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پذیرش مقاله1400/01/24:

چکیده
اکنونکه نظام اسالمی با فلسفه نفی طاغوت و استکبار و اجرای احکام اسالمی ،زمینهسازی ظهور سعادت
دنیوی و اخروی بشر در ایران استقراریافته ،عوامل پیروزی آن رهبرری ،مرردم و دیرنمحروری و موانر آن
دشمنان و استکبار جهانی است .حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی) بر بصیرت ،دشرمنشناسری و ذکرر تبعرات
عدم شناخت دشمن تأکیددارند .شدت بیان و تعدد تکرار نشان از اهمیت این موضوع داشته و رویکردهرای
متفاوت و تشتت دیدگاه بعضی مسئولین ،جریانها در سطوح مختلف نشرانرر وجرود اخرتال

دیردگاه در

دشمنشناسی در سطح کالن نظام اسالمی میباشد ،نبود الرو ضمن اختالل در اقدامات مسئولین نظام ،تأثیر
منفی در حفظ نظام اسالمی خواهد داشت .هد

این پژوهش دستیابی به الروی دشرمنشناسری از دیردگاه

حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی) با تأکید بر لفظ استکبار است روش پژوهش ،ازنظر هد

کراربردی ،ازنظرر

روش اجرا کیفی و داده بنیاد و نوع کاربردی  -توسعهای است .در اجرا بعد از انتخاب عنوان تحقیق نسربت
به واژه کاوی از متون اصیل و تعیین دادههای موردنظر اقدام و در وهله اول کدگذاری باز و  985مفهوم یرا
کد استخراج شد .در کدگذاری محوری با مقایسه و دستهبندی عناوین تعداد  57مقولره بره دسرت آمرد .در
کدگذاری انتخابی با دستهبندی کلیتر ،دادههای سازماندهی شده در قالب ابعاد یا مضامین به تعداد  5مورد
رسید مرحله چهارم با مشاوره با خبرگان و اجرای تکنیک چند رأیی مدلسازی و الروی نهایی ارائه گردید.

واژگان کلیدی :الگو ،دشمن ،دشمنشناسی ،استکبار

 1استادیار مدیریت راهبردی دانشراه عالی دفاع ملی
 2مدرس و پژوهشرر دانشراه جام امام حسین

(علیهالسالم)

 3دکتری مدیریت راهبردی نظامی دانشراه عالی دفاع ملی
 4دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی نظامی دانشراه عالی دفاع ملی (نویسنده مسئول) Shirazi_J@yahoo.com
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مقدمه
هد

از خلقت انسان« ،عبودیت» است .چنانچه خداوند متعال فرمودهاند" :اوَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ

وَالْإِنسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ"« 1،من جن و انس را نیافریدم جز براى اینکه عبادتم کنند( .و از این راه تکامل
یابند و به من نزدیک شوند2»).اظهار بندگى به پیشراه خداى جهان ،پیشانى تواض در محضر خدا
بر خاك ساییدن و خودبینى و جبروت نفس را در هم شکستن و فروریختن ،به امر خدا عمل
کردن و بندگان خدا را گرامى داشتن و به فرموده پیامبر اکرم

(صلی ا ...علیه واله)

"الخلق عیال اللّه"

یعنی "آنان که عیال خدایند " خدمت کردن و زمینه سعادت خویش و دیرران را فراهم آوردن
فلسفه خلقت و وظیفه انسان است( .بحاراالنوار ،ج  )316 :71آنچه انسان را از انجام این وظیفه
بازمیدارد ،استکبار ،خودبرتربینى ،بزرگی طلبی و هواپرستى است .نخستین موجودى که از
عبودیت و اطاعت خدا سرپیچى کرد ،شیطان بود و استکبار و خودبرتربینی ،او را به سرپیچى از
امر حقتعالی واداشت( .گودرزی ،1396 ،رساله دکتری)"وَ اذْ قْلنا لِلْمَلَائِکَةِ اسْجُدُوا لِادَمَ فَسَجَدُوا الَّا
ابْلیسَ ابى وَ اسْتَکْبَرَ وَ کانَ مِنَ الْکَافِرینَ " و هنرامیکه به مالئکه گفتیم" :براى آدم سجده کنید،
پس همرى سجده کردند ،جز ابلیس که سرپیچى کرد و استکبار ورزید و او از کافران شد"3.
فلسفه بعثت پیامبران نیز برای نجات بشریت از چنرال استعمار ،استثمار و استکبار است.
با پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی و جهتگیری حاکمیت الهی و گفتمان استکبارستیزی و دفاع
از محرومان و مستضعفان و با ارائه ادبیات بیداری و مقاومت ،تقابل و تضاد جبهه حق با محوریت
انقالب اسالمی در برابر جبهه باطل به سرکردگی مستکبران و با محوریت آمریکا و صهیونیسم
آشکارتر و شفا تر گردید و در عرصهها و ابعاد مختلف ظهور و بروز یافت چراکه قدرتهای
استکباری و استعمارگر ،موجودیت و دوام سلطه خویش را با انقالب اسالمی درخطر نابودی
می دیدند و بدیهی است که از هر فرصت و ابزار و روشی برای مقابله با آن استفاده نمایند.
(حاجی صادقی )10 :1393 ،اکنونکه نظام اسالمی با فلسفه نفی طاغوت و استکبار و اجرای احکام
اسالمی ،زمینهسازی ظهور ،سعادت دنیوی و اخروی در ایران استقراریافته است عوامل پیروزی یا
 1ترجمه آیات ،از آیتا ...ناصر مکارم شیرازی ،1384 ،ترجمه قرآن کریم ،قم ،چاپ دوم ،انتشارت اسوه
 2سوره الذاریات ،آیه 56
 3سوره بقره ،آیه 34
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همان عوامل محدثه و مبقیه آن دین ،نقش و وحدت مردم و رهبری است و عوامل بازدارنده یا
موان استقرار کامل ،ادامه و دوام آن معاندین ،لشکر کفر و دشمنان و استکبار جهانی میباشند.
حضرت امام خمینی

(رحمتاهلل علیه)

و مقام معظم رهبری

(مدظلهالعالی)

بر بصیرت و دشمنشناسی

استکبارستیزی و ذکر تبعات عدم شناخت دشمن و مقابله با آن تأکیددارند .شدت بیان و تعدد
تکرار نشان از اهمیت این موضوع داشته و لزوم تبعیت از نظرات حاکم اسالمی بر اساس مبانی
اسالم را نشان میدهد .وظایف ما برای حفظ نظام اسالمی بصیرت و شناخت دشمنان ،مبانی،
تفکرات نظر و ایده و روشهای مقابله آنان با نظام اسالمی است که همواره در پی براندازی و
نابودی آن بودهاند ولی رویکردهای متفاوت و تشتت دیدگاه برخی دولتمردان ،سیاستمداران،
جریانهای سیاسی ،در سطوح مختلف و خبرگان و نخبران جامعه نشان از وجود اختال

دیدگاه

در دشمنشناسی و نحوه مقابله با استکبار جهانی است و این نشانرر نبود شناخت دقیق و فقدان
الروی مدون و مناسب و کاربردی دشمنشناسی از دیدگاه حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی) در
سطح کالن نظام اسالمی میباشد .چنانچه این الرو ارائه شود از باب نظری زمینه پرداختن به
جزئیات موضوع دشمنشناسی مخصوصاً با رویکرد شناخت استکبار در تحقیقات و مراکز علمی و
رف آسیبهای وض موجود در حوزه دشمنشناسی را به دنبال داشته و ازنظر عملی زمینهساز
اجرای فرامین حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی) بوده و به تشتت آرا و ایجاد وحدت رویه ،همافزایی
و هماهنری مسئولین عالی نظام در تعامالت بینالمللی کمک خواهد کرد از طرفی مبنای تفاسیر و
تعاریف از دشمن موردنظر در نظام اسالمی و در رأس آنها استکبار جهانی و استفاده در تعیین
مصداق شده و با افزایش بصیرت ملت ایران وامت اسالمی ،موجب مقاومت و ایستادگی آنها با
شناخت میشود و از طر

دیرر ضمن استفاده در تدوین سیاست دفاعی متناسب ،در مقابله با

دشمن و صیانت از کیان نظام و بصیرت عموم مردم به دشمن ،جلو عوامفریبی از سوی برخی
نخبران سیاسی و جریانهای منفعل و غربگرا خواهد بود .این در حالی است که نبود چنین
الرویی ضمن ایجاد تشتت در اقدامات مسئولین نظام ،تأثیر منفی در حفظ نظام اسالمی خواهد
داشت .لذا هد
خامنهای

