مؤلفههای فکری مقام معظم رهبری
در هدایت امت اسالمی
حجتاالسالم والمسلمین محمدکاظم کریمی

*

اشاره
دغدغتته مبتنیبتتودن احکتتام و قتتوانین جامعتته بتتر مبتتانی و منتتابع دینتتی ،از
ویژگیهای منحصربهفرد نظام اسالمی است که آن را از دیگر نظامهتا متمتایز
میسازد و به این دلیل ،مو توع رهبتری در جامعته بترای تضتمین انطبتاق
قوانین و آموزههای آن با مبانی دینی ،اهمیت و رورت پیدا میکند.
رهبری جامعه اسالمی ،در طتول رستالت پیتامبران الهتی و امامتت اولیتایش
مو وعیت دارد و به منظور حفظ و مراقبت از مواریث و دستتاوردهای انبیتا
و اولیتتای الهتتی و پاستتداری از دیتتن ختتدا ،وجتتود رهبتتری عتتالم ،عتتادل و
زمانشناس که از قوه تشخیص احکتام الهتی برختوردار بتوده ،بتر توصتیه و
تشویق اعضای جامعه به عمل طبتق قتوانین و احکتام الهتی همتت گمتارد،
رورت دارد .بدین ستب  ،رهبتری جامعته در نظتام استالمی ،مهمتترین و
* پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
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حساسترین جایگاه به شمار میرود و باید شایستهترین و عادلترین فترد در
این منص

قرار گیرد.

آنوه در این نوشتار ،مورد بررسی قرار گرفته ،مهمترین مؤلفههای اعتقتادی و
فکری رهبر معظم انقالب در هدایت ّامت اسالمی میباشد.
مفهومشناسی « ّامت»
« ّامت» ،اسم جمع از ماده « ُأ ّم» به معنتای قصتد ،بنیتان و هتدف استت 1و در
اصطالح ،بته معنتای جمتاعتی از انسانهاستت کته دارای هتدف ،مقصتد و
آرمانهتتای مشتتترک هستتتند 2.کلمتته « ّامتتت» ،واژهای قرآنتتی و دارای معتتانی
مختلف است و دستکم  22بار در قرآن کریم تکرار شتده استت .از جملته
معانی آن در قرآن کریم میتوان به سه مورد ذیل اشاره کرد:

ُ
ت «پیروان انبیا» ،مانند آیه « َو ِل ُك ِّل أ َّم ِة َر ُس ٌل  1برای هر ّامتی ،رسولی است».
َ َ ُ َّ ً
ً َّ
َّ ْ
اه  4بتهدرستتی
ت «فرد جانشین جماعت» ،مانند آیه « ِإن ِإبراهيم كان أمة ِ
قانتا ِلل ِ

که ابراهیم ،پیشوای مطیع امر خدا بوده است».

ُ ً

ً

َ َ َ َ َْ ُ
ناك ْم أ َّمة َو َسطا  1شما مسلمانان را [به
ت «گروه انسانها» ،مانند آیه «و ك ِذلك جعل

واسطه اسالم ]،گروهی میانه قرار دادیم».
در اسالم ،از جامعه به ّامت یتاد شتده استت و ّامتت ،تبلتور ذهنیتت و نمتاد
حیات جمعی بخشی از انسانهاست که در نتیجته زنتدگی مشتترک عینیتت
 .1محمد بن مکرم ابنمنظور لسان العرب ج ،12
 .2همان،
 .1یونس.41 :
 .4نحل.122 :
 .1بقره.141 :

.21

 21و .22
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مییابد .بین ّامت و ملت ،ایتن تفتاوت وجتود دارد کته «ملتت» محتدود بته
جغرافیا و محدوه فیزیکی مشخص است اما « ّامت» مترز و جغرافیتا نتدارد و
محدوده آن ،میزان باورها و عقاید است.
«هدایت» ،یکی از عناصر اصلی متدیریت استت و مقصتود از آن ،پیشبتردن
جامعه انسانی به سوی کمال و ارزشهای واالی انسانی است .دیگتر عناصتر
مدیریت ،شامل :برنامهریزی ،بهکارگیری منابع انسانی ،سازماندهی و نظتارت
است .هدایت و رهبری جامعه استالمی بترای رستیدن بته ستعادت و کمتال
واقعی ،از وظایف اصلی رهبر انقالب ،به عنوان مدیر جامعته استالمی استت.
از دیدگاه رهبر انقتالب ،هتدایت ،بته عنتوان یکتی از اساستیترین نیازهتای
انسان ،عبارت است از شناخت هدف و دانستن راه سعادت.

