفتار و نوشتار ترویج کــرده و 

تــاب خــود چنــد ای در کدهند. مثًال اگر نویسندهها را به خورد ملت داده و میو ثناجویی، آن  با مداحی
هــای غربــی و ود را بــا واژهچیز خــ کنند، اگر کســی همــهواژه فرنگی داشته باشد روشنفکر محسوب می

ورند و اگر آگذاری کند، مرغوب و او را موردتوجه و از مظاهر تمدن پیشرفتگی او به شمار میشرقی اسم
انگارنــد. رفــتن بــه انگلســتان و میزده  پرست و واپــسهای بومی و خودی استفاده نماید، او را کهنهواژه

پرســتی و ن بــه حــج و ســایر امــاکن متبرکــه کهنهفرانســه و آمریکــا و مســکو افتخــاری پــرارزش و رفــت
 ).٢٩: ١٣٧٦نامه الهی سیاسی امام خمینی، ماندگی است.» (امام خمینی، وصیتعقب

فرماینــد: توجــه: های استکباری طــوری کــه امــام خمینــی میاز دیگر مظاهر تهاجم فرهنگی توطئه
هایی کودکانه است. به مســابقه کشــاندن بازی  کاالهای وارداتی، از قبیل آرایش و تزئینات و تجمالت و

هــا کــه عضــو فعــال ها سرگرم و به تبــاهی کشــاندن جوانها و مصرفی بار آوردن هرچه بیشتر آنخانواده
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 شــده، بــرای عقــبایــن مســائل حسابهــا از ها و دهکدههستند، با فراهم کردن مراکز فحشاء و عشــرت 
 ).٣٠داشتن کشورهاست» (همان:  نگه

 ها؛ ایجاد جنگ داخلی، تضعیف جریان مذهبی سه. گسترش آتش درگیری 
ه را در افــزایش نگرانــی و هــا تنهــا بخــت نجــات شــایی، آمریکا١٣٥٧در آخرین روزهای آبان مــاه  

ره) و ایجــاد نگرانــی در همســایگان ایــران خستگی مردم از ناآرامی و کم شدن جذابیت امــام خمینــی (
ای بــه در نامــه  ١٣٥٧وزیر وقت آمریکا در آذرمــاه  ). جیمز کاالهان، نخستBBC،  ٢٠٠٨دانستند (می

آینــده حکومــت شــاه را نــاممکن بینی وضــعیت متحده، پیشجمهوری وقت ایاالتجیمی کارتر، رئیس
ــ  افع لنــدن و واشــنگتن خواهــد داشــت. آقــای دانست، ولی هشدار داد، سقوط شاه عواقب بدی برای من

ومــرج خوشی کوچک دارد. آن این است کــه ادامــه هرج کاالهان خطاب به جیمی کارتر نوشت: یک دل
انــدازه مــا ایجــاد شوروی هم بهگرا، برای در ایران با روی کار آمدن یک حکومت تندروی مذهبی راست

 ).BBC، ٢٠٠٨مشکل خواهد کرد.» (
هــای متحده از اوضاع ایران در ماهه، بیانگر تفاوت ارزیابی ایاالتد انتشاریافته شددر این حال، اسنا

آذرماه در گزارشــی امکــان تــداوم حکومــت  ١٧پایانی حکومت پهلوی است. سفیر بریتانیا در تهران در  
رتر ای بعید مطرح کرد. در این حال آقای جی، چند روز بعد بــه نقــل از جیمــی کــازایندهطور فشاه را به

آذرمــاه، «ســر آنتــونی   مانــد. در پایــانکند، شاه در قــدرت بــاقی میبینی میمطرح کرد که آمریکا پیش
بینی مشــکل اســت.» او همچنــین تنهــا امیــد پارسونز» در گزارشی نوشت: مانند هر زمان دیگری پیش

). BBC،  ٢٠٠٨دانســت (راری حکومت پهلوی را انتقال سلطنت از محمدرضاشاه به ولیعهــدش میبرق 
 دی از کشور خارج شد. ٢٦چند روز بعد آمریکا از اتباعش خواست، ایران را ترک کنند و خود شاه هم  

الوقوع انقالب اســالمی،  سی از پیروزی انقالب قریب بی بینی مدیران ارشد خبرپراکنی بی پیش 
راستا بــا منــافع  ترین واکنش هم ان را نیز وادار نمود تا در مقابل این حادثه عظیم تاریخی مناسب آن 

سی در این زمینــه نــه در بهــت  ی ب دولت آمریکا را از رسانه خود انعکاس دهند. درواقع واکنش بی 
جای  بــه های داخلی بــود. در اســناد  ور غربی آتش درگیری راستا با شعله پیروزی انقالب، بلکه هم 

دعوت به عمل آورد که    سی از امام خمینی (ره) بی مانده از سفارت سابق آمریکا آمده است که «بی 
رسد، امام خمینی (ره)  رزید. به نظر می در خالل پخش برنامه اعالم جهاد کند، ولی ایشان امتناع و 

ده بــود»  زانو درآوردن رژیم، خواستار یــک اعتصــاب نشســته بــدون خشــونت شــ در تالش برای به 
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یه بدون خشونت امام  کردند که در آن روزها برخالف رو ). درنتیجه مشاهده می ١٤٧(شماره سند:  
داشــت. القــای  عی گــام برمی ســی در مســیر افــزایش خشــونت اجتمــا بی خمینی (ره) به رادیــو بی 

سناد  سی بود. در ا بی جانبه داخلی از دیگر اقدامات بی منظور یک جنگ همه ومرج در ایران به هرج 
دولت نظــامی    الله خمینی در پاریس، مخالف اصلی شاه، تشکیل النه جاسوسی آمده است: «آیت 

هــای  ی شاه ادامــه دهنــد. گزارش شان برای سرنگون را تقبیح نمود و از ایرانیان خواست تا به مبارزه 
را  سی دعوت امام خمینی (ره) بــرای یــک شــورش مســلحانه  بی ای وجود دارد که بی کننده ناراحت 

خمینی (ره)    ). این در حالی است که حضرت امام ١٣٨پخش نموده کرد.» (همان؛ به شماره سند:  
 های مسلحانه معتقد نبودند. در جریان انقالب اسالمی به حرکت 

 چهار. تالش برای تضعیف و براندازی جمهوری اسالمی ایران 
های دولت آمریکا در قبــال تهایی که در صدر سیاسپس از پیروزی انقالب اسالمی، یکی از توطئه

براندازی نظام نوپای جمهوری اسالمی بود.   جمهوری اسالمی ایران قرار گرفت، تالش برای تضعیف و
صورت پنهان و واضح علیه جمهوری اسالمی یران، اقداماتی را بهدولت آمریکا با تندرو خواندن دولت ا

ای مسلمان، توطئه تهاجم فرهنگــی، توطئــه تــرور هبرانگیزی بین اقوام و ملتاجرا نمود. توطئه اختالف
رهای دیپلماتیــک و قطــع رابطــه بــا تهــران، کمــک بــه عناصــر های اقتصادی، فشــاها، تحریمشخصیت
ارض در جهت ناامنی و کمــک بــه رژیــم صــدام بــرای حملــه بــه ایــران طلب معطلب و تجزیهسلطنت

 ها بود.ازجمله توطئه
خود، در جهت تضعیف و براندازی جمهوری اســالمی ایــران،  دولت آمریکا برای رسیدن به اهداف

 اند از:ای خود قرارداد که عبارت ر دستگاه دیپلماسی و رسانهاقداماتی را به دستور کا
یم اقتصادی  الف: تحر

هــای غربــی جهــت تضــعیف و های اقتصادی، تاکتیک دیگر دولت انگلستان و برخی دولتتحریم
ای خطاب به «مارگارت تاچر» ضــمن ایران بوده است. کارتر طی نامه  براندازی نظام جمهوری اسالمی

ود درباره اعمال مجازات اقتصادی علیه ایران، خواســتار کمــک و پشــتیبانی وی شــد.» اعالم تصمیم خ
های رو دولت آمریکا تحریم). ازاین٣٥٨:  ١٣٨٦شمار روابط ایران و آمریکا، تهران،  (اخوان توکلی، گاه

 اجرا درآورد. اقتصادی را به
های آمریکــا ای ایران، در بانکهیکی دیگر از کارهای پیشنهادی دولت آمریکا، مسدود کردن دارایی
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میلیــارد در  ٣ارد دالر ذخیره ارزی ایران در آمریکا بود که از این میــان میلی  ٧بود. آمارها حاکی از وجود  
هــای داخلــی یلیارد دالر دیگر در بانکم  ٤مؤسسات اقتصادی آمریکایی و چندملیتی مستقر در لندن و  

کاری از مؤسسات آمریکایی خصوص ران چندین پرونده بستانانداز شده بود. عالوه بر آن ایآمریکا پس
هــای کــه زمــان حکومــت پهلــوی وام با ملغی شده نظامی داشــت. ضــمن آندر مورد خریدهای معوقه  

