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(تبیینالگویتغییرمحاسباتمسئوالنمتأثرازنفوذ)

مقدمه
اداراک صحیــح و مطابــق بــا واقــع مــا از یــک پدیــده ،شــاید اهمیتــی بــه مراتــب بیشــتر از
خــود آن پدیــده و پیامدهایــش داشــته باشــد .بــا روی کار آمــدن دولــت یازدهــم و بهویــژه
توافــق برجــام ،دشــمن بهدنبــال مجرایــی بــرای نفــوذ بــوده و یکــی از راهبردهــای اصل ـیاش
بــرای ایــن هــدف ،ایجــاد اختــال در دســتگاه محاســباتی مســئوالن اســت .در مـ ِ
ـدت چهــار
ســال گذشــته ،دشــمن در جبهههــا و عرصههــای سیاســت ،فرهنــگ ،اقتصــاد و امنیــت،
توطئههایــی چیــده و در دســت اجــرا دارد و دولــت یازدهــم بهرغــم هشــدارها و تذکــرات
امامخامنهای(مدّ ظ ّلهالعالــی) و ســایر گروههــای مرجــ ِع علمــی و دینــی ،نســبت بــه ایــن
مســائل بیتفــاوت بــوده و گاهــی بهعنــوان حامــل و عامــل آن نقشــه عمــل کردهاســت .دلیــل
ادراک متفــاوت از ایــن واقعیتهــا را میتــوان در مختــل شــدن دســتگاه محاســباتی مســئوالن
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(مدلهــای ذهنــی تجزیهوتحلیــل دادههــا و فهــم آنهــا از واقعیــت) جسـتوجو کــرد .اختــال
در دســتگاه محاســباتی ،میتوانــد از طریــق مکانیزمهــای پیچیــده ،حساســیت ذهــن و اندیشــه
تصمیمســازان ،تصمیمگیــران و تحلیلگــران دولــت را نســبت بــه یــک موضــوع کمرنــگ
کــرده و در مقابــل بــه مــوارد دیگــری بهــا و اهمیــت داده یــا اساسـ ًا آن موضــوع را وارونــه جلوه
دهــد .در ایــن مجــال ،اختــال در دســتگاه محاســباتی مســئوالن بهعنــوان یکــی از راهبردهــای
دشــمن واکاوی شــده و بــر ایــن اســاس عملکــرد دولــت یازدهــم مــورد بررســی و تحلیــل قــرار
خواهــد گرفــت.

بیان مسأله
نفــوذ انــواع و اقســام گوناگونــی دارد کــه بارهــا نیــز مــورد تأکیــد و اشــاره مقــام معظــم رهبــری
(دام ظ ّلهالعالــی) نیــز قــرار گرفتــه اســت 1.در واقــع نفــوذ متناســب بــا تغییــر وضعیــت دشــمن
در ســطوح مختلفــی قابــل پیگیــری و اجــرا اســت .تحــول در ابزارهــای تهاجــم رهــاورد جدیدی
اســت کــه امــروزه از آن بــا عنــوان تهدیدهــای مرکــب یــاد میشــود .تهدیدهــای مرکــب اشــاره
بــه عرصههــای مختلفــی دارد کــه میتوانــد در شکســت و بردگــی یــک کشــور نقــش داشــته
باشــد .ایــن عرصــه از حوزههــای کام ـ ً
ا ســخت و ملمــوس تــا بخشهــای نــرم و مبتنــی بــر
 . 1االن هم شروع کردهاند و برنامهریزی کردهاند برای نفوذ؛انواع و اقسام ُطرق را  -من محاسبه میکردم با خودم ،دیدمشاید حدود ده راه مهم را-
برای نفوذ در کشور پیدا کردهاندو دارند عمل میکنند؛ همین حاال دارند عمل میکنند .یکیاشراه علمی است؛ از طریق ارتباط با دانشگاهها ،ارتباط
بادانشمندان ،ارتباط با استاد ،ارتباط با دانشجو -کنفرانسهایبهظاهر علمی [ولی] در باطن برای نفوذ -افراد امنیتی را اینجامیفرستند؛ این یکی از
راهها [است]...انواع و اقسام گوناگون،راههای نفوذ دارند؛ ما بایستی مراقب باشیم ،باید مواظبباشیم(بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس و
اعضاى مجلس خبرگان رهبرى:)1394/12/20.

8

اختاللدردستگاهمحاسباتی

(تبیینالگویتغییرمحاسباتمسئوالنمتأثرازنفوذ)

ارزش را شــامل میشــود .هرچــه از ابزارهــای ســخت بــه ســمت ابزارهــای نیمهســخت و نــرم
حرکــت میکنیــم ،زمــان الزم بــرای اثرگــذاری افزایــش مییابــد ،ولــی عمــق تأثیــر آن بــه
شــرح جــدول زیــر بیشــتر و ماندگارتــر اســت.
جدول  :1عرصههای مختلف تهدید
ردیف

ابزار

زمان الزم برای اثرگذاری

ماندگاری تأثیرات

1

سخت (نظامی)

کم

کوتاهمدت

2

نیمهسخت (اقتصادی ،اجتماعی ،مدیریتی)

متوسط

میانمدت

3

نرم (ارزشها ،باورها)

زیاد

بلندمدت

اگــر بخواهیــم میــان قلمــرو عمــل دو مفهــوم ســلطه و نفــوذ بــر اســاس جــدول فــوق تمایــز
قائــل شــویم ،بایــد گفــت درگیــری و تهاجــم نظامــی عرصــه ســلطه و در مســیر تحقــق آن اســت،
درحالیکــه نفــوذ دو الیــه بعــدی ،یعنــی بُعــد نیمهســخت کــه شــامل قواعــد و ســاختارهای
اقتصــادی ،اجتماعــی و مدیریتــی اســت و همچنیــن بُعــد نــرم کــه ارزشهــا و باورهــا و بهعبــارت
کلیتــر ،ایدئــواوژی و جهانبینــی را در بــر میگیــرد ،میشــود .بــر همیــن اســاس در ادامــه
گــزارش دو بخــش کالن وجــود دارد :قســمت نخســت نفــوذ در الیــه میانــی ،یعنــی نیمهســخت
را دربرمیگیــرد و بــه عوامــل شــکلدهنده آن میپــردازد .بخــش دوم بــه واکاوی اینکــه چگونــه
تغییــر ارزشهــا و جهانبینــی افــراد و تصمیمگیــران باعــث اداراک متفــاوت از پدیدههــا میشــود،
میپــردازد و بــه مــوارد آن در دولــت یازدهــم نیــز اشــاره میکنــد.
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نفوذ در قواعد و ساختارها
ابعاد نفوذ در دستگاه
محاسباتی

نفوذ در ارزشها و
ایدئولوژی

شکل  :1ابعاد نفوذ در دستگاه محاسباتی

شکل  :1ابعاد نفوذ در دستگاه محاسباتی

بخش اول :نفوذ در قواعد و ساختارها
بخش اول :نفوذ در قواعد و ساختارها

شــاید اصلیتریــن ســؤالی کــه در اینجــا بایــد بــه آن پاســخ داد ایــن باشــد کــه چــرا اساس ـ ًا
شاید اصلیترین سؤالی که در اینجا باید به آن پاسخ داد این باشد که چرا اساساً دشمن به این نوع نفوذ
شهــا و
دشــمن بــه ایــن نــوع نفــوذ روی مــیآورد و از ابتــدا بــه ســاکن بــه نفــود در ارز
پاسخ
نمی
ارزشگفهاـ و
نفود
ساکن
یپـابتدا به
آورد ونم از
ایدئولـمی
روی
منطقــه بــا
بایدـا گرافتدارد ک
اقتضـ
درـن
پردازد؟ ایـ
ـرهوری
ایدئولوژی بهـ
ـت منطــق
ـخدربایــد
در بهپاسـ
ـردازد؟
ـوژی
شکل
انگونه که
ـود.زمان
ترین
هزینه و در
دارد که
ـناین
وری
بهره
ـز بیــان
ـکلدر 1نیـ
شود.ــههمدر شـ
حاصلــه ک
همانگون
کوتاهشـ
حاصــل
کمترینزمــان
کوتاهباتریــن
اقتضا ورا در
هزینــه
کمتریـ
تغییربــرای
درحالییکــه
ـد بــود،
خواهـ
گذارـذار
تأثیرگـ
ساختارهادردرمیانم
ـاختارها
قواعـدرـد و س
ـد ،نفـ
درحالیکه برا
بود،
خواهد
ـدت تأثیر
میانـمدت
قواعدـو
بیانـوذشد،درنفوذ
ش1ـ نیز
حصــول
ـرد
حصولرا صـ
بیشــتری
ـانراو هزین
هزینهــد زمـ
ـراد بای
اندیشــه اف
اندیشهــام
نظامــا و نظ
ـر وباوره
تغییـ
دتوهای
ـرف کتاـم
نتیجه نیز
صرفــهکرد و
بیشتری
زمانـو
افراد باید
باورها
نتیجــه نیــز تــا مدتهــای طوالنــی محقــق نخواهــد شــد.
طوالنی محقق نخواهد شد.

معناســت
سیســتمی
تفکرــت.
ـتمی اس
سیسـ
ـیدن ،نگاه
اندیشهاندیش
مطمئدرــن در
ـیرهای
ـیازازم مسـ
یکـ
بدینبه کل
معناست که
تفکربدین
سیستمی
است.
سیستمی
کردن،ـ نگاه
مطمئن
سیرهای
یکی
ـورت راپذیــرد،
سیســتم
در کل
صورتاجــزاء
بررســی
ش��ود و
شود وفعالیتــ
نگاهی��ک
همانن��د
ک��ه بـ
صـسیستم
سیستم.
جدای از
پذیرد ،نه
سیستم
ن��گاهدر کل
بررسی اجزا
کلفعالیت
همانندـهیک
نــه جــدای از سیســتم .سیســتم را میتــوان مجموعــهای از اجــزای بههــم مرتبــط دانســت
میتوان مجموعهای از اجزای بههم مرتبط دانست که تغییر در هر بخش بر دیگر بخشها تأثیرگذار
خواهد بود .در واقع یک سیستم را نمیتوان به اجزای جداگانه تقسیمبندی کرد ،بلکه عملکرد یک
سیستم بیشتر بستگی به چگونگی تعامل میان اجزای آن دارد تا چگونگی عملکرد مستقل هر جزء؛
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کــه تغییــر در هــر بخــش بــر دیگــر بخشهــا تأثیرگــذار خواهــد بــود .در واقــع یــک سیســتم
را نمیتــوان بــه اجــزای جداگانــه تقســیمبندی کــرد ،بلکــه عملکــرد یــک سیســتم بیشــتر
بســتگی بــه چگونگــی تعامــل میــان اجــزای آن دارد تــا چگونگــی عملکــرد مســتقل هــر جــزء؛
بهعبارتــی ،اگــر در یــک سیســتم میــان اجــزای آن تعاملــی وجــود نداشــته باشــد ،آنچــه حاصــل
میشــود یــک مجموعــه اســت و نــه یــک سیســتم.
سیســتمها را بــا توجــه بــه اینکــه بــا فضــای اطــراف خــود در ارتبــاط هســتند یــا خیــر ،میتــوان
بــه دو نــوع سیســتم بــاز و بســته تقســیمبندی کــرد .سیســتم بســته هیچگونــه ارتباطــی بــا
فضــای اطــراف خــود نداشــته و فضــای اطــراف نیــز هیچگونــه تأثیــری بــر آن نمیگــذارد .در
یــک سیســتم اهمیــت تمامــی اجــزاء بــه یــک میــزان اســت؛ چــرا کــه اگــر هــر جــزء از سیســتم
حــذف شــود و یــا نتوانــد بــه خوبــی وظیفــه خــود را انجــام دهــد ،آن سیســتم نیــز نمیتوانــد
در جهــت هــدف تعیینشــده خــود حرکــت نمایــد .در نتیجــه بیــان یــک جــزء بااهمیــت و یــا
بیاهیمــت در یــک سیســتم عم ـ ً
ا بیمعنــا اســت.
بــرای درک بهتــر از یــک سیســتم میتــوان بــدن انســان را در نظــر گرفــت کــه از مجموع ـهای
اجــزاء تشــکیل شــده اســت .تمامــی اجــزاء بــا یکدیگــر در تعامــل بــوده و حــذف هــر جــزء از
ایــن سیســتم میتوانــد ســامت انســان را بــه خطــر بینــدازد .هیچیــک از ایــن اجــزاء بــه تنهایــی
انســان نبــوده ،بلکــه تمامــی آنهــا در کنــار یکدیگــر مفهــوم بــدن انســان را بهوجــود مـیآورد.
ایــن سیســتم از آنجایــی کــه از فضــای اطــراف خــود تأثیــر میپذیــرد ،یــک سیســتم بــاز
محســوب میشــود.
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بررسی برخی از موانع تفکر سیستمی

اســاس تفکــر سیســتمی بررســی جــزء در کل اســت ،نــه جــدای از آن .در واقــع در تفکــر
سیســتمی ،سیســتم را از محیــط اطرافــش جــدا نمیکننــد و بــه بررســی جزئیــات بهصــورت
تکعاملــی نمیپردازنــد .خاســتگاه اولیــه تفکــر سیســتمی علــم زیستشناســی بــوده اســت،
ولــی امــروزه تفکــری فرارشــتهای شــناخته میشــود کــه روشــی مؤثــر بــرای سیســتمهای
اجتماعــی در محیــط آکنــده از پیچیدگــی ارائــه میدهــد .بــا آنکــه فوایــد تفکــر سیســتمی بــر
کســی پوشــیده نیســت ،ولــی در عمــل بــا موانعــی روبـهرو اســت کــه ریشــه در نگــرش و رفتار
انســانها دارد .برخــی از ایــن موانــع را میتــوان بدیــن شــرح بیــان نمــود:
جزءنگــری کــه نقطــه مقابــل آن ،کلنگــری اســت ،ولــی آنچــه در تفکــر سیســتمی اهمیــت دارد
قــرار دادن جزءنگــری در کنــار کلنگــری اســت .دیــدن درختــان از پاییــن بایــد در کنــار دیــدن
جنــگل از بــاال همــراه باشــد .در واقــع هنــر تفکــر سیســتمی دیــدن همزمــان درختــان و جنــگل
اســت .بســیاری بــر ایــن بــاور هســتند که تفکــر سیســتمی فقــط دیــدن از بــاال و یــک تصویــر
ب��زرگ از مسأــله اسـ�ت ،درحالیک��ه ب��ه تعبی��ر مای��کل پورت��ر ،یــک جنــگل از بــاال تنهــا شــبیه یک
ســفره ســبز اســت و فقــط کســی میتوانــد معنــای جنــگل را بفهمــد کــه در آن قــدم نیــز بزنــد.
تمرکــز بــر وقایــع در زندگــی باعث میشــود کــه نتــوان درک درســتی از الگــوی تغییــرات درازمدتی
کــه در پشــت ایــن اتفاقــات نهفتــه اســت ،بهدســت آورد و مانعــی بــرای تفکــر سیســتمی اســت؛
هماننــد داســتان قورباغـهای کــه از درک افزایــش تدریجــی حــرارت آب ناتــوان اســت و نتیجــه آن
پختــه شــدن و مــرگ او اســت.
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خطاهایتصمیمگیری

چمپــو یکــی از دانشــمندان مدیریــت میگویــد :تصمیمگیــری یــک فرآینــد اســت .ایــن فرآینــد
از ســه مرحله تشــکیل شــده اســت(فربودی:)1379 ،

•تعریف مسأله و مشکل
•شناخت راهکارهای گوناگون
•گزینش مناسبترین راهکار از میان آنها به منظور رسیدن به یک هدف
امــا فرآینــد تصمیمگیــری همــواره بــه شــکل مطلــوب و صحیــح خــود انجــام نمیشــود و عوامــل
متعــددی دارد .فربــودی ( )1379در ادامــه بــه برخــی از خطاهــای ایــن فرآینــد اشــاره کرده اســت.
•دسته اول :خطاهای همگانی در تصمیمگیری

گــروه نخســت از اشــتباهات رایــج در تصمیمگیــری را بیشــتر بایــد مبتنــی بــر ویژگیهــای
شــخصیتی ،محدودیتهــای زمانــی و فشــارهای محیطــی جســتوجو کــرد؛ بــرای مثــال،
میتــوان گفــت مطالعــات انجــام شــده در خصــوص شــرکتهای ســرمایهگذاری نشــان
میدهنــد دو عامــل زمــان و عــدم قطعیــت بــه شــکل محسوســی بــر تصمیمهــای ســرمایهگذاری
و افــق تصمیمگیــری آنهــا تأثیــر دارنــد( .)2002 ،GOLLIERنکتــه حائــز اهمیــت اینکه شــواهد
متعــددی وجــود دارد کــه نشــان میدهــد ســرمایهگذاران جــوان خطــر بیشــتری را نســبت بــه
همــکاران مســنتر خــود میپذیرند(همــان) .مدیــران ســرمایهگذاری وجــوه مخاطرهآمیــز،
بــا افزایــش ســن دچــار افزایــش نزدیکبینــی میشــوند .شــواهد متعــددی وجــود دارد کــه
نشــان میدهــد ســن ســرمایهگذاران تأثیــر زیــادی بــر تصمیمهــای ســرمایهگذاری و انتخــاب
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پروژههــا دارد()2011 ،Dima؛ بهعبارتدیگــر ،جســارت و جــرأت در تصمیمگیریهــای
مخاطرهآمیــز کــه یکــی از ویژگیهــای اصلــی خطمشــیهای کالن جامعــه اســت ،تحــت
تأثیــر متغیــر ســن افــراد قــرار دارد و هرچــه خطمشــیگذاران افــراد دارای ســن بیشــتری
باشــند ،ســعی در پرهیــز از تغییــر و ایجــاد یــک شــرایط کنترلشــده و قابــل مدیریــت دارنــد
کــه تنهــا از طریــق نزدیکبینــی قابــل تحقــق اســت.
توجــه بــه آینــده مســتلزم مواجهــه بــا پدیــده تغییــر اســت .افــراد و خطمشـیگذاران بــه دالیــل
متعــددی از رویارویــی بــا پدیــده تغییــر خــودداری میکننــد .برخــی از ایــن دالیــل عبارتنــد از:
•عادت
•ترس
•بههم خوردن معادالت باثبات(استیسی.)58-57 :
ســه ویژگــی فــوق ســبب میگــردد شــخصیت تصمیمگیــران و خطمشــیگذاران بــه ســمت
حفــظ وضعیــت موجــود پیــش بــرود و در نتیجــه از توجــه بــه آینــده غفلــت کننــد و در نتیجــه
دچــار خطــای محاســباتی گردنــد ( .)203 :Ludwigوابســتگی بــه وضعیــت موجــود ،پرهیــز از
رویارویــی بــا آینــده و حــوادث آن در کنــار انتظــار نابهجــا از وقــوع آینــدهای مطلــوب ســبب
شــده رفتــار مناســبی از ســوی خطمشــیگذاران در مواجهــه بــا آینــده شــکل نگیــرد .افــراد
در بســیاری از مواقــع از اطمینــان زیــاد بــه قضاوتشــان (ناچیــز شــمردن ش ـکوتردید) ،تصــور
آرمانــی (ارزیابــی نتایــج مطلــوب محتملتــر و مناسـبتر از نتایــج نامطلــوب) و خطــای کنتــرل
(بــاور بــه اینکــه فــرد میتوانــد نتیجــه حــوادث اتفاقــی را پیشــگویی کنــد و یــا تحــت تأثیــر
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خــود درآورد) ،در رنــج و عــذاب هستند(اســترمن .)55 :1386 ،در ادامــه بــه شــکل خالصــه
بخشــی از خطاهــای عمومــی ارائــه شــدهاند.
جدول  :2خطاهای عمومی فرآیند تصمیمگیری
ترسویی

عدم آگاهی از عواملی که بر قضاوت ما مؤثر هستند.