1

ّامت واحد اسالمی
یکی از تأکیدهای ویژه قرآن کریم برای شناسایی اجتماعهای انسانی ،استتفاده
از واژه « ّامت» است .توجه به روحیه جمعتی و اجتمتاع ملتهتا و تأکیتد بتر
باورهتتا و اشتتتراکات اعتقتتادی ،اخالقتتی ،فرهنگتتی ،حقتتوقی و سیاستتی ،از
مهم واژه « ّامت» در قرآن کریم است که وجه تمایز آنهتا را از دیگتر
اطالقات ّ
َ ْ َ ُ ْ ْ ُ ْ ُ َّ ٌ
َ
اة َي ْ
اد ُع َن ِإلاى
اقوام و ملل مشخص میسازد چنانکه فرمود« :و لتك ِمنكم أم
ْ ْ
ْ
ْال َخ ْير َو َي ْأ ُم ُر َ
ون ب ْال َي ْع ُ
وف َو َين َه ْ َن َع ِ ال ُين َك ِار  2بایتد از میتان شتما طایفتهاى
ر
ِ
ِ
ِ

باشند که مردم را به سوى خیر دعتوت کترده ،امربتهمعتروف و نهتیازمنکتر
کنند».
 .1سید علی خامنهای طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن
 .2آلعمران.124 :

.21
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واژه « ّامت» در قرآن کریم ،برای پیروان همه ادیان بهکار رفتته استت امتا بته
طور خا

 ،خداوند ّامت استالمی را در مقایسته بتا دیگتر اقتوام و ملتهتا،

ُ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ َّ ُ ْ َ ْ َّ
َْ ُُ َ ْ َ ْ ُ
وف
امتیاز و برتری بخشیده است« :كنتم خير أم ِة أخ ِرجت ِللنا ِ تأمرون ِبااليعر ِ
ُْ ُ
ْ ْ
َْ
َّ
َو تن َه ْ َن َع ِ ال ُين َك ِر َو تؤ ِمن َن ِبالل ِه  1شما [از ازل] بهترین ّامتی بودید کته بتراى

مردم پدید آمدید چون امربهمعروف و نهیازمنکر میکنید و بته ختدا ایمتان
داریتد ».ازایتنرو ،تأکیتتد بتر عناصتتر وحتدتبخش ّامتتت استالمی و حفتتظ
مرزبندیهایشان با ملتهای غیرمسلمان برای نشاندادن اقتتدار استالمی ،از
ُ ُ

ُ ً

ً

ََ

َ

َ َ َ ُّ ُ ْ ْ ُ ُ
َّ
َّ ُ ْ َّ
ون  2ایتن
امور مهم به شمار میرودِ « :إن ِ
هذ ِه أمتكم أمة ِ
واحدة و أنا ربكم فاعباد ِ

است آیین شما آیینی واحد ،و من پروردگار شمایم .پس ،تنها مرا بپرستید».
به دلیل اهمیت و رورت یکپارچگی و یگانگی ّامت اسالمی و نقتش آن در
حفظ اقتدار مسلمانان ،تمسک به ریسمان محکم الهتی و پرهیتز از اختتالف،
دودستگی و تفرقه ،به عنوان میثاقنامه ّامت استالمی بتا ختدای یکتتا ،متورد

ً
َّ
َ ْ
َ َْ ُ
اه َجييعاا َو ال
ال الل ِ
توجه و تأکید قرآن کریم قرار گرفته است« :و اعت ِصي ا ِبحب ِ
ََ ُ
تف َّرق ا  1همگان به ریسمان محکم الهی چنگ زنید و از تفرقه بپرهیزید».

مردی یهودی برای اینکته امیتر مؤمنتان ،علتی را در خصتو حتوادث
َ ََ ُ َ
نـتم ن ِْ َّـِِم
نامطلوب صدر اسالم درباره خالفت سرزنش کند ،گفتت« :مـا دف
ََ
اختل ُفتم ِف ِِه هنوز پیامبرتان را دفن نکرده بودید کته دربتارهاش اختتالف
َح َّتع
َّ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ
ِـه َو
کردید ».امام علی در پاسخش بهزیبایی فرمود« :إنمـا اختلفنـا ننـه َل ِف ِ
ً َ َُ ْ َ ٌ
َ َّ ُ ْ َ َ َّ ْ ْ ُ ُ ُ ْ َ َ ْ َ َّ ُ ْ ُ َ ِّ ُ ْ ْ ْ َ
ام ِآلهاة
اج َعل لنا ِإلها كيا له
ل ِِنِم ما جفت أرجلِم ِما الْح ِر حتع قلتم ِلن ِْـِِم «
 .1آلعمران.112 :
 .2انبیان.22 :
 .1آلعمران.121 :
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َ َّ َ َ ُ
قال ِإن ُك ْم ق ْ ٌا ت ْج َهل َن  1ما دربتاره ختود پیامبرمتان اختتالف نکتردیم [بلکته]

اختالف ما درباره دستوری بود که از پیامبر ما رسیده استت امتا شتما هنتوز
پایتان از آب دریا خشک نشده بود که به پیامبر خود گفتید :برای ما بسان این
بتپرستان بتی بساز ،و پیامبرتان گفت :همانا شما قوم نادانی هستید».
با وقوع انقالب اسالمی و استقرار نظام اسالمی به رهبتری حضترت امتام ،
ایشان باالترین دغدغه را برای حفظ وحدت ملی و یکپتارچگی ّامتت استالم
داشتند و بر مو وع وحدت کلمته بیشتترین تأکیتد را مینمودنتد  2چنانکته
رهبر انقالب نیز به عنوان پرچمدار و طالیتهدار امتروز نهضتت استالمی ،بتا
«شیعه انگلیستی» و «ستنّی آمریکتایی» نامیتدن صتداهایی کته بتا توستل بته
تفاوتهای ذاتی متذاه  ،در صتدد اختالفافکنتی میتان جامعته استالمی و
برهمزدن انسجام ّامت اسالمی هستند ،به این مسئله اهتمتام ویتژه نشتان داده
است.