ترین بالغی از بازپرداخت آن باقی مانده بود. مهمدوستانه یا مشارکتی به آمریکا، وجود داشت که هنوز م
هارصد میلیون پوندی، وام دولت ایران، به «شورای آب بریتانیــا» بــود کــه مانده چدست باقیمورد ازاین
ها بعــد بــه تعویــق گیری، جنگ و سردی روابط دو کشور تا سالت آن به بهانه انقالب، گروگانبازپرداخ

 ).١٣٨٧بندی آزاد شده در آرشیو ملی بریتانیا،  از اسناد طبقههایی  افتاد (تفرشی، گزارش

 ز معارضانب: کمک و حمایت ا

های پیــروزی انقــالب های دولت آمریکا جهت تضعیف ایران در اولین سالترین توطئهیکی از مهم
اسالمی، کمک به معارضان و پشتیبانی و تماس بــا مخالفــان جمهــوری اســالمی بــود. در بــین افــراد و 

ور مداوم بــا مقامــات طای از جمع مخالفان ایرانی در خارج از کشور که بههای مشهور یا ناشناختهروهگ
)، شــاهرخ فیــروز و نظــام ١٣٥٩فند/  اســ   ٢٨(  ١٩٨١مــارس    ١٨بریتانیایی در تماس بودند، دیــدار روز  

 عامری با پاتریک و وگان معاون بخش خاورمیانه وزارت خارجه آمریکا جالب است.
یجاد یک حادثه بایست، با اه ایده این دو رجل اشرافی ایرانی، دولت بریتانیای ملی عملیاتی میبنا ب

دام کننــد، چــراغ ســبز نشــان دهــد در ایران، به کسانی که قصد دارند، برای سرنگونی حکومت کنونی اق
نی کــه دیپلمــات ). زما١٣٨٧بندی آزاد شده در آرشیو ملی بریتانیا، هایی از اسناد طبقه(تفرشی، گزارش

ا است، شاهرخ فیــروز توصــیه کــرد کــه های موردنظر آنجوان بریتانیایی از آنان سؤال کرد که چه حادثه
از این گزارش با ابراز ناامیدی از معارضــان، شــماری از فرودگاه مهرآباد باید منفجر شود. بخش دیگری  

ر اغتشــاش هســتند. دریــادار احمــد طلبان دچــاکند: «ســلطنتگونه توصیف میسران اپوزیسیون را این
 -گرایان، آزادگان، به رهبری بهرام آریاناار است. ملیخواهد ناپلئون باشد، فاقد هوادمدنی، کسی که می

بــرای  -هــای فرانســه بودنــداپرای ربودن قایق تندروی گشتی تبــرزین از آب  -که مسئول ماجرای کمدی
های منزوی همچون بیت دارند، نه برای دیگران. چهره ای مسن نیروهای مسلح، جذابرخی از افراد حرفه

ین و حسن نزیه، رئیس سابق شرکت ملی نفت ایران، اگرچــه شخصــًا بــا وزیر پیش(علی) امینی، نخست
بندی آزاد شــده هایی از اسناد طبقهای ندارند.» (تفرشی، گزارشیافتهی هواداران سازماننفوذ هستند، ول 

 ).١٣٨٧در آرشیو ملی بریتانیا،  
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 ی بارز استشراق مغرضانههراسی، جلوهج: اسالم 

الدن القاعــده بــه رهبــری اســامه بــن  ســپتامبر کــه ســازمان  ١١وادث  هراسی پــس از حــ پدیده اسالم 
ها از این حادثه استفاده کردنــد تــا نظریــه مسئولیت آن را برعهده گرفت، به اوج خود رسید. صهیونیست

های دموکراتیک آمریکا و حضــور در میــدان مبــارزه مشــترک بــا خود مبنی بر حمایت اسرائیل از ارزش
ها در این چارچوب یاسر عرفات رئیس تشکیالت خــودگردان را بــا ویج کنند. آنتروریسم اسالمی را تر

ها تالش کردند، رویکردهای تروریستی را به مبــارزه ملــت فلســطین بــر ضــد دن مقایسه کردند، آنالبن
 .شروعیت مقاومت را زیر سؤال ببرنداشغالگری مرتبط ساخته و م

ی شناســ ستیزی است. وی اعتقاد دارد، شرقیهودیشناسی شبیه  ادوارد سعید، معتقد است که شرق
را بــه انتشــار   شناسان پیامبر اسالم ای که بسیاری از شرقگونهستیزی است؛ بهشاخه اسالمی یهودی
ای منحط از فرهنگ مســیحی بین برده و آن را نسخهها اصالت اسالم را از  کنند. آنقرآن جعلی متهم می

شود که اسالم یک پدیده وحشتناک عمومی است ر این رابطه مدعی میکنند. برنارد لوئیس دمعرفی می
پوشش خبری اسالم در غرب،   (سعید،   رک یهودیان و مسیحیان را هدف قرار داده استصورت مشتکه به
١٢١: ١٣٧٨.( 

ویژه آمریکا بــه دوره جنــگ هراسی) در غرب و بهه ترس از اسالم (اسالم ادوارد سعید معتقد است ک
ادرات گردد؛ یعنی زمانی که عربستان سعودی تهدید به قطــع صــ بین مصر و اسرائیل بازمی  ١٩٧٣اکتبر  

گونــه بــود کــه مســلمان عــرب ترتیب قیمت سوخت در این کشورها باال رفــت. بــه اینایننفت کرد و به
و ریز هســتند  ها خونشناسان به جامعه اروپایی گفتند که عرب خشن معرفی شد و شرق  عنوان انسانیبه

 ها نهفته است.خشونت و فریب در ذات آن
یکی از همین مستشرقان ادعا کرد که نقطه اشــتراک تمــام اهــالی خاورمیانــه، نفــرت و دشــمنی بــا 

ز فروپاشی اتحــاد جمــاهیر شــوروی و هراسی بعد ااسالم  گویند که پدیدهیهودیان است. البته برخی می
های غربــی و ای که در آن زمان رســانهگونهبه در پی جستجوی غرب از دشمنی جایگزین شدت گرفت، 

کاران و شــاگرد پرداز سابق نو محافظهظیر «فرانسیس فوکویاما» نظریههای پژوهشگرانی ناروپایی دیدگاه
ــو محافظــههای «آالن بلــوم» و «لیــو اشــتراوس» مؤســس دیــدگاه ــرویج دادنــد ن کاران در آمریکــا را ت

 ).١٢٢(همان:
ه اسالم رقیب ایدئولوژیک لیبرال دموکراسی غــرب ایان تاریخ» مدعی شد ک«فوکویاما» در کتاب «پ

ها ایــن پس از فروپاشی جماهیر شوروی خواهد بود. «ساموئل هانتینگتون» نیز در کتاب برخورد تمــدن



 

 
٨٣ 

  ١٠٣-٧٢ :، ص ١٤٠٠پاییز و زمستان ، ٣١، شماره شانزدهمال  خاورشناسان، س یپژوه قرآن یفصلنامه علم دو 
 انقالب اسالمی های آمریکا علیهراهکارهای قرآنی مقابله با توطئه

 مهر باقر ریاحی
 حسین شیرافکن 

 میةجامعة المصطفی العال
Al-Mustafa International University 

 الی قرآن و حدیث ش عزمجتمع آمو

شناســان بــوده و مفــاد آن ایــن بــود کــه درگیــری که مبتنی بر نظرات شرق  دیدگاه را تکرار کرد. دیدگاهی
تمــدن   ها ازجملــهبــین تمــدن  بین مارکسیسم و لیبرالیسم به پایان رســیده و درگیــری آینــدهایدئولوژیک  

گرایان افراطــی؛ یعنــی اســالمی خواهــد بــرد. ایــن فضــا زمینــه سیاســی بــرای روی کــار آمــدن راســت
ها را باعث شد و به همین نســبت در رونــد مناســبات آمریکــا بــا یرگذارترین پستکاران در تأثنومحافظه

شــغال و تخریــب دو ای بــرای اسپتامبر نیز در این زمینه به بهانــه  ١١اسالم تأثیرگذار بود. حوادث    جهان
هــا از اســالم اســتفاده ها، از تــرس غربیصهیونیست .کشور اسالمی؛ یعنی افغانستان و عراق تبدیل شد

ــ کر عنوان متحــد غــرب هده و سعی در تقویت این رویکرد داشتند تا بتوانند خود را در مبارزه بــا اســالم ب
 نشان دهند.

