تبیین گفتمان مقاومت در عرصه بینالملل
با تأکید بر بیانیه گام دوم

رضا لکزایی
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چکیده
مقاله حاضر ،در صدد تبیین گفتمان مقاومت در عرصه بینالملل با تأکید بر بیانیاه
گا دو انقتب و محوریت دیدگاه مقا معظم رهبری آیتالله خامنهای اسات .باراین
اساس ،با استفاده از چاارچوب نظاری «امهاات مطالاب یاا ّاس المطالاب» و روش
اکتشافی -استقرایی تتش کرده است تا گفتمان مقاومت ارائه گردد .مقاومات در ایان
گفتمان دارای مفهومی سازهای است که ضرورت آن ،دالیل و شواهد قرآنای ،روایای،
عقلی ،تجربی و عقتیی دارد و برای کاربست آن ،اساتقتل فکاری ،معنویات ،تقاوا،
مساجد ،سادهزیستی ،پرهیاز از اسارا  ،تشاکیتت ،دعاا ،نترسایدن از تنهاایی و ...
ضروری است .در گفتمان مقاومت از منظر آیتالله خامنهای ،در مرتبه اول رسول الله
و در مرتبه بعد ،حضرت اباعبدالله الحسین و در مراحل پایینتر ،اما خمینی بهعنوان
الگو معرفی شده است.

واژگان کلیدی :گفتمان مقاومت ،بیانیه گا دو  ،مقا معظم رهبری آیتالله اماا

خامنهای ،عرصه بینالملل ،استقامت.
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مقدمه
گفتمان مقاومت از مباحثی است که در بیانیه گا دو که در آغااز چهالسااله دو
انقتب و برنامه کلی حرکت چهلساله انقتب استمی ،از سوی حضارت آیاتاللاه
خامنهای مطرح شده ،مورد توجه قرار گرفته است .ازاینرو مسلله مقاله حاضار تبیاین
گفتمان مقاومت از منظر معظمله است .از آنجا که ایان مقالاه ،بحا مقاومات را در
عرصه بینالملل دنبال میکند ،باید گفت که باید مقاومت در مقابل دشمن شماره ی
بشریت یعنی آمریکای مساتکبر و جنایتکاار انجاا بگیارد .هاد دشامنان اسات و
امپراطوران کفر و نفاق به رهبری آمریکا ،در مرحله اول این است کاه معادلاه جهااد و
مقاومت را در منطقه ،به طرح تکفیر و ترور یا به تعبیر دیگر ،باه جناگ شایعه  -سانی
تبدیل کنند تا از این راه ،بر تمامی مقدرات مادی و معنوی جهان است مسالط شاوند
ّ
(آیتالله خامناهای )91/4/24 :و در مرحله دو بتوانند به سلطه بر ملتها در ساطح جهاان
دست پیدا کنند (آیتالله خامناهای .)97/8/12 :ازاینرو ایشان تصریح میکند« :برای هماه
تبیین کنید ،بدانند که هد استکبار این اسات» (آیاتاللاه خامناهای .)97/8/12 :باه ایان
ترتیب ،راه حلی که ایشان برای مبارزه با استکبار جهاانی پیشانهاد مایدهاد ،مقامات
است .بنابراین ،چون دشمن داریم باید در مقابل دشامن مقاومات کارد .مقاا معظام
رهبری مقاومت را عنصری میداند که اما را در هیلت ی مکتب ،ی اندیشاه ،یا
ّ
تفکر ،ی راه ،برای همیشه تاریخ مطرح کرد (آیتالله خامنهای.)97/8/12 :
از منظر وی در ادبیات سیاسی بینالمللی« ،مقاومت به شیوه اما خمینی» ی عناوان
است .آنچه در تعبیرات غربیها وجود داشت و پس از ماجرای آزادسازی ّ
خرمشهر ،شاایع
شد« ،دکترین مقاومت اما خمینی» است .بارای نموناه یا سیاساتمدار و صااحبنظر
سیاسی غربی و آمریکایی میگوید« :دکترین مقاومت خمینی با تما تاوان ،شااهرگهاای
ّ
سیطره غرب و آمریکا را هد گرفته است» .این خطی است که اما خمینی بزرگوار ،ایان
ّ
ّ
ّ
بنده صالح خدا ،در میان ما باقی گذاشت؛ خط مقاومت ،خط ایستادگی ،خط قادردانی از
آنچه داریم (ر.ک :آیتالله خامناهای .)97/8/12 :بناابراین ،شاناخت ایان خصوصایت ،یعنای
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مقاومت ،بسیار الز و ضروری است.
عتوه بر روش عملیاتی ،بارای تحریار و تبیاین محال نازاع ،از روش تلاوری هام
میتوان بهره برد .برخی متفکران معتقدند که در مقا نظر و بر روی کاغذ ،در تعریاف
قدرت ،اجماعی وجود ندارد(عالم) 86 :1378 ،؛ اما در مقا عمل ،بر سر این تعریف که
قدرت را امکان تحمیل خواسته خود بر دیگری ،علیرغم مقاومت آن دیگری میداند،
توافااق وجااود دارد (ر.ک :ماااکس وباار .)90 :1384 ،مورگنتااا در تحلیاال عرصااه قاادرت
مینویسد :سیاست بینالملل مانند سایر عرصههای سیاسات ،مباارزهای اسات بارای
کسب و حفظ قدرت (مورگنتا .)45 :1384 ،روشن است که در مبارزه ،درگیری و مقاومت
و نزاع وجود دارد؛ تا اینکه قدرتمند پیروز شود و بتواند اراده خود را به دیگری تحمیال
کند .این تحمیل میتواند بر اساس تهدید و زور ،تطمیع و تشویق ،اغوا ،فریب ،تبلیاغ
و اقناع و یا ترکیبی از این روشهاا صاورت گیارد .بناابراین ،در برابار حریاف و بلکاه
دشمنی که قدرت را در واقع به معنای سلطه میداند و از آغاز به دنبال درهامشکساتن
مقاومت طر مقابل است ،باید از ضارورت و راهکارهاای مقاومات ساخن گفات.
برایناساس ،راه حلی که دنبال میشود ،افزای مقاومت و در نتیجه باال باردن قادرت
جبهه خودی است ،که رهبر معظم انقتب آیتالله العظمی خامناهای آن را باهخاوبی
تبیین نمودهاند .در این تفکر ،آنچه را کاه ساپاه باطال شایطان بازرگ ،محاور شارارت
مینامد ،محور مقاومت و جبهه مقاومت نامیده میشود که وظیفهاش دفااع از حاق و
حقیقت و شرافت و انسانیت است.

ایشان تصریح میکند که ما میخواهیم به همه انسانها خدمت و ّ
محبت کنیم و با
ّ
محبتآمیز داشته باشیم؛ ّ
همه روابط دوستانه و ّ
حتی با ملت آمریکا .آنچه نقطه مقابال
نظا استمی قرار دارد ،استکبار است .جهتگیری خصومتهای نظاا اساتمی ،باا
نظا

استکبار است؛ ما با استکبار مخالفیم و با آن مبارزه مایکنایم (آیاتاللاه خامناهای:

 .)92/8/29بنابراین ،منطق مقاومت همراه با محبت و خدمت و دوستی است و میانهای
با خشونت و جنایت ندارد و استکبار را دشمن خود میداند ،نه غیرمسلمانان را؛ زیارا
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نظا استمی شاگرد قرآن و دارای منطق محبت و رحمت است و آموختاه اسات کاه:
ُُ
حسان (نحل)90 :؛ خداوند به عدالت و احساان و نیکای
اال
دد و ِ
ِان الله یأمر ِبالع ِ
ِ
کردن دستور داده است .امیرالمؤمنین نیز فرمودهاند :به انسانها نیکی کنید؛ چون « ِا ّما
َ َ َ َ
َ َ َ
َ
دین او شبیه ل فی خ ِلق »(نهجالبتغه :ناماه  )53یا برادر استمی تو است،
فی
اخ ل
ِ

یا انسان است.