1

از نظر رهبر انقالب ،دنیای اسالم امروز ،دچتار رنجهتای فراوانتی استت کته
اتحاد ،همافزایی ،تعاون و عبور از اختالفهای مذهبی و فکری در زیر ستایه
ل این مشکالت و مصا
مشترکات فراوان اسالمی ،راه ح ّ

است.

4

مهمترین مؤلفههای رهبری ّامت اسالمی
در ادامه ،مهمترین مؤلفتههای رهبتری و متدیریت رهبتر معظتم انقتالب در
 .1محمد بن حسین الشریف الر ی نهج البالغة تصحیح صتبحی صتالح

 ،111حکمتت

.111
 .2سید روح لّال موسوی خمینی صحیفه امام ج ،1

.112

 .1بیانات در دیدار مسئوالن نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسالمی.1121/2/21 ،
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=68153

 .4همان.
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هدایت ّامت اسالمی بهاختصار اشاره میشود:
 .1اتکا بر اصول و مبانی اسالمی

ایمان به خدا و پایداری در تحقق اهداف و آموزههای دین الهی ،پیتام اصتلی

ايه ْم َو ال ُه ْ
َّ َّ َ ُ َ ُّ َ َّ ُ ُ َّ ْ َ ُ َ َ ْ ٌ َ َ ْ
ام
قرآن کریم است « ِإن الذي قال ا ربنا الله ثم استقام ا فال خا ف عل ِ
ُ
َي ْح َزن َن  1بهراستی آنانکه گفتند :پروردگار ما لال است ،و در پتاى ایتن گفتته

ّ
خود ،استقامت ورزیدند ،نه ترسی دارند و نته انتدوهگین متیشتوند ».کلمته

«استقامت» ،طبق بیان راغ

در مفردات ،در اصل برای طریقی به کار میرفتته

ْ
اهاد َنا ِّ
الصارا
که بته ختط مستتقیم کشتیده شتده باشتد و در آیته شتریفه « ِ
ْ
ال ُي ْس َت ِق َيم» ،حق را به چنین راهی تشبیه کرده است و استقامت انسان ،به ایتن
َ

2

معناست که همواره مالزم طریقه مستقیم باشد.
َّ
صاح تفسیر شریف المیزان میفرماید :مراد از « َر ُّب َنا الل ُـه» ،اقترار و شتهادت
به انحصار ربوبیت در ختداى ستبحان و یگتانگی او در آن استت .و متراد از
استقامت در مقابل شهادت خود ،این است که از آنوه شهادت بته حقتانیتش
میدهند ،منحرف نمیشوند و رفتارى برخالف آن و لوازمش از ختود نشتان
نمیدهند.

1

تمسک به اسالم و اصول و ارزشهای آن ،به عنوان یگانه راه نجتاتبخش و
مسیر حرکت جامعه اسالمی ،از ابزارهای تأثیرگذار رهبتری نظتام جمهتوری
اسالمی برای هدایت ّامت اسالمی بتوده استت .امتام خمینتی تمستک بته
 .1احقاف.11 :
 .2راغ

اصفهانی مفردات الفاظ القرآن

.222

 .1سید محمدحسین طباطبایی ترجمه تفسیر المیزان ج ،12

.222
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اسالم و توحید ناب را عامل وحدت مسلمانان و زمینهساز غلبه بر مستتکبران
و دشمنان دین اسالم معرفی کرده است 1.رهبر معظم انقالب نیز با تأکیتد بتر
ترورت معرفتی استالم واقعتی بترای مقابلته بتا تبلیغتات منفتی دشتمنان،
میفرماید« :یک وظیفهای که به عهده همه است[ ،این است] کته استالم وارد
در متن زندگی را معرفی کنیم اسالم رحمت به عفا ،اسالم جهاد و مبتارزه
با مستکبران 2».ازاینرو ،معظمله مسلمانان را متوجه عمتق آموزههتای استالم
ساخته ،دو عامل «ایمان» و «صبر» را شر تحقق موفقیت مسلمانان میداند.

1

ایشان استقرار حاکمیت اسالمی را تنها راه نجات ّامت استالم دانستته ،شتر
اصلی آن را پایبندی نظری و عملی به احکام و قوانین شتریعت استالم بیتان
تهدید منتافع بیگانگتان

کرده و معتقد است که اسالم به معنای واقعی ،موج

میباشد .به همین دلیل ،با استناد به گفتته برختی از سیاستتمتداران غربتی،
میفرماید« :با یک سیاستمدار آمریکایی مصتاحبه کردنتد مصتاحبهگر از او
میپرسد که دشمن آمریکا کیست؟ او در جتواب میگویتد :دشتمن آمریکتا،
تروریسم نیست دشتمن آمریکتا ،مستلمانها هتم نیستتند دشتمن آمریکتا،
اسالمگرایی است 4».از نگاه ایشان ،همته گرفتاریهتای ملتهتای مستلمان،
مانند :نداشتن استقالل ،نداشتن آزادى ،نداشتن حیثیّت انسانی ،عقت مانتدگی
علمی و عق ماندگی در شئون زندگی ،ناشتی از فشتار قتدرتهاى مستتکبر
 .1سید روح لّال موسوی خمینی صحیفه امام ج ،22

.112

 .2بیانات در دیدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى.۱۳۱۳/12/21 ،
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=15181

 .1سید علی خامنهای طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن

.24

 .4بیانات در دیدار مسئوالن نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسالمی.1124/12/2 ،
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=61113
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است و معتقدند همه این گرفتاریها ،به برکت بازگشت به استالم ،عمتل بته
آن و حاکمیت اسالمی برطرف میشود.