محدودیتهای زمانی

عدم استفاده از یک روش منظم

غفلت از تفکیک عالئم از مسائل

1

غلبه احساسات بر منطق تصمیمگیری

عدم تعریف شرایط ،ضوابط و هدفها

عدم اجرای تصمیم

استنباط از منابع اعتمادناپذیر

تصمیمگیری هنگام گرسنگی ،تشنگی ،خستگی و عصبانیت

سن

شرایط خانوادگی

شــرایط خــاص (ماننــد بحــران) ویژگیهــا و مالحظاتــی بــا خــود بــه همــراه دارد کــه میتوانــد
بــر انتخابهــای تصمیمگیــران مؤثــر باشــد(رهپیک.)1389 ،
•فشار شدید بر تصمیمگیران
•باال بودن هزینه تصمیمگیری
•نیاز به اجماع و قاطعیت
•محدودیتهای تصمیمگیری
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•خطاهای شناختی در تصمیمگیری

خطاهــای شــناختی 1از جملــه مباحــث مطــرح در مدیریــت و روانشناســی اســت کــه بســیاری از
افـ�راد بهدلی��ل عـ�دم آگاه�یـ ب��ا اصــول تفک��ر منطق��ی و صحیــح ناخواســته دچــار آن میشــوند.
در واقــع اینگونــه خطاهــا مانــع دسترســی بــه اطالعــات ســالم شــده و فــرد را دچــار خطــا در
تصمیمگیــری مینماینــد.
تصمیمگیــری را میتــوان یــک فرآینــد ذهنــی دانســت کــه در نهایــت منجــر بــه انتخــاب یــک
گزینهــ از می��ان گزینههــای موجوــد میش��ود؛ از آنجاییک�هـ از جمل��ه مهمتریــن وظایــف
مدیــران تصمیمگی��ری اس��ت ،آگاهــی از اینگونــه خطاهــا باعــث خواهــد شــد تــا فــرد نســبت به
میــزان منطقــی بــودن و یــا احساســی بــودن تصمیــم خــود آگاهتــر شــود .روانشناســان شــناختی،
انســان را موجــودی پردازشکننــده اطالعــات میداننــد و موضوعاتــی هماننــد ایــن را کــه ذهــن
چگونــه و بــا چــه ســاختاری بــه درک و حــل مســائل میرســد ،بررســی میکننــد؛ از جملــه
پیش��گامان روانشناســی شنــاختی کــه در خصــوص نــوع ادراک ذهــن نســبت بــه محیــط اطــراف
و خطاه��ای شـ�ناختی تحقیق��ات گسـ�تردهای انج��ام دادهان�دـ ،میتــوان بهــ آلبــرت الیــس 2و آرون
تــی بــک 3اشــاره نمــود.

1 . Cognitive Errors
2 . Albert Ellis
3 . Aaron T. Beck
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تحقیقــات صورتگرفتــه در ارتبــاط بــا خطاهــای شــناختی ،قالبهــای مختلفــی را بــرای آنهــا
بیــان میکنــد کــه عبارتنــد از:
ذهنخوانــی :ایــن خطــا زمانــی رخ میدهــد کــه فــرد تــاش دارد تــا افــکار و احساســات
دیگــران را بــا دیــدگاه منفــی حــدس بزنــد.
فیلتــر ذهنــی :در ایــن خطــای ذهنــی فــرد تمامــی واقعیتهــا را نمیبینــد و فقــط بــه بخــش
محــدودی از آنهــا توجــه میکنــد .در واقــع فــردی کــه دچــار ایــن خطــای ذهنــی اســت،
بهواســطه یــک حادثــه منفــی تمامــی واقعیتهــای اطــراف خــود را بــا دیــدگاه منفــی مینگــرد.
بیتوجهــی بــه امــر مثبــت ،از آنجــا ایجــاد میشــود کــه فــرد فقــط بــه جنبههــای منفــی توجــه
نمــوده و نــکات مثبــت را در نظــر نمیگیــرد؛ بــرای مثــال ،میتــوان بــه افــرادی اشــاره کــرد کــه
دارای دیــدگاه منفــی نســبت بــه تمامــی اتفاقــات اطــراف خــود هســتند.
همــه یــا هیــچ :ایــن خطــای ذهنــی از تفکــر کمالگــرا سرچشــمه میگیــرد .چنیــن افــرادی
اگــر بــه کاملتریــن و باالتریــن ســطح مــورد انتظــار خــود نرســند ،اینگونــه تصــور میکننــد
کــه هیــچ موفقیتــی بهدســت نیاوردهانــد.
پیشــگویی :زمانــی رخ میدهــد کــه فــرد شــروع بــه پیشبینــی منفــی بــرای آینــده نمــوده و
1
انتظــار اتفاقاتــی بــد بــرای آینــده را دارد.

 . 1تحلیل دولت یازدهم مبتنی بر احتمال وقوع جنگ علیه ایران و در نتیجه پذیرفتن برجام از جمله این خطاها است.
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تعمیــم مبالغهآمیــز :یــا درشــتنمایی زمانــی پیــش میآیــد کــه فــرد بــا افــکار اغراقآمیــز
خــود مســألهای را بزرگتــر و مهمتــر از آنچــه هســت ،تصــور میکنــد.
اســتدالل احساســی :در ایــن خطــای ذهنــی فــرد بــدون هیــچ دلیــل کافــی و صرفـ ًا بــا توجــه
بــه احساســی کــه دارد شــروع بــه قضــاوت کــردن مینمایــد .مطالعــات نشــان میدهــد وجــه
تمایــز ویژگیهــای مدیــران ممتــاز و برتــر بــا مدیــران معمولــی بــه مهارتهــای هــوش
هیجانــی بــاالی آنــان بســتگی دارد .مدیــران زمانــی میتواننــد یــک تصمیــم صحیــح و بهجــا
بگیرنــد کــه از اطالعــات خــود بهــره بگیرنــد و هیجانهــای خــود را کنتــرل کننــد و ایــن همــان
هــوش هیجانــی اســت کــه تعییــن میکنــد چگونــه رفتــار خــود را اداره کننــد و بــا مشــکالت
اجتماعــی کنــار بیاینــد و تصمیمهایــی بگیرنــد کــه بــه نتایــج مثبــت ختــم شــود(1قربانی.)1388 ،
بایدهــا :هنگامــی رخ میدهــد کــه فــرد بــرای خــود بایدهاونبایدهــای بســیاری در نظــر گرفتــه
و چهارچوبهــای بســیاری را تعریــف مینمایــد.
برچســبزدن :باعــث میشــود تــا فــرد نســبت بــه تمامــی اتفاقــات و پدیدههــای اطــراف
2
خــود از برچســبهای منفــی مختلفــی اســتفاده نمایــد.

 . 1در یک بررسی نشان داده شده بود که سخنرانیهای دکتر روحانی در ساعات ابتدایی روز از هیجان و برانگیختگی باالتری برخوردار است و در
نتیجه بیشتر حالت احساسی پیدا میکند تا عقالنی.
 . 2دکتر روحانی در برچسبزنی به منتقدان خود و برجام بهوفور از این شیوه استفاده میکند .او بارها مخالفان خود را افراد کمسواد ،ترسو ،کاسبان
تحریم و ...خطاب کرده است.
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شخصیســازی :باعــث آن میشــود تــا فــرد خــود را بیدلیــل مســئول اتفاقــی بدانــد کــه
امــکان هیچگونــه کنترلــی بــر آن را نداشــته اســت؛ برخــی افــراد نیــز از جنبــه دیگــر دچــار ایــن
خطــای ذهنــی میشــوند؛ بدینصورتکــه دیگــران را مســئول اتفاقــی میداننــد کــه هیــچ
مســئولیتی متوجــه آنهــا نبــوده اســت.
مقایســه غیرمنصفانــه :ایــن خطــای ذهنــی زمانــی رخ میدهــد کــه فــرد اتفاقــات اطــراف
خــود را بــر اســاس اســتانداردهای غیرواقعبینانــهاش تفســیر مینمایــد .ایــن افــراد خــود را
بــه گونـهای بــا دیگــران مقایســه میکننــد کــه نتیجــه آن حقیــر جلــوه کــردن خودشــان باشــد.
اثــر اطمینــان کاذب :زمانــی رخ میدهــد کــه فــرد تمامــی شــواهد را کــه بــر ضــد افــکارش
اســت ،رد نمــوده و بهدنبــال نشــانههایی بــرای اطمینــان بخشــیدن اســت.
ســوءگیری اطالعاتــی :ایــن خطــای ذهنــی زمانــی رخ میدهــد کــه فــرد بــه تصــور آنکــه
جمـعآوری بیشــتر اطالعــات میتوانــد بــه او کمــک نمایــد ،اقــدام بــه ایــن کار کــرده ،ولــی هرچــه
حجــم اطالعــات جم ـعآوری شــده افزایــش مییابــد ،میــزان ســردرگمیِ او نیــز بیشــتر میشــود.
تعهــد :در ایــن خطــای ذهنــی فــرد صرفـ ًا بــر اســاس یــک تعهــد و تصمیــم اصــرار در اجــرای
عملــی دارد ،درحالیکــه گزینههــای بهتــر دیگــری نیــز در پیــش روی او قــرار داده شــده اســت.
بســیاری از ایــن خطاهــا از نظــام اندیشـهای فــرد تصمیمگیــر نشــأت میگیرنــد .هــر چارچــوب
فکــری میتوانــد بــه پــردهای تبدیــل شــود کــه بــه ناظــر اجــازه دهــد تنهــا آنچــه را دوســت
دارد ،ببینــد و آنچــه را بهدنبــال آن اســت ،بیابــد (جوادیارجمنــد.)1390 ،
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پیشفرضهــای ذهنــی و انگارههــای خــط تصمیمگیــران و خطمشــیگذاران مقــدم بــر
ســاختارهای اجتماعــی در شــکلگیری رفتــار آنهــا تأثیــر دارد؛ زیــرا درک و تحلیل ســاختارهای
اجتماعــی نیــز از منظــر همیــن عوامــل صــورت میگیــرد و در نتیجــه فــرد خــود را فعــال یــا
منفعــل مییابــد.
طبــق نظریههــای شــخصیت ،رفتــار افــراد تــا حــد زیــادی از سیســتم خــود تأثیــر میپذیــرد.
سیســتم خــود 1الگــوی رفتــاری باثباتــی اســت که بــا محافظــت کــردن از افــراد در برابــر اضطراب،
امنیــت میانفــردی آنهــا را تأمیــن میکنــد .زمانــی کــه کــودکان هــوش و آیندهبینــی را پــرورش
میدهنــد میتواننــد یــاد بگیرنــد کــدام رفتارهــا بــه افزایــش اضطــراب مربــوط میشــوند .ایــن
توانایــی تشــخیص دادن افزایــش یــا کاهــش جزئــی در اضطــراب سیســتم خــود را بهوســیله
هشــداردهنده مجهــز میکنــد .بــا اینحــال ایــن هشــدار نعمــت درهمــی اســت؛ از یکســو
بهعنــوان یــک عالمــت عمــل میکنــد و افــراد را از افزایــش اضطــراب آگاه میســازد و بــا امــکان
محافظــت کــردن خــود علیــه اضطــراب ،سیســتم خــود را در برابــر تغییــر مقــاوم میســازد و بــه
افــراد اجــازه نمیدهــد از تجربیــات آکنــده از اضطــراب بهرهمنــد شــوند؛ چــون وظیفــه اصلــی
سیســتم خــود محافظــت کــردن از افــراد در برابــر اضطــراب اســت کــه مانــع اصلــی بــر ســر
تغییــرات مطلــوب در شــخصیت است(فیســت و فیســت.)258-259 :1384 ،
مواجهــه افــراد بــا آینــده تــا حــدی ایجــاد اضطــراب میکنــد و بهدلیــل سیســتم محافظتــی
افــراد بهمنظــور کاهــش اضطــراب نوعــی آیندهگریــزی و یــا در نظــر گرفتــن آینــده مطلــوب،
1 . self- system
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هرچنــد بــا احتمــال وقــوع انــدک را موجــب میگــردد .اضطــراب نقــش یــک عالمــت را دارد
و بیانگــر آن اســت کــه بایــد از خطــری قریبالوقــوع  -کــه در واقــع تهدیــدی بــرای خــود
اســت -اجتنــاب ورزیــد یــا آن را خنثــی کــرد(دوان شــولتز .)64 :1386 ،تقویــت خودآگاهــی در
افــراد ســبب خواهــد شــد آنهــا امــکان مدیریــت شــرایط پیشآمــده را در اختیــار بگیرنــد و از
ارائــه واکنشهــای صرف ـ ًا فیزیولوژیکــی جلوگیــری نماینــد.
یکــی از ابزارهــای دفاعــی سیســتم خــود ،بیتوجهــی گزینشــی 1نامیــده میشــود .بیتوجهــی
گزینشــی خــودداری از دیــدن چیزهایــی اســت کــه فرد دوســت نــدارد آنهــا را ببینــد .تجربیاتی
کــه بهصــورت گزینشــی مــورد بیتوجهــی قــرار میگیرنــد ،بیشــتر در دســترس آگاهــی قــرار
دارنــد و از نظــر گســتره ،محدودتــر هســتند .ایــن تجربیــات پــس از اینکــه افــراد سیســتم خــود
را تشــکیل دادهانــد ،آغــاز میشــوند و تالشهــای افــراد بــرای ممانعــت از ورود تجربیاتــی کــه
بــا سیســتم خــود موجــود آنهــا هماهنــگ نیســتند ،آنهــا را تحریــک میکننــد (همــان.)259 :
در واقــع بســیاری از مواقــع مــا در شــناخت آینــده دچــار مشــکل میشــویم کــه ایــن امــر،
بهدلیــل بیتوجهــی گزینشــی اســت؛ زیــرا صرف ـ ًا بــه دادههــای مطلــوب توجــه میکنیــم و در
نتیجــه آینــده را مثبــت ارزیابــی کــرده و برنامههــا را مبتنــی بــر ایــن تصــور طراحــی میکنیــم،
ک فرهنــگ مشــابه کــه از تغییــر و
درحالیکــه در واقــع اینگونــه نیســت .قــرار گرفتــن در ی ـ 
نــوآوری جلوگیــری میکنــد ،ســبب بــروز نزدیکبینــی خواهــد شــد .ایجــاد وابســتگی بــه
شــرایط موجــود ســبب خواهــد شــد هرگونــه حرکــت از ایــن وضعیــت بــا مقاومــت مواجــه
1 . selective inattention
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شــود و از طریــق بهکارگیــری ســازو کارهــای دفاعــی بــا آن مقابلــه شــود .امــور روزمــره تدافعی
اغلــب در قالــب تفکــر گروهــی نتیجــه میدهــد ،درحالیکــه اعضــای یــک گــروه بــه صــورت
دو طرفــه عقایــد و نظریههــای یکدیگــر را تقویــت و از اختــاف عقیــده جلوگیــری کــرده و
راه را بــرای دیدگاههــای متفــاوت و یــا مــدارک مبنــی بــر عــدم تائیــد مســدود میکننــد .امــور
روزمــره تدافعــی ایــن اطمینــان را بهوجــود میآورنــد کــه مدلهــای ذهنــی اعضــای تیــم،
بیمارگونــه مبهــم و غیرواضــح بــه نظــر برسند(اســترمن.)59 :1386 ،
1

آیــا برداشــت و فهــم افــراد از تحــوالت محیطــی و مفاهیــم پیــش رو یکســان اســت؟ بــه نظــر
میرســد درک متفــاوت از پدیدههــای مشــابه در عالــم واقــع ســبب شــده کنشهــای متفاوتــی از
ســوی آنهــا بــروز کنــد .یکــی از دالیــل ایــن تفــاوت در فهــم و دریافــت را بایــد در مفهومــی بــه
نــام مدلهــای ذهنــی جســتوجو کــرد .مدلهــای ذهنــی بهطــور گســتردهای در روانشناســی
و فلســفه مــورد بحــث قــرار میگیرنــد .نظریههــای مختلــف ،مدلهــای ذهنــی را بهعنــوان
مجموع ـهای از امــور روزمــره ،روشهــای اجرایــی اســتاندارد ،دســتورالعملهایی بــرای اجــرای
عملیــات انتخابــی ممکــن ،نقشـههای ادراک یــک قلمــرو ،گونهشناســی بــرای طبقهبنــدی تجارب،
ســاختارهای منطقــی بــرای تفســیر زبــان و یــا نشــانههایی دربــاره افــرادی کــه در زندگــی روزانه با
آنهــا مواجــه میشــوند ،توصیــف میکننــد .افــراد در رویارویــی بــا پیچیدگیهــای طاقتفرســای
دنیــای واقعــی ،فشــار زمــان و تواناییهــای شــناختی محــدود ،مجبــور بــه روشهــای متــداول،
عادتهــا ،قواعــد علمــی و مدلهــای ذهنــی ســاده بــرای تصمیمگیــری هســتند.
1 . Defensive Routines

توصیف میکنند .افراد در رویارویی با پیچیدگیهای طاقتفرسای دنیای واقعی ،فشار زمان و
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محدود ،مجبور به روشهای متداول ،عادتها ،قواعد علمی و مدلهای ذهنی ساده
تواناییهای شناختی
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برای تصمیمگیری هستند.