(مدظلهالعالی)

اصلی این پژوهش دستیابی به الروی دشمنشناسی از دیدگاه حضرت امام
مبتنی بر لفظ استکبار و همچنین مفاهیم (شاخصها) ،مقولهها (مؤلفهها)

مضامین (ابعاد) و روابط بین مضامین و مقولهها است .با این توصیف سؤال این است که الروی
دشمنشناسی دیدگاه حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی) با تأکید بر لفظ استکبار بر کدام است؟
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مبانی نظری
 -پیشینه تحقیق:

با توجه مطالعات اکتشافی پیرامون موضوع کارهای پژوهشی زیر که ارتباط غیرمستقیم به موض
مقاله دارند توسط پژوهشرران انجامشده است:
 -1سید مهدی موسوی در مرکز فرهنگ و معار

اسرالمی در سرال  1394در تحقیقری برا عنروان

بررسی روشهای مبارزه با استبداد در قرآن نتیجه گرفتهاند؛ استبداد همواره مانعی بزرگ بر سرر راه
عزت و تعالی جوام بوده است ،ازاینرو توجه به نررش قرآن به مسئله استبداد میتواند در شریوه
درست اتخاذ اندیشه و رفتار سیاسی برای جوام کنونی اسالمی مفیرد باشرد .ایرن مقالره عهردهدار
تبیین اصول محوری و روشهای مبارزه با حکومتهای استبدادی و خودکامهای که انبیا و اولیرا برا
آنها برخورد داشتهاند اشاره دارد و از میان آنها به حاکمیت استبدادی فرعون توجه ویژهای نموده
و آیات فراوانی را به ذکر آن اختصاص داده است.
 -2حسین شیدائیان در مقالهای منتشرشده در فصلنامة حصون ،شمارۀ  11بهار  1393با عنوان
"الزامات انقالب اسالمی در مقابله با استکبار جهانی از نراه امام خمینی (رحمت ا...علیه) و مقام معظم
رهبری (مدظلهالعالی)" ضمن تأمل در مباحث عمیق و جام انقالب اسالمی انریزه و رویکرد به
اندیشة امامین انقالب اسالمی به دلیل ویژگیهای الزم و فوقالعادۀ جام و کاربردی در پیدایش،
پیروزی ،تثبیت و استمرار و پویائی نظام اسالمی همچنین با توجه به اشرا

کامل ایشان به مسائل

و احاطه به رویدادها ،قدرت تجزیهوتحلیل مرتبط با آینده انقالب اسالمی ،قادرند راهکارها و
الزامات مطلوب در جهت تضمین و سالمت انقالب اسالمی در افق آینده را ترسیم نمایند.
 -3رضا یدالهی در سال  1395در دانشراه عالی دفاع ملی رساله دکتری با عنوان الروی اندیشه
دفاعی حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی) انجام داده و در آن نظریه دفاعی برمبنای اندیشه دفاعی
ایشان به شرح ذیل استحصال گردید استفاده از کلیه مؤلفههای قدرت جامعه اسالمی بهصورت
غیرتمندانه ،مقتدرانه و هوشمند برگرفتهشده از ارزشهای اصیل اسالم با برنامهریزی مدون و
سازمانیافته برای پاسخگویی به هر تجاوزی علیه جان ،ناموس ،کیان و مناف مشروع آحاد جامعه
اسالم
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 – 4محسن گودرزی در  1396در دانشراه عالی دفاع ملی رساله دکتری با عنوان الروی راهبردی
استکبارستیزی جمهوری اسرالمی ایران در برابر دشمنان از منظر آموزههای قرآن کریم و سیره
نبوی (صلی ا...علیه و آله) با تأکید بر بعد فرهنری انجام داده و در آن نتیجه گرفته راهکارهای مقابله با
استکبار عبارتاند از :اطاعت از رهبری ،عدم سستی و ضعف ،عدم ترس از دشمن ،حفاظت از
روحیة تهاجمی ،برتری جبهه مؤمنین بر کفار ،داشتن روحیه جهادی ،نیرویِ شجاع ،صبور و
باشهامت ،نفی سلطهپذیری و عدم طرح دوستی با استکبار ،ایمان ،توکل و صبر انقالبی ،خودباوری
و اعتمادبهنفس ،بصریرت و هوشیاری ،کسب تواناییهای الزم ،شکیبایی و پایداری در مبارزه و
اعتماد به وعدههای الهی ،حمایت همهجانبه از مستضعفان ،وحدت و انسجام ایمانی ،تمسک به
فرهنگ حیاتبخش توحیدی ،ابطال فرهنگ استکباری.
روش اجرای تحقیقات فوق کیفی یا ترکیبی از رویکرد کمی و کیفی به عبارتی رویکرد آمیخته بوده
و در همه این تحقیقات هد

اصلی شناخت بخشی از اقدامات و روشهای دشمنی دشمنان علیه

نظام اسالمی و نحوه مقابله با آن بوده است.
آنچه در تحقیقات مربوط به دشمن مغفول مانده تعیین ابعاد و مؤلفههای شناخت دشمن واقعی
است چراکه نبود معیار و شاخصهای دقیق دشمنشناسی ما را در شناخت دوست و دشمن واقعی
دچار تشتت و اختال

در برآورد و مقابله با آن مینماید .نقیصه موجود الروی مدون

دشمنشناسی از دیدگاه حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی) است .لذا این تحقیق به دنبال آن است که
این نقیصه را رف نماید .با ارائه الروی دشمنشناسی از دیدگاه حضرت امام خامنهای

(مدظلهالعالی)

ضمن گسترش لبه دانش مربوط به این حوزه ،زمینه برای پرداختن به جزئیات موضوع
دشمنشناسی در تحقیقات و مراکز علمی آماده میگردد و همچنین در تعریف و تحدید مفاهیم و
مقولههای شناخت دشمن کمک خواهد کرد؛ و از طرفی وجود الروی واحد ،مبنای تفاسیر و
تعاریف از دشمن موردنظر در نظام اسالمی خواهد بود؛ و میتواند به انسجام نظریهپردازی درزمینه
دشمنشناسی کمک نموده و از اختال

و تشتت جلوگیری نماید .در عمل بهصورت موردی

مصادیق دشمنان با این معیارها تعیین خواهد شد.
 مفهوم شناسی:الگو:

در فرهنگ دهخدا واژه الرو اینگونه تعریفشده است« :الرو :مدل ،سرمشق ،مقتدی ،اسوه،

مثال و نمونه»( .دهخدا ،ج  )34 :4واژه الرو ازنظر لغوی به معنای نمونه و شکل چیزی که از کاغذ
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یا مقوا بریده باشند است ،ازنظر اصطالحی یک نظریه کلی درباره قلمرویی که مورد تجزیهوتحلیل
قرار گیرد( .آقا بخشی )23 :1387،در نراه دیرر ،این واژه1به معانی؛ الرو یا مدل ،انراره ،شکل و
نمونه ،قالب ،طرح ،منوال و نقش در نظر گرفتهشده است( .شایانمهر ،1377 ،ج  )79 :1این واژه
در معانی متعددی بهکاررفته است .در تعریفی ساده از الرو میتوان گفت؛ الرو یا مدل ،نمایش
نظری و سادهشده از جهان واقعی میباشد( .سورین )65 :1386 ،بهعبارتدیرر الرو تصویری است
که از واقعیتها و روابط موجود گرفتهشده و نشانرر متغیرهای موجود ،نحوه ارتباط آنها و نتایج
حاصل از کنش و واکنش آنهاست؛ که کمک میکنند هنرام طرحریزی و تصمیمگیری تمام عوامل
و متغیرهای مؤثر و روابط آنها موردتوجه قرار بریرد( .دانشآشتیانی)45 :1388 ،
تعریف عملیاتی الگو :منظور از الرو در این پژوهش عبارت است از چهارچوب و ساختار مفهومی
منسجم ،هد دار و متشکل از ابعاد (مضامین) مؤلفهها (مقولهها) و شاخصهای (مفاهیم) شناخت
دشمن از دیدگاه حضرت امام خامنهای

(مدظلهالعالی)

با معیارهای مشخص است که برای بیان

واقعیتها و رابطه بین آنها بکار رفته و با برخورداری از امکان تجزیهوتحلیل ،پیشبینی نتایج را
ممکن مینماید.
تعریف نظری دشمن :دشمن در لغت به معنی بدنفس وزشت طب آمده اسرت (دهخردا ،ج  )12 :23و
در اصطالح ،آن است که نسبت به کسی گروه یا کشوری بدخواه ،کینهجرو و یرا در جنرگ و سرتیز
باشد( .صدری افشار؛ )545 :1373دشمن و دشمنی در مقابل دوستی و محبت قرار دارد و در اصل
به معنای بیزاری ،نفرت ،عداوت ،کراهت و خصومت است( .صدری افشار ،1373 ،ج )1538 :2
در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح دشمن چنین تعریفشده است« :منظور از دشرمن عبرارت
است از :اشرار ،گروهها و دولتهایی که با نظام جمهوری اسالمی ایران در حال جنگ بوده یا قصد
براندازی آن را دارند و یا اقدامات آنان بر ضد امنیت ملی است ».در تبصره این ماده بیانشده اسرت
در صورت عدم احراز دشمن برای دادگاه ،نظر شورای عالی امنیت ملی مالك عمرل خواهرد برود.