در  ٢٠٠٩جمهور کنونی آمریکا نیز در سخنرانی خود در سال در همین رابطه «باراک اوباما»؛ رئیس
ــ آیپک گفت که آمریکا و اسرائیل ارزش ر ضــد تروریســم شــریک های مشترکی داشته و در روند جنگ ب

ــ گوی نخســتهستند. این موضوع را «عوفیر جندلمن» سخن م صهیونیســتی نیــز در رابطــه بــا وزیر رژی
 .ماهیت مناسبات آمریکا و اسرائیل تکرار کرد 

وزیر رژیم صهیونیستی با در پیش گرفتن این رویکرد در پی حمله تروریستی به پاریس  نخست 
کنیم. بــا اینکــه  : مــا پایــدار هســتیم و ســکوت نمــی گفــت   خطاب به سفیر فرانســه   ٢٠١٥در سال  
هــا و صــداقت و آزادی خــود افتخــار  یان ما ایجاد کردند، مــا بــه ارزش ها قربانیانی را در م وحشی 

ای جز اتحاد برای  های متعدد مشکل خود را تشخیص دهند، هیچ چاره که جریان می کنیم. هنگا می 
 .گرا اســت دارند و آن نام، اسالم افراط د. این حیوانات نامی  مان از بین بردن این حیوانات باقی نمی 

)Brinner, «Noah», Encyclopaedia of the Qurān, ٢٠٠٣, P ٨٩.( 
ــده اسالم اطالعــات موجــود نشــان می ــه دســت مجمــوعی از دهــد کــه پدی هراســی در آمریکــا ب

کنــد. بــه آن اشــاره می شود. این چیزی است که «پــول فنــدلی» در کتــاب خــودها اداره میصهیونیست
منتشر کردنــد، نیــز بــه ایــن نتیجــه   ٢٠١١همچنین برخی پژوهشگران آمریکایی در گزارشی که در سال  

دگان مالی این پدیده هفت هیئت و مؤسسه با رویکردهــای کننرسیدند. این گزارش اذعان دارد که تأمین
هــا های آموزشی است. برخی از آنژهها مؤسسات غیرانتفاعی حامی پروکار هستند که بیشتر آنمحافظه

شــود. هراسی در آمریکا هزینه میدر مسیر صنعت اسالم   هاهای آننیز مؤسسات خیریه هستند که اعانه
دالر از طریق کارشناسان انتشــار شــایعات و جعــل اخبــار در رابطــه بــا ایــن ها در این چارچوب میلیون
ــر می ــت منتش ــر هسیاس ــنج نف ــان پ ــن کارشناس ــود. ای ــتند و عبارت ش ــد از:س ــافنن»  ان ــک گ  «فران
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)Frank Gaffney) «دیوید یروشــلمای» ،(David Yerushalm) «دانیــل پــایپس» ،(Daniel Pipes رابــرت» ،(
هــای همه این عناصر وابسته بــه جریان ).Steven Emerson) و استیون امرسون (Robert Spencerسپنسر» (

این است که اسالم را یک ایدئولوژی خشن معرفی کننــد کــه ها صهیونیستی در آمریکا هستند. تالش آن
رود، چراکه به ترتیب اسالم خطری برای جامعه آمریکا به شمار میایناست. به  به دنبال تسلط بر آمریکا

 .کندتل یهودیان و مسیحیان تشویق میق

ــ گزارش مذکور تأکید دارد که برخی مؤسسات دیگر نیز در این زمینه فعالیــت می د کــه یکــی از کنن
) مسیحی مــارونی لبنــان Brigitte Gabrielای است که توسط «بریجیت گابریل» (ها موسسهترین آنمهم

شود و نام آن «برای آمریکا تالش کن» است. موسسه دیگری نیز با عنــوان «اســالمی شــدن مدیریت می
 .شود) مدیریت میPamela Geller( آمریکا را متوقف کنید» وجود دارد که زیرنظر «بامیال گیلر»

پدیده اسالم هراسی، صنعتی  هراسی» معتقد است که  «ناتان لین» مؤلف کتاب «صنعت اسالم 
به دنبال داشته و صاحبان آن را برای رسیدن به قــدرت بــر روی  کامل است که سود مادی و معنوی  

دبررسی قرار داد  کند. «لین» این موضوع را ازلحاظ تاریخی مور گناه کمک می های بی جنازه انسان 
ای نیســت و تــاریخی طــوالنی  کند که ایجاد وحشت در میان مردم آمریکا موضوع تــازه و ثابت می 
هــا نبــوده، بلکــه بــرای اهــداف  نی بر واقعیت شود، مبت هایی که در این رابطه انجام می دارد، تالش 

در    ٢٠١٢ال  هراســی در ســ شود که روند اسالم رو مشاهده می مشخصی دنبال شده است. ازهمین 
ت تصادفی نیست، بلکه نتیجه  سپتامبر است. این اقداما   ١١از قبل از حوادث   آمریکا بسیار پرتالش 
هراسی در غرب تنها منحصر به البی  صنعت اسالم   .افتاده است شده اتفاق دهی یک رویکرد سازمان 

نگاران و  روزنامــه صهیونیستی نیست، بلکه به تجارتی سودمند تبدیل شده که بیشتر نویســندگان و  
 .کننــد ع سیاســی دنبــال می عنوان ابــزاری بــرای ســوددهی و کســب منــاف مداران آن را بــه سیاســت 

)Cron, «Two legal Problem bearing on The early history of the Quran», ١٩٩٤, P ٣٥.( 
آمیــز اضمهــاجر ســوری بــا تظــاهرات اعتر   در آلمان آنجال مرکل پس از اجازه دادن به چنــد هــزار

 سازی کشور» مواجه شد.گرایان تحت شعار «جلوگیری از اسالمیراست
بینــی کــرد کــه بعــد از انتخــاب «میشل ولباک» در کتاب خــود بــا عنــوان «تســلیم» پیشانسه  در فر

به کشور اسالمی تبدیل شــود. دونالــد ترامــپ   ٢٠٢٢جمهوری از حزب اسالمی، فرانسه در سال  رئیس
آمریکایی به دست یک زوج مســلمان  ١٤مهوری آمریکا از حادثه کشته شدن نامزد جمهوری ریاست ج

هایی از نــهشود. این شواهد تنها نموکرده و خواستار ممنوعیت ورود مسلمانان به آمریکا می  سوءاستفاده
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گرایــی هــای افراطهراسی در غرب است که البته از عملکرد برخی گروهاین رفتارها درزمینه پدیده اسالم 
 .کندمی تغذیه میاسال

ه محــور اصــلی اســت کــه شناسی مــدرن مبتنــی بــر ســ عبدالله محمد معتقد است که مکتب شرق
 اند از:عبارت 

گرایان و حق اسرائیل. در تشریح ایــن مکتــب تهدید مسلمانان متعصب، حتمی بودن پیروزی غرب 
ها هستند و مفهوم خطــر در ان آنها یا هواداربینیم که بیشتر وابستگان به آن از یهودیان و صهیونیستمی

 .گرایان استها خطر نسبت به اسالم دیدگاه آن

هــای «مایکــل کــوک» و «جــاکلین  شناسان معاصر مطالب بســیار انــدکی نظیــر کتاب شرق   ز ا 
منتشــر شــده اســت، تعــداد مطالعــات مربــوط بــه شرق  شناســی در مؤسســات علمــی و  الشابی» 

ــژه دچــار  کرســی  ــامی  های دانشــگاهی و مجــالت وی ــین تم ــاهش شــدید شــده اســت، همچن ک
عربی کــاهش پیــدا کــرده   ح یادگیری زبانده و سطمتوقف ششناسی نیز  های مربوط به شرق کنفرانس 

 ).٢٣٤ P ,٢٠٠٣ ,Dreibholz, Early Quran Fragments from the great mosque in sana‘a(.است

 ر آیات قرآنهای آمریکا از منظتدبیر و راهکارهای مقابله با توطئه -٣

 یک. تحقق آرمان استقالل و آزادی 
ــ نترین آرما«استقالل» یکی از اصلی ت. وابســتگی بــه بیگانــه از های ملت ایران بود که تحقــق یاف

). شاه در ١٣٩٥مختصات حکومت رضاخان و محمدرضا شاه بود (فردوست به نقل از پایگاه بصیرت:  
کرد و متحد استراتژیک رژیم اشغالگر صهیونیســتی میراستای تأمین منابع غرب در منطقه، ایفای نقش  

دهنده اوج وابستگی پهلوی به آمریکــا ، نشان١٣٤٣اپیتوالسیون در سال  در منطقه بود. تصویب الیحه ک
هزار مستشار آمریکایی در ایــران پــیش از انقــالب، از  ٦٠تا  ٤٠ستقالل سیاسی بود. حضور و نداشتن ا

که حقوق پرداختی به این افراد بیش از حقوق پرداختی بــه تمــام طوریههای این وابستگی است؛ بنشانه
خصــوص ). غرب و به١٣٩٧یرانی بود (رستمی، تمام کلمات بیانیه رهبر انقالب حرف دارد،  کارمندان ا

صــورت مســتعمره درآورده بــود. های گوناگون کشــور مــا را بهآمریکا با تاراج منافع اقتصادی ما به شکل
 ).١٥٠: ١٣٧٢امون انقالب اسالمی، (مطهری، پیر

خوانــد، آیــاتی هســتند کــه دربــاره ز وابســتگی میآیاتی که امــت و دولــت را بــه اســتقالل و گریــز ا
صراحت سخن از استقالل سیاسی به میان های امت نمونه بیان شده است. به این معنا که قرآن بهویژگی
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کند که بیــانگر معنــا و امت شاهد و نمونه اشاره میهایی برای نیاورده است، ولی آیات بسیاری به ویژگی
 .آیــدو مفهومی است که اکنون در علوم سیاسی از آن سخن بــه میــان می  مفهوم استقالل سیاسی به معنا