در مقاله حاضر ،تبیین گفتمان مقاومت در اندیشه مقا معظم رهبری با بهرهگیاری
از چارچوب «امهات مطالب یا ّاس المطالب» که از دان منطاق اخاذ شاده ،انجاا
ّ
شده است؛ بنابراین ،مراد ما از گفتمان ،معنای روششناختی آن که ماد نظار الکات و
موفه بوده ،نیست.
أس المطالب ثتثه علم ا مطلب ما ،مطلب هل ،مطلب لم (سبزواری.)183 :1369 ،
با بهرهگیری از این چارچوب ،بایاد باه چناد پرسا پاساخ داد :چیساتی (ماا)،
چگونگی (هل) ،چرایی (لم) .پرس های مقاله با بهرهگیری از این چارچوب ،به ایان
ترتیب خواهد بود:
مفهو مقاومت در عرصه بینالملل «چیست» و انواع آن کدا است؟ (با بهرهگیری
از مطلب ما)؛
«چرا» مقاومت در عرصه بینالملل ضرورت دارد؟ به تعبیر دیگر :مقاومت از نظار
نقل و عقل و عقت چه ضرورتی دارد؟ (با بهرهگیری از مطلب لم)؛
آیا میتوان در عرصه بینالملل و در میان ملتها و دولتها مقاومت ایجااد کارد؟
چگونه؟ به تعبیر دیگر :چگونه میتوان مقاومت را در میان دولتها تثبیت نمود و بسط
دارد؟ (با بهرهگیری از مطلب هل) (ر.ک :حیدریفر.)1388 :
گستردگی مباحثی که آیاتاللاه خامناهای دربااره مقاومات مطارح نماودهاناد ،از
دشواریهای مقاله حاضر است (ر.ک :صلح میرزایای)1398 :؛ لذا بح حالات اجماالی
ُ
خواهد داشت که با بهرهگیری از روش «ا ّس المطالب» تتش میکنیم بهصورت منظم
و منسجم ارائه شود .در نتیجه امکان افزودن مطالب به مقاله و تبدیل آن باه کتااب باا
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حفظ همین چارچوب وجود دارد .امید آنکه بح بهوسیله محققتان و ژووهشتگران
تکمیل و ترمیم شود.
الف .مفهوم مقاومت
مقاومت در منطق است از آغاز بهعنوان ی مفهو باینالمللای و جهاانی مطارح
شده است .ازاینرو مقاومت در برابر هر قدرت ظاالمی و در هار زماانی ،وظیفاه هار
انسانی ،صر نظر از هر نژاد و ملیت و جنسیت و مذهبی بهعنوان وظیفاه بایاد انجاا
بگیرد و اگر شخص و ملت و دولتی به این وظیفه خوی عمل نکند ،سرنوشت و بلکه
جزای او همان سرنوشت و جزای ظالم خواهد بود .رهبر معظم انقتب باا اساتناد باه
فرمایشی از اما حسین

این مطلب را تبیین نمودهاناد .حضارت سیدالشاهداء

فلسفه حرکت خودشان را با استناد به سخنی از پیامبر اکر

چنین بیان میفرمایند:

ً
ً
ُ
ُ
ّ ُ
جائرا
«ایها الناس ِان رسود الله صلی الله علی ِه و ِآل ِه قاد :من رأی سلطانا ِ
ُ
ُ
دوان و لم یغیر علیل ِه ِبقلود و ال ِفعلل
 ...یعمل فی ِع ِ
ور و الع ِ
باد الله ِبالج ِ
ًّ
دخل ُه مدخله» (ابو مخنف کوفی 1417 ،ق.)172 :
کان حقا علی الله ان ی ِ

آیتالله خامنهای

در تبیین بیان گهربار آن حضرت ذکر میکند:

َ ََ ُ ً
جائرا»؛ یعنی «هرکس» ی قدرت ستمگری را مشاهده
لطانا
«من رأی س
ِ

کند« .سلطان» به معنای قدرت اسات و ناه فقاط پادشااه؛ کاه مصاداق
َ ُ
باد الله باالجور»؛
کنونی آن جبهه صهیونیسم و آمریکاست« .یعمل فی ِع ِ
آن قدرت به عمو مرد ستم میکند؛ نه فقاط باه مؤمناان .نمایفرمایاد:
َ َ ََ
«یعمل فی المؤمنین بالجور» ،آن وقت وظیفه چیست؟ «و لم یغیر علیا ِه
َ
ول َو ال ِفعل»؛ کسی که ی چنین قدرت ظالمی را در مقابل خاودش
ق
ِب ٍ
ببیند و در مقابل او موضع نگیرد و به دو شکل قول و فعل مخالفت نکند،
ّ
ََ
َ
َ ًَّ ََ
َ
دخل ُه َمدخله»؛ خادای متعاال حقای بار عهاده
« کان حقا علی الله ان ی ِ
خودش قرار داده که چنین کسی را به همان سرنوشتی دچاار کناد کاه آن
ظالم را دچار خواهد کرد ،یعنی ّ
جهنم».
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آیتالله خامنهای

میفرماید:

ّ
علت اینکه ما در مقابله با آمریکا کوتاه نمیآییم بهخاطر این است که اگر
به این وظیفه خودمان عمل نکردیم ،خادای متعاال ماا را هام باه هماان

سرنوشتی و همان دوزخی کاه آن ساتمگر را مباتت خواهاد کارد ،مباتت
میکند (ر.ک :آیتالله خامنهای.)98/7/21 :

پس مقاومت وظیفه هر انسانی است .اما این مقاومت به چه معناست؟ از دو منظر
لغوی و اصطتحی میتوان راجع به مفهو مقاومت سخن گفت.
آیتالله خامنهای در تعریف لغوی استقامت میفرماید:
استقامت یعنی ایستادگی کردن ،ادامه دادن ،راه را دنباال کاردن ،متوقاف
نشدن (ر.ک :آیتالله خامنهای.)90/11/10:

همچنین میفرمایند:
صبر ،یعنی پایداری و استقامت (ر.ک :آیتالله خامنهای.)77/7/26 :

ایشان معتقدند که مفهو ایستادگی در همهجا یکی است؛ یعنی همان قوت انسانی
و استقامت و پافشاری (ر.ک :آیتالله خامنهای .)83/8/20:اساتحکا هام یکای از معاانی
دیگااری اساات کااه نزدی ا

بااه معنااای مقاوماات و ایسااتادگی اساات (ر.ک :آیااتاللااه

خامنهای .)87/5/9:این تعاریف از مقاومت را تعاریف لغوی مینامیم .در تعریف لغاوی
و دایر المعارفی ،ی لغت با ی لغت دیگر تعریف میشاود .از ایان منظار کلمااتی
همچون استقامت ،صبر ،ایستادگی ،ثبات قد  ،عقبنشینی نکردن ،پایداری ،متوقاف
نشدن ،پافشاری ،تاب آوری و  ...به معنای مقاومت است.
ایشان ی تعریف اصطتحی یا ساازهای نیاز از مقاومات ارائاه دادهاناد .تعریاف
سازهای تعریفی است که با اضاتع و ابعااد و باهصاورت فرماولی ،مفهاو را تعریاف
میکند .ایشان میفرماید:
معنای مقاومت این است که انسان ی راهی را انتخاب کند کاه آن را راه
حق میداند ،راه را درست میداند ،و در این راه شروع به حرکات کناد و
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ّ
موانع نتواند او را از حرکت در این راه منصر کناد و او را متوقاف کناد؛
این معنای مقاومت است (ر.ک :آیتالله خامنهای.)97/8/12 :

آنگاه این مثال را هم برای فهم بهتر معنای مقاومت ذکر میکنند:

ّ
جاادهای انساان باه یا مسایلی برخاورد
فر کنید ی وقت در یا
میکند ،به ی حفرهای برخورد میکند ،یا در حرکات در کوهساتان کاه
ً ّ
میخواهد مثت به قله کوه برساد ،باه یا صاخرهای برخاورد مایکناد؛
بعضیها وقتی که برخورد میکنند به این صخره یا به این مانع یا باه ایان
دزد یا به این گرگ ،برمیگردند ،از ادامه راه منصر میشوند؛ بعضی نه،
نگاه میکنند ببینند راه ُدور زدن این صخره چیست ،راه مقابله با این مانع
کدا است ،آن راه را پیدا میکنند .یا مانع را برمیدارند یاا باا یا شایوه
عاقتنه از مانع عبور میکنند؛ مقاومت یعنی این؛ و اما اینجاوری باود
(ر.ک :آیتالله خامنهای.)97/8/12 :

این تعریف ،ی تعریف سازهای و فرمولی از مقاومت ارائه داده است و نه تعریاف
لغوی و دایر المعارفی؛ در این تعریف استقامت ،انتخاب راه حق و پیمودن آن دانساته
شده که وقتی رونده آن به موانع برمیخورد ،عقبنشینی نمیکند و همچنان باه مسایر
خوی ادامه میدهد تا به مقصد برسد؛ این تعریاف ،یا تعریاف ساازهای اسات و
چنانکه متحظه میشود ،استقامت را با ی کلمه تعریف نکرده است.
با توجه به آنچه آمد ،برای تبیین مفهو مقاومت میتاوان از «ارکاان حرکات» بهاره
برد؛ چنانکه در دان فلسفه مطرح شده که هر حرکتی دارای ش رکن اسات :مبادأ،
مقصد ،زمان ،مکان ،محرک ،متحرک .اموری هم بیرون از ارکان حرکات هساتند کاه
حرکت را تسهیل و تسریع میکنند یا از سرعت و سهولت آن میکاهند کاه در جادول
ذیل نشان داده شده است:
ارکان مقاومت