1

 .2دشمنشناسی و استکبارستیزی

تقابل حق و باطل ،قدمتی به تاریخ حیات بشر در کره زمتین دارد و بته دلیتل
ویژگیهای ذاتی و وجودی انسانها ،مبارزه میان ایتن دو ،پایانناپتذیر استت.
تکرار  122بار واژه «عدو» و مشتقات آن در قرآن کریم و هشدار بته مؤمنتان
در شناخت دشمن و دوستتینکتردن بتا دشتمنان ختدا و غفلتتننمتودن از
توطئههای آنان ،نشان از اهمیت مو وع دشمنشناستی و توجته بته رعایتت
َ َّ ُ َ ُ ِّ َ َ ُ َّ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ ُ
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ
َ
ياء تلق َن ِإل ْي ِه ْم
آمن ا ال تت ِخذوا عدون و عدوكم أو ِل
مرزها با آنهاست «يا أيها الذي
ِّ
ْ
ب ْال َي َ َّدة َو َق ْد َك َف ُروا بيا َ
جاء ُك ْم ِم َ ال َحق  2اى کسانی که ایمان آوردهاید! دشتمن
ِ
ِ
ِ

مرا و دشمن خودتان را دوستان خود مگیرید .آیا مراتت

دوستتی ختویش را

به ایشان تقدیم میکنید با اینکه به شریعتی که براى شما آمده و حتق استت،
کفر میورزند؟»
از آیات استفاده میشود که بعضی از مؤمنان مهاجر در خفا بتا مشترکان مکته
رابطه دوستی داشتهاند و انگیزهشان در این دوستتی ،جلت

حمایتت آنتان از

ارحام و فرزندان خود بوده که هنوز در مکه مانده بودند .این آیات ،نازل شتد
و ایشتتان را از ایتتن عمتتل نهتتی کتترد .در برختتی روایتتات آمتتده کتته
سرى بته مشترکان مکته فرستتاد و در آن از اینکته
حاط بنابیبلتعه نامهاى ّ

رستول ختتدا

تصتمیم دارد مکتته را فتتح کنتتد ،بته ایشتتان گتتزارش داد و

 .1بیانتتات در دیتتدار شتترکتکنندگان در مراستتم ستتالگرد ارتحتتال حضتترت امتتام خمینتتی ،
.۱۳۷۰/1/۱۲

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=1582
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منظورش این بود که منّتی بر آنان گذاشته و بدین وسیله ،ارحتام و اوالدى را
که در مکه داشت ،از خطر مشرکان حفتظ کترده باشتد .ختداى تعتالی ایتن
جریان را به پیامبر گرامیاش خبر داد و آیات مذکور را فرستاد 1.در آیته بعتد
نیز به نقشه دشمن در فری

مسلمانان و خطر دینزدایی از آنان اشاره میکند

و میفرماید« :اگر کفار به شما دست پیتدا کننتد ،دشتمنانتان خواهنتد بتود و
دست و زبان خود را به آزار شما دراز خواهند کرد و آرزومندند که شما هتم
کافر شوید».

2

شناخت دشمن و مراقبت از رفتار و حرکات آنان ،از توصیههای اصتلی امتام
خمینی به ملتهای مسلمان است و با معرفی ماهیتت دشتمنان ملتهتای
اسالمی و مستضعفان جهان ،معتقد است آنان دشمنان خداى بتزرگ و قترآن
کریم و اسالم عزیزند درندگانی هستند که از هتیچ جنایتت و خیتانتی بتراى
مقاصد شوم جنایتکارانه خود دست نمیکشند و براى رستیدن بته ریاستت و
مطامع پست خود ،تفاوتی میان دوست و دشمن نمیگذارند.

1

یکی از ویژگیهای رهبر معظم انقالب برای هدایت ّامت استالمی ،یتادآوری

عداوت دشمنان اسالم و رصتد شتگردهای تبلیغتی و نفتوذ آنتان در جامعته
اسالمی است چنانکه در معرفی ماهیت ایتن دشتمن میفرمایتد...« :دشتمن
کیست؟ استکبار البته مظهر استکبار ،امروز ،آمریکاست یتک روزی انگلتیس
بود .این دشمن ،بیکار نیست ،مشغول است دا م مشغول است».

4

از جمله ترفندهای دشتمنان از نظتر رهبتر انقتالب کته در راستتای اهتداف
 .1سید محمدحسین طباطبایی ترجمه تفسیر المیزان ج ،12
 .2ممتحنه.2 :
ل
 .1سید روح ّال موسوی خمینی صحیفه امام ج ،21

.122

.122

 .4بیانات در دیدار فرماندهان گردانهای بسیج.1124/2/4 ،
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=91513
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استعماری آنان اعمال میگردد ،ایجاد اختالف میان ّامتت استالمی استت تتا
بدین طریق ،سلطه خود بر کشورهای مسلمان را دوام بخشتند« :امتروز ،هتم
در بین اهلسنّت ،هم در بین شیعه ،دستهایی در کار است برای اینکه اینهتا
را از هم جدا کند همه این دستها [را] هم اگر جستوجو کردید ،میرستد
به مراکز جاسوسی و اطالعاتی دشمنان اسالم».