(ماده  25قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب  1382/10/9مجلس شورای اسالمی)
تعریف عملیاتی دشمن :در پژوهش حاضر دشمن عبارت است از هر عامل داخلی یرا خرارجی اعرم از
شخصیت حقیقی یا حقوقی که هد

نهایی آن تغییر کلی یا جزئی سراختار کرالن نظرام جمهروری
1- Pattern
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اسالمی ایران از ماهیت دینی اسالمی شیعی به هویت موردنظر دیررر یرا ایجراد مران عمرده بررای
تداوم و بقای آن نظام میباشد.
تعریف نظری دشمنشناسی :مفهوم دشمنشناسی عبارت است از شرناخت و آگراهی بره عمرق و نروع
اهدا  ،روشها و ابعاد دشمنی دشمنان ،چرونری و دامنه عملکرد آنهرا در مقابرل نظرام مقردس
جمهوری اسالمی است.
رهبر معظم انقالب (مدظلهالعرالی) میفرماید« :بصیرت این است که شما بدانیرد برا چره کسری طرفیرد،
بدانید که او درباره شما چه فکری دارد ،بدانید که اگر چشم خودتان را بستید و فکر نکردید ،ضربه
خواهید خورد .توقّ ما از نخبران سیاسی و غیرسیاسی کشور این است که ایرن بصریرت را داشرته
باشند .مردم خوشبختانه این بصیرت را دارند( ».بیانات در دیردار مسرئوالن نظرام در تراریخ /3/25
 ،)1395در متون دینی و فرهنری ما از بصیرت بهعنوان شناخت مسیر و راه تعبیر شرده اسرت و برا
دشمنشناسی متراد

شمردهشده است« ...بصیرت علم شناخت راههاست» (کریمی)3 :1391 ،

دشمنشناسی یعنی شناخت تمایالت ،انریزهها ،اهدا  ،نفوذ و نوع اختال افکنی دشمن است کره
با آگاهی و بصیرت از تحرك و شناخت فتنه دشمن در جهت مقابله با آن اقدام الزم صورت گیررد.
(حدیث دشمنشناسی)7 :1391 ،
تعریف عملیاتی دشمنشناسی :در این پژوهش منظور از شناخت دشمن یا دشمنشناسی عبرارت اسرت
از :کسب بصیرت و دانائی نسبت ابعاد (مضامین) مؤلفههرا (مقولرههرا) و شراخصهرای (مفراهیم)
دشمنی دشمنان نسبت بهنظام مقدس جمهوری اسالمی ایران.
تعریف عملیاتی الگوی دشمنشناسی :منظور از الروی دشمنشناسی در ایرن پرژوهش عبرارت اسرت از
چهارچوب و سراختار مفهرومی منسرجم ،هرد دار کره ابعراد( ،مضرامین) مؤلفرههرا (مقروالت) و
شاخصهای (مفاهیم) دشمنشناسی و رابطه بین آنها را نشان میدهد.
مفهوم استکبار :لغتشناسان آن را چنین معنا کردهاند" :خودداری از پذیرش حرق از روی دشرمنی و
تکبر" و یا "خودبزرگبینی و نپذیرفتن حق( ".طریحری ،ج  )465 :1375 ،3اسرتکبار آن اسرت کره
انسان اظهار بزرگی کند و آنچه را که از آن او نیست و برای او روا نیست ،ابرراز دارد .قررآن کرریم
مستکبران را در مقابل ضعفا قرار داده است ،به جهت آگاهی دادن به این نکته که استکبار آنران بره
جهت قوه و نیروی بدنی و مالی آنها بوده است و در جای دیرر مستکبران را در مقابل مستضعفان
قرار داده است( .راغب اصفهانی )438 :1412 ،بنا بر تعریف فوق ،استکبار وصف درونی است کره
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لوازم و مظاهر مختلفی را میتواند در جامعه داشته باشد .خودبزرگبینی و نشرناختن حرد خرود در
مقابل خداوند و مردم و به استضعا

کشیدن آنها از اوصا

درونری اسرت کره شرخص مسرتکبر

بهواسطه آنها موض گیریهای خویش را تنظیم میکند؛ چنانکه در مورد نافرمانی ابلیس میفرماید:
«ابی و استکبر و کان من الکافرین»1و یا در مورد فرعون مریفرمایرد« :وَاسرتَکبَرَ هُروَ وَ جنُروُدهُ فِری
االَرضِ بِغیَرِ

الَحقَ»؛2

با توجه به توضیحات فوق به این نتایج مىرسیم .1 :استکبار ،ریشه در یک بیمارى روحى دارد؛
بیمارى خودبزرگبینی و دیرران را بهحساب نیاوردن .2 .مشخصه آشکار استکبار« ،بزرگی طلبی»
است و مستکبر تمام تالش خود را به کار مىگیرد تا با فراهم آوردن اسباب و مقدمات ،به
«بزرگى» دست یابد .3 .استکبار ،چیزى جز خود را برتر از دیرران دانستن و همه را زیردست
خویش دیدن و در یک کلمه «سلطه بر مردم» نیست .4 .هرچند برخى لغت شناسان میان تکبّر و
استکبار فرق نرذاشتهاند( .گودرزی )21 :1396 ،امّا با تأمل درمجموع آنچه از فرهنگنامهها نقل
کردیم ،مىتوان تفاوت را به شرح ذیل به بیان آورد« :مستکبر کسى است که مىخواهد به بزرگى
دست یابد و درصدد است که بزرگى خود را به فعلیت برساند و به رخ دیرران بکشد و متکبّر
کسى است که بزرگى را بهعنوان یک حالت نفسانى در خود سراغ دارد و براى خود پذیرفته
است( ».المیزان ،ج )234 :12
حضرت امام خمینی

(رحمت ا...علیه)

درباره سیره خاتماالنبیا

(صلی ا...علیه و آله)

و دیرر انبیا

(علیهمالسالم)

میفرماید« :مقصد این بوده است که ریشه استکبار را از جهان بِکَنند و مردم را از این ظلمهایى که
بر ایشان میشود ،نجات بدهند( ».صحیفه امام ،ج  )507 :15و در بیانات حضرت امام
خامنهای

(مدظلهالعالی)

آمده است« :امروز استکبار جهانى ،وارث حقیقى فرعونها و نمرودهاست.

امروز هد هاى ابراهیم

(علیهالسالم)

و موسى (علیهالسالم) و دیرر انبیاى عظام

حاکمیت ارزشهاى الهى و شکستن بتهای زر و زور بودند ،هد

(علیهمالسالم)

که به دنبال

آحاد مردم در جمهورى

اسالمى است و این ،افتخار بسیار بزرگى است( ».بیانات در مراسم دیدار گروهى از مردم شهرهاى
آمل ،نیشابور ،مهدیشهر ،سعادت شهر و خانوادههای شهداى همدان 26 ،خرداد )1368
 - 1قرآن کریم ،سوره بقره ،آیه 34
 - 2قرآن کریم ،سوره قصص ،آیه 39
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راهبردی انقالب اسالمی نفی هرگونه ظلمپذیری و استبداد و رهایی از

یوغ استکبار بوده است ،همانطور که خداوند متعال در قرآن فرموده است".وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ
لِلْکافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا"و خداوند هرگز راهى براى سلطه کفار بر مسلمانان قرار نداده
است1.