؛ ۱۳۹تــوان بــه مســئله عــزت مســلمانان (نســاء/ هــای آیــات میازجمله این واژگان و مفــاهیم و ویژگی
-  ۵۱)، نپذیرفتن سلطه و سرپرستی کافران (مائــده/۱۴۱ران (نساء/)، نفی سبیل کاف۸؛ منافقون/۱۰فاطر/
ــرایش و۵۲ ــدم گ ــود/ )، ع ــافران (ه ــه ک ــاد ب ــرکان ۱۱۳اعتم ــاب و مش ــل کت ــردن از اه ــروی نک )، پی
)، نداشتن دوستی و ارتبــاط صــمیمی بــا ۲۹)، روی پای خود ایستادن (فتح/۴۹؛ مائده/۱۴۹عمران/(آل

-  ۱۱۸عمــران/؛ آل۱۰۹و    ۱۰۵دیگر آیات مشابه اشاره کرد (بقره/  ) و۵۷؛ مائده/۱۱۸عمران/مشرکان (آل
 ).۸؛ توبه/۱۲۰
های اصلی انقالب اسالمی بود که در شــعار معــروف «اســتقالل، آزادی، ی یکی دیگر از آرمانادآز

یافته بود و پس از پیروزی انقالب در قانون اساسی آن متبلور شد. بــر اســاس جمهوری اسالمی» تجلی
از ن اساسی: در جمهوری اسالمی ایران آزادی و استقالل و وحدت و تمامیت ارضی کشور  قانو  ٩اصل  

 ها وظیفه دولت و آحاد ملت است.ناپذیرند و حفظ آنیکدیگر تفکیک
ها و پــذیرفتن بنــدگی ها و مــدلآزادی واقعی، نجات یافتن از بنــدگی هــم نوعــان و بردگــی فرضــیه

َن فرماید: ن جاست که خداوند حتی درباره پیامبران میخداست و اهمیت این اصل اساسی تا بدا  مــا 
ْن يؤْ 

َ
ٍ أ

َ َ ِ ْن ُدوِن اهللاِ   ِيُه اُهللا الْكتاَب وَ ل ِ مــِ وا ِعبــاداً  ِلنــاِس كونــُ وَل  م يقــُ ــُ ُبوةَ  َم َو ا ُ ْ )؛ ٧٩عمــران/ (آل ا
جای خدا، دهد؛ سپس او به مردم بگوید: به«هیچ بشری را نسزد که خدا به او کتاب و حکم و پیامبری ب

 ».آورد آزادگی، نوید و بشارت واقعی را برای آدمی به ارمغان میگونه آزادی و بندگان من باشید». این

ــْ خوانیم:  در قرآن می َ ی فَ ــْ ُ ُم الْ َهــُ َ اهللاِ  ِ نــابُوا إ
َ
ْن يْعُبُدوها َو أ

َ
َُبوا الطاُغوَت أ ِيَن اْجَت ِيــَن َو ا  ِعبــاِد ا

 ِ و
ُ
ْحَسَنُه أ

َ
بُِعوَن أ اِب ْسَتِمُعوَن الَْقْوَل فَي ْ

َ ْ
ُوا األ و

ُ
ِک ُهْم أ و

ُ
ِيَن َهداُهُم اُهللا َو أ )؛ «و آنان کــه ١٨-١٧(زمر/  ک ا

مژده باد؛ پــس اند، آنان را سوی خدا بازگشتهدارند، تا مبادا او را بپرستند و بهخود را از طاغوت به دور می
انــد کــه کننــد. اینانرا پیــروی می  دهند و بهتــرین آنده به آن بندگان من که به سخن گوش فرامیبشارت 

 خدایشان راه نموده و خردمندان هستند.»
گونــه این در وصیت خود به فرزندش امام حســن  ای است که حضرت علیاین همان آزادی

هایت برساند؛ زیرا امی دار. هرچند دنائت، تو را به خواهشسفارش کرد: «نفس خود را از هر پستی، گر
ای به دست نخواهی آورد. بنــده دگــری بخشی، چیز ارزندهارجمند] خودت که میهرگز در برابر نفس [

 ).٣١البالغه، نامه زیرا خدایت تو را آزاد آفریده است.» (شریف رضی، نهج  مباش؛



 

 
٨٧ 

  ١٠٣-٧٢ :، ص ١٤٠٠پاییز و زمستان ، ٣١، شماره شانزدهمال  خاورشناسان، س یپژوه قرآن یفصلنامه علم دو 
 انقالب اسالمی های آمریکا علیهراهکارهای قرآنی مقابله با توطئه

 مهر باقر ریاحی
 حسین شیرافکن 

 میةجامعة المصطفی العال
Al-Mustafa International University 

 الی قرآن و حدیث ش عزمجتمع آمو

الهی و ذاتی انسان است. در دیدگاه امام، مفهــوم آزادی در اندیشه سیاسی امام خمینی، آزادی حقی  
 ٣٠٠ای که ایشان در گفتارها و نوشتارهای خــود بــالغ بــر  گونهصی است، بهدارای اهمیت و جایگاه خا

زاده، زادی و جایگاه آن در اندیشه اند (فدوی بنده قرائی و تقیطور مستقیم اشاره کردهه این واژه بهمرتبه ب
انــد ). در قانون اساسی، ابعاد مختلف آزادی موردتوجــه قرارگرفته٣٤:  ١٣٩١ام خمینی،  حقوق بشری ام
 اند از:ها عبارت که برخی از آن

)؛ ١٤و    ١٣،  ١٢)؛ آزادی فکــر و اندیشــه (اصــول  ٤٣اصــل    ٤اصل دوم و بنــد    ٦آزادی فردی: (بند  
دســتاوردهای سیاســی  ؛ جمــالی زواره، ٢٤)؛ آزادی بیــان و مطبوعــات (اصــل ٢٣آزادی عقیده (اصــل  

 ).١١٤ –  ١١١: ١٣٩٧انقالب اسالمی، 
نه گــام دوم فرمودنــد: «اســتقالل و آزادی کنــونی تاورد مهم انقالب در بیارهبری در مورد این دو دس

ی آورد صدها هزار انسان واال و شجاع و فداکار است. این ثمره شجره ایران اسالمی دستاورد، بلکه خون
انیــه توان در خطر قرار داد. (بیلوحانه و بعضًا مغرضانه، نمیهای سادهویل و توجیهی انقالب را با تأطیبه

ای سیاســی انقــالب ؛ ر.ک: فروتنی، تحلیل تطبیقی دســتاورده٢٤/١١/١٣٩٧گام دوم انقالب اسالمی،  
 ).١٣٤-١٣٣: ١٣٩٩های سیاسی آن،  اسالمی با آرمان

 دو. استقرار نسبی عدالت اجتماعی
های سیاسی است. در اندیشه اسالمی نیز عدالت از اهیم بنیادی در عرصه نظریهعدالت ازجمله مف

 تقادی است.گانه اعویژه در اندیشه شیعه، عدل یکی از اصول پنجگاه مهمی برخوردار است. بهجای
ها را از گرفته، بــه همــین جهــت انســاناســالم دینــی اســت کــه بنیــان آن بــر اســاس تعــادل شــکل

دارد تا آنچه مربوط بــه امــور فــردی انســان اســت، در آن ه شئون زندگی بر حذر میوتفریط در همافراط
حــق و عــدالت طور در حوزه جامعه که اساس نظــام اجتمــاعی را در رعایــت ادل برقرار گردد و همینتع
داند؛ زیرا نظامی که مبتنی بر عدالت باشد، پایــدار خواهــد مانــد، «العــدل اقــوی اســاس» عــدالت می

 ).٤٩ق:  ١٤١٠بنیان است (تمیمی آمدی، غررالحکم و درر الکلم،  ترین  محکم
های اقتصادی محض و توأم زندگی و فراتر دانستن آن از ارزشکر اسالم دربارۀ  وسعت میدان طرز ف

هایی که اساس و قوام جامعه با آن است، قدرت اسالم را برای ایجاد تــوازن دانستن زندگی با سایر ارزش
ســازد؛ عــدالت در اســالم عبــارت و تحقق عدالت در تمام دایره انسانیت بیشــتر می  و تعادل در اجتماع

ا در نظر داشته های اقتصادی رها ازجمله ارزشت از یک مساوات بزرگ انسانی که تعادِل همۀ ارزشاس
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ســید قطــب، عــدالت اجتمــاعی در طور دقیق با همۀ شرایط و مقتضیات سازش دارد (و این مساوات به
 ).٥٦: ١٣٧٩اسالم،  

در ذیــل بــه برخــی از ایــن   اند کــهخداوند متعال در آیات متعددی، عدالت اجتماعی را بیان فرموده
َ گردد:  ها اشاره مینمونه ْوٍم  َنآُن قــَ ْم شــَ ُ ِرَمن ْ ــَ ِط َو ال  َهداَء بِالِْقســْ َ ِهللاِ شــُ وام يَن آَمُنوا ُكونُوا قــَ َها ا