ردیف ارکان حرکت

موانع
مقاومت

1

متحرک

دولتها و ملتها

عمل نکردن

2

محرک

رها شدن از سلطه و ستم استکبار جهانی و صهیونیسم بینالملل

به آموزههای
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ارکان مقاومت

ردیف ارکان حرکت
3

مکان

در عرصه بینالملل

4

مقصد

بازدارندگی

5

زمان

همیشگی و دائمی

6

مبدأ

اراده نمودن و تصمیم گرفتن

موانع
مقاومت
قرآن کریم

بح از انواع مقاومت در عرصه بینالملل ،در ادامه مفهو مقاومت و بارای تبیاین
آن پی گرفته میشود .آیتالله خامنهای از سه نوع مقاومت یاد میکناد کاه در حادی
هم آمده است .1 :صبر در مقابل اطاعت؛  .2صابر در مقابال معصایت؛  .3صابر در
مقابل مصیبت (آیتاللاه خامناهای .)83/8/20 :ایان ساه ناوع مقاومات وقتای در مقیااس
بینالمللی مطرح شود ،ناظر به اطاعت از دستور خدا و امر به معرو و نهی از منکار
جهانی و پذیرش خطرات در عرصه بینالمللی و صبر بر مصایب آن است .از منظاری
دیگر هم ایشاان اناواع مقاومات را برشامردهاناد.1 :مقاومات فرهنگای؛ .2مقاومات
سیاسی؛ .3مقاومت امنیتی؛ .4مقاومت نظامی (ر.ک :آیتالله خامنهای .)95/5/31 :از میان
این مقاومتها ،مقاومت فرهنگی مهمتر از سایر انواع مقاومت است؛ باهگوناهای کاه
اگر خاکریز و حصار فرهنگی درهم بشاکند ،هماهچیز از دسات خواهاد رفات (ر.ک:

آیتالله خامنهای .)95/5/31 :ایشان ضمن مهم دانستن تلاتر و سینما ،بر شعر و جریانساز
بودن شعر تأکید دارند (ر.ک :آیاتاللاه خامناهای .)97/9/3 :اناواع مقاومات ،خاود بحثای
دامنهدار و مفصل است که ما به همین مختصر اکتفا میکنایم (ر.ک :اردکاانی و خالادیان،

 59 :1397ا .)86
ب .ضرورت مقاومت
مقاومت در عرصه بینالملل چه ضرورتی دارد؟ به این پرس  ،دستکام میتاوان
از سه منظر پاسخ داد .1 :از منظر آموزههای قرآنای؛  .2از منظار آماوزههاای روایای و
حدیثی؛  .3از منظر آموزههای عقلی و عقتیی.
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یک .از دیدگاه آموزههای قرآنی

آیات زیادی از قرآن کریم به مسلله مقاومت و ایستادگی اختصا

یافته اسات .در

ادامه به اختصار ،به برخی از آنها اشاره میکنیم .همه این آیات مورد اساتناد آیاتاللاه
خامنهای قرار گرفته است.
1ـ دستور به مقاومت
خداوند متعال در دو جای قارآن باه پیغمبارش مایفرمایاد ،دساتور مایدهاد کاه
استقامت کند :فاستقم کما امرت (هود )112 :و میفرماید :اسلتقم کملا املرت

(شوری .)15 :عتوه بر این(ر.ک :آیتالله خامناهای )96/8/318 :آیتالله خامناهای از دساتور
قرآن کریم به مقاومت پاوالدین کاه مقاومات در بهتارین ساطح ممکان اسات ،خبار
میدهد .به بیان ایشان (ر.ک :هماان )90/4/13 :باید بهمانند یا ساتون مساتحکم ،یا

ّ ّ
ّ
یحب الذین
دیوار حصین و نفوذناپذیر در مقابل تهاجم دشمن مقاومت کرد :ان الله
ّ ّ
یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص (صف.)4 :

2ـ سازش نکردن
قرآن میفرماید :و التهنوا و التحزنوا (آلعمران )139 :و میفرماید :فالتهنوا و
تدعوا الی ّ
السلم ( ّ
محماد)35 :؛ با این مضمون که هرگز از مواضع خود کوتاه نیاییاد و
در مقابل دشمن احساس ضعف نکنید (ر.ک :آیتالله خامناهای)70/11/30 ،

وال تهنلوا ؛

مبادا سست شوید .وال تحزنوا ؛ مبادا غمگاین شاوید .و انلتم االعللون ان کنلتم
مؤمنین ؛ شما باالترید .فال تهنوا و تلدعوا اللی ّ
السللم ؛ مباادا سسات شاوید و

دعوت به سازش کنید یا دعوت ساازش دشامن آشاتیناپاذیر را بپذیریاد .ساازش باا
ِ
انسانهای خوب یا با انسانهایی که علیه شما دسات باه ساتح نشادهاناد ،اشاکالی

ّ
ّ
ندارد؛ الینهیکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیلارکم ان
ّ
تبروهم و تقسطوا الیهم (ممتحنه)8 :؛ اما با کسی که باا فلسافهی وجاودی و اسااس و

ایمان شما و با اصل والیت الهی مخالف اسات؛ ال تلدعوا اللی ّ
السللم ؛ ساازش

نکنید(ر.ک :آیتالله خامنهای.)74/6/29 ،
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3ـ مقاومت از مصادیق جهاد کبیر
جهاد فقط به معنای قتال نیست و معنای بسایار وسایعتری دارد .در باین جهادهاا

ُ
جهادی است که خدای متعاال در قارآن آن را «جهااد کبیار» ناا نهااده :فلال ت ِطلع
ِ
ُ
دهم به ج ً
هادا ک ً
بیرا (فرقاان)52 :؛ یعنی بهوسیله قرآن باا کفاار جهااد
جاه
ِ
الکافرین و ِ
ِ ِ

ّ
ّ
کن .این آیه در مکه نازل شده ،در مکه جنگ نظامی مطرح نبود ،پیغمبر و مسالمانهاا

مأمور به جنگ نظامی نبودند؛ اما ماأمور باه ایساتادگی و مقاومات و عاد تبعیات از
ّ
دشمن بودند .اطاعت نکردن از کفار ،همان چیزی است که خدای متعال به آن جهااد
کبیر اطتق نموده است .پس «جهاد کبیر» یعنی از خصمی که در میدان مبارزه باا تاو
قرار گرفته در میدانهای مختلف سیاست ،اقتصاد ،فرهناگ ،هنار ،اطاعات و تبعیات
نکردن (ر.ک :آیتالله خامنهای.)95//3/3 :
4ـ تبیین مقاومت بهعنوان وظیفه
قرآن نهتنها مقاومت ،که نبرد را وظیفه و مسلولیت جهانی مسلمانان مایداناد :و
ّ
ّ
الله و المستضعفین من ّ
الرجاد و النساء و الوللدان اللذین
مالکم ال تقاتلون فی سبیل
ّ
ً
ّ
یقولون ّربنا اخرجنا من هذه القریة الظالم اهلها و اجعل لنا من لدنک ولیا و اجعل لنا
ّ
ً
من لدنک نصیرا (نساء .)75 :آیتالله خامنهای تصریح میکند که پیاا ایان آیاه ایان

است که مسلمانان موظف هستند آزادی دیگران را تأمین کنند؛ اگر چه بهوسایله قتاال
(ر.ک :آیتالله خامنهای.)91/8/23 :

ّ
جهاد در است در واقع کم به ملتهایی اسات کاه پشات پارده سیاساتهاای

استعماری و استکباری و استبدادی قرار داده شدهاند ،تا نور است و هادایت باه آنهاا
نرسد .جهاد برای دریدن این پردهها و این حجاابهاسات .بحا اینکاه آیاا جهااد،
دفاعی است یا ابتدائی است ،بح های فرعی است؛ بح اصلی این است کاه ملا
ل ُکم ال ُتقاتلون فی سبیل الله و ُ
المستضعفین (نساء)75 :؛ چرا جهاد نمیکنید ،مقاتله
ِ ِ
ِ

نمیکنید ،نبرد نمیکنید در راه خدا  -و بتفاصله میفرماید و در راه مستضعفین ،برای

نجات مستضعفین؟ این احساس مسلولیت است؛ یعنای شاما بارو و جانات را کاف
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دستت بگیار در میادانهاای خطار و جاان خاودت را باه خطار بیناداز ،بارای اینکاه
مستضعفان را نجات بدهی .است از انسان خواسته است که مسلول باشد؛ هم نسبت
به خود ،هم نسبت به نزدیکان خود ،هم نسبت به جامعه خود ،هم نسبت باه بشاریت
(ر.ک :آیتالله خامنهای.)93/9/6 ،
به همین دلیل است که ایران از ملتهای فلسطین ،بوسنی ،تاجی  ،افغان ،کشامیر،
چچن ،آذربایجان ،الجزائر و دیگر ملتهای مظلو مسلمان حمایت میکند؛ چون قرآن
ً
صریحا حمایت از مستضعفان را الز شمرده اسات .ایاران باا سالطه آمریکاا و نفاوذ و
دخالت آن در کشورهای استمی و همهی کشورهای مظلاو مخالفات میکناد؛ چاون
قرآن فرموده است:

ّ

ال تتخذوا عدوی و ّ
عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالمودة (ممتحنه)1 :

ّ
ّ
و فرموده :ولن یجعلالله للکافرین علیالمؤمنین سبیال (نساء )141 :و فرموده :وللله
ّ ّ
ّ
العزة ولرسوله وللمؤمنین (مناافقون )8 :و فرموده :ان الحکم اال لله (انعاا  ( )57 :ر.ک:

آیتالله خامنهای .)70/3/26 :بر همین اساس ،امت است ملز شده که در راستای حمایات
از مستضعفان جهان در برابر ظالمان و مستکبران ،به وظیفاه خاود کاه جنگیادن اسات،
عمل کند.
5ـ مقاومت رمز پیروزی
مقاومت رمز پیروزی است و بدون مقاومت نمیتاوان باه پیاروزی دسات یافات.
جناگ ارادههاا از مقاومات و
آیتالله خامنهای پیروزی را از آن کسانی میداند کاه در
ِ
ُ
ُ
است ُ
قالوا ر ُّبنا الل ُه ُثم ْ
قاموا تتنزد عل ِیه ُم
تاب آوری بیشتری برخوردار باشندِ :إن ال ِذین
ْ
ْ
ُ
ُ
ُْ ُ ْ ُ ُ
ُ
الئکة أال تخافوا و ال ت ْحزنوا و أ ْب ِش ُروا ِبالجن ِلة ال ِتلی کنلتم توعلدون (فصالت)30 :
الم ِ

(ر.ک :آیتالله خامنهای .)1389 /11 /15 :در نقطه مقابل ،دشمنان جهاانی و باینالمللای باا
ابزار با زور و فریب ،به دنبال تضعیف و ناامید ساختن اراده سپاه اسات و انساانهاای
آزاده هستند .مقا معظم رهبری آیتالله خامنهای پات این ت و راه دفع ایان حملاه
دشمن را اعتماد به وعده الهی میداند؛ چرا که خداوند وعده پیاروزی مستضاعفین در

ْ
ْ ْ ُ
ُ ُ ْ ُ
اس ُتض ِلعفوا ِفلی ار ْر ِو و
لذین
عرصه بینالملل را داده است :و ن ِر ید أن نمن علی ال ِ
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ً

ْ

ْ ُ ُ
ْ ُ ْ
لوار ِثین (قصاص( )5 :ر.ک :آیاتاللاه خامناهای.)1389 /11 /15 :
نجعلهم أ ِئمة و نجعلهلم ال ِ
بنابراین ،مقاومت آهنین و درعینحال ،امید و اعتماد باه وعاده صاادق الهای و چشام

داشتن به نصرت خداوند متعال در جنگ ارادههاا ،بار کیفیات مقاومات مایافزایاد و
ضریب موفقیت و پیروزی را باال میبرد؛ و روشان اسات کاه توجاه باه چناین عنصار
کلیدی و مهمی ضرورت دارد.
6ـ دعا برای مقاومت
مقاو بودن و مقاومت کردن ،دعایی است که هر مسلمان در شابانهروز حاداقل ده
مرتبه از خداوند متعال آن را مسللت میکند؛ زیرا هر مسلمانی حداقل در هر نمااز دو
ً
ّ
بااار ،و هاار روز اقاات ده بااار ،خ ادمت پروردگااار عاار میکنااد:
اهدناالصللرا
المستقیم (حمد .)6 :اینکه دائم صراب مستقیم را از خدا میخواهیم ،همان تقاضاای
اساتجابت استقم کما امرت (شاوری )15 :و بیاانگر ضارورت مقاومات در ساطوح
گوناگون ،از جمله در سطح بینالمللی است .بر این مبنا ،درخواست مقاومات دعاای
ً
هرروزه مسلمانان جهان و مخصوصا کارگزاران مسلمان است که بارشان سنگینتار از
دیگران است (ر.ک :آیتالله خامنهای.)69/9/14 :
7ـ پاداش مقاومت
در وزنکشی دو مفهو متضاد در معادله چال و سازش ،این بح مطارح اسات
که ایستادگی آسان نیست و سختیهایی دارد؛ اما تسلیم شادن ،ساختیهای بیشاتری
دارد .درعینحال ،بازتاب این دو سختی متفاوت است« :فرق این است کاه شاما در
راه استقامت و مقاومت ،هر سختیای که ّ
متحمل بشوید ،خدای متعال باه شاما اجار
ُ
اللله
یصلیب ُهم ظملا و ال نصلب وال مخمصلة فلی س
خواهد دادِ :ذلک ِبان ُهم ال
لبیل ِ
ِ
ُ ُّ
ُ ً ّ ُ
ً
صلالح
وطئا یغیظ الکفار و ال ینالون ِمن عدو نیال ِاال ک ِتب ل ُهم ِبه! عمل
ِ
والیطئون م ِ

(توبه)120 :؛ هیچ تشنگی و خستگی و گرسنگی در راه خادا باه آنهاا نمیرساد و هایچ
گامی که موجب خشم کافران میشود برنمیدارند و ضاربهای از دشامن نمیخورناد؛

مگر اینکه بهخاطر آن ،عمل صالحی برای آنها نوشته میشود؛ زیارا خداوناد ،پااداش
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نیکوکاران را تباه نمیکند! هر سختیای که شما ّ
تحمل بکنید ،ی عمل صالح اسات؛
درحالیکه اگر تسلیم دشمن بشوید ،سختیهایتان هیچ اجری هم پی خدای متعاال
ندارد؛ بلکه تن به ظلم دادن مجازات هم دارد (ر.ک :آیتالله خامنهای.)98/8/24 :
8ـ مقاومت دائمی
آیتالله خامنهای با استناد به آیاتی از قرآن معتقد است که نهتنها مقاومت ضرورت
دارد ،بلکه تصریح میکند که مجاهدت و ایستادگی و مقاومات بایاد دائمای باشاد و
استمرار و پیوستگی داشته باشد؛ نه آنکه موقتی و منقطع و فصلی و موسمی باشد :و
ّ
قاد موسی لقومه استعینوا بالله و اصبروا ان االرو لله یورثها من یشلاء ملن عبلاده و

العاقبه للمتقین (اعرا

دو

( )128 :ر.ک :همان)90/8/14 :؛ یعنی اگر اول صبر و اساتقامت و

 ،استعانت به خدا و تکیه باه او نباشاد ،راه طای نخواهاد شاد (ر.ک :هماان/03 /31 :

 .)1368ایشان با استناد به این آیات ،دو منطق را مردود و غلط میدانند .اولاین منطاق،
منطق کسانی است که وقتی به دنبال کاری هستند و طبق برنامه پای مایروناد و باه
نقطه مد نظر میرسند ،توقف میکنناد و از دنباال کاردن اهادا و آرماانهاا دسات
میکشند ،و منطق دو منطق اشخاصی است که وقتی کار طبق برنامه پی نمایرود و
به نقطه مطلوب دست پیدا نمیکنند ،دچار یأس و انفعال و شکست میشوند؛ ایان دو
منطق هر دو خطا هستند (ر.ک :هماان .)92/5/6 :از اینجا دانسته میشاود کاه عاتوه بار
اینکه قرآن به اصل مقاومت و کیفیت باالی مقاومت و پاداش مقاومت تأکید دارد ،بار
ضرورت مداومت بر مقاومت نیز اصرار میورزد.
9ـ منطق مقاومت
منطق مقاومت که اما خمینی پایهگذار آن بود ،مبتنی بر عنصر قرآنی تحقق وعاده
الهی است .خداوند متعال در آیات ّ
مکرر قرآن این وعده را داده است کاه اهال حاق،
طرفداران حق ،پیروز نهاییاند؛ آیات فراوان قرآن بر این معنا داللت مایکناد .ممکان
است قربانی بدهندّ ،اما در نهایت شکست نمایخورناد؛ آنهاا پیاروز هساتند در ایان

ً
صحنه؛ قربانی دارندّ ،اما ناکامی ندارند .قرآن میفرماید :ام یریلدون کیلدا فاللذین
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کفروا ُه ُم المکیدون (طور)42 :؛ طبق ّ
سنت الهی توطله آنها به خودشان برمیگردد.
ُ ُ

ُ
ُ
رو (قصاص )5 :و آیاه
آیه کریمه و نرید ان نمن علی الذین است ِ
ضلعفوا ِفلی اال ِ

ینصلرن ُ
ینص ُرکم و یث ِّبت اقلدام ُکم (محماد )7 :و آیاه و ل ُ
نص ُروا الله ُ
ان ت ُ
اللله ملن
ِ
ُ
ینص ُره (حاج )40 :و آیات فراوان قرآن ،این عاقبت نی را به کسانی که در راه مقاومت

گا برمیدارند ،نوید میدهند (ر.ک :آیتالله خامنهای .)98/3/14 :بنابراین ،مواجهاه ماا باا
مسائل و با دشمنان نهتنها ضرورت دارد ،بلکه باید شجاعانه و نه مرعوبانه؛ امیدواراناه
و نه مأیوسانه؛ عاقتنه و نه هیجانی؛ مبتکرانه و نه منفعتنه باشد (ر.ک :همان.)98/3/14 :
10ـ دعوت متقابل به مقاومت
آیتالله خامنهای با تفکی خوب بودن و خوب ماندن ،توصیه مایکنناد کاه بایاد
سعی کنیم خوب بمانیم؛ زیرا همه در معر