شیطان سرسلسله مستکبرین :هرقدر که مقصد و ُمنتهای یک حرکت ،متعالی و ارزشمند باشد ،موانر و
گردنههای رسیدن به آن مقصد واال ،سختتر و سهمرینتر خواهد برود .در مسریر حرکرت انسران
موحد به سمت آرمانهای الهی ،موان بزرگ ازجمله شیاطین انسی وجنی وجود دارد ترا آنجرا کره
جهت گمراه نمودن و ضاللت انسانها از مسیر حق سوگند یادکرده است؛ "قالَ فَبِعِزَّتِرکَ لَرأُغْوِیَنَّهُمْ
أَجْمَعین"گفت :به عزّتت سوگند ،همه آنان را گمراه خواهم کررد2.و سرپس در کمینرراه انسرانهرا
نشست تا آنها را از طریق الهی به بیراهه کشاند؛ "قالَ فَبِما أَغْوَیْتَنی لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِراطَکَ الْمُسْرتَقیمَ
"گفت :به سبب اینکه مرا به بیراهه و گمراهى انداختى ،یقیناً بر سر راه راست تو [که رهرروانش را
به سعادت ابدى مىرساند] در کمین آنان خواهم نشسرت "3.و برهمنظرور احیرای جامعره توحیردی
بهسوی آرمانها و مقاصد الهی ،موان آن یعنی دشمنان شرورتر و دشمنیها سختتر خواهرد برود.
منطق وحی ،شیطان رجیم را سرسلسله دشرمنان انسران درراه حرکرت برهسروی خداونرد متعرال و
رضایت او ،معرفی مینماید "إِنَّ الشَّیْطانَ لَکُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمرا یَردْعُوا حِزْبَرهُ لِیَکُونُروا مِرنْ
أَصْحابِ السَّعیر"؛ "بىتردید شیطان ،دشمن شماست ،پس او را دشمن خود بریرید[ .او] گرروهش
را فقط [به این سبب به فسق و فجور] دعوت مىکند که اهل آتش سوزان گردند"4
مفهوم استکبار در قرآن کریم :درآیات متعددی از قرآن واژه استکبار و مشتقات آن آمده است .در نراه
قرآن مستکبران کسانی هستند که ایمان به خدا و آخرت ندارند و رسوالن و انبیای الهی (علیهالسالم) و
آیات خدا را انکار میکنند "وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللَّهِ کَذِباً أَوْ قالَ أُوحِیَ إِلَیَّ وَ لَمْ یُروحَ إِلَیْرهِ
شَیْءٌ وَ مَنْ قالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لَوْ تَرى إِذِ الظَّالِمُونَ فِی غَمَراتِ الْمَوْتِ وَ الْمَالئِکَةُ باسِطُوا
أَیْدِیهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَکُمُ الْیَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذابَ الْهُونِ بِما کُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَیْرَ الْحَقِّ وَ کُنْرتُمْ عَرنْ
 - 1قرآن کریم ،سوره نساء ،آیه141:
 - 2قرآن کریم ،سورهی اعرا  ،آیهی82:
 - 3قرآن کریم ،سورهی اعرا  ،آیهی16:
 - 4قرآن کریم ،سورهی فاطر ،آیهی6 :
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آیاتِهِ تَسْتَکْبِرُونَ" و "چه کسى ظالمتر است از آنکه بر خدا دروغ بندد ،یا بروید :به من وحریشرده
درحالیکه چیزى به او وحى نشده و کسى که بروید :من نیز بهزودی همانند آنچه خدا نازل نموده
نازل مىکنم! و کاش ببینى هنرامى را که ستمکاران در گردابهاى مرگاند و فرشتران دسرتهراى
خود را گشودهاند (و نهیب مىزنند) که جانتان را خود از تن بیرون کنید یا جانتان را از چنررال مرا
برهانید! امروز (که روز ورود به عالم برزخ است) با عذاب خوارکننده کیفر مىشوید به سزاى آنچه
دربرراره خرردا بررهنرراحق مررىگفتیررد و از (قبررول و تسررلیم در برابررر) آیررات و نشررانههرراى او تکبررر
مىورزیدید"."1قالَ الْمَلَأُ الَّذِینَ اسْتَکْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِینَ اسْتُضْرعِفُوا لِمَرنْ آمَرنَ مِرنْهُمْ أَ تَعْلَمُرونَ أَنَّ
صالِحاً مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قالُوا إِنَّا بِما أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ "" ،اشرا

متکبرر قروم او ،بره مستضرعفانى کره

ایمان آورده بودند ،گفتند« :آیرا (برهراسرتی ) شرما یقرین داریرد کره صرالح از طرر

پروردگرارش

فرستادهشده است؟!» آنها گفتند« :ما به آنچه او بدان مأموریت یافته ،ایمان آوردهایرم"».قرالَ الَّرذِینَ
اسْتَکْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِی آمَنْتُمْ بِهِ کافِرُونَ "" ،متکبرران گفتنرد (« :ولرى) مرا بره آنچره شرما بره آن ایمران
آوردهاید ،کافریم!»"" ،2إِلهُکُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَالَّذِینَ ال یُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَۀِ قُلُوبُهُمْ مُنْکِرَۀٌ وَ هُمْ مُسْرتَکْبِرُون"،
"معبود شما خداوند یرانه است؛ امّا کسانى که به آخرت ایمران نمرىآورنرد ،دلهایشران (حرق را)
انکار مىکند و مستکبرند "3و "إِنَّهُمْ کانُوا إِذا قِیلَ لَهُمْ ال إِلهَ إِلَّا اللَّهُ یَسْتَکْبِرُونَ" و بعد به بیران ریشره
اصلى بدبختى آنها پرداخته مىگوید ":آنها چنان بودند که وقتى کلمه توحید و ال الره اال اللَّره بره

آنان گفته مىشد استکبار مىکردند"4.
مفهوم استکبار و راهکارهای استکبارستیزی در اندیشهی امام خمینی (رحمت ا...علیه) :

حضرت امام خمینی (رحمت ا ...علیه) استکبار را معادل کوچک شمردن بنده خدا ،تعدی و تجاوز به
زیردستان و فخرفروشی بر دیرران عنوان میکنند .ایشان همچنین در بیان مصادیق مستکبران ،گروه
معدودی را مثال نمیزنند ،بلکه تمام افرادی که خصوصیات فوق را داشته باشند ،از نراه ایشان
ممکن است به استکبارتری روی بیاورند...« :مستکبرین منحصر نیستند به سالطین ،منحصر نیستند
به رؤسای جمهور ،منحصر نیستند به دولتهای ستمرر .استکبار یک معنای اعمی دارد؛ یک
- 1قرآن کریم ،سوره انعام ،آیه95:
 - 2قرآن کریم ،سوره اعرا  ،آیات75-78:
 - 3قرآن کریم ،سوره نحل ،آیه22:
 - 4قرآن کریم ،سوره اصافات ،آیه35:

الگوی دشمن شناسی ازديدگاه حضرت امام خامنهای(مد ظله العالی) با تأکید بر لفظ استکبار

95

مصداقش همان اجانب هستند که تمام ملتها را ضعیف شمردند و مورد تجاوز و تعدی قرار
دادند؛ یک مورد هم همین دولتهای جائر ،سالطین ستمرر که ملتهای خودشان را ضعیف
میشمارند و به آنها تعدی میکنند ،دست تعدی به ملتها دراز میکنند .ملت را ضعیف
میشمردند و ملت را از روی استکبار نظر میکردند و به ملت تعدی و تجاوز میکردند .هر فرد،
میشود که مستضعف باشد و میشود مستکبر باشد .اگر من به زیردستهای خودم ،ولو چهار نفر
باشد ،تعدی و تجاوز کردم و آنها را کوچک شمردم ،بنده خدا را کوچک شمردم ،من مستکبرم و
او مستضعف( ».صحیفه نور ،ج )272 :6
مفهوم شناسی استکبار از منظر حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی) :