پدیدههای واقعی

ساختار و قوانین

مدلهای ذهنی

تصمیمگیری

مــدل ذهنــی 1در برگیرنــده باورهــای افــراد دربــاره شــبکهای از علتهــا و معلولهــا اســت
هــا
مــرز مدل
میــان،
دهنــد.و در
باورهایمها
برگیرندهسیســت
عملکــرد
چگونگــی
کــه
عملکرد
چگونگی
ایــناست که
معلولها
ی علتها
توضیــحایم از
افرادرادرباره شبکه
ذهنی 1در
مدل
ـت وداده
اهمیـ
تأثیرـه
متغیرهایــه بـ
کنندهاســت ک
(مشخصــی
مرزـر)مدلوهاافــق زمان
میان،تأثیـ
ـذاراینو بی
متغیرهـ
تأثیر)
آنو بی
گذار
تأثیرگـدر
ـایمیدهند.
توضیح
کنندهها را
(مشــخصسیستم
هســتند.
مســأله
چارچــوب قال
و
چارچوب قالببندی مسأله هستند.
اهمیت داده و
بنــدیبه آن
باست که
زمانی
افق
اعثــهتفسیر
ذهنی به
مدلهای
مشخصـ است،
شکلنیـنیز
مثابــه
فیلترـبـی ب
یک ذهن
مثابهــای
مدله
وجــود
وجودـت،
ـخص اسـ
خوبیــی مش
ـز ببههخوب
همانـهطوردرکهشـدرـکل
همانطــور کـ
همیازــنیکامــر
ـردد و
یگـ
فهمــی م
سببمحیط
امرـای
همینههـ
گرددـهو پدید
گزینشـمیـی بـ
توجـ
ـیر و
توجهـث تفس
ـر باعـ
مختلف
افراد
متفاوت
هایـهمحیطی
پدیده
گزینشیـ به
یــک فیلتـ و
بازخـباـورد
نقیصهـوء
ـردد .سـ
ـد میگ
عملکرد واحـ
ـکو پدیــده
ـف از یـ
مختلـ
ـاوتمیافـ
پدیدهمتفـ
ســبب فهــم
ادراک مرتبط
اساسی و
حاصلـ دو
ضعیف،
بازخورد
ادراک
ـرادسوء
گردد.
واحد
مدلهای ذهنی ما هستند؛ نخست اینکه نقشههای شناختی خطمشیگذاران از ساختارهای علّی سیستمها

1 . mental Model

در مقایسه با پیچیدگی خود سیستمها بهطور گستردهای ساده شدهاند؛ دوم اینکه آنها در تفسیر پویایی

همه سیستمهای پیچیده ناتوان هستند .هر دوی این عوامل پیامدهای مستقیم عقالنیت محدود هستند؛
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و عملکــرد ضعیــف ،حاصــل دو نقیصــه اساســی و مرتبــط بــا مدلهــای ذهنــی مــا هســتند؛
نخســت اینکــه نقشــههای شــناختی خطمشــیگذاران از ســاختارهای ع ّلــی سیســتمها در
مقایســه بــا پیچیدگــی خــود سیســتمها بهطــور گســتردهای ســاده شــدهاند؛ دوم اینکــه آنهــا
در تفســیر پویایــی همــه سیســتمهای پیچیــده ناتــوان هســتند .هــر دوی ایــن عوامــل پیامدهــای
مســتقیم عقالنیــت محــدود هســتند؛ بهعبارتــی ،محدودیتهــای زیــادی در توجــه بــه حافظــه،
فراخوانــی ،قابلیــت پــردازش اطالعــات و زمــان وجــود دارد کــه تصمیمگیــری انســان را تحــت
تأثیــر قــرار میدهد(همــان.)51 :
یکــی دیگــر از ســازوکارهای شــخصیتی افــراد و از جملــه خطمشــیگذاران ،مفهــوم کارآیــی
جمعــی اســت .بنــدورا ( )1998کارآیــی جمعــی 1را بــه ایــن صــورت تعریــف کردهاســت :اعتقــاد
مشــترک افــراد بــه نیــروی جمعیشــان بــرای بــه بــار آوردن نتایــج مطلــوب؛ بهعبارتدیگــر،
کارآیــی جمعــی عبــارت اســت از اطمینــان افــراد از اینکــه تالشهــای مشــترک آنهــا تغییــرات
اجتماعــی بــه بــار خواهــد آورد .بنــدورا اظهــار مـیدارد کــه فرهنگهــای مختلــف ســطوح متفاوت
کارآیــی جمعــی دارنــد و در نظامهــای مختلــف بهصــورت ثمربخشتــری کار میکننــد؛ بــرای
مثــال ،افــراد در ایاالتمتحــده کــه فرهنگــی فردگــرا دارد ،در نظــام فردگرا کارآیی شــخصی بیشــتری
احســاس میکننــد و بهتــر کار میکننــد ،درحالیکــه افــراد در چیــن کــه فرهنگــی جمعگــرا دارد ،در
نظــام گروهگــرا احســاس کارآیــی بیشــتری کــرده و بهتــر کار میکننــد .یکــی از عواملــی کــه کارآیی
جمعــی را تحلیــل میبــرد ،سیســتم اجتماعــی پیچیــده بــا الیههــای بوروکراســی اســت کــه از تحول
1 . collective efficacy
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اجتماعــی ممانعــت میکنــد .افــرادی کــه ســعی دارنــد ســاختارهای بوروکراتیــک را تغییــر دهنــد
اغلــب بهدلیــل ناکامــی یــا تأخیرهــای زمانــی طوالنــی بیــن اعمالشــان و هرگونــه تغییــر محســوس
دلســرد میشــوند .بســیاری از افــراد چــون دلســرد و ناامیــد شــدهاند ،بهجــای اینکــه وســیلهای را
بــرای شــکل دادن آینــده خودشــان ابــداع کننــد ،بــا اکــراه کنتــرل را بــه متخصصــان فنــی و مقامــات
دولتــی واگــذار میکنند(فیســت و فیســت .)375-376 :1384 ،فرهنــگ کار فــردی ســبب میگــردد
امــکان تغییــر در وضعیــت موجــود بهشــدت کاهــش پیــدا کنــد و در نتیجــه خطمش ـیهای کالن
جامعــه رابایــد امتــداد ســاختارهای اجتماعــی آن دانســت کــه در بخــش پیشــین بــه آن اشــاره شــد.
تکــرار ایــن وضعیــت باعــث شــکلگیری پدیــده بیتفاوتــی میگــردد .بیتفاوتــی پدیــدهای اســت
کــه بهتدریــج در افــراد ظاهــر میشــود .افــرادی کــه دچــار ایــن پدیــده میشــوند توجهــی بــه
آینــده ندارنــد؛ زیــرا در نظــر آنهــا حــال ،گذشــته و آینــده تفاوتــی باهــم ندارند(داناییفــرد:1390 ،
)9؛ زیــرا اساسـ ًا امــکان تغییــر آینــده بــرای آنهــا وجــود نــدارد و در نتیجــه آن را ثابــت درمییابنــد.
•خطاهای آماری در تصمیمگیری

تصمیمگیــری را بایــد یــک فعالیــت حرفـهای و مبتنــی بــر قواعــد خــاص خــود در نظــر گرفــت،
در غیــر اینصــورت امــکان خطــا در گامهــای منطقــی بــرای رســیدن بــه یــک نتیجــه قابــل
قبــول بــا تردیــد و اشــتباه همــراه خواهــد بــود و در نتیجــه درســتی مســیر معیــن شــده اطمینــان
حداکثــری نخواهــد داشــت .در ادامــه بــه برخــی از اینگونــه خطاهــا اشــاره شــده اســت.
•اطالعات مقایسهناپذیر
•عدم توجه به تغییرات پیشآمده در یک طبقهبندی
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•انتخاب نمونه سوءگیرانه
•شمارش ناقص
•تصورات نادرست در مورد احتمال وقوع
•خطای ارتباط همزمانی دو پدیده
هنگامــی کــه رویکــرد تصمیمگیــری تحــت تأثیــر مالحظــات سیاســی قــرار بگیــرد ،احتمــال
وقــوع ایــن نــوع خطاهــا بهشــدت افزایــش پیــدا میکنــد و بــرای جلوگیــری از آن الزم اســت
متولیــان حرف ـهای تصمیمگیــری از تجربــه و تمرکــز کافــی برخــوردار باشــند.
مدیریــت مبتنــی بــر حقایــق واقــع نخواهــد شــد ،مگــر بــا دسترســی بــه اطالعــات .نیــاز
بــه دسترســی ســریع بــه اطالعــات راهبــردی در همــه ســازمانهای رقابتــی احســاس
میشــود(رضاییان و لشــگربلوکی ،)1389 ،امــا یکــی از مــواردی کــه باعــث میشــود
تصمیمگیــران غیرحرفــهای دچــار اشــتباه شــوند ،جســتوجوی بیــش از حــد در خصــوص
اطالعــات اســت .مبنــای بســیاری از تصمیمهــای مــا رفتــار خــود ماســت .انتخابهــا،
ترجیحــات و تصمیمــات مــا از اطالعاتــی متأثرنــد کــه اثــر خــود را از طریــق ســازوکارها و
فرآیندهــای شــناختی ناخــودآگاه گوناگــون اعمــال میکننــد .اطالعــات بیفایــده و غیرابــزاری
اطالعاتــی هســتند کــه اگــر از آغــاز و بهطــور مســتقیم در دســترس فــرد باشــند ،هیــچ ارزش
ابــزاری ندارنــد و بــر تصمیمگیــری وی تأثیــری نمیگذارنــد ،امــا اگــر فــرد بــرای آگاهــی از
آنهــا انتظــار بکشــد ،میتواننــد از طــرف وی مفیــد ،مهــم و ابــزاری تلقــی میشــوند و بهطــور
کاذب بــر تصمیــم او تأثیرگذارند(عبدالهــی.)1384 ،
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تــا اینجــا نشــان داده شــد کــه چگونــه یــک نفــر میتوانــد دچــار خطــای راهبــردی در الیــه میانــی
سخت) فرآیندهــای
(نیمهـوذ در
ـق نفـ
ـمندر ازالیهطریـ
خطایــه دشـ
دچاردارد ک
تواندــود
می وج
ـددی
ـوارد متع
ـود ،ام
ـخت)
میانی
راهبردی
یکـنفر
شدــاکهمـچگونه
نشانشـداده
سـاینجا
(نیمهتا
ایجاد ودشــمن تنهــا
دیگــر،
فرآیندهایــت؛ ب
خطاهــا اس
اینگونــه
وجودـادداردو کهتشـ
متعددی ایجـ
مواردهدنبــال
ـری ب
تصمیم
تدنبال
عبار به
تصمیمهگیری
نفوذ در
ـدیداز طریق
دشمن
گیـاما
شود،
سیســتم زمینــه
خطاــوذ
ـق نف
ـودشکهاز ماطریـ
منتظرخـ
بلکــه
خطــا
دچـبهـار
خطاهامــا
ـد کــه
تشدیدیمانـ
منتظــر نم
در بلکه
شویم،
دچار
نمیماند
ـویم،تنها
دیگر،شـدشمن
عبارت
است؛
اینگونه
توســط دشــمن
ـی رکــه
احتمالـ
درــای
راهکاره
ـکل زی
ـد .در
ـم مدریکنـ
ایجــاد خط
اهکارهای
انواع
شکل زیر
ـواع میکند.
خطاــرراانـفراهم
زمینهشـایجاد
سیستم
فراهـفوذ
خودشــااز راطریق ن
استـ.ـت.
ـده اس
ارائهشـ
ارائ،ــه
سطحیشـ
ـطحدردنباینــال م
خطایــن سـ
ایجاد در ای
برایـباتی
محاسـ
ـای
احتمالیـادکهخطـ
بــرای ایجـ
شده
ـود،شود
دنبال می
محاسباتی
دشمن
توسط
نفوذ در مراکز
تصمیمسازی

تبدیل نقاط قوت
به ضعف

راهکارهای
ایجاد خطای
محاسباتی در
الیه میانی از
طریق نفوذ

ایجاد مسألههای
کاذب

تأکید بر
راهکارهای
کوتاهمدت

شکل  :2ارتباط نفوذ و خطای محاسباتی

شکل  :2ارتباط نفوذ و خطای محاسباتی
در شکل  2بهخوبی نشان داده شده که خطای محاسباتی در مواقع زیادی با نفوذ و مداخله دشمن رخ
میدهد .منطق بسیاری از این راهکارها بهجای نفوذ بر جریان تصمیمگیر و نهادهای مرتبط ،بهدنبال
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در شــکل  2بهخوبــی نشــان داده شــده کــه خطــای محاســباتی در مواقــع زیــادی بــا نفــوذ و
مداخلــه دشــمن رخ میدهــد .منطــق بســیاری از ایــن راهکارهــا بهجــای نفــوذ بــر جریــان
تصمیمگیــر و نهادهــای مرتبــط ،بهدنبــال تمرکــز بــر الیــه تصمیمســاز هســتند .در گــزارش
دیگــری بــه تفصیــل بــه ایــن مبحــث پرداختــه شــده کــه دشــمن از طریــق وارد کــردن عناصــر
وابســته بــه خــود در مراکــز تحقیقاتــی و پژوهشــکدههای وابســته بــه نهادهــای تصمیمگیــری
ســعی فراوانــی در انحــراف مســیر تصمیمگیــری و خطمش ـیگذاری درســت دارد .آنچــه کــه
در خصــوص خطاهــای فرآینــد تصمیمگیــری گفتــه شــد ،همگــی از طریــق نفــوذ نیــز قابــل
شــکلگیری اســت.

بخش دوم :نفود در الیه سوم (ارزشها ،باورها و ایدئولوژی)
در بخــش نخســت بــه ایــن مطلــب پرداختــه شــد کــه خطــای محاســباتی چگونــه از طریــق
خطاهــای ممکــن در مســیر تصمیمگیــری رخ میدهــد و اینکــه ایــن خطاهــا در مــوارد زیــادی
بــا نفــوذ دشــمن در مراکــز تصمیمســازی شــکل میگیــرد ،امــا در ایــن بخــش بــه ایــن ســؤال
پاســخ داده خواهــد شــد کــه نفــوذ دشــمن جــز ایــن خطــا در مســیر تصمیمگیــری و اســتحاله
کــردن ماهیــت مراکــز تصمیمســازی ،چگونــه میتوانــد هــدف تصمیمگیــر را بــا هــدف
کشــور صاحــب نفــوذ همراســتا کنــد؛ بهعبارتدیگــر ،در ایــن بُعــد از نفــوذ دیگــر تفاوتــی
میــان اهــداف انقــاب اســامی و آمریــکا وجــود نخواهــد داشــت؛ زیــرا هــر دو بــه یــک چیــز
میاندیشــند .ایــن نفــوذ کــه الیــه ارزشهــا و باورهــا را نشــانه گرفتــه ،اثــر بســیار بلندمدتــی
دارد کــه بهراحتــی نمیتــوان از آنهــا جــدا شــد.
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بــرای رســیدن بــه پاســخ ایــن ســؤال دو اقــدام صــورت گرفتــه اســت :در گام اول بیانــات مقــام
معظــم رهبــری (دام ظ ّلهالعالــی) در خصــوص خطاهــای محاســباتی دشــمن بررســی شــده
تــا مشــخص شــود کــه دشــمن چــه مبانــی و ارزشهــای اشــتباهی دارد کــه باعــث شــده در
مواجهــه بــا انقــاب اســامی دچــار مشــکل شــود .در گام دوم نیــز بــا رجــوع بــه قــرآن کریــم
از ابزارهــای شــیطان کــه بــا آنهــا مؤمنــان را دچــار اشــتباه و خطــا میکنــد ،ســخن گفتــه شــده
اســت .در ایــن میــان ســعی شــده متناظــر بــا هــر یــک از مباحــث ،اقدامــات و تصمیمــات دولت
یازدهــم نیــز بررســی و تحلیــل شــود.
مبانی خطای محاسباتی از منظر اندیشه مقام معظم رهبری