اشاکال قارار دارناد .روشان اسات کاه

مقاومت در گذشته ،خوب بوده است؛ اما در آینده هم باز به این مقاومت نیااز داریام.
ازاینرو ایشان با استناد به قرآن کریم توصیه میکنناد کاه بایاد هام خودماان و هام از
دیگااران مراقباات کناایم:

ِّ

و تواصللوا ِبللالحق و تواصللوا ِبالصللبر (عصاار ( )3 :ر.ک:

همان )99/4/22:و مثل کوهنوردها در جاهای خطرناک که با ریسمان یکدیگر را باه هام

وصل میکنند که اگر ی نفر لغزید ،دیگران او را نگه دارند و باال بکشند ،باید هم باه
پیمودن راه حق ،یکدیگر را توصیه کنید ،هم به استقامت ،ایساتادگی ،ثباات قاد و در
مقابل حوادث تلخ نلغزیدن ،نلرزیدنّ ،
مردد نشدن (ر.ک :هماان .)95/2/1 :وی خاود باه
این آیه عمل نموده و مرد تونس و مصر را در جریان بیداری است به مقاومت و صابر
تشکیتتی دعوت نموده است:
دشمن شما با تجهیز مزدوران امنیتی خود ،آنها را به مقابله با شما گسیل میکند تاا
با ناامنی و هرجومرج مارد را باه ساتوه بیاورناد .از آنهاا نهراساید .شاما از مازدوران
قویترید .شما اکنون در مرحلهای قرار دارید که خداوند در آن مرحلاه باه پیاامبر و

ْ
ْ
ُ
ُ
ُْْ
ِّ
لاد ِإن یکلن ِّملنک ْم ِعش ُلرون
یاران فرمود :یا أیها الن ِبی حر ِو المؤ ِم ِنین عللی ال ِقت ِ
ْ
ْ ُ ْ
ُ ِّ ُ
نکم ِّمئة ْیغل ُب ْوا أ ْل ًفلا ِّ
ُ
لذین کف ُلروا ِبلأن ُه ْم ق ْلوم ال
ال
لن
م
م
ن
یک
ن
إ
و
ین
ت
ئ
م
وا
ِ
ِ
ص ِابرون یغ ِلب ِ ِ ِ
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ْ

یفق ُهون (انفاال .)65 :شما میتوانید با اتکال به خدا و اعتماد به جوانان پرانگیزه خود،
بر هر ناامنی و هرجومرجی فائق آئید (ر.ک :همان.)89/11/15 :
دو .از دیدگاه معصومان

در سیره و سانت معصاومان

 ،گفتارهاا و رفتارهاای بسایاری دربااره ضارورت

مقاومت وجود دارد که در ادامه ،بهاختصار ،به برخی از آنها اشاره میکنیم .تمامی این
روایات مورد استناد مقا معظم رهبری قرار گرفته است.
1ـ لزوم مقاومت در راه خدا
ثبات و استقامت و داشتن عاز و اراده اساتوار ،امار مطلاوب و الزمای اسات کاه
معصو آن را از خداوند طلب نموده است .آیتالله خامناهای باا اساتناد باه ایان دعاا
ّ

ً

ُ

ً

ً

ً

ُ ّ
ثاقبا» (مجلسی ،بیتا :ج  )325 :84میفرمایاد:
واسعا  ...و عزما ِ
«اللهم ارزقنی ِ ...علما ِ

حرکت در راه مبارک انقتب و نظا جمهوری اساتمی کاه راهای درسات و محباوب

الهی است و هد بسیار واالیی دارد ،عاز

و اراده محکام و پایادار مای طلباد (ر.ک:

ُ
ّ
دینلک»؛ ثباات و
لی
ل
ع
بات
الث
ک
ل
آیتالله خامناهای .)96/8/18 :در دعا میخوانیم« :اسئ
ِ

مهمی است ،به این بایاد ّ
ایستادگی در دین و در راه انقتب ی چیز بسیار ّ
توجاه کارد

(ر.ک :همان .)95/10/13 :بر این مبنا در راه خدا و برای خدا و تحقق دین خادا در ساطح
جهان ،باید مقاومت را در پی گرفت.
2ـ مراقبت بر عدم انحراف از مقاومت
ُ
صائب تبریزی سروده است« :جر زمانهساز فزون از زماناه اسات» (ر.ک :تارنماای
گنجینه) .اگر زمانهسازان اهل مقاومت نباشاند ،زماناه خاراب خواهاد شاد .آیاتاللاه
خامنهای به فرمایشی از امیرالماؤمنین در نهجالبتغاه اساتناد مایکنناد کاه حضارت
ُ ُ

ُّ

ضل ِرجاد بعلد سلالمة» (نهجالبتغاه ،خطباه
میفرمایند« :فتزیغ قلوب بعد ِ
استقامة و ت ِ

)151؛ چنین توضیح میدهناد کاه برخای یا روز درسات حرکات مایکردنادّ ،اماا
دلهایشان واژگونه شد؛ زیرا آلوده دنیا و ّ
محبتهاای بایجاا ،جااهطلبی ،رفیقباازی،
جناحبازی و حزببازی شدند و از آن راه درست و آن استقامت برگشتند (ر.ک :آیتاللاه
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ً
خامنهای .)95/8/12 :بر این مبنا ،باید مقاومت نمود و کامت مراقب بود کاه مقاومات باه
انحرا نینجامد؛ یعنی عتوه بر اینکه مقاومت ضرورت دارد ،نظارت مستمر و پیوسته
بر نحوه و شیوه و مسیر مقاومت هم ضروری است.
3ـ استقامت هوشمندانه

حدی شریف علوی «ال یحمل هذا العلم ّاال اهل البصر و ّ
الصبر» ،روایتی اسات

که مقا معظم رهبری بارها و بارها آن را نقل کردهاند .آیتالله خامنهای معتقاد اسات
که هد دشمنان است ایجاد جناگ داخلای باین مسالمانهاسات کاه ّ
متأسافانه تاا
ّ
حدودی موفق هم شدهاند و جبهه استکبار ،کشورهای استمی از جمله سوریه ،یمن،
لیبی ،عراق و  ...را یکی پس از دیگری دارد ویران مایکنناد و زیرساختهایشاان را از
بین میبرند .ایشان این پرس را مطرح میکند که چرا ما باید تسلیم این توطله بشویم
و چرا آن چیزی که هد آنهاست ،برای ما ناشاناخته بااقی بماناد؟ همچناین ایشاان
میپرسد :چرا استکبار در بحرین مسلمانها را تحات فشاار قارار مایدهاد؟ چارا در
نیجریه برای روحانی مصلح تقریبی مؤمن شیخ ابراهیم ّ
الزکزاکی فاجعهآفرینی میکند
ِ
و حدود هزار نفر از مردمی را که بر گرد او حلقه زدهاند ،به قتل میرساند و ش فرزند
او را در دو سال به شهادت میرساند؟ (ر.ک :آیتالله خامنهای.)95/8/12 :
آیتالله خامنهای پاساخ را عمال باه هماین فرماای حضارت امیرالماؤمنین
ّ
میداند و تصریح میکند که اگر میخواهیم در این راه موفق بشویم ،باید بصیرت پیدا
ُ

ّ

ُ

یحمل هذا العلم ِاال اهل البص ِر و الصبر»(نهجالبتغاه ،خطباه )173؛ بایاد
کنیم« :اال و ال ِ

ُ ُ
ُ ُ
صبروا و تتقلوا ال یض ُّلرکم کیلدهم
بصیرت پیدا کرد ،باید در این راه صبور بود« ،و ِان ت ِ
ً
شیئا» (ر.ک :آیتالله خامنهای.)94/10/8 :

تحلیل آیتالله خامنهای بر اساس این حدی شریف ،دربااره ضارورت مقاومات
آگاهانه و هوشمندانه در عرصه بینالملل میفرماید:
«امروز مبارزه با کفر خالص و شرک خالص نیست؛ تا مطلب روشان ،و
صفبندیها مجزا و جدای از هم باشد؛ بلکاه اماروز مباارزه باا نفااق و
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دورویی و تزویر و شعارهای توخالی و دروازنیها و ال زنیهایی است
که بلندگوهای استکبار را در همه انحای عالم ُپر کرده است .بسایاری د
از طرفاداری از حقااوق بشار میزننااد و دروا میگویناد .بساایاری د از
است میزنند و دروا میگویند .است آنهاا ،اسات بااب طباع و میال
سردمداران استکبار اسات .بسایاری د از مسااوات و براباری انساانهاا
میزدند و میزنند و دروا میگفتند و میگویند .بنابراین ،مبارزه در دوران
کنونی ،مبارزهیی دشوار است؛ هم بهخاطر قادرت زر و زور اساتکبار ،و
هم بهخاطر قدرت تبلیغاتی و توجیهگر درواگوییها و نفاقهای استکبار
و ایادیاش» (همان.)70/3/14 :