استکبار یعنی چه؟ "استکبار یک تعبیر قرآنی است؛ در قرآن کلمه استکبار بهکاررفته است؛ آدم
مستکبر ،دولت مستکبر ،گروه مستکبر ،یعنی آنکسانی و آن دولتی که قصد دخالت در امور
انسانها و ملّتهای دیرر را دارد ،در همه کارهای آنها مداخله میکند برای حفظ مناف خود؛
خود را آزاد میداند ،حقّ تحمیل بر ملّتها را برای خود قائل است ،حقّ دخالت در امور کشورها
را برای خود قائل است ،پاسخرو هم به هیچکس نیست؛ این معنای مستکبر است".
نقطه مقابل این جبهه ظالم و ستمرر ،گروهی هستند که با استکبار مبارزه میکنند؛ مبارزه با استکبار
یعنی چه؟ "یعنی در درجه اوّل زیر بار این زورگویی نرفتن؛ معنای استکبارستیزی یکچیز
پیچوخمدارِ پیچیدهای نیست؛ استکبارستیزی یعنی یک ملّتی زیر بار مداخله جویی و تحمیل قدرت
استکبارگر یا انسان مستکبر یا دولت مستکبر نرود؛ این معنای استکبارستیزی است( ".بیانات در
دیدار دانشآموزان و دانشجویان)1392/8/12
"مسئله ستیزه با استکبار و روز ملّی استکبارستیزی یک مسئله اساسی است ،یک مسئله برخاسته از
تحلیل درست و حر

درست است؛ و شما جوانهای عزیز و میلیونها جوانی که در سرتاسر

کشور هستند ،مثل شما دانشجو و دانشآموزند ،باید تحلیل درستی داشته باشید از این قضایا .خب،
جوانِ اوّلِ انقالب احتیاج به تحلیل نداشت و تحلیل نمیخواست ،همهچیز برایش روشن بود،
چون همهچیز را خودش به چشم خود دیده بود؛ حضور آمریکاییها را ،قساوت آمریکاییها را،
ساواكِ دستآموزِ آمریکاییها را ،امّا امروز شما باید فکر کنید ،تحلیل کنید ،دقّت کنید؛ صِر
[گفتن با] زبان نباشد؛ معلوم باشد چرا ملّت ایران با استکبار مخالف است؛ چرا با رویکردهای
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ایاالتمتحدهی آمریکا مخالف است؛ این بیزاری ناشی از چیست؛ این را جوانِ امروز بایستی
بهدرستی و با تحقیق بفهمد( ".بیانات در دیدار دانشآموزان و دانشجویان)1392/8/12
مفهوم استکبار از منظر قانون اساسی:

طرح و ایجاد حکومت اسالمی بر پایه والیتفقیه که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از
سوی حضرت امام خمینی

(رحمت ا ...علیه)

ارائه شد انریزه مشخص و منسجم نوینی را در مردم

مسلمان ایجاد نمود و راه اصیل مبارزه مکتبی اسالم را بر اساس آموزههای قرآن و سیره ائمه
معصومین

(سالم ا ...علیهم اجمعین)

برگشود که تالش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج

کشور منسجمتر ساخت .در همین جهت نهال پرثمر انقالب اسالمی پس از سالها مبارزه مستمر و
پیریر با ثمر دهی از خون هزاران شهید و دهها هزار ایثارگر و جانباز و در میان فریادهای:
«استقالل ،آزادی ،جمهوری اسالمی» در مبارزه با طاغوت زمان به ثمر نشست و این نهضت عظیم
که با تکیهبر ایمان ،وحدت و قاطعیت رهبری الهی در مراحل حساس و هیجانآمیز نهضت اسالمی
و نیز فداکاری ملت به پیروزی رسید ،موفق به درهم کوبیدن تمام محاسبات ،مناسبات و نهادهای
امپریالیستی جهان گردد که در نوع خود سرفصل جدیدی بر انقالبات گسترده مردمی در جهان شد.
با توجه به ماهیت این انقالب عظیم که نفی هر نوع ظلمپذیری در سایهی عدالت استقالل و آزادی
شکل گرفت نیازمند قانون اساسی میبود که ترسیمکننده چشمانداز و آرمانهای مقدس آن باشد.
(گودرزی )67 :1396 ،بر همین مبنا قانون اساسی تضمینگر نفی هرگونه استبداد فکری و
اجتماعی و انحصار اقتصادی میباشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت
مردم به دست خودشان در حکومت اسالمی میباشد که اصول ذیل تأکید بر استکبارستیزی
جمهوری اسالمی دارد( .نظرپور)238 :1387 ،
اصل دوم :دربند ششم از اصل دوم آمرده اسرت ،کرامرت و ارزش واالی انسران و آزادی تروأم برا
مسئولیت او در برابر خدا که از راه ،نفی هرگونه ستمرری و ستمکشی و سلطهگری و سلطهپذیری،
قسط و عدل و استقالل سیاسری و اقتصرادی و اجتمراعی و فرهنرری و همبسرتری ملری را ترأمین
میکند.
اصل سوم :این اصل در پنج بند مهم به بحث استکبارستیزی جمهوری اسالمی اشاره نموده است.
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 .1طرد کامل اسرتعمار و جلروگیری از نفروذ اجانرب .2 .محرو هرگونره اسرتبداد و خودکرامری و
انحصارطلبی .3 .تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون .4 .مشارکت عامره مرردم در
تعیین سرنوشت سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنری خویش .5 .تنظیم سیاست خرارجی کشرور
بر اساس معیارهای اسالم ،تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمایت بریدریر از مستضرعفان
جهان.
اصل نهم :در جمهوری اسالمی ایرران ،آزادی و اسرتقالل و وحردت و تمامیرت اراضری کشرور از
یکدیرر تفکیکناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است .هیچ فرد یا گروه یرا مقرامی
حق ندارد به نام استفاده از آزادی ،به استقالل سیاسی ،فرهنری ،اقتصادی ،نظامی و تمامیت ارضری
ایران کمترین خدشهای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفرظ اسرتقالل و تمامیرت ارضری
کشور آزادیهای مشروع را ،هرچند با وض قوانین و مقررات ،سلب کند.
اصل يازدهم :بهحکم آیه کریمه «اِنَّ هَذهِ اُمَّتِکُم امُة وَاحِدۀ و أناَ رَبُکُم فَاعُبدون» همه مسلمانان یک
امتاند و دولت جمهوری اسالمی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتال

و اتحراد

ملل اسالمی قرار دهد و کوشش به عمل آورد تا وحدت سیاسی ،اقتصادی و فرهنری جهان اسرالم
را تحقق بخشد.
اصل چهاردهم :بهحکم آیه شریفه «الَ ینَهَاکُم اللُه عَنِ الدِّینِ لَم یُقَاتِلوُکمُ فِی الدِّینِ وَ لَم یُخرِجُروُکُم
مِن َدیِارِکُم اَن تبَرُّوهُم وَ تقُسِطُوا اِلیِهم اِن اللَه یُحِبُ المُقسِطین» دولرت جمهروری اسرالمی ایرران و
مسلمانان موظفاند نسبت به افراد غیرمسلمان بااخالق حسنه و قسط و عدل اسالمی عمل نماینرد
و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند .این اصل در حرق کسرانی اعتبرار دارد کره برر ضرد اسرالم و
جمهوری اسالمی ایران توطئه و اقدام نکنند.
اصل پنجاه و ششم :حاکمیت مطلق برجهان و انسان از آن خداست و هم او ،انسان را بر سرنوشت
اجتماعی خویش حاکم ساخته است .هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کنرد یرا در
خدمت مناف فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعرد
میآید اعمال میکند.
اصل یکصد و پنجاه و دوم :سیاست خارجی جمهروری اسرالمی ایرران برر اسراس نفری هرگونره
سلطهجویی و سلطهپذیری ،حفظ استقالل همهجانبه و تمامیت ارضی کشور ،دفاع از حقروق همره
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مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطهگر و روابط صلحآمیز متقابل با دول غیرر محرارب
استوار است.
اصل يكصد و پنجاهوسه :هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیرانه برر منراب طبیعری و اقتصرادی،
فرهنگ ،ارتش و دیرر شئون کشور گردد ممنوع است.
اصل يكصد و پنجاهوچهار :جمهوری اسالمی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمران
خود می داند و استقالل و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان میشناسد؛ بنابراین
در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملتهرای دیررر ،از مبرارزه حرقطلبانره
مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت میکند.
شاخصهای استکبار:

الف -منفعتطلبی :اصوالً مبناى تمام ظلمها و ستمهای انسان ،چیزى جز منفعتطلبی نیست و این
موضوع ،در قدرتهای استکبارى در حد باالیى وجود دارد .آنان به تنها چیزى که اهمیت میدهند،
مناف مادى و حیوانى آنان است .ازاینرو ،در صورت به خطر افتادن این مناف  ،حاضرند که از
مردم کشور خویش نیز برذرند و دوستان و متحدان و نوکران خود را فدا کنند تا مناف آنها تأمین
شود( .محمدی)31 :1388 ،
ب -جهان خوارى و به دست آوردن سلطه جهانى :دستیابی به امکانات موجود در سراسر جهان ،یکى از
ویژگیهای کشورهاى استکبارى است .ازاینرو ،کسب سلطه جهانى و تصاحب ذخایر ملتهای
دیرر و به چنگ آوردن شریان حیات اقتصادى جهان ،از ویژگیهایی است که در تمامى مستکبران
دیده میشود( .گودرزی)32 :1396 ،
ج -عقب نگهداشتن مستضعفان از رشد واقعى :یکى از روشهای اساسى و مهم استکبار جهانى ،براى حفظ
سلطه وبرتری خود برجهان و ادامه بقا و حیات خویش ،جلوگیرى از پیشرفت ملتهای مستضعف
است .استکبار ،در این جهت ،از انجام هیچگونه اقدامى ،اعم از جذب نخبران کشورهاى جهان
سوم و یا کشورهاى در حال پیشرفت ،کارشکنى در برنامههاى آنان ،اعمال تحریمها و
محدودیتهاى بینالمللی ،به بهانههاى مختلف دری نمیورزد( .گودرزی)34: 1396 ،
د -اضطراب و ترس درونى:

استکبار همواره درصدد تجاوز به حقوق دیرران است و اصوالً با تجاوز به حقوق دیرران رشد
میکند .مستکبر ،همواره در خو

و اضطراب به سر مىبرد و از انتقام کشورهاى تحت سلطه،
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هراسان است .از سوى دیرر ،تالش روزافزون در به دست آوردن هر چه بیشتر مناف و مناب
دیرران ،خواب راحت را از چشمان استکبار ربوده است و ازاینجهت ،همواره دلهره و نررانى با
مستکبران همراه است .استکبار جهانى ،جهت دستیابی به اهدا
راهکارهایى نظیر ،ایجاد اختال

شوم خود ،از زمینهها و

بین مردم کشورهاى مستضعف ،ترویج فساد و فحشا ،منزوى

کردن نیروهاى کارآمد و متعهد و بهکارگیری عناصر داخلى وابسته و روشنفکران غربگرا استفاده
مىکند( .محمدی)33 :1388 ،
ه -استکبار مانع بزرگ در جهت هدایت و عامل گمراهی جوامع انسانی:

شیاطین همواره درصدد مقابله و ایجاد مان در برابر پیامبران و عامل بزرگ گمراهی آحاد جام
انسانی بودهاند و چنانچه در جهت مقابله با آنها تدبیر الزم صورت نریرد؛ سد بزرگی در برابر
رهبران الهی بوده و عامل مهم گمراهی جوام انسانی خواهند بود .نمونه آیات ذیل بیانرر چنین
واقعیتی است؛ "قالَ الَّذینَ اسْتَکْبَرُوا إِنَّا بِالَّذی آمَنْتُمْ بِهِ کافِرُونَ" متکبران گفتند(" :ولى) ما به آنچه
شما به آن ایمان آوردهاید ،کافریم " 1،".قالَ الْمَلَأُ الَّذینَ اسْتَکْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّکَ یا شُعَیْبُ وَ
الَّذینَ آمَنُوا مَعَکَ مِنْ قَرْیَتِنا أَوْ لَتَعُودُنَّ فی مِلَّتِنا قالَ أَ وَ لَوْ کُنَّا کارِهین"" ،اشرا

زورمند و متکبّر از

قوم او گفتند :اى شعیب! بهیقین ،تو و کسانى را که به تو ایمان آوردهاند ،از شهر و دیار خود بیرون
خواهیم کرد ،یا به آیین ما بازگردید .گفت :آیا (مىخواهید ما را بازگردانید) اگرچه مایل نباشیم"2.
و -سلطه گرایی در جهت کسب منافع:

اصوالً مبنای تمام ظلمها و ستمهای انسان چیزی جز منفعتطلبی نیست .و این موضوع در
قدرتهای استکباری در حد باالیی وجود دارد؛ و آنان به تنها چیزی که اهمیت میدهند نف مادی
و حیوانی آنان است؛ و لذا در صورت به خطر افتادن این مناف  ،حاضرند که از مردم کشور خویش
نیز برذرند و دوستان و متحدان و نوکران خود را فدا کنند تا مناف

آنها تأمین شود.

(محمدی نیا )25 :1392 ،مستکبرین در جهت حفظ مناف خود به مجادله با جبهه حق برمیخیزند؛
"الَّذینَ یُجادِلُونَ فی آیاتِ اللَّهِ بِغَیْرِ سُلْطانٍ أَتاهُمْ کَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ وَ عِنْدَ الَّذینَ آمَنُوا کَذلِکَ یَطْبَ ُ
اللَّهُ عَلى کُلِّ قَلْبِ مُتَکَبِّرٍ جَبَّار"؛ "همانها که درآیات خدا بىآنکه دلیلى برایشان آمده باشد به

 - 1قرآن کریم ،سوره اعرا  ،آیه76 :
 - 2قرآن کریم ،سوره اعرا  ،آیه88 :
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مجادله برمىخیزند؛ (این کارشان) خشم عظیمى نزد خداوند و نزد آنان که ایمان آوردهاند به بار
مىآورد؛ اینگونه خداوند بر دل هر متکبّر جبّارى مُهر

مىنهد!"1

ز -نقطه مقابل نظام اسالمی استکباراست:

"آنچه نقطه مقابل نظام اسالمی است ،استکبار است .جهتگیری خصومتهای نظام اسالمی ،با
نظام استکبار است؛ ما با استکبار مخالفیم ،ما با استکبار مبارزه میکنیم .استکبار یک واژه قرآنی
است که در قرآن درباره امثال فرعون و گروههای بدخواه و معارض حق و حقیقت بهکاررفته
است .استکبار درگذشته هم بوده است و تا امروز هم وجود دارد .استخوانبندی استکبار در همه
دورهها یکی است؛ البته شیوهها و خصوصیات و روشها در هرزمانی تفاوت میکند .امروز هم
نظام استکباری وجود دارد؛ رأس استکبار هم در دنیا ،دولت ایاالتمتحده آمریکا است .استکبار را
باید بشناسیم ،خصوصیات استکبار را باید بدانیم ،عملکرد و جهتگیریِ استکبار را باید بدانیم تا
بتوانیم خردمندانه رفتار خودمان را در مقابل او تنظیم کنیم .ما با برخورد غیر خردمندانه در همه
عرصهها مخالفیم؛ ما معتقدیم در همه عرصهها ،در همه برنامهریزیها ،در همهی جهتگیریهای
جمعی و فردی باید با درایت و حکمت عمل کرد .اگر صحنه را نشناسیم ،اگر دوست را نشناسیم،
دشمن را نشناسیم ،اگر امروز نظام سلطه را نشناسیم ،استکبار را نشناسیم ،چطور میتوانیم با
حکمت و درایت حرکت کنیم؟ چطور میتوانیم درست برنامهریزی کنیم؟ لذا باید بشناسیم".
(بیانات در دیدار پنجاه هزار فرمانده بسیج سراسر کشور)1392/8/29
چارچوب نظری
چارچوب نظری مبنایی است که فرد پژوهشرر بر اساس آن ،درباره روابط بین عواملی که در ایجاد
مسئله مهم تشخیص دادهشده نظریهپردازی میکند .به دلیل آنکه تحقیق حاضر از نوع نظریهپردازی
است ،نیازی به طرح چارچوب نظری ندارد .روش نظریهپردازی "داده بنیاد"2روشی است که
محقق تالش میکند تا اهدا

تحقیق خود را با آن محقق سازد( .ایراننژاد )74 :1382 ،مدل

مفهومی با استفاده از روش نظریهپردازی داده بنیاد تعیین میشود؛ و این مدل نظری به آشکارسازی
مفاهیم دقیق تحقیق پرداخته و به کشف روابط علت و معلولی بین پدیدهها از طریق قواعد منطقی

 - 1قرآن کریم ،سوره غافر آیهی35 :
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توجه میکند .تحقیق حاضر به دنبال یافتن الروی دشمنشناسی از دیدگاه حضرت امام
خامنهای

(مدظلهالعالی)

با تأکید بر لفظ استکبار است .در فرجام تحقیق بر اساس اصول روش کیفی

داده بنیاد ،مدل مفهومی الروی دشمنشناسی برابر نمودار 1 :ترسیم خواهد شد .انشاء ا...
مقوله