ی (مدّظ ّلهالعالــی) میفرماینــد« :اگــر در جمهــوری اســامی ،مســئوالن ،زبــدگان
امامخامنــها 
و نخبــگان -اعــم از علمــا و اُمرایشــان -بــه ایــن حقایــق توجــه و خویشــتنداری کننــد ،خــود
را اســیر هواهــا و هوسهــا و مطامــع دنیــوی نســازند؛ جاذبههــای گمراهکننــده دنیــا آنهــا را
مفتــون خــود نکنــد؛ ارعــاب و تهدیــد دشــمنان ،آنهــا را از میــدان خــارج نکنــد و در اراده آنهــا
تزلزلــی بهوجــود نیــاورد ،هیــچ قدرتــی نخواهــد توانســت عــزم و اراده عظیــم ملــی را کــه در
ایــن کشــور وجــود دارد ،اندکــی مخــدوش کنــد» 1.نخبــگان در قــدرت سیاســی و اجتماعــی یک
کشــور نقــش کلیــدی دارنــد .اگــر در داخــل کشــور نخبــگان بــه بهانههــای واهــی ،وحــدت و
انســجام اجتماعــی را بـ ر هــم نزننــد ،فضــای یــأس و ســیاهنمایی در جامعــه حاکــم نکننــد ،هیــچ
دشــمن بیرونــی نمیتوانــد بــر قــدرت معنــوی ایــران اســامی خدشــه وارد ســازد.
 . 1بیانات در دیدار با کارگزاران نظام؛ .1382/07/02
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آیــا دشــمن ابتــدا نفــوذ میکنــد و ســپس دســتگاه محاســباتی شــخص یــا گــروه هــدف را
مختــل میســازد یــا اساس ـ ًا ابتــدا اختاللــی در دســتگاه محاســباتی ایجــاد کــرده یــا از اختــال
پدیــد آمــده ،مجــرا و معبــری بــرای نفــوذ بــاز میکنــد؟ رهبــر فرزانــه انقــاب هشــدار نســبت
بــه اختــال در دســتگاه محاســباتی را ســال  1393و در دیــدار بــا مســئوالن نظــام مطــرح و
در چنــد ســخنرانی بعــدی آن را تبییــن و تشــریح میکننــد .ســؤال بعــد اســت کــه نســبت
بــه نفــوذ دشــمن بهطــور جــدی هشــدار میدهنــد؛ گویــی اختــال مقــدم بــر نفــوذ اســت؛
یعنــی تــا دســتگاه محاســباتی مختــل نشــده باشــد ،امــکان نفــوذ بــرای دشــمن وجــود نــدارد.
ایشــان هــدف از نفــوذ را هــدف اصلــی ،نهایــی ،همیشــگی و البتــه دســتنیافتنیِ دشــمن،
بازگشــت بــه دوران ســلط ه بیقیــد و شــرط بــر کشــور میداننــد و میفرماینــد« :همــه هــم
بداننــد کــه هــدف دشــمنان مــا بــا ریختهــای مختلــف و قیافهگیریهــای مختلفــی کــه از
خودشــان نشــان میدهنــد -گاهــی اخــم میکننــد ،گاهــی لبخنــد میزننــد ،گاهــی اوقــات
وعــده میدهنــد ،گاهــی تهدیــد میکننــد  -تســلط بــر کشــور اســت .دشــمن میخواهــد
برگــردد بــه دوران ســلط ه بیقیدوشــرط خــود بــر ایــن کشــور؛ چــون اســام بــا ایــن برگشــت
بهشــدت مخالــف اســت و نیــروی مقــاوم در مقابــل ایــن توطئ ـ ه دشــمن «اســام» اســت ،بــا
1
اســام مخالفنــد».
فرمانــده کل قــوا یکــی از راهبردهــای دشــمن بــرای نفــوذ در حــوزه مســئوالن و نخبــگان را
اختــال در دســتگاه محاســباتی معرفــی میکننــد« .آنچــه مــا امــروز در مجموعـ ه رفتــار دســتگاه
 . 1بیانات در مراسم بیستوششمین سالروز رحلت حضرت امام خمینی رحمهاهلل.1394/03/14،
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اســتکبار مشــاهده میکنیــم ،همیــن اســت؛ هــدف ایجــاد اختــال در نظــام محاســباتی و دســتگاه
محاســباتی مــن و شــما اســت .در میدانهــای دیگــر ،اســتکبار نتوانســته اســت ،کاری از او
برنیامــده اســت« 1».امــروز یــک فصــل مهمــی از فعالیــت دشــمنان جمهــوری اســامی  -کــه
البتــه مــا از آنهــا اطــاع داریــم و حــواس مــا هســت کــه چ ـهکار دارنــد میکننــد -همیــن
2
اســت کــه محاســبات مســئوالن را تغییــر بدهنــد».
اختالل در دستگاه محاسباتی

نفوذ

ایجــاد خلــل (دســتکاری) در باورهــای دینــی و باورهــای انقالبــی را یکــی از مصادیــق بــارز
اختــال در دســتگاه محاســباتی میداننــد« .یکــی از راههــای ورود و نفــوذ  -کــه حــاال در مــورد
نفــوذ هــم یــک کلمــهای عــرض خواهــم کــرد؛ مــا همینطــور مــدام دربــاره نفــوذ دشــمن
تکــرار میکنیــم ،تأکیــد میکنیــم -ایجــاد خلــل در باورهــا اســت؛ بــاور انقالبــی ،بــاور دینــی.
در معرفتهــای انقالبــی و دینــی اختــال ایجــاد میکننــد؛ رخنــه کــردن در اینهــا اســت .و از
همــه طــرق هــم اســتفاده میکننــد و آد مهــای گوناگونــی هــم دارنــد؛ اســتاد دانشــگاه هــم دارند،
فعــال دانشــجویی هــم دارنــد ،نخبــه فکــری و علمــی هــم دارنــد؛ همهجــور آدمــی بــرای ایجــاد
ایــن رخنههــا هســتند« 3».امــروز یــک فصــل مهمــی از فعالیــت دشــمنان جمهــوری اســامی -
کــه البتــه مــا از آنهــا اطــاع داریــم و حــواس مــا هســت کــه چـهکار دارنــد میکننــد -همیــن
اســت کــه محاســبات مســئوالن را تغییــر بدهنــد و افــکار مــردم را دســتکاری بکننــد و اینهــا را
 . 1بیانات در دیدار با مسئوالن نظام.1393/04/16 ،
 . 2بیانات در دیدار با فرماندهان و کارکنان نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی و خانوادههای آنان.1394/07/15 ،
 . 3بیانات در دیدار با فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمى.1394/06/25 ،
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در ذهــن جوانهــای مــا [جــا بیندازنــد]؛ چــه افــکار انقالبــی ،چــه افــکار دینــی ،چــه ایدههایــی
کــه مربــوط بــه مصالــح کشــور اســت .آمــاج اصلــی هــم جوانهــا هســتند؛ در چنیــن وضعیتــی،
1
جوانهــای کشــور خیلــی بایــد بیــدار باشــند».
«وقتــی دســتگاه محاســبه انســان مختــل شــده باشــد ،از تشــخیص و تحلیــل درســت امکانــات و
اســتعدادهای خــود و مــردم کشــور عاجــز میشــود .دســتگاه محاســبه معیــوب اســت کــه هشــدار
نســبت بــه توطئههــای دشــمن را قبــول نمیکنــد .اینکــه برخی مســئوالن کشــور واقع ًا باورشــان شــده
سعادتشــان در گــرو ارتبــاط بــا کدخــداي جهــان اســت ،حاکــی از دســتگاه محاســبه معیــوب اســت.
ایــن افــراد خودشــان بــاور کردهانــد و بــا هزارويــک دليــل میخواهنــد بــرای دیگــران نیــز اثبــات
کننــد کــه تــا زمانیکــه بــا امريــکا نســازيم ،نــه پيشــرفت اقتصــادي خواهيــم داشــت و نــه پيشــرفت
علمــي ،فنــاوری و نظامــي .در دورهای نخسـتوزير رســمي کشــور کــه اظهــار تديــن هــم ميکــرد ،با
صراحــت ميگفــت شــما همیشــه ميگوييــد نفــت را ملــي کنيــم؛ در ایــن صــورت چــه کســی آن را
اداره کنــد؟! ايرانــي هنــوز نمیتوانــد لولهنــگ بســازد .رزمآرا ميگفــت ايرانــي هنــوز نميتواند لولهنگ
بســازد؛ آنــگاه شــما ميخواهيــد صنعــت نفــت را اداره کنيــد  ...نفــوذ فرهنگــي ميگويــد از شــما هيچ
کاري برنميآيــد و بــه هيــچ کجــا نمیرســید ،مگــر اینکــه نوکــري دیگــران کنيــد .از اینروســت کــه
مقــام معظــم رهبــري فرمودنــد مهمتریــن خطــر ،نفــوذ فرهنگي اســت 2».ایشــان بــه شــکل متناوبی به
دالیــل و ریش ـههای بهوجــود آورنــده خطــا در برنامههــا و محاســبات دشــمن بهخصــوص آمریــکا
در زمینــه ایــران اســامی اشــاره کردهانــد .در ادامــه ایــن بیانــات ارائــه شــدهاند.
 . 1بیانات در دیدار با فرماندهان و کارکنان نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی و خانوادههای آنان.1394/07/15 ،
 . 2بيانات آيتاهلل مصباح در گردهمايي فعاالن جبهه فرهنگي انقالب اسالمي استان کرمان.1394/11/2 ،
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جدول  :3بیانات مقام معظم رهبری درباره خطاهای محاسباتی

تاریخ

مفهوم اولیه

ردیف بیانات
آمریکاییها در طول جنگ ،بهخصوص بعد از سال دوم و سوم،
کمکهایشان را شدید کردند ،امکانات دادند؛ هم آنها ،هم
متأسفانه همپیمانان اروپاییشان .آمریکاییها اینجوری با انقالب
ما عمل کردند؛ همت آنها این بود که این اساس را براندازند.
بیانات در دیدار
خب ،این خطای در تحلیل بود ،خطای در فهم قضیه بود؛ آنها
فهم اشتباه
خیال کردند که اینجا هم مثل فالن کشور آفریقایی یا آسیایی است دانشآموزان و
مسأله
1
دانشجویان-
که یک کودتایی میشود ،اسمش را میگذارند انقالب ،میتوانند
تحلیل اشتباه
این را از بین ببرند؛ نمیدانستند اینجا اوالً متکی است به مردم
1394/08/12
ِ
انقالب مردم است -ثانی ًا متکی است به باورهای
این انقالب،دینی؛ اینها را نمیفهمیدند .لذا در طول این  ۳۶سال یا  ۳۷سال،
آمریکاییها هر کاری علیه انقالب کردند ،شکست خوردند؛ بعد
از این هم انشاءاهلل شکست خواهند خورد.
امروز هم هر حرکتی از سوی آمریکاییها و همپیمانانشان و
همراهانشان انجام میگیرد ،برای به زانو درآوردن ملت ایران
بیانات در
است؛ برای تحقیر ملت ایران است.
دیدار جمعى
از فرماندهان و فهم نادرست از
البته دچار خطایند؛ دچار اشتباه در تحلیلند؛ این یک واقعیتی است
2
وقایع
که آمریکاییها در تحلیل حوادث این منطقه و بهطور خاص تحلیل کارکنان نیروى
هوایى -
حوادث کشور عزیز ما دچار خطایند؛ دچار اشتباههای راهبردی
هستند؛ همین خطاها هم هست که به آنها دارد مرتب ًا صدمه میزند1393/11/19 ،
ضربه میزند و ناکامشان میکند؛ خطای محاسباتی دارند.
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مفهوم اولیه

تاریخ
ردیف بیانات
بیانات در
[یک] مسئول آمریکایی همین چند روز قبل از این میگوید که
ِ
دست بسته دیدار جمعى
ایرانیها گیر افتادهاند؛ ایرانیها در قضایای هستهای ،با
بیتوجهی به
از فرماندهان و
پشت میز مذاکره حاضر میشوند .خب ،این خطای محاسباتی
پایگاه مردمی
3
کارکنان نیروى
است؛ ایرانیها گیر نیفتادهاند ،حاال شما در بیستودوم بهمن
نظام
هوایى -
انشاءاهلل خواهید دید ملت ایران چه خواهد کرد و چه حضوری
1393/11/19
خواهد داشت. ...
دیدار اعضای
دشمنان ملت ایران بهدلیل نشناختن ملت ایران و اشتباههای محاسباتی،
مجلس خبرگان پیچیده نشان
در این قضیه راههای پرپیچوخم و عجیبوغریبی را پیشنهاد دادند که
با رهبر انقالب دادن فرآیند
4
احتمال رسیدن اورانیوم  20درصد از این راهها صفر بود و بر همین
تصمیمگیری
اساس ،نظام اسالمی زیر بار این پیشنهادها نرفت.
1391/12/17
یک روز در صدر اسالم ،دشمنان به نظرشان رسید که با ِشعب
بیانات در
ابیطالب و محاصره اقتصادی مسلمانها ،آنها را از پا بیندازند؛
اشتباه در
دیدار مردم
اما نتوانستند .این روسیاههای بدمحاسبهگر خیال میکنند ما
مقایسه
قم به مناسبت
امروز در شرایط ِشعب ابیطالبیم .اینجور نیست .ما امروز در
5
نقاط قوت را
سالروز ۱۹
شرایط ِشعب ابیطالب نیستیم؛ ما در شرایط بدر و خیبریم .ما در
بهجای ضعف
دی -
شرایطی هستیم که ملت ما نشانههای پیروزی را به چشم دیده
در نظر گرفتن
است؛ به آنها نزدیک شده است؛ به بسیاری از مراحل پیروزی ،با 1390/10/19
سرافرازی دست پیدا کرده است.
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مفهوم اولیه

تاریخ
ردیف بیانات
بیانات در
آنچه ما را در اینجا گرد آورده ،بیداری اسالمی است؛ یعنی حالت
اجالس
برانگیختگی و آگاهی در امت اسالمی که اکنون به تحولی بزرگ در
المللی
ن
بی
عدم آیندهنگری
میان ملتهای این منطقه انجامیده و قیامها و انقالبهایی را پدید
6
اسالمی
بیداری
درست
آورده که هرگز در محاسبه شیاطین مسلط منطقهای و بینالمللی
نمیگنجید؛ خیزشهای عظیمی که حصارهای استبداد و استکبار را
ویران و قوای نگهبان آنها را مغلوب و مقهور ساخته است.
1390/06/26
دشمن محاسبات خیلی دقیقی کرده بود؛ منتها خوب ،محاسباتش
غلط از آب درآمد؛ ملت ایران را نشناخته بود .دشمن در پشت
صحنه ،همه چیزها را مشاهده کرده بود .این کسانی که شما بهشان
بیانات در
میگویید سران فتنه ،کسانی بودند که دشمن اینها را هل داد وسط
دیدار مردم قم
صحنه .البته گناه کردند .نبایستی انسان بازیچه دشمن شود؛ باید
در سالروز قیام
فورا ً قضیه را بفهمد .اگر اول غفلتی کرده است ،وسط کار وقتی
 ۱۹دی -
فهمید ،بالفاصله بایستی راه را عوض کند .خوب ،نکردند .عامل
اصلی دیگرانی بودند که طراحی کرده بودند ،به خیال خودشان
1389/10/19
محاسبه کرده بودند .به گمان آنها بساط جمهوری اسالمی بنا بود
جمع شود؛ نه فقط حقیقت دین ،حتّی شعارهای دینی هم باقی
نمان َد؛ برنامه این بود.

نقش انفعالی
بازیگران
وجود مراکز
تخصصی
برنامهریزی
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تاریخ

ردیف بیانات
من یقین دارم که این آرزوها تحقق پیدا خواهد کرد ،منتها بستگی
دارد به اینکه شرایط و واقعیات چگونه پیش برود .عوامل مؤثر در
حوادث ،غالب ًا متنوع است؛ اغلب این حوادث هم از ذهن انسان
خارج است ،از محاسبات دور است .تنها چیزی که قابل محاسبه
بیانات در
است ،اینهاست« :ان تنصراهلل ینصرکم»؛ «من کان هلل کان اهلل له»« ،و
دیدار جمعی
لینصرن اهلل من ینصره»؛ چون غیبی است و خدای متعال فرموده
از اساتید و
و «هو اصدق القائلین» است .غیر از این ،همه این مطالعات و
فضال و طالب
برنامهریزیها قابل خدشه است ،بهخاطر اینکه عوامل مؤثر در
7
نخبه حوزه
حوادث از محاسبه خارج است .قدرتهای جهانی هم امروز در
علمیه قم -
محاسباتشان همین را میدانند و مالحظه هم میکنند؛ لذا شما
میبینید یک چیزهایی را برنامهریزی میکنند یا اعالن میکنند ،بعد 1389/08/02
تحقق پیدا نمیکند؛ نه بهخاطر این است که پشیمان شدهاند ،برای
این است که میبینند نمیشود .حوادثی پیش میآید که محاسبه
نشده است .بنابراین آن چیزهایی را که عملی است ،باید بهطور
جدی مطرح کرد و دنبال کرد.
بیانات در
انقالب دست اینها را کوتاه کرده .سلطه میخواهد برگردد به این
کشور .همه این تالشها برای این است .مسأل ه انرژی هستهای بهانه دیدار جمعی
از کارآفرینان
است .آن کسانی که خیال میکنند اگر ما مسأله انرژی هستهای را
8
سراسر کشور
حل کردیم ،مشکالت حل خواهد شد ،خطا میکنند .مسأله انرژی
هستهای را مطرح میکنند ،مسأله حقوق بشر را مطرح میکنند،
مسائل گوناگون را مطرح میکنند که اینها بهانه است.

1389/06/16

مفهوم اولیه

غفلت از
سنتهای الهی
بیتوجهی به
امدادهای غیبی
عدم امکان
پیشبینی تمامی
ابعاد

طراحی بهانه به
جای راهحل
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تاریخ

ردیف بیانات
صهیونیستها در محاسبه خودشان خطا کردند .آنها اشتباه بزرگی
کردند .این اشتباه در سالهای اخیر دارد مکررا ً اتفاق میافتد.
خطبههای نماز
حمله به لبنان کردند ،اشتباه کردند؛ حمله به غزه کردند ،اشتباه
جمعه تهران
کردند؛ حمله به این کشتیها کردند ،اشتباه کردند .این اشتباهها
در حرم امام
9
یکی پس از دیگری نشاندهنده این است که رژیم غاصب
خمینی (ره) -
صهیونیستی به نهایت قطعی خود  -یعنی سرنگون شدن و ساقط
1389/03/14
شدن در درهی نیستی  -دارد قدمبهقدم نزدیک میشود.

10

من در این منطقه ،مردمی را دیدم که عمر خود را در همین منطقه
گذرانده بودند  -برادران و خواهران عرب  -و با شجاعت ،با
بیانات در دیدار
جانفشانی و وفاداری خود به اسالم و ایران عزیز ،آنچنان ایستادگیای
کاروانهای
کردند که هم ه محاسبات دشمن بعثی و پشتیبانان خارجىِ او ،غلط
راهیان نور در
از آب درآمد .من در این منطقه ،جوانان غیور این کشور را مشاهده
دهالویه -
کردم که از اکناف این کشور پهناور و بزرگ ،از آغوش خانوادهها ،از
راحت در کنار پدرومادر ،دل بریده بودند تا به اینجا بیایند و از 1385/01/05
ِ
زندگی
مرزهای شرف و عزت ایران اسالمی دفاع کنند.

مفهوم اولیه

عدم توجه به
پیامدها

حرکتهای
مردمی
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ردیف بیانات
در همان روز  21بهمن و  22بهمن و  23بهمن از این کارها
داشت میشد .بنده از نزدیک در جریان برخی از کارها بودم؛
اصطالح خودشان یک جنبش
داشتند حرکت میکردند که به
ِ
کارگری و یک حرکت کارگری را بر این حرکت عمومی تغلیب
 11کنند و همان فرمولی که در روی کار آمدن نظامهای سوسیالیستی
در دنیا معمول است  -یعنی انقالب طبق ه کارگر -تحقق بدهند
و بعد هم یک چند نفر سر کار بیایند؛ منتها امام (ره) را محاسبه
نکرده بودند؛ یعنی این گوهر خدشهناپذی ِر شکستناپذیر را در
محاسباتشان ندیده بودند؛ لذا سخت ضربه خوردند.
چه زمانی آدم غافلگیر میشود؟ وقتی به هیچوجه وقایع را
پیشبینی و محاسبه نکرده باشد .امریکاییها اتحاد گروههای
شیعه ،همراهی گروههای شیعه و سنّی ،شعارهای مردم عراق و
خواست صریح حکومت مردمی و برخاسته از آرای مردم را در
 12مقابل کارشان  -که گفتند حاکم نظامی میگذاریم و گذاشتند و
قدرتنمایی هم کردند  -محاسبه نکرده بودند و کار ،بیمحاسبه
این جوانب صورت گرفته است و چون بیمحاسبه است ،دچار
ضربه خواهد شد .هر کار بیمحاسبهای همینطور است؛ یعنی از
همانجاییکه محاسبه نکردند ،ضربه را خواهند خورد.