آنچه بهعنوان فصلالخطاب در این بخ میتوان گفات ،ایان اسات کاه از منظار
مقا معظم رهبری «اما حسین

مظهر بصیرت و استقامت است» (همان)70/3/14 :

و این حضرت سیدالشهداست که در قله صبر و بصار قارار دارد و بار آزادگاان جهاان
است که به ایشان اقتدا کنند.
4ـ قدرت مقاومت
حضرت امیرالمؤمنین
ً

ً
ّ ّ
الشلجرة ّ
البر یلة اصللب علودا  ...و
میفرمایند« :أال و ان

اقوی وقودا» (نهجالبتغه نامه شماره )45؛ درخت بیانی نسبت باه درختای کاه در بااا رشاد
کرده ،هم محکمتر است ،هم وقتی که آن را آت زدی ،آتش ماندگارتر است .آیتاللاه
خامنهای بر مبنای این روایت ،این قاعده را بیان میکنند که خاصیت شرائط سخت ایان
است که ملتها ،راسا ،مدیران ،مسلوالن و رهبران کشورها را مقاو میکند و مثال یا
ورزش ،نیرو و مقاومت و همت آنها را مضاعف میکند (ر.ک :آیتالله خامناهای.)89/6/25 :
بنابراین ،چون مقاومت باع افزای قدرت ملتها و دولتها میشاود ،بایاد در برابار
زیادیخواهیها و زورگوییهای استکبار جهانی مقاومت نمود.
5ـ مقاومت حتی به تنهایی
موفقیت در «ایستادگی» است (ر.ک :آیتاللاه خامناهای .)86/5/6 :پرسشای کاه اینجاا
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مطرح میشود این است که اگر کسی ما را همراهی نکرد ،آیا باز هم مقاومت ضرورت
دارد؟ آیتالله خامنهای در این زمینه به اما خمینی مثال میزند و با فرمایشی از اماا
علی

بح را تبیین میکند .ایشان تصریح میکند کاه اماا خمینای در راه حاق و

عدالت قائل به رودربایستی و متحظه این و آن و ترس و ضعف و عقبنشینی نبود؛ او
هم همانطور که امیرالمؤمنین توصیه فرموده بود که« :ال تستوحشوا فی طریق الهلدی
ّ
لقلة اهله» (نهج البتغه ،خطبه  ،)201از تنهائی نمیترساید .بایاد باا شاجاعت تماا  ،باا

آگاهی و بین کامل ،با خطرپذیری در مقابل قدرتمندان و زورگویان و زورمندان عالم
به مقاومت ادامه داد که موفقیت در ایستادگی است (ر.ک :آیتالله خامنهای.)86/5/6 :
6ـ مقاومت مؤمنانه
آیتالله خامنهای بین ایمان و استقامت ،رابطه وثیق و عمیقی قائل است و با استناد
به حادیثی از اماا علای

 ،اساتقامت را اولاین پایاه ایماان مایداناد .از حضارت

امیرالمؤمنین تقاضا کردند کاه دربااره ایماان صاحبت کنناد« :سلئل علن اریملان».
حضرت فرمودند« :اریمان علی اربع دعائم» (نهجالبتغه ،حکمت )30؛ ایمان بار چهاار
پایه استوار است .منظور از چهار پایه این است که اگر پایاهها محکام باود ،ایماان رو
میماند؛ اما اگر پایهها سست شد یا فرو ریخت ،ایمان به همان نسبت فارو میریازد؛
بهطور کامل ساقط نمیشود ،اما به همان نسبت فرو میریزد .حضرت این چهاار پایاه

را بیان فرمودناد« :علی ّ
الصبر و الیقین و العدد والجهلاد» .اولاین پایاه ،ایساتادگی و

استقامت در همه زمینههاست .میخواهید برنامهای را دنباال کنیاد؛ تاا آخار پاای آن
برنامه بایستید .میخواهید کاری را انجا دهید؛ آن کار را تما کنید .اگر مصیبتی پی
میآید ،در مقابل آن مصیبت خودتان را از دست ندهید .واجبی بر شما مقرر میشود؛
برای انجا دادن واجب تحمل داشته باشید و بیحوصله و ازپاافتااده نشاوید .اگار در
مقابل گناهی قرار میگیرید ،ایستادگی کنید و تسالیم گنااه نشاوید .ایساتادگی در هار
جایی نمودی دارد .مفهو ایستادگی در همهجا یکی است؛ یعنی همان قوت انساانی و
استقامت و پافشاری؛ اما در هر جا ی

طور خاودش را نشاان میدهاد (ر.ک :آیاتاللاه
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خامنهای)83/8/20 :؛ بنابراین ،افزای مقاومت ،حاکی از افزای ایمان است.
سه .از دیدگاه آموزههای عقلی و عقالیی

در جهاان معاصار ،اماا خمینای اولاین کسای اسات کاه کاه فکار مقاومات و را
پایهگذاری کرد و بهعنوان ی درس این راه را نشاندار کرد .مطلب مهم این اسات کاه
اما  ،مقاومات را از روی هیجاانزدگی و احساساات زودگاذر انتخااب نکارد؛ بلکاه
انتخاب مقاومت از سوی اما خمینی ،دارای ی پشاتوانه منطقای ،عقتنای،
پشتوانه
ِ

علمی و دینی است .در اینجا پشتوانههای عقلی و عقتیی مورد بررسی قرار مایگیارد

که مقا معظم رهبری آنها را مطرح کردهاند (ر.ک :آیتالله خامنهای.)98/3/14 :
1ـ مقاومت واکنشی طبیعی
ّ
مقاومت ،واکن طبیعی هر ملات آزاده و باشار در مقابال تحمیال و زورگاویی
است؛ دلیل دیگری الز ندارد .به دیگر سخن« :مقاومت ،واکن طبیعی هار موجاود
زنادهای در براباار تهدیاد اساات و انساان ایاان مزیات را دارد کااه مایتوانااد در مقاباال
تهدیدهایی بهمراتب بزرگتر از قدرت  ،مقاومت کند و موجودیت خود را حفظ کناد،
و از همه باالتر ،انسان مؤمن انقتبی است که با مقاومت خود ،امدادهای الهی را نیاز
دریافت میکند و ناممکنها را ممکن میکند»(صلح میرزایی .)1 :1398 ،یعنی اگار هایچ
آیه و روایتی بر لزو و ضرورت مقاومت نداشتیم ،باز هم چیزی از ضرورت مقاومات
ّ
نمیکاست و ضرورت مقاومت همچنان باقی بود؛چراکه هر ملتای کاه بارای شار ،
هویت و انسانیت خود ارزش قائل باشد ،وقتی ببیند ی چیازی را مایخواهناد باه او
تحمیل کنند ،امتناع میکند و درصدد مقاومات و ایساتادگی برمایآیاد (ر.ک :آیاتاللاه

خامنهای.)98/3/14 :
2ـ مقاومت عامل عقبنشینی دشمن
مقاوماات عاماال عقبنشااینی دشاامن اساات .وقتاای دشاامن زور ماایگویااد ،اگاار
عقبنشینی کردید ،بدون تردید دشمن پیشروی میکند .راه جلو نیامادن دشامن ایان
است که مقابل دشمن ِبایستید .ایساتادگی و مقاومات کاردن در مقابال زیاادهخواهی
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آمادن اوسات؛
دشمن و زورگیری دشمن و باجخواهی دشمن ،راه جلاوگیری از پای
ِ

پس صرفه با مقاومت است .دلیل این استدالل ،تجربه مقاومت چهلسااله جمهاوری
استمی ایران در برابر جبهه استکبار است (ر.ک :همان.)98/3/14 :
3ـ مقاومت کمهزینهتر از تسلیم
مقاومت کردن و تسلیم شدن در مقابل دشمن ،هر دو هزینه دارد؛ اماا هزیناه تسالیم

شدن بیشتر است .آیتالله خامنهای دو مثال تاریخی در این زمینه ذکر میکند .1 :رژیام
پهلوی در مقابل آمریکا تسلیم بود؛ نفت ،پول و باج میداد ،توسری هم میخاورد! .2
دولت سعودی پول و نفت را به آمریکاا مایدهاد ،طباق خواسات آنهاا موضاعگیری
میکند و کلمه توهینآمیز «گاو شیرده» را هم میشنود .بنابراین ،هزینه مادی و معنوی
عد مقاومت ،از هزینه ماادی و معناوی مقاومات باهمراتاب بیشاتر اسات .ازایانرو
مقاومت برتر از سازش و تسلیم است (ر.ک :همان.)98/3/14 :
4ـ مقاومت عامل شکست دشمن
ی چهره معرو بینالمللی تحلیلگر آمریکایی میگویاد کاه یکای از مهمتارین
علل دشمنی آمریکا با ایران این است که جمهوری استمی مسیر مقاومت را در پای
ّ
گرفت و موفق شاد (آیاتاللاه خامناهای .)98/3/14 :بناابراین ،مقاومات عامال پیاروزی و
ّ
پیشروی ملت ایران است و همین عامل ،سبب تشویق دیگران به مقاومت شد .به نظار
آیتالله خامنهای ،اسم این فرایند صدور انقتب است و به اعتارا

برخای کاه چارا

میخواهید انقتب را صادر کنید ،چناین پاساخ مایدهناد کاه ماا انقاتب را صاادر
ّ
نمیکنیم؛ انقتب ،فکر ،اندیشه و راه است؛ اگر مورد پساند و قباول یا ملتای قارار
ّ
بگیرد ،بهخودیخود آن ملت آن را مایپاذیرد .بعاد راهپیماایی روز جهاانی قادس را
غارب
بهعنوان ی مصداق عینی ذکر میکنند و تصریح میکنند که امروز در منطقهی
ِ
ّ
مشترک ملتها مقاومت است و شکستهایی که آمریکاییها در این چند
آسیا ،کلمه
ِ
سال ،در عراق ،سوریه ،لبنان و فلسطین داشتند ،محصول مقاومت گروههای مقاومات
است (ر.ک :همان.)98/3/14 :

تبیین گفتمان مقاومت در عرصه بینالملل با تأکید بر بیانیه گام دوم )87( .......................