َ
ال  يا أ

َ
أ

 ُ ْعِد ِلتْقوىَ ْقَرُب 
َ
ُوا ُهَو أ و از  اید! همواره برای خدا قیام کنیدرده)؛ «ای کسانی که ایمان آو٨(مائده/    وا اْعِد

عدالت کنید که به  !روی عدالت، گواهی دهید! دشمنی با جمعیتی، شما را به گناه و ترک عدالت نکشاند
 تر است.»پرهیزگاری نزدیک

يَن آمَ  َها ا
َ
َ يا أ َْو  َ بِالِْقْسِط ُشَهداَء ِهللاِ َو  ُْفسِ   ُنوا ُكونُوا قَوام

َ
ْو أ

َ
ْن َغنِيــا أ ــُ َ إِْن يَ َر قــْ

َ ْ
يِْن َو األ َ ِ ْوا وِ ا

َ
ْم أ ُ

اً  ْوفَق
َ
اید! کامًال قیام به عدالت کنید! بــرای خــدا )؛ «ای کسانی که ایمان آورده١٣٥(نساء/  بِِهما  فَاُهللا أ

بوده باشد! (چراکه) هادت دهید، اگرچه (این گواهی) به زیان خود شما، یا پدر و مادر و نزدیکان شما  ش
 آنان حمایت کند.»ها غنی یا فقیر باشند، خداوند سزاوارتر است که از اگر آن

داند، عدالت عنوان نظامی که قدرت و حاکمیت خود را منتسب به خدا میدر جمهوری اسالمی، به
از  کرده و اجــرای آن را یکــیمــی دارد و قــانون اساســی در اصــول متعــددی بــه عــدالت اشــاره نقش مه
از اصــل   ١٤و    ٩بند  ترین وظایف دولت و مسئوالن کشور دانسته است. (بند «ج» از اصل دوم؛  اساسی

پردازی تمــدن اســالمی ). در دیدگاه رهبری انقالب نیز توجه به عــدالت در مفهــوم ٢٠و    ١٩سوم؛ اصل  
ایــن مطلــب ایرانی پیشــرفت بــر    –یار جدی است. ایشان در حوزه مباحث مربوط به الگوی اسالمی  بس

وجــه قبــول نــداریم و هیچبه اصرار دارند که «ما رونق اقتصادی کشور را بدون تأمین عدالت اجتمــاعی، 
 ).٢٠/١٢/١٣٩٢معتقد به آن نیستیم» (بیانات مقام معظم رهبری،  

نیز فرمودند: [انقالب] کّفه عدالت را در تقسیم امکانــات عمــومی کشــور   در بیانیه گام دوم انقالب
ــ سنگین کرد  د گــوهر . نارضایتی این حقیر از کارکرد عدالت در کشور به دلیــل آنکــه ایــن ارزش واال بای

همتا بر تارک نظام جمهوری اسالمی باشد و هنوز نیست، نباید به ایــن معنــی گرفتــه شــود کــه بــرای بی
ایــن عــدالتی در  ت کار انجام نگرفت است. واقعیت آن است که دستاوردهای مبارزه بــا بیاستقرار عدال

ین خــدمات و مقایســه نیســت. در رژیــم طــاغوت بیشــترچهار دهــه، بــا هــیچ دوره دیگــر گذشــته قابل
نشینان یا همسانان آنــان در برخــی دیگــر از نقــاط درآمدهای کشور در اختیار گروه کوچکی از پایتخت

روم از ویژه مناطق دوردســت و روســتاها در آخــر فهرســت و غالبــًا محــ . مردم بیشتر شهرها بهکشور بود
هــای ترین حاکمیتفــقرسانی بودند. جمهوری اسالمی در شمار مونیازهای اولیه زیرساختی و خدمت
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نشین شهرها بــه منــاطق جهان در جابجایی خدمت و ثروت از مرکز به همه جای کشور و از مناطق مرّفه
و اصــالح امــور ســازی و ایجــاد مراکــز صــنعتی ســازی و خانهدست آن بوده است. آمار بــزرگ راهپایین

ســد و نیروگــاه و امثــال آن بــه  کشاورزی و رساندن برق و آب و مراکز درمانی و واحدهای دانشــگاهی و
مســئوالن   همه، نــه در تبلیغــات نارســایشک ایندورترین مناطق کشور، حقیقتًا افتخارآفرین است، بی

ای ســت؛ ولــی هســت و حســنهانعکاس یافته و نه زبان بدخواهان خارجی و داخلی به آن اعتراف کرده ا
ه عدالت مورد انتظار در جمهوری اســالمی برای مدیران جهادی و با اخالص نزد خدا و خلق است. البت

ید بــرای اجــرای آن ها است و چشم امکه مایل است پیرو حکومت علوی شناخته شود، بسی برتر از این
؛ ر.ک: فروتنــی، تحلیــل تطبیقــی ٢٤/١١/١٣٩٧ها است. (بیانیه گام دوم انقالب اسالمی، به شما جوان

 ).١٣٦-١٣٥: ١٣٩٩ی سیاسی آن،  هادستاوردهای سیاسی انقالب اسالمی با آرمان

 ای و جهانی سه. کسب عزت و اقتدار ملی، منطقه 
یافتــه بــه عــزت عی است، هر کس بــه آن سرچشــمه راهخداوند متعال، سرچشمه عزت راستین و واق

ونَ فرماید:  یراستین دست یازیده، قرآن عزیز م َْعلَمــُ َ ال  ُْمنــافِِق َنّ ا ِ َ َو ل ِلُْمْؤِمنِ ِ َو  ِ َِرُسو ةُ َو   َو ِهللاَِّ الِْعَزّ
داننــد (و ان نمی)؛ «و عزت (سربلندی) از آن خدا و رسول او و مؤمنان اســت، ولــی منافقــ ٨(منافقون/  

 درک این عزت را ندارند).»
انــد، هــر کــس راپا فقــر و ذلتها خداونــد اســت و دیگــران ســ که منشأ و اساس تمام عزت   آنجا  از 

کالم خــداجو و خــدایی بخواهد به عزت برسد و از ذلت رهایی یابد، در مسیر الهی قرار گیرد و در یــک
 .شود

َن يُرِ فرماید:  قرآن کریم می  ً َمْن  ِيعا َ ت )؛ «کســی کــه خواهــان عــز١٠(فــاطر/ ُد الِْعَزّهَ فَلِلَِّه الِْعَزّهُ 
در ذیل آیه رمز و راز   ».عزت برسد؛ زیرا] عزت یکسره از آن خداوند استاست، [باید خدایی شود تا به  

درســت کند و آن باورهای عزت یابی و عزتمندی را که از طریق خداوند به انسان خواهد رسید، بیان می
ُّب وَالَْعمــَ و کردار شایسته است:  

يِ ُِم الَطّ
َ ِْه يَْصَعُد الْ َ ِ هُ إ َعــُ الُِح يَْر صــَّ )؛ «ســخنان پــاکیزه (و ١٠(فــاطر/  ُل ا

 رساند.»رود و کردار شایسته آن را در باالتر رفتن (کمک و یاری) میسوی او باال میعقاید درست) به

های جهــانی، گیری ایــران در معــادالت سیاســی و تصــمیمپیش از پیروزی انقالب اسالمی، کشور  
 ).١٣٨٦داشت (اسحاقی، ارمغان انقالب،  ای نکنندهنقش و قدرت تعیین

رهبر انقالب در بیانیه گام دوم انقالب از آن با عنوان «تأثیر اساسی در منطقه و دارای منطق قــوی در 
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انقــالب اســالمی بــا غــرب فرمودنــد: «ایــران هــای مسائل جهانی» یاد کردند و با اشاره به تغییر چالش
ا بــا تفــاوتی کــامًال هــای مســتکبران روبــهچالشمقتدر، امروز هم مانند آغاز انقالب بــا   رو اســت؛ امــّ

چالش با آمریکا بر سر کوتاه کردن دست عّمال بیگانه یــا تعطیلــی ســفارت رژیــم دار. اگر آن روز  معنی
جاسوسی بود، امروز چالش بر ســِر حضــور ایــران مقتــدر در   یصهیونیستی در تهران یا رسوا کردن النه

ی غــرب آســیا و حمایــت برچیدن بساط نفوذ نامشــروع آمریکــا از منطقــه  مرزهای رژیم صهیونیستی و
های اشــغالی و دفــاع از پــرچم از مبــارزات مجاهــدان فلســطینی در قلــب ســرزمین  جمهوری اسالمی

ین منطقــه اســت. اگــر آن روز، مشــکل غــرب جلــوگیری از الله و مقاومت در سراسر ای حزب برافراشته
ی ایرانــی های پیشرفتهامروز مشکل او جلوگیری از انتقال سالح  ران بود، خرید تسلیحات ابتدایی برای ای