تاریخ
بیانات در دیدار
رئیسجمهور و
اعضای هیأت
دولت
1384/06/08

بیانات در
جلسه پرسش
و پاسخ
دانشجویان
دانشگاه شهید
بهشتی -
1382/02/22

مفهوم اولیه

قیاس اشتباه
غفلت از
والیت فقیه

عدم پیشبینی
آینده

38

اختاللدردستگاهمحاسباتی

(تبیینالگویتغییرمحاسباتمسئوالنمتأثرازنفوذ)

تاریخ

مفهوم اولیه

ردیف بیانات
با این قیام ،تمام محاسبات دولت غاصب صهیونیست بههم ریخته
است؛ چون اساس محاسبات آنها بر این استوار بود که ملت
فلسطین بعد از آن فشارهای او ِل کار و بعد از تبعید بیش از نیمی
از مردم اصلی فلسطین به خارج از کشورشان و گذشتن سالهای
متمادی ،دیگر حالوحوصله و عزم و نشاط و جا ِن مقابله را
بیانات در
نخواهد داشت .در حال حاضر این محاسبات ،غلط از آب درآمده
عدم آیندهنگری
خطبههای نماز
و این پایه بههم ریخته است .وقتی هزاران هزار مردمی که در
13
جمعه تهرا ن  -تحلیل اشتباه
خودِ فلسطین هستند  -نه گروههای فلسطینىِ خارج از مرزهای
اقدامات
اصلی فلسطین که در لبنان یا اردن یا جاهای دیگر هستند -مصمم 1379/09/25
باشند با آن نظام مبارزه کنند ،دیگر آن فضای امنی که برای
خودشان بهعنوان بهشت موعود در نظر گرفته بودند و مهاجران
غیرفلسطینی  -یعنی یهودیان سرتاسر دنیا  -را به آنجا کشانده
بودند ،وجود نخواهد داشت .امروز محاسبات بههم خورده است؛
لذا میبینید که دولتشان مجبور شد استعفا دهد.
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ردیف بیانات
آنها به خیال خودشان طرح فروپاشی شوروی سابق را منطبق
با شرایط ایران بازسازی کردند و میخواهند در ایران پیاده کنند.
البته در چند مورد هم دچار اشتباه شدند که این هم از الطاف الهی
است.

14

دشمنان ما در مواقع حساس در محاسبات خود دچار اشتباه
میشوند .البته اینها اشتباهاتی نیست که اگر من ذکر کردم ،آنها
ِ
شناخت واقعیتها دارند .بر
بتوانند اصالحش کنند؛ نه ،اشتباه در
اساس این اشتباه برنامهریزی میکنند و برنامهریزی غلط از آب
درمیآید؛ لذا موفق نمیشوند .آنها برای دفاع از رژیم پهلوی
ِ
شناخت
برنامهریزی کردند و با همه قدرت هم ایستادند؛ منتها در
ِ
ِ
شناخت روحانیت و در
شناخت مردم ،در
مسائل ایران ،در
ِ
شناخت دین اشتباه کرده بودند؛ لذا شکست خوردند .اینجا هم
سرنوشتشان جز این نیست و شکست خواهند خورد.

تاریخ

مفهوم اولیه
قیاس اشتباه

شناخت اشتباه
بیانات در دیدار
مسائل
با مسئوالن
شناخت مردم
و کارگزاران
نظام جمهوری شناخت نقش
اسالمی ایران  -روحانیت در
ایران
1379/04/19
بیتوجهی به
دین

40

اختاللدردستگاهمحاسباتی

(تبیینالگویتغییرمحاسباتمسئوالنمتأثرازنفوذ)

ردیف بیانات

اولین محاسبه غلطشان ،محاسبه غلط درباره ملت ایران بود .خیال کردند
ملت ایران از اسالم و از انقالب و از امام (ره) بریده است .نفهمیدند که این
ملت ،همان ملتی است که با اقتدار عظیم خود توانست نظام فاسدی را که
امریکاییها و دیگران ،اطرافش هفت حصار درست کرده بودند ،از داخل این
کشور بردارد و آن را نابود کند.

15

تاریخ

مفهوم اولیه

اشتباه دوم آنها اشتباه در محاسبه دانشجویان ما بود.

بیتوجهی به ملت

اشتباه سوم در مورد وحدت مسئوالن بود .خیال میکردند همان شایعاتی را
که پخش کردهاند ،محقق خواهد شد؛

انتظار نادرست از
دانشجویان

اشتباه چهارمشان محاسبه جناحهای داخلىِ سیاسی بود .اینها بد فهمیده
بودند .دیده بودند که جناحها و خطوخطوط سیاسی گاهی بههم میپرند؛ اما
طور دیگری فرض کرده بودند.

بیانات در
خطبههای
نمازجمع ه -

اشتباه پنجم آنها این بود که نسبت به نیروهایی هم که برایشان کار میکردند1378/05/08 ،

اشتباه کردند! اینها آنجا نشسته بودند و خیال میکردند عوامل مزدورشان
توانستهاند یک شبکه منسج ِم قوی از اراذل و اوباش درست کنند که وقتی
این اراذل و اوباش به خیابان آمدند ،دیگر هیچکس جلودارشان نیست! اینجا
هم اشتباه کردند؛ نفهمیدند پولهایی که به مزدوران خودشان دادهاند ،طبق
معمول ،اغلب این پولها صرف عطینای خود اینها شده است!
اشتباه ششم آنها درباره دستگاههای عملکننده بود .خیال نمیکردند نیروی
انتظامی ،یا وزارت اطالعات ،یا مسئوالن گوناگونی که بخشهای مختلف را
به عهده دارند ،بتوانند اینطور مقتدرانه وارد شوند.

تحلیل اشتباه از
شرایط کشور
ضعف در قدرت
اجرایی خود
برآورد کمتر از
واقع از قدرت
جمهوری اسالمی
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تاریخ

مفهوم اولیه

ردیف بیانات
این ،نشاندهنده نقش بااهمیت نیروهای مسلح در کشورها هم
هست .در رژیم گذشته ایران هم کموبیش اینطور بود .آنها حتی
تصور میکردند که وقتی دستگاه سیاسی این کشور  -که خاندان بیانات در دیدار
پهلوی هم جزء آنها بودند  -مجبور به عقبنشینی شود ،باز
فرماندهان
کارگزاران آنها در نیروهای مسلح ایران خواهند توانست منافع
و جمعی از
بیتوجهی به
امریکاییها را تأمین کنند .البته آنها ایران و ایرانی و اعتقادات
کارکنان نیروی تغییر مخاطبان
16
عمیق ما و اصالت ذوات و طینتهای مردم این کشور را نشناخته
ارتش
هوایی
خود
و بد محاسبه کرده بودند .منظورم صحت و سقم محاسبه آنها
1375/11/18
نیست؛ منظورم محاسبه عمومی بر روی نیروهای مسلح در
کشورهای مختلف است .شما به کشورهایی که ارتشهایشان
سرسپرده بیگانگان هستند ،نگاه کنید ،ببینید که در آنجاها چگونه
عمل میکنند و کشورها در چه وضعیتی قرار دارند.
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تاریخ

مفهوم اولیه

ردیف بیانات
امروز جوانترین شما هم ،تجربیات پیران کهنسال را در مقابل چشم
خودش دیده است .شما مگر فروریختن یک امپراتوری را به چشم
ندیدید؟ امپراتوری ِ
مادى عظی ِم بهاصطالح حکومت سوسیالیستی و
تفکر مارکسیستی که نصف دنیا را گرفته بود ،مثل کاخی از بازیچه
در هم فروریخت .امروز ،چیزی از آن امپراتوری باقی نیست؛
بیانات در
بیتوجهی به
درحالیکه در عرص ه محاسبات ،خیلی محکم بودند .محاسبات،
دیدار جمعی از
معنویت
صددرصد مادی بود و عنصر معنویت ،در آن لحاظ نشده بود.
کارکنان نیروی
17
ِ
عدم امکان
ریاضیات
مگر همه چیز ،ماشین است که محاسباتش را بشود با
هوایی ارتش
پیشبینی کامل
محض و دو دوتا ،چهارتا حل کرد و تمام نمود؟! آنجاییکه مسأله،
1369/11/19
مسأله انسانها و ایمانها و ارزشها و خصلتهای نیکوست،
محاسبات معنوی ،دخالت فوقالعادهای دارد؛ بلکه تعیینکننده است.
بر اساس محاسبات مادی ،آنها میبایست روزبهروز قدرتمندتر
میشدند و امروز شما میبینید که محاسباتشان در چه صحنههای
خجلتآوری ،دچار ناکامی شده است.
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ردیف بیانات
امروز در خلیجفارس ،تجرب ه دیگری است که نشان داده میشود.
معلوم گردید ،آنطور که ادعا میشد و امریکا خیال میکرد و
ادعا و محاسبه مینمود  -که مثل بسیاری از مواقع ،این محاسبه
هم غلط از آب در آمد -نتوانست ظرف چند روز ،کارش را از
پیش ببرد .چند ماه انتظار و االن هم هفتهها جنگ ،معلوم میشود
 18قدرت اینها ،آن نیست که تبلیغ و وانمود میکنند؛ آن نیست
که میخواهند ملتها آن را باور کنند .اینها ،ضعیفتر از این
حرفهایند .بنابراین ،هم ه ملتها و دولتها و کشورها ،در آفریقا
و آسیا و در هم ه مناطق دیگر عالم ،حتی آنجاییکه مسلمانان در
اقلیت هستند ،میتوانند در مقابل امریکا بایستند و از تحمیلها
شانه خالی کنند.

تاریخ
بیانات در
دیدار میهمانان
خارجی
شرکتکننده
در مراسم
بزرگداشت
دهه فجر -

مفهوم اولیه

برآورد بیش از
حد از قدرت
خود

1369/11/17

پــس از بررســی و تحلیــل بیانــات ،مفاهیــم کلیــدی جمــات اســتخراج شــده در جــدول زیــر
نشــان داده شــده اســت.
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مفاهیم مستخرج از بیانات مقام معظم رهبری درباره خطای محاسباتی
•فهم اشتباه مسأله
•تحلیل اشتباه
•فهم نادرست از وقایع
•بیتوجهی به پایگاه مردمی نظام
•پیچیده نشان دادن فرآیند تصمیمگیری
•اشتباه در مقایسه
•نقاط قوت را بهجای ضعف در نظر گرفتن
•عدم آیندهنگری درست
•نقش انفعالی بازیگران
•وجود مراکز تخصص برنامهریزی
•غفلت از سنتهای الهی
•بیتوجهی به امدادهای غیبی
•عدم امکان پیشبینی تمامی ابعاد
•طراحی بهانه بهجای راهحل
•عدم توجه به پیامدها
•حرکتهای مردمی
•قیاس اشتباه
•غفلت از والیت فقیه
•عدم پیشبینی آینده
•عدم آیندهنگری
•تحلیل اشتباه اقدامات
•قیاس اشتباه
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•شناخت اشتباه مسائل
•شناخت مردم
•شناخت نقش روحانیت در ایران بیتوجهی به دین
•بیتوجهی به ملت
•انتظار نادرست از دانشجویان
•تحلیل اشتباه از شرایط کشور
•ضعف در قدرت اجرایی خود
•برآورد کمتر از واقع از قدرت جمهوری اسالمی
•بیتوجهی به تغییر مخاطبان خود
•بیتوجهی به معنویت
•عدم امکان پیشبینی کامل
•برآورد بیش از حد از قدرت خود

بــا بررســی ایــن مفاهیــم ،میتــوان ریش ـههای شــکلدهنده خطــای محاســباتی از دیــد مقــام
معظــم رهبــری را اینگونــه بیــان کــرد:
بیتوجهی به نقش والیت فقیه
عوامل شکلدهنده خطای محاسباتی از منظر

بیتوجهی به دین
بیتوجهی به پایگاه مردمی نظام اسالمی

بیانات مقام معظم رهبری
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برآورد
برورد اشتباه (کم) از قدرت جمهوری اسالمی
برآورد
برورد اشتباه (زیاد) از قدرت خود

ضعف در حوزه اجرا
قیاس اشتباه در خصوص جمهوری اسالمی
بیتوجهی به تغییرات محیطی
ضعف در پیشبینی بهدلیل تعصب به مبانی مادی خود

نگاهــی بــه مؤلفههــای بهدســتآمده نشــان میدهــد هریــک از طرفیــن مواجهــه ایــران و
اند.چند
یک یا
آمریکا ذ
ایرانـو
طرفین
یکـاز
نشان می
دستآمده
های
ـلبه یمـؤلفه
نگاهی
در ادامــه
یلــده
یش
ـردی م
مواجهه راهب
ـتباهات
ـار اشـ
دهدـدههر دچ
یادشـ
عوامــل
ـا بهچنــد
ـک یـ
آمریــکا ذیـ
ـت.تی از
محاسبا
مکانیزم شکل
ادامه
میشده
راهبردی
ـکلدچار
یادشده
عوامل
خطای اسـ
گیریشــده
پرداختــه
ـربهقــرآن
ـباتیاند.ازدرمنظـ
محاسـ
اشتباهاتــای
گیری خط
ـزم شـ
بــه مکانیـ
منظر قرآن پرداخته شده است.

خطای راهبردی از منظر قرآن
کلمات الشیطان و الشیاطین و شیطاناً ،بیش از  90مرتبه در قرآن آمده 1که در تمامی موارد از شیطان
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خطای راهبردی از منظر قرآن

کلمــات الشــیطا ن و الشــیاطین و شــیطان ًا ،بیــش از  90مرتبــه در قــرآن آمــده 1که در تمامــی موارد
از شــیطان بهعنــوان دشــمن و بدخــواه انســان یــاد شــده اســت .کســانی کــه میخواهنــد در
مقابــل نفــوذ شــیطان بایســتند ،بایــد ابتــدا ایــن دشــمن و روشهــای دشــمنیاش را بشناســند.
ـذ ُروا َعــد ّوا ن َ َفـ َ
حضــرت علــی(ع) میفرمایــد« :اِحـ َ
الصــدورِ خَ فِيّــا و ن َ َفـ َ
ـث فــي اآلذا ِن
ـذ فــي ُّ
ن َ ِجيّــا؛ بپرهيزيــد از آن دشــمنى كــه پنهانــى در ســينهها نفــوذ مىكنــد و آهســته در گوشهــا
افســون مىدمد»(ميــزان الحكمــه ،ج .)5کار شــیطان اغــوا کــردن اســت؛ اغــوا یعنــی چــه؟ یعنــی
ایجــاد اختــال در دســتگاه محاســب ه شــما  -شــیطان ایــن اســت دیگــر -نقطـ ه مقابــلِ کارکــرد
تقــوا اســت؛ ســعی شــیطان ایــن اســت کــه شــما را اغــوا کنــد؛ یعنــی دســتگاه عقــل را ،دســتگاه
فطــرت را ،دســتگاه ســنجش صحیــح را کــه در وجــود انســان گذاشــته شــده اســت ،از کار
بین��دازد؛ یعن��ی انس��ان را دچ��ار خطـ�ای در محاس��به کن��د .کار تق��وا نقط�هـ مقاب��ل اس��ت :اِن تَ َّت ُقوا
اهللَ یَج َع�لـ ل َ ُکمــ ُفرقانـ�ا (ســوره مبارکــه انفــال ،آیــه  ،)29تقــوا بــه شــما فرقــان ،یعنــی آگاهــی
�م اهلل
ب�رـای ج��دا کـ�ردن ح��ق از باطـ�ل را میدهدــ .در آی�� ه ش��ریف ه دیگ��رَ :وا َّت ُقـ�وا اهللَ َو یُ َع ِّل ُم ُکـ ُ
(ســوره مبارکــه بقــره ،آیــه )282؛ تقــوا ســبب ایــن اســت کــه خــدای متعــال دریچههــای دانــش
را ،آگاهــی را ،دانایــی را بــه روی شــما بــاز کنــد 2.اگــر اجزای دســتگاه محاســباتی انســان را عقل
(قــوه فکــر ،فهــم ،تحلیــل و محاســبه) ،فطــرت (حیــا ،غیــرت ،عــزت و ،)...قلب و دل (احســاس
و عاطفــه) و نفــس (اراده ،مــا میتوانیــم ،اعتمــا د بــه نفــس و )...بدانیــم ،ضعفوعیــب در هــر
 . 2بیانات در دیدار با مسئوالن نظام.1393/04/16 ،

1 .www.hawzah.net
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کــدام از ایــن اجــزا میتوانــد محاســبه مــا و در پــی آن رفتــار مــا را تغییــر دهــد.
•تهدید

تأثیــر شــیطان در دســتگاه محاســب ه مــا ،از راه تهدیــد و تطمیــع اســت؛ از یــک طــرف مــا را
ــم َّ
ــیطن
الش
ُ
میترس��اند :آی�� ه شــریف ه قرــآن در س��وره مبارکهــ آلعمــران میفرماید :اِنَّمــا ذل ِ ُک ُ
��و ُ
ف اَولِی��ا َء ُه َف�لا تَخا ُفو ُه��م َو خا ُفــو ِن اِن ُکنتُــم ُمؤمِنیـ�ن؛ در قضیــه غــزوهای کــه پــس از اُحــد
یُخَ ِّ
اتفــاق افتــاد  -کــه آمدنــد شــایعه کردنــد کــه دشــمن آمــد ،پدرتــان درآمــد ،همــه چیزتــان از
دســت رفــت  -پیغمبــر (ص) فرمــود :آن کســانی کــه امــروز در جنــگ اُحــد زخمــی شــدند،
همانهــا شمشــیر بردارنــد و بیاینــد؛ اگــر هیچکدامتــان هــم نیاییــد ،مــن تنهــا خواهــم رفــت.
پیغمبــر اکــرم (ص) راه افتــاد ،کســانی کــه آن روز در اُحــد زخمــی شــده بودنــد ،شمشــیر
برداشــتند بــا پیغمبــر (ص) راه افتادنــد رفتنــد و دشــمن را کــه در نزدیــک مدینه [ -خبر] درســت
بــود  -کمیــن کــرده بــود و قصــد داشــت کــه حملــه کنــد بهصــورت غافلگیرکننــده ،تارومــار
کردنــد و برگشــتند.
• تطمیع (وعده)