1

به همین سب  ،ایشان تکلیتف عالمتان و نخبگتان ّامتت استالمی را ستنگین
توصیف میکند و معتقد استت کته آنتان بایتد بتر محتور تعتالیم استالم ،در
خصو

شناخت دشمن و آگاهیبخشی تودهها ،به وظیفته ختود بتهختوبی

عمل کنند .شاعر عرب در این زمینه گفته است:
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
2
الد ُ
فمووا ُرقووادکم یووا أفضوو األمووم
هر َیقظان َو األحداث لم َی َنم
جج

«وقتیکه دنیتای قتدرت ،دنیتای زر و زور ،بتا همته امکانتات ختود متوجته
شماست ،شما حق ندارید ُچرت بزنید ،حق ندارید خواب بروید».
خزاز میگوید« :از امام ر تا
حسنبنعلی ّ

1

شتنیدم کته فرمتود :بعضتی از

کسانی که ادعاى محبت و دوستی ما را دارند ،ررشان بتراى شتیعیان متا از
دجال بیشتر است .عرض کردم :به چه علت ای فرزند رسول خدا؟ فرمود :بته
ّ
جهت دوستیشان با دشمنان ما ،و دشمنیشان با دوستتان متا .هرگتاه چنتین
حق و باطل بته هتم درآمیتزد و امتر مشتتبه گتردد و متؤمن از منتافق
شودّ ،
 .1بیانات در دیدار مسئوالن نظام و میهمانان بیستت و هشتتمین کنفترانس بینالمللتی وحتدت
اسالمی.۱۳۱۳/12/12 ،

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=15311

 .2شعر از :احمد شوقی.
 .1بیانات در دیدار مسئوالن نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسالمی.۱۳۱۴/12/2 ،
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=91113
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1

از نگاه رهبر فرزانه انقالب ،معادالت قدرت در جهتان امتروز تغییتر یافتته و
همه توجه و برنامههای دشمنان ،متوجه اسالم و آرمانهتای آن شتده استت:
«دو قطبی سرمایهداری و کمونیسم که [در بین آنها] جنگ بتر ستر قتدرت و
ثروت بود ،پایان یافت و امروز دو قطبی ،میان مستضعفین جهان بته رهبتری
جنبش مسلمین ،با مستکبران به رهبری آمریکا و ناتو و صهیونیسم است».

2

معظملتتته در تعریتتتف و بیتتتان مقصتتتود از استکبارستتتتیزی میگویتتتد:
«استکبارستیزی ،یعنی یک ملتتی زیتر بتار مداخلتهجویی و تحمیتل قتدرت
استکبارگر یا انسان مستکبر یا دولت مستکبر نرود 1».ایشان مبارزه با استتکبار
را دستور قرآن کریم و مصتداق اصتلی آن را آمریکتا متیدانتد و میفرمایتد:
«مبارزه با استکبار و نظام سلطه ،تعطیلپذیر نیستت .اگتر مبتارزه بتا استتکبار
ال تابع قرآن نیستیم .مبارزه با استکبار که تمام نمیشود .در متورد
نباشد ،ما اص ً
اتتم مصتادیق استتکبار استت ...استتکبار ،یتک واژه
مصادیق استکبار ،آمریکا ّ
قرآنی است که در قرآن درباره امثال فرعون و گروههتای بتدخواه و معتارض
حق و حقیقت بهکار رفته است».
ّ

4

بنابراین ،هدایت جهان اسالم از طریق آگاهیبخشتی بته گروههتای مختلتف
کشورهای اسالمی به منظور مقابله با سیاستهای دولتت آمریکتا ،از ر توس
 .1محمد بن علی بن بابویه صفات الشیعة

.2

 .2خطبههای نماز جمعه تهران ،ترجمه خطبه عربی.۱۳۱۵/11/14 ،
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=12221

 .1بیانات در دیدار دانشآموزان و دانشجویان .۱۳۱۲/2/12 ،
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=24112

 .4بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان.۱۳۱۴/4/22 ،
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=12211
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تالشهای رهبر معظم انقالب برای ناکامگذاشتتن عملیتات استتعماری ایتن
دولت و معرفی طرحها و فعالیتهای او برای بته زیتر ستلطه کشتیدن ملتل
مظلوم ،بهویژه کشورهای اسالمی است.
نشانهگرفتن اهداف و توطئههای شوم استکباری برای بته ستتم کشتیدن ملتل
مستتلمان و غتتارت ثتتروت و داراییهایشتتان و آگاهیبخشتتیدن بتته جوامتتع
اسالمی ،بهخصو

جوانان آنها ،از مهمتترین تالشهتای رهبتر انقتالب بته

شمار میرود که موج

کینتهتوزی و مقابلته دول استتعماری بتا آرمانهتای

انقالب اسالمی گردیده است .قراردادن نظام اسالمی در تنگناهتای اقتصتادی،
سیاسی ،فرهنگی ،فناوری ،هستهای و ممانعت از تعامل آستان کشتورها بتا او
را بایتد از پیامتدهای ایتتن دشتمنیها بته شتتمار آورد .معظملته در ایتن بتتاره
میفرماید« :برای دشمنان ملت ایران اینکه یک ملتی صریحاً بایستتد و بتدون
هیچگونه مالحظهای ،نظرات قاطع خود را علیه استکبار بیان بکند و به دیگتر
ملتها جر تت بدهتد ،قابتل تحمتل نیستت لتذا هرچته میتواننتد ،تتالش
میکنند».