وهای مقاومت است. اگر آن روز گمان آمریکا آن بود که با چنــد ایرانــی خودفروختــه یــا بــا چنــد به نیر
ی سیاســی و وانست بر نظام اسالمی و مّلت ایران فائق آید، امروز برای مقابلــههواپیما و بالگرد خواهد ت

بینــد یا مرعوب میها دولت معاند نیتی با جمهوری اسالمی، خود را محتاج به یک ائتالف بزرگ از دهام
آورد. ایران بــه برکــت انقــالب، اکنــون در جایگــاهی متعــالی و و البّته باز هم در رویارویی شکست می

ائل اساسی خــویش های دشوار در مسی مّلت ایران در چشم جهانیان و عبور کرده از بسی گردنهایستهش
ــ ٢٤/١١/١٣٩٧است.» (بیانیه گام دوم انقالب اسالمی،   ی، تحلیــل تطبیقــی دســتاوردهای ؛ ر.ک: فروتن

 ).١٣٩-١٣٨: ١٣٩٩های سیاسی آن، سیاسی انقالب اسالمی با آرمان

 ه با رژیم صهیونیستیچهار. جهانی کردن مبارز
های اصــلی سیاســت خــارجی جمهــوری کردن اسرائیل و مبارزه با آن از دیگر محورنامشروع اعالم 

) بر پایه شواهد و قرائن فراوان، یهود در طول تاریخ از ١٣٨٦ن انقالب،  اسالمی است. (اسحاقی، ارمغا
ترین رحمانــهشدند، بــا بیحاکم میای  که اگر زمانی بر منطقهها بوده و هست؛ چنانترین مّلتسنگدل

ور جنگیدن و خونریزی را از توراِت تحریف شــده گرفتــه طزدند. شاید آنان اینشیوه دست به کشتار می
کسی را زنده نگذارید و به جمله «...هیچ ز آن سخن به میان آورده است، ازباشند که در اسفار مختلف ا

: ٩چه همه را از بین ببرید.» (کتاب مقدس، سفر حزقبــال، کسی رحم نکنید. پیر و جوان دختر و زن و ب
گیر بیفتد با شمشیر یا نیزه کشــته خواهــد شــد.  گونه آمده است «هر کهنبی این)؛ و در سفر اشعیا  ٦-  ٥

هایشــان غــارت و زنــان اطفال کوچک در برابر چشمان والدینشان به زمین کوبیــده خواهنــد شــد. خانه
). این بیــنش و نگــرش را خداونــد ١٠: ١٣تاب مقدس، سفر اشعیا نبی،  عصمت خواهند گردید.» (کبی
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چون از شما پیمان محکم گرفتیم که خون همدیگر را مریزید و یکــدیگر  کشد:ه نقد میچنین در قرآن ب
را از سرزمین خود بیرون نکنید؛ سپس شما به این پیمان اقرار کردید و خود گواهید؛ ولی باز همین شما 

تجــاوز بــر رانید و بــه گنــاه و کشید و گروهی از خودتان را از دیارشان بیرون مییگر را میهستید که یکد
ن فدیــه آنــان را آزاد کنیــد؛ بــا کنید؛ و اگر به اسارت پیش شما آیند بــه دادضد آنان به یکدیگر کمک می

از کتاب تورات ایمان  ایتنها کشتن بلکه بیرون کردن آنان بر شما حرام شده است. آیا شما به پاره که نهآن
 ).٨٥ – ٨٤ورزید (بقره/ ای دیگر کفر میآورید و به پاره می

 فرمایند:مقام معظم رهبری در این مورد می
ها، امروز کار رژیم اشغالگر قدس که دو خط آبی بــه نشــانه از نیــل تــا فــرات در سایه این سیاست«

بهه مقاومت دور خود دیوار حائل کشیده و جایی رسیده که از ترس جروی پرچم آن نقش بسته است، به
های سنگینی خورده است. و حماس و جهاد اسالمی شکست  الله لبنانهای چندروزه از حزب در جنگ

ای های مقاومت، در برهــهد: رژیم صهیونیستی که در دو جنگ قبلی با گروهچنانکه رهبر انقالب فرمودن
 ٤٨بس کرد، در آخرین درگیری بعــد از روز درخواست آتش  ٨ای دیگر بعد از  روز و در برهه  ٢٢بعد از  

(بیانات مقام معظم   »زانو درآمدن رژیم غاصب صهیونیستیاین یعنی به  بس شد وساعت خواستار آتش
ــری، بشــارت پیروزی ــای بزرگرهب ــهه ــر از ب ــم صهیونیســتی، ســایت:  ٤٨زانو درآوردن ت ــاعته رژی س

Khamenei.  ،تحلیل تطبیقی دســتاوردهای سیاســی انقــالب اســالمی بــا ؛ ر.ک: فروتنی،  ١٠/١٠/١٣٩٧
 ).١٣٨: ١٣٩٩های سیاسی آن، آرمان

 ستیزی در دنیا عنوان نماد اسالم پنج. شکست ابهت آمریکا به 
های آمریکا نسبت به مردم ایران، مبارزه با آمریکا همواره یکی از اصــول به دلیل جنایات و ستمگری 

انــدازه انقــالب اســالمی ای بهقرن گذشته هــیچ حادثــهر طول نیمسیاست خارجی انقالب بوده است. د
افظ عنوان مدافع و حالمللی آمریکا ضربه وارد کند. سقوط رژیم شاهنشاهی که بهبین  نتوانسته به حیثیت

ها هزار کارشناس و مستشار آمریکایی از ایران، خروج از کرد، اخراج دهمنافع آمریکا در منطقه عمل می
جاسوســی و دســتگیری  تو» که بــرای حفــظ منــافع آمریکــا تشــکیل شــده بــود، اشــغال النــه«پیمان سن

نی و آشکار آمریکا ها نمونه دیگر ازجمله موارد تحقیر آمریکاست. مقابله علهای جاسوس و دهیپلماتد
 المللــی آمریکــا وارد شــدهعلیه انقالب اسالمی ایران، نتیجه این ضربات پیاپی است که به حیثیــت بین

ها است، بلکه ایــن عقبــههای استراتژیک خود در منطقه را از دست داده تنها عقبهاست. اکنون آمریکا نه
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اند. رهبــری های اقتدار ایران اسالمی تبدیل شدهبه، افغانستان، یمن، عراق و ... به عقنظیر لبنان، سوریه
پیروزی انقالب، نمــاد ایســتادگی در برابــر   در بیانیه گام دوم در رابطه با این دستاورد انقالب فرمودند: با

های انحصارگر جهان کــه تر شد، قدرت روز برجستهمریکا، روزبهزورگویان و مستکبران و در رأس آنان آ
هــا بــرای اندازی به استقالل دیگر کشورها و پایمال کردن منافع حیاتی آنا در دستهمواره حیات خود ر

بر ایران اسالمی و انقالبی، اعتراف بــه نــاتوانی کردنــد (بیانــات مقــام اند، در برا مقاصد شوم خود دانسته
؛ ر.ک: فروتنی، تحلیل تطبیقی دستاوردهای سیاسی انقــالب اســالمی بــا ٢٤/١١/١٣٩٧،  معظم رهبری 

 ).١٣٧: ١٣٩٩های سیاسی آن، آرمان

به  ناب  اسالم  معرفی  و  احیاء  تعالی شش.  مکتب  تمدن عنوان  احیای  برای  تالش  و  بخش 
 سالمی ا

هــا در ه آننشــاندتهاجم گسترده فرهنگی، سیاسی، اجتمــاعی و اقتصــادی غــرب و حاکمــان دست
دیــده بــود ولــی انقــالب اســالمی های اخیر گرکشورهای اسالمی موجب سیطره غرب بر اسالم در قرن

 توانــد عنصــری تأثیرگــذار بــر نظــام ، نشــان داد کــه دیــن میایران با بازشناسی و احیای هویــت اســالم 
). ٤٠:  ١٣٩٣المی،  المللی انقالب اسگیری دنیا باشد (مرتضوی امامی زواره، دستاوردهای بینتصمیم

های اعتقــادی نهضــت را کــه زمینــهدر مقدمه قانون اساسی آمده است: رسالت قانون اساسی این است 
اســالمی  شــمول هــای واال و جهانعینیت بخشد و شرایطی را به وجــود آورد کــه در آن انســان بــا ارزش

ِذهِ  حکم آیــه  گویــد: بــهقــانون اساســی می  ١١پرورش یابد». اصل    إَِنّ هــَ
ُ
ْم أ ُ ُت مــَّ

ُ
ْم أ ــُ ُّ ا َر نــَ

َ
َدةً َوأ ًة وَاحــِ مــَّ

ُدونِ  بــُ ْ )؛ همه مسلمانان یک امت بوده و دولت جمهوری اسالمی ایران موظــف اســت، ٩٢(انبیاء/    فَا
اسالمی قــرار دهــد و کوشــش پیگیــر بــه عمــل آورد تــا سیاست کلی خود را بر پایه ائتالف و اتحاد ملل 