از ســوی دیگــر وعــده میدهــد شــیطان ،وعدههــای فریبنــده؛ اینجــا هــم آی ـ ه شــریف ه قــرآن
ــم َّ
ــیطن ا ِ ّل ُغــروراً»؛ وعــده میدهــد ،آرزوهــا
الش
ُ
میفرمایــد« :یَعِدُ ُهــم َو یُ َمنّیهِــم َو مــا یَعِدُ ُه ُ
را در دل آنهــا بیــدار میکنــد ،زنــده میکنــد ،یــک آینــده رنگــی و دروغیــن و خیالــی مثــل
ــم َّ
ــروراً؛ امــا
الش
ُ
ســراب در مقابــل چشــم مؤمنینِبهخــود میگــذارد؛ َو مــا یَعِدُ ُه ُ
ــیطن ا ِ ّل ُغ ُ
فریــب اســت .از یــک طــرف تهدیــد ،از یــک طــرف تطمیــع؛ مثــل رفتــاری کــه امــروز آمریــکا

49

دارد و قدرتهــای اســتکباری همیشــه [دارنــد]؛ از یــک طــرف تهدیــد میکننــد ،از یــک طــرف
تطمیــع میکننــد .تطمیــع ،فقــط تطمیــع شــخصی نیســت؛ تطمیعهــای کلــی« :چنیــن میکنیــم،
چنــان میکنیــم»؛ بعــد هــم نمیکننــد ،دروغ میگوینــد؛ کار شــیطان ایــن اســت .همــ ه ایــن
کارهایــی کــه شــیطان انجــام میدهــد -ایــن اغــوا ،ایــن تهدیــد و تطمیــع  -بــرای ایــن اســت
1
کــه دستگاه محاســباتی انســان مؤمــن را از کار بینــدازد تــا محاســب ه غلــط انجــام بدهــد.
•فریب

شــیطان بــرای آنکــه بتوانــد حضــرت آدم (علیــه الســام) را فریــب دهــد ،در یــک حرکــت
موذیانــه و شــوم ،بــا ارائــه تحلیلــی باطـلودروغ ،در صــدد جلــب توجــه آدم بــه خویــش برآمــد،
لــذا بــه آدم (ع) گفــت :پروردگارتــان ،شــما را از ایــن درخــت نهــی نکــرده اســت .اگــر از
آن بخوریــد فرشــته میشــوید و یــا اینکــه حیــات جاودانــه پیــدا میکنیــد« :قـ َ
ـال مــا نَها ُكمــا
ـن هـ ِذه ِ َّ
ـن الْخالِدين»(ســوره مبارکــه اعــراف،
ـج َرة ِ إ ِ َّال أَنْ ت َُكونــا َم َل َكيْــنِ أَ ْو ت َُكونــا مِـ َ
َرب ُّ ُكمــا َعـ ْ
الشـ َ
بخشــی از آیــه )20و از طــرف دیگــر گفــت :ای آدم ،آیــا میخواهــی شــما را بــه ســوی درخــت
ـج َرة ِ الْخُ ْلـ ِد َو ُم ْل ٍ
جاویــدان و ملــک فناناپذیــر هدایــت کنــم؟ «قـ َ
ـال يــا آ َد ُم َهـ ْ
ك
ـل أَ ُدلُّـ َ 
ـك َعلــى َشـ َ
ال يَبْلى»(ســوره مبارکــه طــه ،آیــه .)120شــیطان در گام بعــدی در چهــره ناصــح و خیرخــواه
ـن الن ِ
َّاصحين»(ســوره مبارکــه اعــراف ،آیــه ،)21در ایــن
قاسـ َم ُهما إِنِّــي ل َ ُكمــا ل َ ِمـ َ
ظاهــر شــدَ « :و َ
قســمت از طــرح خویــش ،بــرای اینکــه اعتمــاد آدم ابوالبشــر را کامـ ً
ا بــه خــود جلــب نمایــد،
ســوگند هــم یــاد کــرد :کــه مــن قطعـ ًا از خیرخواهــان شــما هســتم.
 . 1همان
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در چگونگــی فریــب انســان از ســوی شــیطان ،عالمــه جــوادی آملــی میفرماینــد :ابلیــس علیــه
ََ
َ
اللعنــه طبــق آنچــه در آیــه  ۱۷ســوره اعــراف آمــده اســتَ « :قـ َ
ـم
ـال َفب ِ َمــا أ ْغ َویْتَنِــی لقْ ُعــدَ َّن ل َ ُهـ ْ
ـن خَ ْلفِهِــم َو َعـ ْ َ
َ
ـک ال ْ ُمسـتَقِیم ثُـ َّ َ
ص َرا َطـ َ
ِ
ـم َو َع ْن َشـ َمائِلِهِ ْم
ـم َومِـ ْ
ـم مِـ ْ
َ
ـن أیْ َمانِهِـ ْ
ْ
ـن بَیْــنِ أیْ ِدیهِـ ْ
ـم لتِیَ َّن ُهـ ْ
ْ
َ
ِین؛ گفــت :پــس بدیــن ســبب کــه مــرا گمــراه ســاختى ،مــن هــم بــر
ـم َشــاکِر َ
َو َل ت َِجــدُ أ ْکث ََر ُهـ ْ
ســر راه راســتى کــه آدمیــان را بــه تــو مىرســاند ،مىنشــینم تــا آنــان را از آن منحــرف ســازم.
آرى بــر آن راه کمیــن مىکنــم ،آنــگاه از پیــش روى آنــان و از پشــت سرشــان و از طــرف
راســت و چپشــان بــه ســراغ آنــان مــىروم ،در نتیجــه بیشترشــان را شــکرگزار نعمتهــاى خــود
نمىیابــى» .شــیطان در ایــن آیــات چگونگــی اغــوا و فریــب دادن انســانها را بیــان میکنــد .او
میگویــد بــرای فریــب دادن انســان یــا از جلــوی آنهــا میآیــم کــه مربــوط بــه آینــده و مســأله
معــاد اســت .ایــن مســأله را بــا شــبهه از ذهــن انســانها میبــرم تــا دربــاره آن ســهلانگاری
کننــد یــا شــبهه پیــدا کننــد و آن را انــکار کننــد .راه دومــی کــه شــیطان بــرای فریــب دادن انســان
ـم» اســت و میگویــد بــه فکــر بچههایــت بــاش! بــه فکــر
از آن اســتفاده میکنــد « َومِـ ْ
ـن خَ ْلفِهِـ ْ
آینــده بــاش! آیندهنگــر بــاش! راه ســومی کــه شــیطان انســان را فریــب میدهــد از راه «أَیْ َمــا ِن»
دیــن و ایمــان اســت .شــیطان از ایــن راه میآیــد و انســان را میفریبــد کــه همــان چیزهایــی
کــه او میگویــد همانــی چیــزی اســت کــه دیــن میگویــد ،انبیــا گفتهانــد ،ایــن ســعادت
اســت و یمنوبرکــت ،خیروتمــدن در ایــن راه اســت .آخریــن راهــی کــه شــیطان بــا آن انســان
را میفریبــدَ ،
«شـ َمائِلِ» شــهوت و امثــال آن اســت .البتــه ممکــن اســت ایــن راههــای شــیطان در
1
کســی جمــع شــود .کســی بــا همــه یــا برخــی از ایــن راههــا فریفتــه شــیطان شــود.
 . 1درس تفسیر آیتاهلل العظمی جوادی آملی؛ ذیل آیات  ۲۱تا  ۳۴سوره مبارکه صافات.
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•در آرزو افکندن

یکــی از مهمتریــن روشهــای شــیطان ،کشــاندن و ســوق دادن انســان بــه آرزوهــای واهــی و
ض َّل َّن ُهـ َ ُ
دروغیــن اســتَ « .و َ ُل ِ
ـم َو َل ُم َرنَّ ُهـم» :مســلم ًا آنهــا را گمــراه ســاخته بــه آرزوهای
ـم َو ل َمنِّيَ َّن ُهـ ْ
ْ
دور و دراز میافکنــم و بــ ه آنهــا فرمــان میدهم(ســوره مبارکــه نســاء ،بخشــی از آیــه .)119
ـم َّ
ـیطن ا ِ ّل ُغــرورا ً (ســوره مبارکــه نســاء ،آیــه  )120در آرزوهــا
الشـ ُ
یَعِدُ ُهــم َو یُ َمنّیهِــم َو مــا یَعِدُ ُهـ ُ
میافکنــد .ایــن امـ ِر (در آرزوافکنــی) صرفـ ًا در مســائل فردی و شــخصی نیســت ،اتفاق ًا در مســائل
اجتماعــی و سیاســی بیشــتر اســت کــه دامنــه و اثراتش وســیعتر شــود؛ مثــا شــیطان دیپلماتهای
ایــران اســامی را فریــب میدهــد کــه مذاکــره و توافــق بــا غــرب بهویــژه آمریــکا ســایه تهدیــد
و جنــگ را از ســر مــردم کشــورتان ایــران برمـیدارد و در صــورت دوســتی و برقــراری ارتبــاط و
تنظیــم قراردادهــای متنــوع ،فنــاوری و ســرمایه وارد کشــور میشــود و آنــگاه ایــران اســامی بــه
توســعه رســیده و مــردم مســلمان بــه رفــاه میرســند و فقــر از کشــور ریش ـهکن و شــکوفایی
علــم و رعایــت اخــاق محقــق میشــود .واضــح اســت کــه وعــده دادن و در آرزو افکنــدن بــا
هــم تفــاوت دارنــد .بــه نظــر میرســد ( ُمنْيَــة :ج ُمنَــى؛ آرزو ،آنچــه كــه مــورد آرزو قــرار گيــرد)
وقتــی اســت کــه فــرد در یــک توهــم غــرق شــود؛ فــرد خــودش بــه تنهایــی یــا بــا اغوای شــیطان
آرزویــی را در ســر میپرورانــد کــه آنقــدر بــه آن فکــر میکنــد کــه در آن غــرق شــده و دســتگاه
محاســباتیاش را مختــل میســازد.
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•تسویل و زینت دادن

در آیــه 25س��وره محمــد (ص) آمــده اســتَّ :
ـن ا ْرتَـ ُّ
ـن ب َ ْعـ ِد مــا تَبَ َّی َن
«ان الَّ ِذیْـ َ
ـم مِـ ْ
ـدوا َعلــى ا ْدبارِ ِهـ ْ
ـم ال ْ ُهــدَ ى َّ
الشــیْ ُ
ـم»؛ کســانى کــه پــس از روشــن شــدن حــق بــه
طان َسـ َّ
ـم و ا َ ْم َلــى ل َ ُهـ ْ
ـو َل ل َ ُهـ ْ
ل َ ُهـ ْ
آن پشــت کردنــد ،شــیطان اعمــال زشتشــان را در نظرشــان زینــت داده و آنهــا را بــا آرزوهــاى
طوالنــى فریفتــه اســت« .تســویل» بــه معنــاى تزییــن چیــزى بــه گونـهاى کــه نفــس بــه آن راغب
گ��ردد و ب�هـ معن��اى نشــان دادن زش��تىها در چهرهه�اـى زیباــ آم�دـه اس�تـ .ای��ن تفس��یر را
راغــب در مفــردات بیــان کــرده ،درحالىکــه از صحــاح اللغــه و کتــاب العیــن خلیلبناحمــد،
چنیــن برمىآیــد کــه معنــاى اصلــى آن ،سســتى تــوأم بــا غــرور و غفلــت اســت؛ لــذا بــه تزییــن
امــور و دگرگــون نشــان دادن اشــیاى نامطلــوب بهصــورت مطلــوب ،بــه گونـهاى کــه انســان در
برابـ�ر آن فریفتـ�ه و سسـ�ت شـ�ود ،اطـلاق گردیـ�ده اسـ�ت .منظـ�ور از تسـ�ویالت شـ�یطان در آیـ�ات
ق��رآ ن ایــن اســت کــه زشــتىها را در نظــر انســان زیبــا نشــان دهــد و آدمــى را فریــب داده
ميص ـ ِه بِــدَ مٍ َك ـ ِذبٍ قـ َ
و منحرــف س��ازد(مکارم شــیرازی ،1386 ،جَ « .)404 :1و جــا ُؤ َعلــى َق ِ
ـال
ـم أَن ْ ُف ُسـ ُ
بَـ ْ
ـك ْم أَ ْمرا»(ســوره مبارکــه یوســف ،آیــه )18؛ پســران حضــرت یعقــوب
ـول َ ْ
ـل َسـ َّ
ت ل َ ُكـ ْ
(ع) گفتنــد مــا خیلــی مواظــب یوســف بودیــم ،ولــی گــرگ او را خــورد .پیراهــن او را بــه
دروغ بــه خــون مــرغ یــا حیوانــی آغشــته کردنــد و بــرای او آوردنــد .قــرآن میگوید« :بِــدَ مٍ
َک ِذ ٍ
ب» خــون دروغین .گریــه هــم میکردنــد .حضــرت یعقــوب (ع) گفتنــد :ایــن نمیتوانــد
ـم أَن ْ ُف ُسـ ُ
ـک ْم أَ ْمراً» نفــس شــما چیــزی را بــرای شــما آرایــش
ـول َ ْ
کار گــرگ باشــد« ،ب َ ْل َسـ َّ
ت ل َ ُکـ ْ
داده و ایــن کار را زیبــا کــرده اســت تــا یوســف را بــه چــاه بیندازیــد؛ یعنــی شــیطان یــا نفــس
شــیطانی میتوانــد کار بســیار زشــتی مثــل کشــتن یــا در چاهانداختــن بــرادر یــا هــر کار زشــت
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و گنــاه دیگــری را زیبــا جلــوه دهــد .پــس تســویل بــا زینــت دادن عــادی فــرق میکنــد .زیبــا
جلــوه دادن مظاهــر مــادی و دنیــوی کار شــیطان اســت« .قـ َ
ـم
ي َ ُل َز ِّينَـ َ
ـال َر ِّب بِمــا أَ ْغ َويْتَن ـ 
ـن ل َ ُهـ ْ
فِــي الْ ْر ِ
ض َو َ ُل ْغ ِويَ َّن ُه ْــم أَ ْج َمعي ـن» :شــیطان گفــت :پــروردگارا! بــه ســبب آنكــه مــرا گمــراه
ســاختى ،مــن [هــم گناهانشــان را] در زميــن برايشــان مىآرايــم و همــه را گمــراه خواهــم
ساخت(ســوره مبارکــه حجــر ،آیــه .)39ایــن از دامهــای بــزرگ شــیطان اســت کــه چیزهایــی را
کــه در آن رضــای خــدا نیســت ،بیشــتر جلــوه میدهــد و بیــش از حــدی کــه بهطــور طبیعــی
لــذت دارد ،در ذائقــه انســان لذیــذ نشــان میدهــد ،چنانکــه آدمــی فکــر میکنــد راه حــرام،
دلچسـبتر اســت .ایــن امــر فقــط بــه مســائل مــادی (ثــروت ،شــهوت و  )...اختصــاص نــدارد،
ـم َّ
الشــيْ ُ
طان مــا
امــور علمــی ،فرهنگــی ،سیاســی و اجتماعــی را هــم شــامل میشــودَ « .و َز َّيـ َ
ـن ل َ ُهـ ُ
كانُــوا يَ ْع َم ُلونَ »(ســوره مبارکــه انعــام ،آیــه .)43
•تئوریسازی

ـن ال ْ ِکتـ ِ
ـن ال ْ ِکتـ ِ
ـوونَ أَل ْ ِس ـنَتَ ُه ْم بِال ْ ِکتـ ِ
ـاب
ـو مِـ َ
ـاب لِتَ ْح َســبُو ُه مِـ َ
ـم ل َ َفريق ـ ًا يَ ْلـ ُ
ـاب َو مــا ُهـ َ
« َو إ ِ َّن مِنْ ُهـ ْ
ــن ِعنْــ ِد َّ
ــن ِعنْــ ِد َّ
الل ِ َو يَ ُقولُــونَ َع َلــي َّ
ــم
ــو م ِ ْ
ــو م ِ ْ
الل ِ ال ْ َکــ ِذ َ
َو يَ ُقولُــونَ ُه َ
الل ِ َو مــا ُه َ
ب َو ُه ْ
يَ ْع َل ُمونَ »(ســوره مبارکــه آل عمــران ،آیــه  :)78و البتــه از آنــان (یهــود) گروهــی هســتند کــه
زبانهــای خــود را در مقــام خوانــدن کتــاب (تــورات تحریــف شــده ،ماهرانــه) میپیچاننــد تــا
شــما گمــان کنیــد کــه آن از کتــاب آســمانی اســت ،درحالیکــه از کتــاب آســمانی نیســت و
میگوینــد :آن از جانــب خداســت ،درحالیکــه از جانــب خــدا نیســت و دانســته و آگاهانــه
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بــه خداونــد دروغ میبندنــد 1.در واقــع شــیطان و کارگزارانــش آنچــه را قصــد کردهانــد،
تئوریســازی میکننــد؛ بهگونــهای در مــورد یــک مســأله زبــان پیچانــده و ســخن میگوینــد
کــه گویــی حقیقــت همیــن اســت و الغیــر .برخــی مســئوالن دولــت یازدهــم از روی کجفهمــی
و سهلاندیشــی یــا بــا بســتن دروغ یــک مطلــب بــه کتــاب خــدا و رســول (ص) و رهبــران
ـى) بــه فتــح الم و تشــديد يــا
انقــاب اســامی ،اجــازه خدشــه بــه آن کالم نمیدهنــد .كلمــه (لَـ ّ
كــه مصــدر فعــل مضــارع (يلــون) اســت بــه معنــاى تابيــدن طنــاب و وقتــى در مــورد ســر و يــا
زبــان اســتعمال شــود ،معنــاى غيرطبيعــى كــردن ســر و زبــان را مىدهــد ... .اوالً دروغ بســتن
بــه خــدا عــادت یهــود اســت و ثاني ـ ًا ايــن كذبــى كــه مرتكــب مىشــوند بهدلیــل آن نيســت
كــه امــر بــر ايشــان مشــتبه شــده ،بلكــه حقيقــت امــر را مىداننــد و عالمـ ًا عامــدا ً بــه خــدا دروغ
مىبندند(برگرفتــه از تفســیر المیــزان ،ج .)3
•تلبیس