1

ایشان بیارزشبودن جان انسانها را از جمله شتاخصهای فکتری استتکبار
برمیشمارد و من اشاره به نمونتههای مختلتف جنایتهتای دستتگاههای
استکباری در کشورها طی سالیان گذشته ،مانند :برختورد بتا بومیتان آمریکتا،
آدمکشی در ویتنام ،بمباران اتمی دو شهر ژاپتن ،جنایتت هواپیماهتای بتدون
سرنشتتین در پاکستتتان ،بمبتتاران متتردم بیدفتتاع در افغانستتتان ،شتتکنجههای
وحشتتتناک زنتتدان ابوغُریت

در عتتراق و نظیتتر آن ،معتقتتد استتت« :یکتتی از

 .1بیانات در دیدار مردم آذربایجان شرقی.۱۳۱۴/11/22 ،
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=12111
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شاخصهای استعمار و استکبار ،این است که جنایت را نسبت بته ملتهتا و
نسبت به آحاد بشر مجتاز میشتمرند ...و هتر جتایی کته دستشتان برستد و
منافعشان اقتضا کند ،از جنایت ابا ندارند».

1

 .3دفاع از حقوق مسلمانان و مظلومان عالم

انقالب اسالمی در مستیر تحقتق آموزههتا و معتارف نتاب استالمی و ابتالغ
ارزشهای اسالمی و انسانی آن بته جهانیتان ،تتاکنون هزینتههای بستیاری را
متحمل شده است .رعایت عدالت و احسان به خلتق بته عنتوان یتک آمتوزه
دینی ،سفارش خا

َ َ ُُ َ
َّ
حساان
ادل َو ِاال
قرآن کتریم استتِ « :ان اللاه ياأمر ِبالع ِ
ِ

2

بهراستی که خداوند به عدالت و نیکی به مردم امر کرده است ».امیتر مؤمنتان،
بعد از تربت

علی در آخرین وصیتها به امام حسن و امام حسین
ً
ُ َ َّ َ ً ْ ْ ُ
ابنملجم میفرمایدَ « :و كونا ِللظ ِال ِم خ ْصما َو ِلل َمظل ِوم َن ْونـا  1دشتمن ستتمکار ،و
یاور ستمدیده باشید ».سرور و ساالر شهیدان نیز در تبیتین هتدف قیتام الهتی
خویش فرموده« :کسی که فرمانروای ستتمکاری را ببینتد کته حتالل ختدا را
حرام ،عهد الهی را شکسته ،مخالف سنّت رستول ختدا عمتل کترده و میتان
بندگان به ستم رفتار نموده ،ولی در عمل و گفتتار بتا او مخالفتت نکنتد ،بتر
خداوند است که او را در جایش قرار دهد».

4

حمایت از ستمدیدگان عالم ،بهویژه ملتهای مسلمان ،از آرمانهتای بتزرگ
 .1بیانات در دیدار پنجاه هزار فرمانده بسیج سراسر کشور.1122/2/22 ،
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=24112

 .2نحل.22 :
 . 1محمد بن حسین الشریف الر ی نهج البالغة تصحیح صبحی صالح نامه .41
.212
نورال شوشتری احقاق الحق و ازهاق الباطل ج ،11
 .4قا ی
لّ
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انقالب اسالمی به شمار میرود و با وجود مشتکالتی کته از ناحیته استتکبار
جهانی متوجه نظام اسالمی گردیده ،در تمام دورههای گذشتته از ایتن آرمتان
خود کوتاه نیامده است .به همین جهت ،امام خمینی بتا اشتاره بته تکلیتف
شرعی برای دفاع و حمایت از همه ملتهای مظلوم میفرماید« :ما مستلمانیم
و شرق و غرب برایمان مطرح نیست .ما از مظلوم دفاع میکنتیم و بتر ظتالم
میتازیم .این ،یک وظیفه اسالمی است».

1

رهبر انقالب ،هدف حمایت از ملتهتای مظلتوم و مستلمان را جامته عمتل
پوشاندن به آرمانهای بزرگ انبیا و اولیای الهی میداند تا از این طریق ،زمینته
برای تحقق ّامت واحد اسالمی فراهم گردد« :ما دنبال آرمانهای بلند هستتیم،
دنبال تشکیل جامعه اسالمی ،نظام اسالمی ،کشور استالمیّ ،امتت استالمی و

صدیقان و شتهیدان [هستتیم] و
تحققبخشیدن به آرزوهای بزرگ پیامبران و ّ
دستتتگاههای شتتیطانی زمتتان ،یتتک جبههانتتد و طبعتاً بتا یتتکچنین حرکتتتی،
مخالفند».

2

ایشان رسالت نظام اسالمی را همسویی و همگتامی بتا ملتهتای مستلمان و
شریکبودن در مصا

و مشکالت آنان بیان میکنتد و بتا تمستک بته متتن

قرآن کریم و آموزههتای استالمی ،ختدمت بته انستانها را محصتول درستی
میداند که نظام اسالمی از اولیای دین گرفته است.