عنوان هان اسالم را تحقــق بخشــد.» احیــای تمــدن اســالمی بــهوحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ج
های آینــده از اصلی بیانیه گــام دوم رهبــری خطــاب بــه جوانــان اســت: «دهــهآرمان اصلی انقالب و فر

ُپرانگیزه از انقالب خود حراست کنیــد و آن را هرچــه   های شما است و شمایید که باید کارآزموده ودهه
و آمــادگی بــرای طلــوع خورشــید والیــت عظمــی  یجاد تمّدن نوین اســالمیبیشتر به آرمان بزرگش که ا

های استوار در آینده، باید گذشته را درست شناخت (ارواحنافداه) است، نزدیک کنید. برای برداشتن گام 
جای حقیقــت خواهنــد نشســت و ها بــهاز این راهبرد غفلت شود، دروغها درس گرفت؛ اگر  و از تجربه

ای قــوی، تحریــف و دهای ناشناخته قرار خواهــد گرفــت. دشــمنان انقــالب بــا انگیــزه آینده مورد تهدی 
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ی ابزارهــا بــرای آن بهــره کنید و از پول و همهی گذشته و حّتی زمان حال را دنبال میپردازی درباره غدرو
نید». تــوان شــ نظامش نمینان فکر و عقیده و آگاهی بسیارند؛ حقیقت را از دشمن و پیادهگیرند. رهزمی

دســتاوردهای سیاســی   ؛ ر.ک: فروتنی، تحلیــل تطبیقــی٢٤/١١/١٣٩٧(بیانیه گام دوم انقالب اسالمی،  
 ).١٣٩: ١٣٩٩های سیاسی آن، انقالب اسالمی با آرمان

 وری از اختالف هفت. تقویت وحدت و برادری در سطح جامعه و د 
حــدت و همبســتگی اســت، ها، وها و رمز پیروزی آنشکی نیست که یکی از عوامل پیشرفت ملت

شــود؛ بــا اتحــاد های بــزرگ ایجــاد میر، رودخانــههای کوچک بــه یکــدیگهمچنان که با پیوستن جوی
می و توان، صــفوف بزرگــی بــرای بازگردانــدن تمــدن و عــزت اســالهدف نیز میسو و همهای همانسان

مســلمانان اســت و  ایستادگی در مقابل دشمنان ایجاد کــرد. فطــرت و توحیــد از مشــترکات بــزرگ بــین
مســلمانان در   ).٦٤عمران، آیــه  آل(دهد  گرایی میخداوند به همه طرفداران توحید دستور وحدت و هم

بت به این اصول معاد و نبوت و قرآن بسیاری از اصول و فروع مشترک هستند؛ گرچه در تفسیر و فهم نس
ها نیســت و بــاب اجتهــاد بــاز هــا و برداشــتمختلف باشند و اصوًال مقصود رسیدن به وحدت در فهم

 است.
های اخالقی از دیگر مشترکات بین مذاهب است کــه اگــر اســالم عکــس آن را بــه مســلمانان آموزه 

ال وقــوع اســت، اتفــاق که امروزه در جهــان اســالم در حــ توصیه کرده بود، بعید است کاری بیش از این
برای چه آمده   غفلت زدند که پیامبررا بهافتاد، مسلمانان در این زمینه سنگ تمام گذاشتند و خود  می

ُت برای تمام کردن اخالق مبعوث شده بــود: «  اند نبی رحمتاینکه هرگز نخواندهبود! مثل ا ُبِعثـْ مـَ  ِإنَّ
َم  َتمِّ

ُ
ْخَالق  ِأل

َ
)؛ «غایت بعثت و نتیجه دعــوت خــاتم ۸ق:    ١٤١٢مکارم األخالق،  طبرسی،  » (َمَکاِرَم اْأل

 »است.  ارم اخالقاکمال مک   االنبیاء
مسائل اختالفی بین مذاهب وجود دارد و نباید آن را کتمان کنیم و بگوییم هــیچ اختالفــی نیســت؛ 

مــی بــین علمــای هــای علها و گروهشود؛ بنابراین باید بحثگرایی میزیرا انکار اختالف منجر به افراط
البته جایگاه ایــن مباحــث در وفصل و بررسی برخی از مسائل گذاشته شود.  مذاهب اسالمی، برای حل

اند، تفــاوت بــین بحــث علمــی و بــه دســت شــدهعموم مردم نیست؛ زیرا عوام جامعه که امروزه اسلحه 
کــردن یکــدیگر بــه امــور   دوراز مــتهمرو نقدهای عالمانه و بهدهند. ازاینمنطقی با غیر را تشخیص نمی

 هاست.ربانیغیرواقعی، بسیار راه گشا و از اصول اساسی دین پیامبر مه
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 فرمایند:رهبر معظم انقالب می
هستیم، شیعه هســتیم، پیــرو امامــت امیرالمــؤمنین   بیتکنیم که پیرو مکتب اهلما افتخار می«
جــای اثبــات ایــن مطلــب کوچــه و کنیم؛ امــا و خالفت بالفصل او هستیم؛ به این افتخار مــی  علی

فن، در میــان متخصصــین و در میــان نخبگــان لگونه مطالب در میان اهخیابان نیست؛ جای اثبات این
 ).١/١/١٣٨٧بیانات رهبر معظم انقالب در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی، (  ».است

کند. غافــل از در هر مکانی بیان می  جاهل به دلیل نشناختن جایگاه مباحث اختالفی، هر مبحثی را 
افراط پروایی در بیان مطالــب، دیگــران را نیــز بــههمین بی  که هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد.این
 شود.نداشتن شناخت صحیح از عقاید مخالف خود، مرتکب اتهام زنی می کشاند. او به دلیلمی

 دوراز اتهام زنی هشت. نقد عالمانه و به 
ر و های ذهنی به همدیگر تهمت کفــ فرض ها و پیشه بعضًا مذاهب اسالمی بر اساس شنیدهمتأسفان

در شــیعه و ســنی بــه زننــد. بــاب تهمــت  گرایی در جامعه دامــن میشرک و تحریف قرآن زده و به افراط
گویند: چون دین جز حب و بغــض نیســت و اهــل ســنت حــب یکدیگر باز است. برخی از شیعیان می

رند، پس اهل سنت ناصبی و کافرند و برخی از اهل ســنت معتقدنــد، شــیعیان ائمــه را ندا   بیتاهل
 کنند، پس شیعه مشرک است.پرستند یا مهر را عبادت مییم

فرماید: «دشمنی با جمعیتی، شما را به گناه و ترک عدالت نکشــاند. می ٨خداوند در سوره مائده آیه 
 ت».تر اسعدالت کنید، که به پرهیزگاری نزدیک

شــاهد  کننــد و کتــاب فصــل الخطــاب محــدث نــوری را گاهی شیعه را متهم به تحریــف قــرآن می
کنند و برخــی از احادیــث آن میگیرند. در بیان اصل شیعه نیز بعضًا اهل سنت را متهم به تحریف قرمی

برنــد و می  هــا بیشــترین اســتفاده را زنیگیرند. برخی از معاندین اسالم از ایــن اتهام بخاری را شاهد می
 گویند: طبق اجماع مرکب شیعه و سنی، قرآن تحریف شده است.می

به یک مناســبتی در یــک صــحبت عمــومی عــرض کــردم بــه مــردم کــه قــرآن کــریم   ک وقتیبنده ی
ُوا هذا  فرماید:  می اً َو قا ْ ُفِسِهْم َخ ْ

َ
ُْمْؤِمناُت بِأ ُْمْؤِمُنوَن َو ا ٌ َْو ال إِْذ َسِمْعُتُموهُ َظَنّ ا )؛ یعنــی ١٢(نــور/  إِْفٌك ُمبِ

اشتید؟ یعنی از اول رد کنید افک را. [اگر] آمدنــد بــه ظن ندوقتی افک را شنیدید، چرا به همدیگر حسن
چــرا قبــول  -عنوان غیبــت حاال یا با عنــوان تهمــت یــا بــه  -همت زدند، یک چیزی را گفتند  یک نفری ت

ر قرآن و در کالم عرب خیلی معنای وسیعی دارد، فقــط ی «لوالی» تحذیریه دکنیم؟ ببینید این کلمهمی
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چرای با تأکیــد اســت؛ یعنــی آه، وای، چــرا؛  وییم چرا این کار را نکردیمعنایش «چرا» نیست که ما بگ
ِهمْ معنای «لوال» این است؛ تحذیریه است، چرا   ُْفســِ

َ
ُْمْؤِمنــاُت بِأ ُْمْؤِمُنوَن َو ا اً َْو ال إِْذ َسِمْعُتُموهُ َظَنّ ا ْ ؛  خــَ

 کســی آمــد، شــما بگوئیــد بلــه، ظن ندارید. تــا فــوراً یعنی چرا به هم ظن نیک ندارید، چرا به هم حسن
رت یقین آن را بداند و نقــل بکنــد. ایــن درســت نیســت، ایــن صواش هم اگر بود، آدم بهاحتمال درستی