ج .راهکارهای تثبیت و گسترش مقاومت

1ـ استقالل فکری
یکی از زیرساختها ،لواز و راهکارهای ایجاد اساتقامت ،اساتقتل فکاری اسات.
ّ
آیتالله خامنهای در این زمینه معتقد است که تفکرات و مفاهیمی با تبلیغاات ُپارحجم
نظا سلطه ،به طور شبانهروزی در سرتاسر عالم دارد پراکنده میشاود؛ نکتاه مهام ایان
است که ماا نبایاد اسایر ایان تبلیغاات شاو یم .سافارش ایشاان باه مارد  ،مسالوالن و

ُ
صاحبنظران سیاسی ،اجتماعی و دینی این است که مراقب باشند :و ِان ت ِطع اکثر من
ّ
رو ی ِضلوک عن سبیل الله (انعاا  ،)116 :نباید همرنگ جماعت بشو یم و هماان
ِفی اال ِ
ِ

را مطرح یا تکرار کنیم؛ زیرا مبانی و فکر داریم (ر.ک :آیتاللاه خامناهای .)94/6/12 :بایاد بار
اساس آن مبانی فکری حرکت کنیم و در دا دشمن نیفتیم و گرفتار تقلید نشویم.
2ـ تمسک به معنویت توحیدی

پیروزی فلسطین در جنگهای مختلف ،نشانه اقتدار روزافزون جبهاه مقاومات در
مقابل جبهه استکبار و کفر است .این موفقیتها ناشی از ایمان به خدا و توکل به خدا
و وارد کردن عنصر معنو یت در مبارزه است .اگر یا مباارزه باا عنصار ایماان هماراه
نباشد ،آسیبپذیر میشود .آن وقتی مبارزه موفق خواهد شد که در آن ایمان به خادا و
توکل به خدا وجود داشته باشد .ازاینرو آیت الله خامنهای توصیه میکنند کاه روحیاه
دینی ،ایمان حقیقی به وعده الهی ،توکل به خداوند ،را حسنظن به خدای متعال و باه
وعده الهی را باید در مرد تقو یت کرد .خدای متعال اصدق القائلین اسات؛ او باه ماا

ّ
ّ ّ
میگو ید :لینصرن الله من ینصره (حج)40 :؛ او به ما میفرماید :من کان لله کلان
ّ
الله له (مجلسی ،بیتا ،ج 197 :79؛ هماان1413 ،ق ،ج195 :13؛ فایض کاشاانی 1406 ،ق ،ج :8
ّ
 .)784از دشمن نهراسید ،ان کید الشیطان کان ضعیفا (نساء .)76 :اگر ما به وظیفاه

خودمان در این راه عمل بکنیم ،برای خدا حرکت کنیم ،بادون شا پیاروزی نصایب
خواهد شد (ر.ک :آیتالله خامنهای.)88/12/8 :
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3ـ دعا
یکی از دستاوردهای دعا ،دمیادن روح امیاد در انساان اسات .باه بااور آیاتاللاه
خامنهای ،دعا به انسان توانایی و قدرت میدهد و انسان را در مقابل حوادث مستحکم
میکند؛ ازاینرو در روایت ،از «دعا» به ستح تعبیر شده است .از نبی مکار
ّ

نقال

شده است که فرمود« :اال ادلکم علی سالح ینجیکم ملن اعلدائکم» (کلینای 1407 ،ق:

ج468 ،2؛ طبرسی268 :1370 ،؛ کفعمی 1405 ،ق)769 :؛ اسلحهای را به شما معرفی کنم که
ّ

ّ

مایه نجات شماست؛ «تدعون ّربکم باللیلل و ّالنهلار فلان سلالح الملؤمن اللدعاء»

(کلین ای 1407 ،ق :ج468 ،2؛ طبرس ای268 :1370 ،؛ کفعم ای 1405 ،ق ،)769 :در مواجهااه بااا
حوادث ،توجه به خداوند متعال ،مثل ستح ّبرنادهای در دسات انساان ماؤمن اسات
(ر.ک :آیتالله خامنهای.)84/7/29 :
4ـ موضع تهاجمی داشتن

یکی از القاب حضرت امیرالمؤمنین « ّکرار غیر ّفرار» است که پیغمبر اکر

لقب را به امیرالماؤمنین

ایان

داد (کلینای1407 ،ق :ج 349 ،8؛ شایخ مفیاد 1413 ،ق :ج 64 ،1؛

میدان نظامی نیسات؛ در هماه میادانهاای

هماان 1413 ،ق .)55 :این صفت مخصو
انسانی امیرالمؤمنین ّکرار غیر ّفرار ،یعنی مهاجم ،مقتدر ،دارای فکر و بدون عقبگارد
بود .مواضع محکم ،ایستادگی بر مبانی مورد قبول و ماورد اعتقااد ،از موضاع تادافعی
خارج شدن و نسبت به کجیها و زشتیها و بدیها و ظلمها و بیعدالتیهای دنیاا در
موضع تهاجمی قرار گرفتن؛ همان صفت ّکرار غیر ّفرار امیرالمؤمنین است .اگر باه
زندگی امیرالمؤمنین

نگاه کنید ،میبینید از اول تا آخر ،زندگی آن بزرگوار اینگوناه

است .عتج ما هم در همین است (ر.ک :آیتالله خامناهای .)84//5/25 :بایاد باا اقتادا باه
حضرت امیرالمؤمنین در عرصه جهانی ،مهاجمی بدون عقبنشینی باشیم.
5ـ مقاومت؛ درس بعثت
آیتالله خامنهای معتقدند که باید زندگی رسول خاتم را به میلیمتری مطالعه نمود
و از آن درس گرفت .بر همین مبنا وقتی فرمان امر الهی آمد که :فاصدع بما تلؤمر و
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ّ

اعرو عن المشرکین * انا کفیناک المستهزءین (حجر)95-94 :؛ پرچم را باه دسات
بگیر و کار را علنی کن! بزرگان و صنادید قری

و زرمندان و زورمنادان آن جامعاه باه

خود ترسیدند و لرزیدند .اولین کار بزرگان مکه ،تطمیع آن بزرگوار بود .کفاار مکاه باه
جناب ابیطالب گفتند :اگر برادرزاده تو طالب ریاست است ،ما ریاست مطلق خود را
به او میدهیم؛ اگر ثروت میخواهد ،او را ثروتمندترین مایکنایم؛ اگار باه پادشااهی
تمایل دارد ،ما او را بهعنوان پادشاه انتخاب میکنیم .فقط از حر های دست بردارد.
جناب ابیطالب که بر جان پیغمبر میترسید و از توطله آنها بیمناک بود ،خادمت
پیغمبر آمد و پیغا بزرگان مکه را به حضرت رساند و شاید توصیه کرد که یا رسول الله!