1

 .4حمایت از فلسطین و مقاومت اسالمی

یکی از پیامدهای شکلگیری نظام اسالمی در ایران ،رشتد آگتاهی ملتهتای
 .1سید روح لّال موسوی خمینی صحیفه امام ج ،12

.112

 .2بیانات در دیدار مسئوالن نظامhttp://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22222.۱۳۱۳/4/12 ،

 .1بیانات در دیدار پنجاه هزار فرمانده بسیج سراسر کشور.1122/2/22 ،
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=24112

مؤلفههای فکری مقام معظم رهبری در هدایت امت اسالمی



87

مسلمان و تالش برای عینیتبخشیدن بته خواستتهها و مطالبتات واقعیشتان
بوده است .کشور فلسطین در میان ّامتت استالمی ،همتواره دارای اهمیتت و

جایگاه ویژهای بوده و به همین سب  ،تالشهای گروههای مختلف استالمی
برای رهایی مردم مظلوم ایتن کشتور از ستتم رژیتم غاصت

صهیونیستتی و

زرینتی از تبلتور اراده و اتحتاد
حامیان آن با عنوان «مقاومت اسالمی» ،بترگ ّ
ملتهای مسلمان برای نمایش قدرت و مبارزه با دشتمنان استالم بته شتمار
میرود .با وجود شیعهبودن نظام جمهتوری استالمی و رهبتری معظتم آن ،و
سنّیبودن مسلمانان فلسطین ،امروزه حتامی حقیقتی متردم مظلتوم فلستطین،
نظام جمهوری اسالمی و رهبری آن است .این ،در حالی استت کته حاکمتان
کشورهای عربی به اسرا یل دست دوستی داده و در کنتار ایتن کشتور ،علیته
نظام اسالمی و اهداف بلند آن توطئهچینی میکنند .بدیهی است کته حمایتت
از مسلمانان ،برگرفته از آموزههای اسالمی و شعار محوری انقتالب استالمی
است چنانکه رستول ختدا فرمتوده استتَ « :م ْـا َأ ْص َـْ َ و ََل َی َْ َـت ُّم ب ُـأ ُ
ور
م
ِ ِ
ُْ ْ َ ََ
ِا فل ِْ َِ ِم ْن َُ ْم  1کسی که صتبح کنتد و بته مستا ل مستلمانان اهتمتام
المس ِل ِم
نداشته باشد ،از آنان به شمار نمیآید».
دفاع قاطع حضترت امتام از آرمانهتای ملتت فلستطین از ابتتدای شتروع
نهضت اسالمی 2،و حمایت رهبر انقالب از این آرمان ،نشان از اهمیتت ایتن
مسئله برای نظتام جمهتوری استالمی دارد آنجتا کته فرمتوده استتّ « :امتت

اسالمی ،یک جراحت بزرگی را در وجتود ختود دارد و آن ،مستئله ملتت و
سرزمین تاریخی و مقدس فلسطین است».

1

 ،۱۱۴ح .۵
 .1محمد بن یعقوب کلینی الکافی ج ،۲
.221
 .2سید روح لّال موسوی خمینی صحیفه امام ج ،12
 .1بیانات در دیدار جمعی از مردم و مسئوالن نظام.۱۳۰۰/12/11 ،
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2212
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ایشان دولت اسرا یل را دشمن شماره یک ّامت اسالمی دانستته و در دفتاع از
ملتهای فلسطین ،لبنان و سوریه که در خط مبارزه بتا ایتن دولتت هستتند،
سعی وافری داشته و به دلیل تهدیدآمیز بتودن آن بترای منطقته و جهتان ،بته
معرفی چهره واقعی و خطرات آن همت گمارده و تأکید میکند« :تهدید همه
جهان ،آن نیروهای شر و شرآفرینی هستند که جز شرارت از خودشان نشتان
ندادهاند از جمله ،همین رژیم جعلی اسرا یل و بعضی از پشتیبانان او».

1

معظمله آگاهی و بیداری مسلمانان را در برابر مسا ل فلسطین و ستمی که بتر
آنها وارد میشود ،یک رورت برای ّامت اسالم میداند که بایتد در مستا ل
حج بدان توجه نشان داد« :اآلن بیش از شصت سال است که دنیای استالم بتا
این بلیه (مسئله فلسطین) مبتالست ...امتروز کته دنیتای استالم را بته کمتک
میطلبند ،چرا دنیای اسالم در مقابل اینها ساکت است؟ مگر پیغمبتر نفرمتود:
کسی که صبح کند و اهمیتی به کارهای مسلمانان ندهد ،از آنان نیست».

2

ایشان با اهتمام به مسئله فلسطین ،معتقد است که دنیای اسالم بایتد از انگیتزه
خود در این مو وع لحظهای کوتاه نیاید و عمل غاصتبانه گرگهتای درنتده
صهیونیست و حامیان بینالمللی آنها را محکوم کند« :همه سعی دشمن بتر آن
بود که با وعدههای پون و فری آمیز ،ملت و گروههای فلسطینی را از گزینته
«مقاومت» منصرف کند و به بازی ناشیانه در میدان سیاست سترگرم ستازد...
پادزهر همه این بازیهای خیانتآمیز تاکنون ،روحیه مقاومتت در گروههتای
 .1بیانات در دیدار پنجاه هزار فرمانده بسیج سراسر کشور.1122/2/22 ،
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=24112

 .2بیانات در دیدار کارگزاران حج.۱۳۰۱/1/11 ،
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=12241
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است1».