 ).٧/١٠/١٣٨٩ممنوع است (بیانات مقام معظم رهبری، در درس خارج فقه، 

 مدیریت اختالفات بین مذاهب  نه.
بلکــه مــدیریت اختالفــات بــین شــیعه و   اولویت امروز جهان اسالم حل اختالفات مذهبی نیست، 

اجازه به یکدیگر تهمت بدعت زده شود و اگر زده شد، نباید به تکفیــر بینجامــد و اگــر   سنی است. نباید
فقهی نینجامد. خالفت خلفا و عــدالت   کسی قائل به کفر شد، در حد کفر اعتقادی باقی بماند و به کفر

نــزد شــیعه  نت است، همچنان که امامت ائمه اطهــاری نزد اهل سجمیع صحابه دارای جایگاه ویژه 
هــا را از ضــروریات و اصــول دیــن ای دارد؛ اما این امور از اصول مذهب اســت و نبایــد آنجایگاه ویژه 

 ها را دنبال خواهد داشت.دانست که خروجی کفر و خدایی نکرده ریخته شدن خون
 فرمایند:ریب مذاهب میمقام معظم رهبری در مورد مدیریت اختالفات مذهبی و تق

های اعتقادی، کالمی، فکــری، فقهــی، اصــولی و علمــی فــراهم های تقریب را در جنبه«باید زمینه
خواهنــد؛ امــا میدشــمنان اســالم ایــن را ن بکند؛ ولی آن هدف اساسی باید به یاد متفکران اسالم باشد.

ْ خواهد، آن خواهد شد:  آنچه خدا می
َ
َ أ لٌِب  )؛ بعضــی کســان بــرای اینکــه ٢١(یوســف/  رِه َو اُهللا 

گویند: نه این مذهب، نه آن مــذهب. ایــن، بــه خودشان را از مسائل اختالفات مذاهب خالی کنند، می
ند: ما نــه شــیعه هســتیم، نــه ســنی. گوی نظر ما درست نیست. این، ابداع مذهب ثالث است! بعضی می

کند. باید شیعه، شیعه باشد و ســنی، ســنی. تر میخب؛ این یک مذهب ثالثی شد! این، اختالف را بیش
طور؛ اما با هم نزاع نکنند ها هم همینید خودشان را داشته باشند؛ شیعههای سنی هرکدام فقه و عقافرقه

مساعی کنند. این چیزی است که امروز وظیفه است. لــذا کو با یکدیگر درگیر نشوند؛ بلکه با هم تشری
کنند، به نظر ما امری جــدی و الزم مجمع التقریب که آقایان آن را اداره می موضوع تقریب و این مؤسسه

بیانات مقــام معظــم رهبــری همکاری کنند و به نتایج آن دست یابند.» (  -انشاء الله    -و باید همه    است
 .ش) ۱۳۷۷کننده در کنفرانس وحدت اسالمی،  ر میهمانان خارجی شرکت(حفظه الله) در دیدا 
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 شناسی شمن ده. بصیرت و د
گمان ویژگی ضد استعماری این انقالب عظیم، راه هرگونه سوءاستفاده بیگانگان از منافع ملــی را بی

طــرح سد کرد و عزم دشمنان را در از بین بردن اهداف ضد استعماری نظــام اســالمی دوچنــدان نمــود. 
ر کــار دشــمنان یازی به خاک، هویت، فرهنگ و منافع ملت، در دســتوهای جدید در جهت دستنقشه

در این میان، نقش رهبری در شناخت دشمن و شگردهایش از عوامل اصلی پیروزی و تداوم   .قرار گرفت
و نسل جوان های رهبری در جهت آگاهی مردم  رود. امروز نیز تبیین دیدگاهانقالب اسالمی به شمار می

 .های جدید دشمن بسیار مهم و مؤثر خواهد بودسازی توطئهو خنثی

ِيــَن کند: خست بر شناخت دشمن تأکید مین نقرآ وَد وَا َهــُ ْ واْ ا يــَن آَمنــُ ِ َداَوةً  ــاِس عــَ د ا شــَ
َ
َدن أ َجــِ

َ

واْ  ــُ َ ْ مؤمنان را، «یهود» و مشــرکان خــواهی ترین مردم نسبت به طور مسّلم، دشمن)؛ «به٨٢(مائده/  أَ
که پیکان اسلحه را نوان دشمنان اساسی نام بردند؟ برای اینعیافت.» چرا خداوند دقیقًا عده خاصی را به

 نکنیم.به سمت دشمن را گم 
ُه پس از شناخت دشمن باید صفوف داخلی را ضد دشمن متحد نمود:   ِيــَن َمعــَ ّ وُل اهللا َو ا ّمٌد َرســُ ُ

َنُهمأِشدّ  َاُء بَ َ ُكّفارِ ُر َ ا َ  ).٢٩(فتح/ .اُء 
ایــن اســت کــه بــا  یروی حقیقی از پیــامبرحقیقت اعالم کرد، شاخص پخداوند با این بیان، در  

خورده را معرفی کــرد صراحت دشمنان قسمدشمن سخت و با خودی مهربان و رئوف باشیم. خداوند به
خوبی بشناســد و در دام باشــد، دشــمن مشــترک را بــه  تا هر کسی در هــر مــذهب و فرقــه اســالمی کــه

تشخیص دشمن اصلی و غیراصلی و همچنین دشمن درجه بنابراین عدم   نظری نیفتد؛گرایی و تنگافراط
 شود.گرایی میافراط  اول و دوم، مایه

فرماید: «ملت ایران بــه عنوان یک وظیفه مستمر میشناسی، بهمقام معظم رهبری ضمن تأیید دشمن
کنــد، بایــد بــر تر میهای خود را در توطئــه علیــه ایــران اســالمی پیچیــدههمان نسبت که دشمن، روش 

حفظ وحدت و اتصــال و ارتبــاط  هوشیاری و آگاهی خود بیفزایند و با آمادگی معنوی، فکری، سیاسی و
ع بــزرگ سخنرانی رهبری در اجتمابا یکدیگر، چهره دشمن را در هر لباسی که هست، شناسایی کند.» (
بــرای ی اســت، ). بــدیه٥/٩/١٣٧٦نیروی مقاومت بسیج مردمی بــه مناســبت ســالروز تشــکیل بســیج  

ریزی و تعیین و تدوین سیاست دفاعی در جهت صیانت از کیان نظام اسالمی، شناسایی دشمن و برنامه
 .کند، امری واجب استتهدیدهایی که از ناحیه او موجودیت مّلی و دینی ما را تهدید می
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 تیجهن
 نتایج تأکید نمود:  ترینعنوان مهمتوان به نکات ذیل بهبر اساس آنچه در این مقاله گذشت، می

ی های آمریکایی علیه انقالب اســالمی کــه جلــوه اسالم هراسی و جنگ روانی گسترده دولت .١
و غیــره  ویژه القاعدههای رادیکال بهبارز استشراق مغرضانه است و همچنین عملکرد افراطی برخی گروه

ارد آورده است و مانع از اتخاذ متحده وگیر به تصویر موجود از ایران و مسلمانان در ایاالتآسیبی چشم
 متحده شده است.گذاران ایاالتسوی سیاستگرایان از جویانه نسبت به اسالم سیاسی مسالمت

اورمیانه نفرت توان دریافت، نقطه اشتراک تمام اهالی خهای مستشرقان میبا مطالعه پژوهش .٢
هراسی بعد از فروپاشی اتحاد جمــاهیر اسالم   گویند که پدیدهو دشمنی با یهودیان است. البته برخی می

ای کــه در آن زمــان گونــهن شــدت گرفــت، بهشوروی و در پــی جســتجوی غــرب از دشــمنی جــایگزی 
پرداز ســابق نــو ریــههای پژوهشــگرانی نظیــر فرانســیس فوکویامــا نظهای غربی و اروپایی دیــدگاهرسانه

کاران در آمریکا را ترویج های نو محافظهکاران و شاگرد آالن بلوم و لیو اشتراوس مؤسس دیدگاهمحافظه
 .دادند

تحقق آرمان استقالل و آزادی، استقرار نسبی عدالت اجتماعی، کســب عــزت و اقتــدار ملــی  .٣
عنوان نمــاد ت ابهــت آمریکــا بــهای و جهانی، جهانی کردن مبارزه با رژیــم صهیونیســتی، شکســ منطقه
بخش، تقویت وحــدت و بــرادری عنوان مکتب تعالیهستیزی در دنیا، احیاء و معرفی اسالم ناب باسالم 

شناسی، ازجمله ت درونی و مذهبی، نقد عالمانه و بصیرت و دشمندر سطح جامعه و دوری از اختالفا
نظر آیات قرآن کریم با تأکید بر بیانــات مقــام معظــم های آمریکا از متدابیر و راهکارهای مقابله با توطئه

 رهبری است.
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های انقالب اســالمی، انجمــن ی پژوهشیانیه گام دوم انقالب)»، فصلنامه(با تأکید بر محورهای ب
 ١٣٩٩ب اسالمی ایران، زمستان، علمی انقال
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