شرایط

مقوله

مقوله

محیطی
مقولهها

الگو

محوری

پیامد

راهبرد

ها

مقوله

شرایط
مقوله

روششناسی
روش این پژوهش ،ازنظر هد

نمودار  :1مدل مفهومی واسطها
کاربردی و ازنظر روش اجرا با رویکرد کیفی انجام میشود .ازنظر

نوع دادهها کیفی و داده بنیاد میباشد ،نوع تحقیق کاربرد-توسعهای است چون نترایج آن مریتوانرد
مورداستفاده کاربردی در مجموعههای نظام اسالمی قرار گیررد .و از طرفری چرون از جنبره نظرری
توسعهبخشی از مباحث نظری مربوط به دشمنشناسی است .لذا توسعهای محسروب مریشرود .برا
توجه به اینکه روایی تحقیق اشاره دارد به میزانی که یافتهها ،واقعیت را توصیف میکند .به عبرارتی
یک تحقیق تا چه حد دقیقه آنچه را که قصد ارزیابیاش را داشته سنجیده است .در تحقیقات کیفی
معموالً از واژههایی همچون (باورپذیری) " قابل دفاع " و "امانت دار " بودن استفاده میشرود .در
تحقیق حاضر پس از مشورت با اساتید و مشاوره با تعدادی از خبرگان حوزه دشمنشناسی نسربت

به تعیین واژههای موردنظر برای دادههای اولیه به دلیل ذکرر و نقرل دادههرا از اصرل مترون بیانرات
حضرت امام خامنهای (مدظلهالعرالی) و از اسناد معتبر و استناد دادهها به ایشان ،شاخصهای مذکور کره
گویای روایی تحقیق است در حد بسیار باالئی برخوردار است .پایرایی تحقیرق بیرانرر پایرداری و
تشابه نتایج اندازهگیری در دورههای مختلف زمانی است .در تحقیقات کیفی وجود روایی و اثبرات
آن برای تحقق پایایی کافی میباشد و از طرفی به دلیل استفاده ازنظر خبرگران برهطرور مسرتمر در
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کلیه مراحل و فرایند تحقیق اعم از واژه کراوی و کدگرذاری دادههرا پایرایی مروردنظر بررای یرک
پژوهش بهخوبی تضمینشده است.
تجزیه تحلیل دادهها و یافتههای تحقیق
مرحله اول واژه کاوی:

در این مرحله بعد از انتخاب موضوع و عنوان تحقیق بهتناسب آنها ،کلیدواژهها نسبت به واژه
کاوی از متون اصیل و تعیین دادههای موردنظر برای تحلیل اقدام شد این مرحله به دلیل تعین متن
و دادههای اصلی برای تحقیق از مراحل مهم به شمار میرود .در این تحقیق از طریق خبرگان و
اهلفن مربوطه نسبت به نظرخواهی و انتخاب واژههایی که به منجر به جم آوری غنیترین متن
گردد اقدام شد که درنهایت با واژههای (بصیرت ،دشمن ،دشمنشناسی ،استکبار ،کبر و آمریکا) به
بیانات مربوط به رهبر معظم انقالب (مدظلهالعالی) مراجعه و تا رسیدن به اشباع نظری نسبت به
جستجو و جم آوری متون اقدام شد که نتیجه آن جم بندی متن حدود  300صفحهای شد.
مرحله دوم کدگذاری باز:

در این مرحله بامطالعه خط به خط متن تهیهشده ابتدا کوچرکتررین واحرد تحلیرل از مرتن بررای
کدگذاری انتخاب و در جدولی به شکل جدول زیر سازماندهی شد که شامل  123صرفحه و 865
ردیف شد که بعد از مطالعه مجدد نسبت به دادن یک یا چنرد برچسرب یرا کردهرای متناسرب بره
هرکدام از آنها اقدام شد که درنهایت حدود  985مفهوم یا کد استخراج گردید .در زیرر بخشری از
جدول کدگذاری باز درج میگردد.
جدول  :1نمونه کدگذاری باز
منب

مفهوم (کد)

دادههای اولیه از متن بیانات

شناسه
مفاهیم

1381/9/1
1382/2/29

در حقیقت ،اسالم در کشور ما بزرگترین ضربه را به استکبار

ضربه اسالم به

آمریکایی زده است.

استکبار آمریکایی

دولتهای اسالمی به برکت بیداری اسالمی میتوانند عزتی را

بیداری اسالمی

که قدرتهای استکباری از آنها گرفتهاند ،به خودشان

موجب عزت

1. A
2. A

برگردانند.
1383/2/28
1383/9/30

از مهمترین ابزارهای استکبار؛ همین قدرتها و سلطههای

ترس از مهمترین

جهانی ،ترساندن است.

ابزارهای استکبار

از اهدا

اساسی استکبار و امریکرا در دنیرای اسرالم عبرارت

است از :ایجاد اختال ؛ بهترین وسیله هم ایجاد اختال

برین

اهدا

اساسی

استکبار ایجاد اختال

3. A
4. A
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شیعه و سنی
1383/11/10

آنجایی که اراده مردم در مقابل استکبار باشد ،تی دشمنان کُند

اراده مردم تی دشمنان

است.

کُند

5. A

مرحله سوم کدگذاری محوری:

در این مرحله با مقایسه و دستهبندی عناوین استخراجشرده از دادههرا در مرحلره قبرل زمینرههرای
مشترك بین آنها کشف و با طبقهبندی مفاهیم مشابه در قالب مفاهیم محوری دستهبندی گردید که
با استفاده از تکنیک مقایسه پایدار زمینه ظهور ابعاد مشترك مفاهیم کره همران کدگرذاری محروری
است فراهم گردید .حاصل این مرحله از فرایند شکلگیری مؤلفهها یا همان مقولرههرا برود کره بره
تعداد  57مقوله بود .جدول زیر نمونهای از مرحله کدگذاری محوری است.
جدول  :2نمونه کدگذاری محوری
مرحله چهارم کدگذاری انتخابی:

در این مرحله در یک دستهبندی کلیتر ،دادههای سازماندهی شده در قالب مقولهها و مؤلفههای
شناسهها
+40A+89A+35A+
219A+317+

مقولهها

مفاهیم
بصیرت امام موجب تعیین مسیر +ممشای امام بصیرت برود +ترأثیر امرام در

بصیرت

بصیرت مردم +بصریرت امرام در شرناخت اوضراع +معصروم نمونره کامرل

امام و

بصیرت و صبر

شناسه
B1

رهبری

تررأثیر بص ریرت در شررناخت و انتخرراب افررراد +تررأثیر بصرریرت در شررناخت
+68A+69A+70
A+71A+72A+

سیاستها و سیاسیون +تأثیر بصیرت در فهم صحنه +تأثیر بصیرت و حضور

شناخت

درصحنه +بصیرت به معنی شناخت خط درگیری دشمن بصریرت شرناخت

صحنه

B16

صحنه
بصیرت یعنی آگاهی ملت بره شرأن خرود +اتکابرهنفرس و +هرد
1552A+1528A
+1522A+152

1168A+1162A
+1277A+1263
A+1256A+129
3A+
778A+800A+8
16A+827A+83
2A+831
394A+445A+4
71A+518A+67
7A+724

آمریکرا

اعتماد به

B25

ارعاب ملتها+بزرگ تررین خطرا و زیران و خطرر مرعروب شردن اسرت+

ترس از

تبلیغات دشرمن ترسراندن

دشمن

B26

تضعیف ایمان اتکابهنفس و امید و اتحاد +مرعوب نشدن

نفس

ترس ملتها موجب بدبختی است+ترس از مهمترین ابزارهای استکبار ابزار
احساس ضعف باعث جری کردن دشمن +هد
مردم
حب دنیا مان بصیرت +بزرگ ترین آفتها دنیاطلبی +دنیاخواهی و آخررت
جویی غیرقابلجم  +نیازهای کمارزش مادی مان بصیرت +مادیرری دشمن

دنیاطلبی

B27

شماست +گرایش مادی دشمن شماست
دشمن مخالف استقالل +پیچیدگی جنگ سیاسی +تهاجم سیاسری +آمریکرا
دشررمن اسررتقالل و آزادی ملررت ایران+مقاصررد سیاسی+دشررمنی سیاسرری

+مصونیت آمریکائیها نفی استقالل کشور+نفوذ سیاسی

دشمنی
سیاسی

B34
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محدودتری دستهبندی شد .ابعاد یا مضامین به تعداد  5مورد رسید .هرچند انتظار بود در این
مرحله چارچوب نظری پدیدار شود ،ولی نشد.
جدول  :3نمونه کدگذاری انتخابی