َ
ـم تَ ْع َل ُمونَ»(ســوره مبارکــه بقــره ،آیــه .)42
« َو التَ ْلبِســوا ال ْ َحــقَّ بِالْبَا ِطــلِ َو ت َْكتُـ ُ
ـموا ال ْ َحــقَّ َو أنتُـ ْ
َ
«يــا أَ ْهـ َ
ـل ال ْ ِكتـ ِ
ـم تَ ْع َل ُمون»(ســوره مبارکــه
ـاب لِـ َ
ـم تَ ْلب ِ ُســونَ ال ْ َحــقَّ بِالْبا ِطــلِ َو ت َْكتُ ُمــونَ ال ْ َحــقَّ َو أنْتُـ ْ
آل عمــران ،آیــه  .)71كلمــه (لَبــس) كــه فعــل مضــارع (تلبســون) از آن مشــتق شــده ،بــه معنــاى
القــاى شــبهه و آرايــش باطــل بهصــورت حــق و يــا بهعكــس اســت ،مىفرمايــد« :اى اهــل
كتــاب! چــرا حــق را در صــورت باطــل جلــوه مىدهيــد؟» ايــن آيــات شــريفه ،هشــدارى اســت
بــه همــه علمــا و نخبــگان در هــر عصــر و مصــر كــه حقايــق را لبــس بــه باطــل و مشــوه یــا
 . 1ترجمه آیتاهلل مشکینی
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كتمــان نكننــد و بــا مخفىنگهداشــتن واقعيتهــا و تحريــف و توجيــه آنهــا ،راه ســتمكاران
را همــوار نســازند و عامــل ســتم و اســتبداد نشــوند .امیرمؤمنــان علــى (علیــه الســام) دربــاره
ــوا ٌء
آغــاز وقــوع فتنههــا و اختالفهــا ،مىفرمایــد« :أَیُّ َهــا الن ُ
َّــاس إِنَّ َمــا بَــدْ ُء ُو ُقــو ِع الْفِتَــنِ أَ ْه َ
ــاب َّ
ــع َو أَ ْح َ
الل ِ یَتَ َولَّــى فِی َهــا رِ َج ٌ
ــو أَ َّن الْبَا ِط َ
ــکا ٌم تُبْتَــدَ ُع یُخَ ال َ ُ
ــل
ــف فِی َهــا کِتَ ُ
تُتَّبَ ُ
ــال رِ َجــاالً َف َل ْ
ـن یُؤْخَ ـ ُ
ـص ل َ ْم یَ ُکــنِ اخْ تِـ ٌ
ـص ل َ ْم یَخْ ـ َ
ـذ
ـف َع َلــى ذِ 
ـاف َو ل َ ِکـ ْ
ـو أَ َّن ال ْ َحــقَّ خَ َلـ َ
خَ َلـ َ
ی ِح ًجــى َو لَـ ْ
ـث َفیُ ْم َز َجــا ِن َفیَ ِجیئَــا ِن َمعـ ًا َف ُهنَالِـ َ
ـن َهـ َ
ـن َهـ َ
ـذا ِ
ـذا ِ
اسـتَ ْح َو َذ َّ
ض ْغـ ٌ
ض ْغـ ٌ
الشــیْ َط ُ
ان َع َلــى
ـث َو مِـ ْ
مِـ ْ
ـک ْ
ـن اللّ ال ْ ُح ْســنَى» :اى مــردم! آغــاز وقــوع فتنههــا ،آرای
ـن َســبَ َق ْ
ـم مِـ َ
أَ ْولِیَائِــ ِه َو ن َ َجــا الَّ ِذیـ َ
ت ل َ ُهـ ْ
باطلــى اســت کــه از آن پیــروى مىکننــد و بدعتهایــى اســت کــه بــر خــاف حکــم قــرآن
گــذارده مىشــود ،و گروهــى از مــردم بــه دوســتى گروهــى دیگــر و تبعیــت آنهــا در ایــن امــور
مىپردازنــد ،اگــر باطــل بــه صــورت خالــص خودنمایــى مىکــرد ،از دیــده هیــچ صاحــب
عقلــى پنهــان نمىمانــد و هــرگاه حــق از آمیــزش بــه باطــل ،خالــص مىشــد اختالفــى رخ
نمــىداد ،ولــى بخشــى از ایــن مىگیرنــد و بخشــى از آن و ممــزوج مىکننــد ،اینجاســت کــه
شــیطان بــر دوســتان خــود چیــره مىشــود و آنهایــى کــه توفیــق الهــى یارشــان شــده ،رهایــى
مییابند»(اصــول کافــى ،ج.)54 :1
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کارهای شیطان

-1تهدید

 -2تطمیع
 -3فریب
 -4در آرزو افکندن
 -5تسویل و زینت دادن
 -6تئوریسازی
 -7تلبیس
اختالل در دستگاه محاسباتی (اغوا)
اغــوا (اختــال در دســتگاه محاســباتی) :عقــل ،فطــرت (ع ـ ّزت ،غیــرت) ،احســاس (عاطفــه)،
اراده (مــا میتوانیــم)
اغوا (اختالل)

تقوا مقابلش
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آمریکا :شیطان بزرگ
چــرا امــام راحــل(ره) فرمودنــد آمریــکا شــیطان بــزرگ اســت؟ ایــن یــک حرف بــی اســاس نبوده
بلکــه ریشــه قرآنــی دارد .از تمــام اقوامــی کــه اوصــاف و عملکردشــان در تاریــخ آمــده ،هیــچ
جامعــه و دولتــی را پیــدا نمیکنیــد کــه دروغگوتــر از آمریــکا باشــد .دنیــا را پــر کــرده از اینکــه
مــا طرفــدار حقــوق بشــر هســتیم .هــر کســی را میخواهــد زیــر یــوغ خــودش بکشــد .ارزشهای
خــودش را میخواهــد بــر همــه تحمیــل کنــد .شــما در طــول تاریــخ ببینیــد هیــچ کســانی بــه
انــدازه آمریکاییهــا حقــوق بشــر را پایمــال کردهانــد؟ یــک نمون ـهاش کاری اســت کــه دربــارة
فلســطینیها کردنــد .در کشــور خودشــان هــم وضــع بهتــر نیســت .چنــدی پیــش گروهــی در
آمریــکا تشــکیل شــد کــه بنــا داشــتند علیــه حکومــت فعالیــت کننــد .آمریکاییهــا تــاش کردنــد
کــه اینهــا را بــه اصطــاح رام کننــد ،امــا نتوانســتند .مــردم مصممــی بودنــد کــه تصمیــم گرفتــه
بودنــد بــا ظلمهــای آمریــکا مخالفــت کننــد .آمدنــد یکجــا همهشــان را ســوزاندند ،بعــد هــم
اینگونــه منعکــس کردنــد کــه اینهــا یــک فرقــه مذهبــی بودنــد و عقیدهشــان ایــن بــوده کــه بایــد
خودکشــی کننــد 1.بعــد از ســقوط رژیــم پهلــوی در ایــران ،آمریــکا بــه ترکیــه وعــده داد کــه اگر با
مــا همــکاری کنــی ،مــا تــو را امپراتــور کشــورهای اســامی میکنیــم .پایگاههــای آمریــکا از ایــران
بــه ترکیــه منتقــل شــد .نقشــی را کــه شــاه بــازی میکــرد ،دولــت ترکیــه بــه عهــده گرفــت .در
 . 1در زمان دولت همین حزب دموکرات ،در زمان ریاست جمهورى شوهر همین بانویى که حاال اظهارنظر میکند ،هشتاد و چند نفر از وابستگان
فرقه داوودى را زندهزنده در آتش سوزاندند .اینکه دیگر جاى انکار نیست .همین حضرات ،همین دموکراتها این کار را کردند .فرق ه داوودىها به
قول خودشان دیویدىها – بهدلیلى مورد غضب دولت آمریکا قرار گرفتند و به منزلى رفتند و در آنجا متحصن شدند .هر چه کردند ،بیرون نیامدند.
اینها خانه را آتش زدند و هشتاد تا مرد ،زن ،بچه تو این خانه ،زندهزنده سوختند(بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در نمازجمعه؛ .)1388/03/29
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مقابلــش بــه ترکیــه چــه دادنــد؟ آنچنــان ذلیلــش کردنــد کــه یــک چنیــن دولتــی بــا ایــن ویژگیها
و قدرتهــا بایــد دســت گدایــی بــه اســرائیل دراز کنــد .بــرای تعمیــر تانکهایــش بایــد بــرود
بــه اســرائیل دریوزگــی کنــد کــه تانکهایــش را اســرائیل تعمیــر کنــد .ایــن وعــدهای اســت کــه
آمریــکا میدهــد ایــن هــم نتیجـهاش .حــاال اگــر کســانی گــول آمریــکا را بخورنــد ،چــه کســی را
مالمــت کننــد؟ آمریــکا را مالمــت کننــد؟ مثــل ابلیــس جــواب خواهــد داد« :فالتلومونــی و لومــوا
انفســکم»؛ مــرا مالمــت مکنیــد ،خودتــان را مالمــت کنید(مصبــاح یــزدی.)97 :1387 ،

هدف دشمن استکباری :اختالل در دستگاه محاسباتی مسئوالن کشور اسالمی
ما امروز در محاســباتمان نباید دچار اشــتباه بشــویم؛ نگذارید دشــمن در دستگاه محاسباتی شــما
اثــر بگــذارد؛ نگذاریــد اغــوا کنــد؛ نگذاریــد تطمیــع او یــا تهدیــد او اثــر بگــذارد .امــروز نبــرد
جمه��وری اسـلامی با اس��تکبار -کــه بــا انقــاب آغــاز شــد و همچنــان بــا ق ـ ّوت ادامــه دارد-
هم��ان نب��رد پیغمب��ران ب�اـ طواغیــت زمـ�ان ،ب�اـ ش��یاطین انــس و جـ�ن اس��ت .م��ا دنبال آرمانهــای
بلند هسـ�تیم؛ دنبـ�ال تش��کیل جامع�� ه اس�لامی ،نظــام اســامی ،کشــور اســامی ،ا ّمــت اســامی و
تحقــق بخشــیدن بــه آرزوهــای بــزرگ پیامبــران و صدیقــان و شــهیدان [هســتیم]؛ و دســتگاههای
شــیطانی زمــان یــک جبههانــد و طبع ـ ًا بــا یکچنیــن حرکتــی مخالفنــد[ .بنابرایــن] کارشــکنی
میکننــد ،اذیــت میکننــد ،تهدیــد میکننــد؛ درعینحــال بــا همــه زرقوبرقــی کــه آن جبهــه
مقابــل دارد و جــال ظاهــری و تواناییهــای مــادیای کــه دارد ،ایــن حرکــت الهــی و حرکــت
پیامبرانــه راه خــودش را دارد ادامــه میدهــد و پیــش مــیرود ،اثــر میگــذارد ،روزبــهروز
توســعه پیــدا میکنــد ،روزبــهروز عمــق پیــدا میکنــد .آنچــه مــا امــروز در مجموعــه رفتــار
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دســتگاه اســتکبار مشــاهده میکنیــم ،همیــن اســت؛ هــدف ایجــاد اختــال در نظام محاســباتی و
دستگاه محاســباتی من و شــما اســت .در میدانهــای دیگــر ،اســتکبار نتوانســته اســت ،کاری از
1
او برنیامــده اســت.

ارتباط جنگ نرم دشمن و روش اختالل در دستگاه محاسباتی
حــاال کــه کاری در میــدان واقعــی نمیتوانــد انجــام بدهــد و دســتش از تأثیرگــذاری خالــی
اســت ،راه عــاج دشــمن چیســت؟ راه عــاج ایــن اســت کــه دســتگاه محاســب ه طــرف مقابــل
را دچــار اختــال کنــد؛ دستگاه محاســباتی من و شــما را؛ ایــن کار را هــم بــا تبلیغــات ،بــا کار
سیاســی ،بــا تماسهــای گوناگــون دنبــال میکننــد؛ میداننــد کــه جمهــوری اســامی بــرای
رســیدن بــه هدفهــای خــود دارای تــوان اســت؛ بایــد نخواهــد؛ اگــر «خواســت» ،میتوانــد؛
میخواهنــد کاری کننــد کــه نخواهــد .امــروز تــاش دنیــای اســتکبار و در رأس آنهــا آمریــکا
استــ و ای��ن همان جن��گ نرمی اســت کــه مــا از چنــد ســال قبــل از ایــن دربــاره آن بحــث
کردیــم ،حــرف زدیــم؛ دیگــران هــم گفتهانــد و نوشــتهاند و بحــث کردهانــد 2.توضیــح اینکــه
معنــای قریــب جنــگ نــرم انجــام خواســت و هــدف دشــمن بــدون اجبــار فیزیکــی و زور
اســت .چــه وقــت ایــن غایــت بــرای دشــمن میســر اســت و خیالــش از بابــت تحقــق آن راحــت
خواهدبــود؟ وقتیکــه دســتگاه محاســباتی مســئوالن کشــور هــدف مختــل شــدهباشــد .در
صــورت اختــال در دســتگاه محاســباتی ،حتــی اگــر تهدیــد و تطمیعــی هــم در کار نباشــد،
 . 1بیانات در دیدار با مسئوالن نظام.1393/04/16 ،
 . 2همان
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خواســت دشــمن انجــام میشــود .ایــن همــان معنــای غریــب و پشـتپرده جنــگ نــرم اســت.
ج دادن
مســئوالنی کــه بــاور کــرده باشــند چــارهای جــزء کنــار آمــدن با آمریــکا و یــا بهعبارت بهتــر ،بــا 
بــه آمریــکا وجــود نــدارد ،از دو حــال خــارج نیســتند؛ یــا فکرشــان تحــت تأثیــر القائــات دشــمن قرار
ـم از تحریــم یــا حملــه نظامــی) هــراس دارنــد؛ از ایـنرو
گرفتهاســت و یــا از تهدیــدات دشــمنان (اعـ ّ
توجیــه میکننــد و میگوینــد بایــد تعامــل بــرد  -بــرد داشــته باشــیم؛ البتــه از ابتــدا نیــز میگوینــد کــه
توقــع بیجــا نبایــد داشــت ،چــرا کــه معاملــه بــرد  -بــرد بــوده و آنهــا نیــز بایــد بــرد داشتهباشــند!
آنهــا معتقدنــد کــه چهــل ســال دشــمنی کردهایــم ،چــه فایــدهای داشتهاســت؟ مگــر قــدرت آنهــا
را نمیبینیــد کــه بهراحتــی نفــت  110دالر را بــه  30دالر میرســانند؟ لــذا چــارهای جــز تســلیم و
ســازش نداریــم؛ و اگــر چهــل ســال اســت احساســی برخــورد کــرده و دشــمنی کردهایــم ،اشــتباه بوده
اســت! در واقــع اصــل مطلــب همیــن اســت ،امــا اســم آن را معاملــه بــرد -بــرد گذاشــتهاند ...کوتــاه
آمــدن در برابــر دشــمن ،گاه بهخاطــر تــرس از تهاجــم و تحریــم دشــمن اســت کــه انگیــزه افــراد را
بــرای مقاومــت تحــت تأثیــر قــرار میدهــد؛  ...لــذا گاهــی ایــن تــرس در ســخنان برخــی نیــز کامـ ً
ا
1
مشــخص اســت و مثـ ً
ا میگوینــد اگــر ایــن برجــام و مذاکــرات نبــود ،امــروز جنــگ شــده بــود!
ایــن جملــه تکــراری کــه گــوش بــا آن بســیار آشناســت« ،اگــر برجــام نبــود ،جنــگ قطعــی بود»،
مصــداق امــروزی ایــن فــراز از آیــه  52ســوره مائــده اســت کــه فرمــود« :يَ ُقولُــونَ نَخْ شــى أَنْ
ـر ٌة»؛ آنهــا کــه در دل بیمــاری نفــاق داشــته و در دوســتی دشــمن شــتاب میورزنــد
تُصيبَنــا دائِـ َ
میگوینــد میترســیم حادثــه بــدی بــه مــا برســد.
 . 1عالمه مصباح یزدی در دیدار با جمعی از اعضای منتخب بیستمین دوره طرح والیت

61

 آقــای مجیــد انصــاری ،معــاون پارلمانــی رئیسجمهــور در مراســم تجلیــل از معلمــان نمونــهشهرســتان اسالمشــهر و چهاردانگــه از دســتاورد جدیــد برجــام رونمایی کــرد! وی در آن مراســم
گفــت :در دیــدار آقــای روحانــی بــا رئیسجمهــوری فرانســه ،ایشــان بــه آقــای دکتــر روحانــی
گفتنــد تصمیــم مــا بــرای حملــه بــه ایــران قطعــی بــود ،ولــی بــرای زمــان آن تردیــد داشــتیم و
1
انتخابــات ریاســت جمهــوری و توافــق هســتهای ســایه جنــگ را از ســر ایــران برداشــت.
 آقــای روحانــی نیــز در یــک ســالگی امضــای برجــام و در جلســه هیــأت دولــت میگویــدکــه اگــر عملکــرد او و تیــم مذاکرهکننــدهاش نبــود و برجــام بــه بــار نمیآمــد ،بــه ایــران
حملــه نظامــی میشــد! یعنــی برجــام کــه قــرار بــود باعــث لغــو تحریمهــا و بهبــود وضعیــت
اقتصــادی و معیشــتی جامعــه شــود؛ اگــر هــم تــا حــاال نشــده حداقــل ســایه جنــگ را کــه از
2
ســر کشــور دور کــرده اســت.
دکتــر والیتــی ،رئیــس مرکــز تحقیقــات مجمع تشــخیص مصلحــت نظــام ،در برنامــه تلوزیونی«متــن ،حاشــیه» کــه از شــبکه ســوم ســیما یکشــنبه  16آبــان 1395پخــش شــد ،گفــت :بایــد
مذاکــره بــه همــان صورتــی کــه رهبــری ترســیم کردنــد انجــام میشــد؛ زیــرا نظــام طرفــدار
مذاکــره بــود ،چــه در دولــت قبلــی و چــه در ایــن دولــت ،و اگــر ایــن مذاکــرات انجام نمیشــد،
گزینــه دیگــر جنــگ بــود.