 .5به چالش کشاندن فرهنگ غرب

یکی از راهبردهتای تبلیغتی رهبتر انقتالب بترای هویتبخشتیدن بته ّامتت
اسالمی ،نشاندادن قوتهای درونتی فرهنتگ استالمی از طریتق بته چتالش
کشیدن عفهای درونی فرهنگ غربی است چراکته فرهنتگ استالمی بته
دلیل قوتهای ذاتیاش که منبعث از تعالیم الهی است ،دارای چنتان ظرفیتتی
است که میتواند فرهنگهای غیراسالمی را به زانتو درآورد و رهبتر انقتالب
به دلیل اشراف و آگاهی به درونمایتههای ایتن فرهنتگ از یتک ستو ،و نیتز
وقوف کامل به عمق عفهای فرهنتگ غربتی و آستی های واقعتی آن از
ستتوی دیگتتر ،در برشتتمردن تواناییهتتا و استتتعدادهای فرهنتتگ ختتودی و
نشاندادن عفهای فرهنگ بیگانته ،ستعی وافتری داشتته استت چنانکته
میفرماید« :امروز ،جهان غرب است که بایتد بته لحتاظ نظتری و عملتی در
خصو

حتق
حق ملتها در تعیتین سرنوشتت ختودّ ،
حقوق بشر ،آزادیّ ،

ملتها در بهرهگیری از ثروتهای خود و حقوق زن و حفظ کرامتت او ،بته
چالش کشیده شود و پاسخگو باشد 2».به طور خا

 ،ایشان درباره نوع نگتاه

به حجاب در کشورهای غربی میفرماید« :آیا ممنوعیتت حجتاب در برختی
کشورهاى اروپایی ،نشانه دروغبودن اعتقاد به آزادى نیست؟»

1

 .1بیانات در کنفرانس حمایت از انتفا ه فلسطین.۱۳۱۵/1/2 ،
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=11421

 .2پیام به کنگرهی عظیم حج.1122/11/2 ،
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=122

 .1همان.
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در نهایت ،واقعیتت فرهنتگ فاستد غترب کته بته عنتوان تمتدن غربتی بته
کشورهای دیگر ،بهخصو

کشتورهای استالمی عر ته گردیتده ،از زبتان

معظمله اینچنین توصیف شده است:
این تمدنی که آنها به دنیا عر ه کردند ،جلوههتای زیبتایی از فنتاوری و
سرعت و سهولت و ابزارهای زندگی را در اختیتار متردم گذاشتت امتا
خوشبختی انسانها را تأمین نکرد ،عدالت را برقرار نکرد .بتهعکتس ،بتر
فرق عدالت کوبید ،ملتهتایی را استیر کترد ،ملتهتایی را فقیتر کترد،
ملتهایی را تحقیر کرد در درون خود هم دچار تضادها شتد ،از لحتاظ
اخالقی فاسد شدند ،از لحاظ معنوی پوک و پون شتدند .امتروز ،ختود
غربیها به این معنا گواهی میدهند .یک سیاستمدار برجسته غربتی بته
من گفت :دنیای ما ،دنیای پون و پوکی است و این را حس میکنیم.

1

سخن پایانی
در پایان ،باید یادآور شد رهبر انقتالب ،داعیته اقتتدار کشتورهای استالمی و
تحققبخشیدن به جامعه تتراز استالمی را در اندیشته دارد و بته عنتوان یتک
آرمان به آن مینگرد اما قطعاً شر تحقق چنین آرمانی ،همراهی و همگتامی
ّامت اسالمی با ایشان است و چنانکه ایتن هتدف تتأمین نشتود ،چشتمانداز
شکوه و عظمت اسالمی دور از دسترس خواهد بود چنانکه امام علی

به

رورت رعایت حقوق متقابل رهبری و مردم اشتاره نمتوده و مخاطرههتای
حق رهبری یا فاصله میان جامعته استالمی و رهبتری را
بیتوجهی جامعه به ّ
 .1بیانات در دیدار مسئوالن نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسالمی.1124/12/2 ،
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=61113
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بهزیبایی یادآور شده است:
حتق متردم را
حق رهبتری را ادا کننتد و زمامتدار نیتز ّ
و آنگاه که مردم ّ
بپردازد ،حق در آن جامعه عزت یابد و راههای دین پدیدار ،و نشتانههای
عدالت برقرار ،و سن ّت پیامبر

پایدار گتردد .پتس ،روزگتار اصتالح

شود و مردم در تداوم حکومت امیدوار ،و دشمن در آرزوهایش مأیوس
میگردد اما اگر مردم بر حکومت چیره شوند ،یا زمامدار بر رعیت ستتم
کند ،وحدت کلمه از بین میرود ،نشانههای ستم آشتکار ،و نیرنگبتازی
در دیتتن فتتراوان میگتتردد و راه گستتترده س تن ّت پیتتامبر

متتتروک،

هواپرستی فراوان ،احکام دین تعطیل و بیماریهای دل فراوان میشود.

 .1محمد بن حسین الشریف الر ی نهج البالغة تصحیح صبحی صالح

 ،111خطبه .212
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