ّ
ّ
شما مقداری کوتاه بیایید .پیغمبر اکر فرمود« :یا ّ
عم! والله لو وضعوا الشمس فی
ّ
یمینی و القمر فی شمالی العرو عن هذا االمر ال افعله ّ
حتی اظهره الله او یذهب بما
ّ
فیه ّ ...ثم اغرورقت عیناه من الدمع»؛ عموجان! اگر خورشید را در دست راست من و

ماه را در دست چپ من بگذارند ،برای اینکه من از این هد دست بکشم ،سوگند باه
خدا این کار را نمیکنم؛ تا وقتی ،یا خدا ما را پیروز کند یا همه ماا از باین بارو یم .در
ادامه روایت دارد « :چشمان مبارک پیغمبر لبریز از اشا شاد .وقتای ابوطالاب ایان
ایمان و استقامت را دید ،منقلب شد و گفت« :یابن اخی اذهاب و قال ماا احببات»؛
ّ

ّ ّ

هدفت را دنبال کن« .والله ال اسللمنک بشلیء» (ابانابایالحدیاد :1377 ،ج ،14

)52؛

سوگند به خدا من تو را با هیچ چیز معاوضه نمیکنم.
آیتالله خامناهای ایان جریاان را چناین تحلیال مایکنناد کاه ایساتادگی ،ایساتادگی
میآفریند .این استقامت از پیغمبر ،ریشه استقامت را در ابوطالب مستحکم میکناد .ایان
پایبندی به هد  ،نترسیدن از دشمن ،طمع نورزیدن در آنچه که دست دشامن اسات ،دل
نبستن به امتیازی که دشمن میخواهد بدهد ،ایستادگی میآفریند؛ آرام  ،اعتمااد باه راه،
هد و خدائی که این هد متعلق به اوست ،به وجود میآورد .لذا همین سی ،چهل نفار
که همراه پیامبر بودند ،در مقابل آنهمه مشکتت و دشواریهاا ایساتادند و روزباهروز بار
تعدادشان افزوده شد .مایدیدناد کاه باا عماار ،سامیه و یاسار چگوناه رفتاار مایشاود؛
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ً
درعینحال ،ایمان میآوردند .پیشرفت حق اینگونه میسر است .صرفا در حالت آساای ،
در حالت امن و امان پرچم حق را بلند کردن و پای آن سینه زدن ،حق پی نمایرود .حاق
آن زمانی پی میرود که صاحب حق ،پیرو حق ،در راه پیشرفت حق از خود اساتقامت و
استحکا نشان بدهد .همان ایستادگی اول بعثت ،منجر میشود به استقامت عجیاب ساه
سال در شعب ابیطالب .آن استقامت ّاولی ،آن عمود مستحکم این خیماه ،آن دل متوکال
َّ
علی الله است که چنین استقامتی را در فضا به وجود میآورد که آحاد صبر میکنناد .ایان
درس را ما باید از بعثت بگیریم (ر.ک :آیتالله خامنهای.)87/5/9 :
6ـ توجه به نقاط قوت

آیتالله خامنهای یکی از مصادیق ّقوت را راهپیمایی اربعین میداند .از نظر ایشاان
راهپیمایی اربعین ّقوت است ّ ،قوت حقیقت و ّ
قاوت جبهاه مقاومات اساتمی اسات.
ّ
حرکت اجتماع عظیم میلیونی به سمت کربت ،به سمت حسین ،باه سامت قلاه و اوج
افتخار فداکاری و شهادت که همه آزادگان عاالم بایاد از او درس بگیرناد (ر.ک :هماان:

 ،)98/7/21نشان قدرت و قوت جبهه مقاومت است .اما حسین

 ،مظهر اساتقامت

و مقاومت و ایستادگی و آزادگی است و حرکت میلیاونی انساانهاای آزاده باه سامت
حسین

 ،از مصادیق بارز قوت جبهه مقاومت است.

7ـ تقویت مساجد
آیتالله خامنهای مسجد را پایگاه بزرگ بسیج فرهنگی و حرکت فرهنگی میداند و
معتقد است که بایاد کاارآیی مساجد را افازای داد (ر.ک :هماان .)95/5/31 :در مقابال
استکبار و وابستگان آنها به دنبال کمرنگ کردن نق مساجد هستند؛ به عناوان نموناه
در زمان ِبنعلی در کشور تونس ،وقتی مرد میخواستند به مسجد بروند ،باید کاارت

ورود به مسجد میداشتند ،کاارت ورود باه مساجد را دولات مایداد و باه هماه هام

نمیداد! اجازه نماز جماعت که هیچ ،نماز فرادای در مسااجد هام ممناوع باود (ر.ک:

همان .)89/11/15 :برایناساس ،تقویت مساجد بهعنوان پایگاهها ،از راهکارهای تثبیت و
گسترش مقاومت است.
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8ـ نترسیدن از تنهایی
آیتالله خامنهای بر اساس استناد به تاریخ ،مقاومت و نترسیدن از تنهایی را بارای
موفقیت همه ملتها تجویز میکند .وی تبیین میکند که در ظر کمتار از ده ساال،
ّ
جرار صهیونیستی چند بار فائق آمد؛ ّاول مقاومت لبنان و بعاد
مقاومت لبنان بر ارت

مقاومت فلسطین .مقاومت لبنانّ ،اول صهیونیستها را از جناوب لبناان بیارون کارد؛

بعد در جنگ  33روزه ،بینی صهیونیستها را به خاک مالید .آمریکا صهیونیساتها را
کم کرد ،خیانتکاران داخلی کم کردندّ ،اما نیروی مقاومت  -که نیروی مردمای
بود ،با ایمان بود ،با هد بود ،میفهمید دارد چهکار میکند  -توانست همهی اینها را
از عرصه خارج کند .مقاومت فلساطین همینجاور؛ در جناگ  22روزه ،در جناگ 8
ّ
روزه ،در جنگ  51روزه ماه رمضان در تابستان ،ی عده مرد کمتوان ،کمساتح ،در
ّ
متعهد بودند ،چون مارد پشاتیبان بودناد،
ی منطقهی کوچ توانستند؛ چون مرد
جرار را زبون کند ،ذلیل کند و او ّ
مقاومت فلسطین توانست نیروی صهیونیستی ّ
متوسل
بشود که بیایید آت بس را قبول کنیم (ر.ک :همان .)93/11/29 :این در حالی بود کاه ّ
غازه

تنها مقاومت کرد .دولتهای استمی به کم ّ
غزه نرفتند ،پاولهاا و دالرهاای نفتای
نهتنها در خدمت ّ
غزه قرار نگرفت ،بلکه بعضی از آنها در خدمت رژیام صهیونیساتی
قرار گرفت .این نشاندهندهی مبلغ و میزان قادرت مقاومات یا

ملات اسات (ر.ک:

همان .)93/5/7 :هیچ قدرتی نمیتواند در مقابل ملتها مقاومت کند .وقتی ملتهاا در
ُ
صحنه حاضر میشوند ،تیغ قدرتها کند میشود و قدرتها نمیتوانناد باه ملاتهاا
زور بگو یند .این ،عتج مشکتت این منطقه است (ر.ک :همان.)89/12/2 :
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نتیجهگیری
مسلله مقاله حاضر ،تبیین گفتمان مقاومت در عرصه بینالملل با تأکیاد بار بیانیاه
گا دو با محوریت دیدگاه مقا معظم رهبری ،آیتالله خامنهای بود که با بهارهگیاری

از چارچوب نظری «امهات مطالب یا ّاس المطالب» و با استفاده از روش اکتشافی-
استقرایی ارائه شد و مفهاو مقاومات ،ضارورت مقاومات و راهکارهاای رسایدن باه
مقاومت ،مورد مداقه قرار گرفت .برخی از نتایج این تحقیق از این قرار است:
 .1مقاومت پی از آنکه ی دستور اساسی و راهبردی قرآنای باشاد ،یا وظیفاه
انساانی اسات و هاایچ انساان آزادهای نبایااد در برابار زورگاوییهااا ،تجاوزهاا و ظلاام
چاقوک های بینالمللی سکوت کند.
 .2مقاومت بهعنوان ی راه حل انسانی و استمی ،اصلیترین گزینهای اسات کاه
روی میز ملتها و دولتهای آزاده جهان قرار دارد و باید قرار داشاته باشاد .باه دیگار
سخن :بر اساس آنچه از قول و فعل و شعارهای فریبکارانه اساتکبار جهاانی همچاون
حقوق بشر و دموکراسی مشاهده میشاود ،تنهاا گزیناه پای رو ،مقاومات شاجاعانه
وهوشمندانه است .ازاینرو تحرک جدید نهضت بیداری استمی باید مبتنی بر الگوی
مقاومت باشد؛ مقاومتی که ایران استمی ،الگوی بارز آن است.
 .3جمهوری استمی ایران با رهباری اماا خمینای  ،پرچمادار مقاومات علیاه
استبداد و استکبار و در این مسیر ،پیشرو و پیشگا بوده است؛ مقاومتی که به رهباری

آیتالله خامنهای همچناان علیاه اساتکبار جهاانی اساتمرار یافتاه و باعا شکسات
سیاستهای آمریکا و زمینگیر شدن همکاران خائن آنها در غرب آسیا شده است.
 .4جبهه مقاومت که در برابر آمریکای جنایتکار ورژیم غاصب صهیونیستی شکل
گرفته ،دارای اهدافی در دو سطح است؛ سطح اول حفظ است ناب محمدی در برابر
است آمریکایی داعشی و وهابی است و ساطح دو حفاظ کرامات و حریات انساان
است که البته این هد هم در دل هد اول قرار دارد.
 .5هرچه مقاومت با همگرایی و همدلی بیشتر و در سطحی وسیعتر و با سرعت و
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کیفیت بهتری شکل بگیرد ،پیروزی زودتر به دست میآید.
 .6حضرت رسول اعظم

و حضارت اباعبداللاه الحساین

و در اداماه ،اماا

خمینی بهعنوان کسی که به بهترین شکل توانسته با الگو گرفتن از پیاامبر اکار
حضرت سیدالشهداء

و

 ،گفتمان مقاومت را عملیاتی کنند ،بهعنوان الگاو ،در برابار

چشمان همه انسانهای آزاده قرار دارند .و الحمد لله.
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