شناسه مقوالت
B1+
B2+
B3+ B5+ B8+
B18+
B41+
B11+ B15+
B4+
B7+
B14+
B16+
B17+
B25+
B37+
B38+
B39+
B42+
B44+
B45+
B29+ B36+

B20+ B21+
B22+
B24+
B26+
B27+
B28+
B30+
B52+ B54+ B55
+ B57+ B48+
B53
B6+ B12+
B13+
B19+
B23+
B40+
B43+
B51+
B49+ B50

مؤلفهها (مقولهها)

نوع مضامین

بصیرت امام و رهبری +بصیرت عمومی +بصیرت خواص+

عوامل مؤثر

اتکا به خداوند +تأثیر ایمان و تقوا در بصیرت +اتحاد و
یکپارچری +اقتدار +استقامت و پایداری +اتکا به مردم
ضرورت و اهمیت بصیرت +دینمحوری بصیرت+
محیطشناسی +شناخت صحنه +شناخت زمان +اعتمادبهنفس+
تضعیف دشمنی دشمن +شناخت ابزار دشمن +شناخت اهدا
دشمن +شناخت راه و مسیر +شناخت ترفند وسیلههای دشمن+
شناخت راه و روشهای دشمن +شناخت ایادی دشمن +بصیرت
سیاسی
غفلت از دشمن +خطر دشمنان درونی +یاس ناامیدی مردم+
روحیه استکباری +ترس از دشمن +دنیاطلبی +دشمنان اصلی+

متغیرهای
زمینهساز

متغیرهای
بازدارنده

ضعف موجب تشدید دشمنی  +ایجاد ناامنی +طواغیت +دشمن
خطرناك +جنگ روانی دشمن +دشمنی عملی +آمریکا دشمن
بالفعل
عدم اعتماد به دشمن +دفاع و حفظ نظام +پیشرفت و

نتایج و پیامدها

توسعه +نفیِ سلطهپذیری +اقدام و عمل بهموق  +استکبارستیزی+
غلبه بر دشمن +تعیین مصادیق دشمن +شناخت ماهیت آمریکا+
شناخت ماهیت دشمنان

B31+ B46+
B35+
B32+
B47+
B33+
B34+

دشمنی سخت +دشمنی فرهنری +دشمنی سیاسی +دشمنی

ابعاد دشمنی

اقتصادی +دشمنی ذاتی +دشمنی با ماهیت نظام اسالمی +تقابل جبههها

مرحله پنجم مدلسازی:

این مرحله از مراحل قبلی جدا بوده و فرایند سختی را شامل میشود .در این مرحله با مشاورههای
مختلف و اجرای تکنیک چند رأیی در میان خبرگان الروی نهایی پدیدار شد 57 .مقولره اسرتنباطی
از مراحل قبل در قالب پنج مقوله هریک با نقش و جایراه معرین بره شررح زیرر دسرتهبنردی شرد:
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 -1عوامل مؤثر یا مبنایی  -2متغیرهای زمینهای  -3متغیرهای بازدارنده  -4نتایج و پیامدها  -5ابعاد

بصیرت سیاسی

دشمن

شناخت ایادی

شناخت روشهای

دشمن

شناخت حیله

دشمن

شناخت راه

شناخت اهداف دشمن

شناخت ابزار

دشمن

اعتماد به نفس

شناخت صحنه

محیط شناسی

شناخت زمان

تضعیف دشمنی

دشمن

دین محوری

ومسیر

عوامل موثر

متغیر های زمینه

نتایج وپیامد

ای

ها

بصیرت

دشمنی ،الروی دشمنشناسی مبتنی بر دیدگاه حضرت امرام خامنرهای برا تأکیرد برر لفرظ اسرتکبار
حاصله از اجرای روش داده بنیاد در شکل آمده است.

شناخت ماهیت دشمنان

بصیرت امام ورهبری
عدم اعتماد به دشمن
بصیرت خواص وعوام

الگوی دشمن شناسی
دشمنی

ذاتی
دشمنی

سیاسی
دشمنی

فرهنگی
دشمنی

استقامت وپایداری

نظامی

اتحاد ویکپارچگی

ای

دشمنی اقتصادی

اتکا به خداوند

از دیدگاه امام خامنه

غلبه بردشمن

استکبار ستیزی
اقدام وعمل به موقع

نفیِ سلطه پذیری

ایمان وتقوا وبصیرت

پیشرفت وتوسعه

متغیر های بازدارنده دارنده

اتکا به مردم

غفلت از دشمن

خطر دشمنان

درونی
یاس ناامیدی

مردم

ترس از دشمن

دنیا طلبی

دشمنان اصلی

جنگ روانی

دشمن
تشدید
ضعف،

دشمنی

ایجاد ناامنی

آمریکا دشمن

روحیه

استکباری
دشمنی عملی

بالفعل

شکل  :2الروی دشمنشناسی از دیدگاه حضرت آیتاهلل

دشمن خطرناک

اقتدار

خامنهای(مدظلهالعالی)

طواغیت

دفاع وحفظ نظام

106

فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک  -سال نوزدهم ،.شماره ،84تابستان 1400

باوجوداینکه متدولوژی نظریه داده بنیاد روشی برای تولید نظریه است نه آزمون نظریه؛ لذا چنانچه
الزم باشد در تحقیقی جداگانه عالوه بر نظریهپردازی نسبت به سنجش و تست نظریه از طریق
روش کمی و تجزیه تحلیل آماری انجام میشود؛ و این تست نظریه نیز به معنی اعتبار سنجی کالم
امامین انقالب نیست بلکه سنجش صحت برداشت محقق از کالم آن بزرگواران و ابتکار محقق در
دستهبندی مطالب و تعیین روابط بین آنهاست.
نتیجهگیری و پیشنهاد
الف -نتیجهگیری:

با توجه به مطالعات انجامشده از مبرانی نظرری موضروع و مترون بیانرات حضررت امرام خامنرهای
(مدظلهالعرالی) ،تحلیل محتوای بیانات ،عوامل مؤثر بر شناخت دشمنان نظام مقدس جمهروری اسرالمی
ایران عبارتاند از؛ بصیرت امام و رهبری نظام ،بصیرت عمومی ،بصیرت خواص ،اتکا به خداونرد،
تأثیر ایمان و تقوا در بصیرت ،اتحاد و یکپارچری ،اقتردار ،اسرتقامت و پایرداری و اتکرا بره مرردم
شریف ایران اسالمی در این امر متغیرهایی وجود دارد که زمینهساز این شرناخت و بصریرت اسرت
ازجمله آنها دینمحوری و شناخت زمان ،صحنه و ابزار دشمنی ،ترفند و حیلهها ،اهدا  ،روشها
و ایادی دشمن است که با بصیرت سیاسی ،اعتمادبهنفس محقق میشود .ایرن در حرالی اسرت کره
بعضی از عوامل حالت بازدارنده دارد که عبارتاند :غفلت از دشمن ،خطر دشرمنان درونری ،یراس
ناامیدی مردم ،ترس از دشمن ،دنیاطلبی ،ایجاد ناامنی ،جنگ روانی دشمن ،ضعف موجرب تشردید
دشمنی ،طواغیت ،روحیه استکباری و ...بر اساس بیانات حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی) بصیرت و
دشمنشناسی نتایج و پیامدهای مطلوبی برای نظام و کشور دارد که بخشی از آن عبارتاند از :عدم
اعتماد به دشمن ،دفاع و حفظ نظام ،پیشرفت و توسعه ،نفیِ سلطهپذیری ،اقردام و عمرل برهموقر ،
استکبارستیزی ،غلبه بر دشمن ،تعیین مصادیق دشمن ،شناخت ماهیت استکبار و مخصوصاً آمریکرا
است .باوجوداینکه دشمنان و در رأس آنها استکبار با ماهیت نظام دشمنی ذاتی دارد ،ابعاد دشمنی
دشمنان شامل دشمنی سخت ،دشمنی فرهنری ،دشمنی سیاسی ،دشمنی اقتصادی است.
ب -پیشنهادها:

 -1ابعاد دشمنی و عوامل تضعیف و تشدید آن برای مسئولین تبیین گردد.
 -2تحقیق دیرری درزمینه نحوه مقابله با دشمنان و در رأس آنها استکبار اجرا و تشریح شود.
 -3عوامل مؤثر بر شناخت دشمنان بهعنوان محورهرا و الزامرات عملری بررای مسرئولین راهبرردی
توجیه و عمل به آن منشأ اثر در انتصابات قرار گیرد.
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