1 .http://dolat.ir
2 .http://alef.ir
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 حجتاالســام علــی یونســی ،دســتیار ویــژه رئیسجمهــور در امــور اقــوام و اقلیتهــایدینــی و مذهبــی در مصاحبــه مــورخ  1395/06/06بــا خبرگــزاری فــارس گفــت :دولــت اولویت
اصلـیاش حــل مســأله و خصومــت هســتهای و برقــراری برجام بــود و البتــه در جای خــود ،کار
بســیار بزرگــی از جهــات گوناگــون اقتصــادی ،فرهنگــی و نظامــی و امنیتــی بــود .مهمتریــن اثــر
برجــام دفــع خطــرات احتمالــی جنــگ بــود کــه ســایه شــوم جنــگ را از ســر کشــور برداشــت،
چــرا کــه تندروهــای آمریکایــی کــه زیــر نفــوذ اســرائیل عمــل میکننــد و رقبــای منطقـهای مــا
ی بهدنبــال ایــن بودنــد کــه بــه بهانــه مســأله هســتهای ،شــرایط را آنقــدر بــرای مــا
ماننــد ســعود 
1
تنــگ و پرهزینــه کننــد تــا بهانـهای بــرای حملــه بــه ایــران فراهــم شــود.
 دکتــر ظریــف ،وزیــر امــور خارجــه و مســئول اصلــی مذاکــرات هســتهای در دولــت یازدهــمهــم در پاســخ بــه ســؤال دانشــجویی در دانشــگاه تهــران گفــت« :غربیهــا از چهــار تــا تانــک
و موشــک مــا نمیترســند .آیــا شــما فکــر کردیــد امریــکا کــه بــا یــک بمبــش میتوانــد تمــام
سیســتم دفاعــی مــا را از کار بینــدازد ،از سیســتم دفاعــی مــا میترســد؟ آیــا واقعــ ًا بهخاطــر
قــدرت نظامــی ماســت کــه امریــکا جلــو نمیآیــد؟» 2.چنیــن کالمــی یعنــی تحــت تأثیــر
قــدرت ســختونرم دشــمن قرارگرفتــن و فراموشــی قــدرت معنــوی ایــران اســامی .دکتــر
س نیوز نیــز گفتنــد« :مــردم ایــران نامــزدی را در انتخابــات
ظریــف در مصاحبــه بــا پــی.بــی.ا 
ریاس ـتجمهوری انتخــاب کردنــد کــه بــه احتــرام و تعامــل اعتقــاد داشــته و دارد .ایــن علــت
حضــور مــا در پــای میــز مذاکــره اســت .پیشــنهاداتی کــه مــا ارائــه کردهایــم و امکانــات و
1 .http://www.farsnews.com
2 .http://www.rajanews.com
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گزینههایــی کــه ارائــه کردهایــم ،دقیقــا همــان گزینههایــی هســتند کــه هشــت یــا ده ســال
قبــل بــه جامعــه جهانــی ارائــه کردیــم ،امــا جامعــه جهانــی نتوانســت اهمیت ایــن پیشــنهادات را
درک کنــد .بعــد جامعــه جهانــی بــه علــت از دســت رفتــن ایــن فرصــت متأســف شــد .اکنــون
آنهــا فرصــت دیگــری در اختیــار دارنــد» 1.کالم دکتــر ظریــف مبنــی بــر اینکــه جامعــه جهانــی
فرصــت گذشــته ده ســال پیــش را از دســت داده بهگونــهای کــه موجــب تأســفش شــده و
فرصــت کنونــی را دریابــد ،اگــر بهعنــوان یــک تاکتیــک بــرای فریــب دشــمن بــر زبــان آورده
شــود تــا حــدودی قابــل پذیــرش اســت ،امــا اگــر حاکــی از نوعــی عالقــه و اعتمــاد بــه غــرب
باشــد ،بــوی دلدادگــی و وابســتگی فکــری میدهــد و اقنــاع درونــی بــه اینکــه آمریــکا و غــرب
پیشــرفته باالخــره کدخــدای جهاننــد و بــرای پیشــرفت کشــور حتم ـ ًا بایــد بــا آنهــا تعامــل
و ســازش داشــت .پــس ابتــدا وابســتگی فکــری و درونــی و اختــال در دســتگاه محاســباتی
صــورت میگیــرد کــه نمــود بیرونـیاش انجــام اعمــال و بیــان گفتــارِ منافــی اســتقالل و عــزت
اســت ،بعــد دشــمن بــرای ضربــه و نفــوذ امیــدوار شــده و اقــدام میکنــد.
مرحــوم حضــرت آیـتاهلل العظمــی بهجــت میفرمــود :کفــار و اســتعمارگران در دروغ گفتــن و
فریــب دادن ماهرنــد و مــا در فریــب خــوردن .فــرض کنیــد تطمیــع و تهدیــد در مــا اثــر نکــرد،
فریــب خــوردن چطــور؟ بــه خــدا پنــاه میبریــم! مــا کــه معصــوم نیســتیم ،مگــر از طــرف خــدا
الهــام و هدایــت شــویم .خــدا میدانــد کفــار چــه زحمتهایــی میکشــند تــا دروغ و افتــرا
بهجــای راســت و درســت در رســانهها تحویــل دهنــد و هــر روز بــا وســایلی و نقشــههایی
1 .http://fararu.com
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علیــه مســلمانان بــه میــدان میآینــد ،غافــان ،آگاه نشــوند .مــا هــم اول بــاور نمیکردیــم ،ولــی
بعــد دیدیــم آســان اســت .دولــت انگلیــس شــخصی را اجیــر کــرده بــود تــا در بــازار کرمانشــاه
بــه انگلیــس فحــش و ناســزا بدهــد ،تــا بدینوســیله دشــمنهای انگلیــس را بشناســد و از
کارهــای آنهــا مطلــع گــردد و اســرار دشــمنان خــود را کشــف کنــد .آری ،کفــار تــا بــه ایــن
درجــه بــرای کار خــود فکــر میکنند(رخشــاد.)132 :1385 ،
(مدظ ّلهالعالــی) در خصــوص مــردود بــودن توافــق
بــا توجــه بــه بيانــات صريــح امــامخامنـهای ّ
مبتنــي بــر تعليــق تحريــم بــه جــای لغــو و تأکيــد ،ايشــان بــر تناظــر اقدامــات طرفيــن (اگــر تعليق
کننــد ،مــا هــم تعليــق ميکنيــم) ،ســؤال ایــن اســت چــرا تیــم مذاکرهکننــده ایــن امــر را پذیرفــت؟
اجبــار ،ســازش یــا فریــب کــدام اتفــاق افتــاده اســت؟ گرچــه تيــم مذاکرهکننــده ايــران رفــع
تحريمهــا در لــوزان و برجــام را بهصــورت «لغــو» تفســير کــرد ،امــا واقعيــت ايــن عوامفريبــي
در بيانــات بيپــرده «کريسبکمايــر» متخصــص تحري ـ م و نماينــده وزارت خارجــه آمريــکا در
مذاکــرات هســتهاي در انديشــکده  CSISبيان شــد« :فــاز اول کاهــش تحريمهــا کــه مــا بــه آن
«روز اجــرا» میگوییــم ،زمانــی اســت کــه ایــران همــه تعهــدات خــود را انجــام داده باشــد .در روز
اجــرا گامهایــی بــرای تعلیــق تحریمهــا برخواهیــم داشــت .گرچه در متــن توافــق نوشــته شــده
«توقــف اجــرا» ،امــا ایــن فقــط عبارتــی جايگزيــن بــرای همــان مفهــوم تعلیــق اســت .آنچــه که ما
واقعـ ًا انجــام خواهیــم داد ،ایــن اســت کــه بــا اســتفاده از اختیــارات تعریــف شــده توســط کنگــره
بــرای رئیسجمهــور تحریمهــا تعلیــق میشــود .فاز دوم کــه در واقــع بایــد لغــو تحریمهــا
صــورت گیــرد ۸ ،ســال بعــد اســت .در آن زمــان اســت کــه نیــاز بــه اقــدام کنگــره بــرای لغــو
تحریمهــای کنگــره وجــود دارد .از آنجــا کــه اختیــار لغــو کنگــره ،دســت کنگــره اســت و مــا این
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را میدانیم ،مــا متعهــد بــه لغــو تحريــم نشــدیم و صرف ـ ًا تعهــد دادیــم کــه دنبــال لغــو از مســیر
قانونــی باشــیم .بــه ايــن ترتيــب دســت کنگــره بــاز اســت و آنهــا نظــر خــود را دارنــد کــه بتوانند
لغــو کننــد و یــا نکننــد (خــاف توافــق نیســت) .رفع تحریمهــا در شــورای امنیــت و اروپــا نیــز
مثــل آمریکاســت (در دو مرحلــه تعلیــق میشود) .بخشــی از تحریمهــای اروپــا در فــاز اول (روز
اجــرا) تعلیــق میشــود و بخشــی نیــز باقــی میمانــد .در روز اجــرا شــورای امنیــت قطعنامههــای
قبلــی خــود را لغــو میکند ،امــا تحریمهــای مهمــی را کــه مدنظــر مــا بــود ،نگهمــیدارد کــه
شــامل تحریمهــای موشــکی ،تســلیحاتی و اقــام هســتهای و دومنظــوره اســت .روز اجــرا یــک
زمــان مشــروط اســت؛ مشــروط بــه انجــام تعهــدات ایــران .تــوپ در زمیــن ایــران اســت .بــرآورد
مــا ایــن اســت کــه بیــن  ۶تــا  ۱۲مــاه زمــان میبــرد تــا ایــران تعهــدات خــود شــامل کاهــش
 ۹۸درصــدی ذخائــر ،برچیــدن دوســوم ســانتریفیوژها و اجــرای پروتــکل الحاقــی و اجــازه بــه
دسترســی بــه ابعــاد نظامــی هســتهای را فراهــم آورد .اگــر ايــن امتيــازات بــزرگ را داد ،آن وقــت
1
امتيــاز بــزرگ کاهــش تحريمهــا را خواهيــم داد».
رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی ،علیاکبــر صالحــی کــه صبــح یکشــنبه  19مهرمــاه  1394در مجلس
شــورای اســامی در دفــاع از برجــام جمالتــی را بــر زبــان رانــد کــه بــه نظــر میرســد ایشــان
در رؤیــای تحقــق وعدههــای برجــام چنــان غــرق شــده کــه بــا ذکــر قســم جاللــه مدعــی اســت
برجــام و تعهــدات آن توقــف و تعللــی در برنامــه هســتهای ایــران بهوجــود نمـیآورد! «اینجــا دارم
شــهادت میدهــم ،وقتتــان را بیشــتر از ایــن نمیگیــرم ،وهلل ،وهلل ،وهلل (بــا اجــرای برجــام) در
1 .http://csis.org
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مســائل هســتهای نــه بــا کنــدی روبـهرو خواهیــم شــد ،نــه بــا توقــف ،تحقیقاتمــان ســر جایــش
خواهــد بــود ،غنیســازیمان خواهــد بود ،غنیســازی را اجــرا خواهیــم کــرد» .ســخنان صالحــی
دربــاره کندنشــدن فعالیتهــای هســتهای جمهــوری اســامی ایــران پــس از اجــرای برجــام و
همچنیــن ســر جــا مانــدن تحقیقــات هســتهای و کندنشــدن غنیســازی ،در حالــی بیــان میشــود
کــه توجــه بــه متــن برجــام نشــان میدهــد واقعیــت کام ـ ً
ا چیــز دیگــری اســت و بــر اســاس
1
متــن برجــام محدودیتهــای جــدی در حــوزه تحقیــق و توســعه و غنیســازی وجــود دارد.
وقتــی برنامــه هســتهای ایــران نــه بــا کنــدی مواجــه میشــود و نــه بــا توقــف ،پــس توافــق بر ســر
چــه چیــزی انجــام شــده و آمریکاییهــا از چــه خوشــحالاند؟! درســت ایــن اســت کــه نهتنهــا
شــتاب رشــد برنامــه هســتهای ایــران گرفتــه شــده ،بلکــه برنامــه هســتهای ایــران حداقــل بــه 6
ســال پیــش خواهــد رفــت .کاهــش شــدید تعــداد ســانتریفیوژها از  19هــزار بــه  5هــزار ،کاهــش
کیفیــت ســانتریفیوژها از ســانتریفیوژهای نســل هشــتم بــه ســانتریفیوژهای نســل اول کــه ســبب
کاهــش و کنــدی ســرعت غنیســازی میشــود ،کاهــش ذخایــر اورانیــوم از  8هزارکیلوگــرم بــه
 300کیلوگــرم ،کاهــش ســطح غنیســازی از 20بــه  3/5درصــد ،تبدیــل ماهیــت رآکتــور اراک
و جلوگیــری از تکمیــل و راهانــدازی آن ،بازرس ـیهای بیســابقه و بــه قــول یوکیــا آمانــو یــک
رژیــم ویــژه بازرســی از ایــران کــه تاکنــون در هیــچ کشــوری صــورت نگرفتــه و دهها تعهــد دیگر
باعــث شــده مقامــات آمریکایــی صراحتـ ًا اعــام کننــد برجــام دســتاوردهایی بــرای آمریــکا داشــته
2
کــه آنهــا در صــورت آغــاز یــک جنــگ علیــه ایــران نیــز بــه ایــن دســتاوردها نمیرســیدند!
1 .http://www.rajanews.com
2 .http://www.snn.ir
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اواخــر اردیبهشــت ســال  94خبــری در رســانهها منتشــر شــد مبنــی بــر اینکــه کشــتی حامــل
کمکهــای بشردوســتانه ایــران بــرای مــردم مظلــوم یمــن طــی تمــاس وزیــر خارجــه آمریــکا
بــا آقــای ظریــف مقصــد خــود را عــوض کردهاســت :بــا وجــود تأکیــد مقامــات ارشــد ایــران در
خصــوص حرکــت کشــتی نجــات بــه ســمت یمــن و عــدم اجــازه ایــران بــرای بازرســی از آن،
روز گذشــته اعــام شــد کشــتی حامــل کمکهــای ایــران بــرای بازرســی توســط ســازمان ملــل
بــه ســمت جیبوتــی تغییــر مســیر داده اســت .شــنیده شــده طــی روز گذشــته کــری ،وزیــر امــور
خارجــه امریــکا چندیــن بــار بــا محمدجــواد ظریــف ،وزیــر خارجــه بــرای تغییــر مســیر کشــتی
نجــات ایــران بــه جیبوتــی تمــاس تلفنــی گرفتــه اســت.
از جزئیــات ایــن ارتبــاط تلفنــی خبــری منتشــر نشــده و معلــوم نیســت آیــا آمریــکا ،ایــران را تحت
فشــار قــرار داده اســت یــا خیــر 1.تنهــا بــه فاصلــه دو مــاه بعــد ،در جلســه ســؤالوجواب كــري در
شــوراي روابــط خارجــي امريــكا مســأله روشــن شــد؛ «چنــد مــاه پيــش كــه يــك محموله از ســوي
ايــران راهــي يمــن بــود ،خيلــي زود بــا همتــاي خــود تمــاس گرفتــم و گفتــم كــه ايــن امــر ميتواند
باعــث يــك رويارويــي جــدي شــود و مــا آن را تحمــل نميكنيــم .وي نيــز در مدتزمانــي بســيار
كوتــاه بــا مــن تمــاس گرفــت و گفــت قــرار نيســت ايــن محمولــه بــه زميــن برســد يــا از آبهــاي
بينالمللــي خــارج شــود و بعــد راهــي كشــور خودشــان شــود» 2.دیپلماســی ضعیف و منفعــل دولت
یازدهــم نـ ه تنهــا در یــاری مــردم مظلــوم یمــن اقدامــی علیــه دولــت ســعودی و آمریــکا انجام نــداد،
بلکــه از رســیدن کشــتی کمکهــای بشردوســتانه ســایر نهادهــای کشــور بــه یمــن جلوگیــری کــرد.
1 .http://www.afkarnews.ir
2 .http://www.rajanews.com
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زشــتی و قباحــت پذیرفتــن دســتور و نهــی جــان کــری از ســوی ظریــف بــا چــه تحلیلی قابــل بیان
اســت ،جــزء اینکــه شــیطان ایــن عمــل غیردینــی و غیرانســانی را در نظــر او زیبــا ساختهاســت.
بیشــک بهانــه و توجیهــش هــم تــاش بــرای حفــظ منافــع ملــی و اوهامــی چــون در خطــر بــودن
ملــت ایــران از ســوی آمریــکا یــا ممانعــت از رفــع تحریمهــا و تأخیــر در توســعه کشــور اســت.

تئوریسازی
برخــی از مســئوالن و نخبــگان سیاســی در دولــت یازدهــم دو داســتان صــدر اســام را بــه گونهای
کنــار هــم قــرار میدهنــد کــه تلقیــن کننــد کــه ایــن بیــان و نتیجهگیــری عیــن معــارف اســامی
اســت .همیــن کار در مــورد کالم امــام راحــل و رهبــر انقــاب انجام میشــود .ایــن کار الگوبرداری
از روش تئوریســازی شــیطانی اســت و لــو اینکــه خــود فــرد متوجــه نباشــد (جــوری زبانبــازی
میکننــد کــه حقایــق ک ً
ال چیــز دیگــری دیــده شــوند و جالــب اینکــه بــرای قبــول شــدن از ســوی
مــردم آن را بــه خــدا و کتــاب آســمانی ،رســول الهــی و رهبــران جامعــه میبندنــد) ایــن کار را
شــیطان القــا میکنــد و در دامــن نخبــگان میریــزد تــا بــا آن مــردم را فریــب دهنــد .پیچــش زبــان
1
و تــکان ســر ،در آن زمــان ســاده بــوده ،ولــی امــروزه مــدرن شــده اســت.
 امــام خامنـهای (دام ظ ّلهالعالــی) فرمودنــد :کســانی کــه بــرای تئوریــزه کــردن ســازش ،تســلیم2
و اطاعــت مقابــل زورگویــان ،نظــام را بــه جنگطلبــی متهــم میکننــد ،خیانــت میکننــد.
 . 1برگرفته از جلسه تفسیر قرآن استاد قاسمیان29 ،بهمن.94
 . 2دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسالمی.1393/03/04 ،
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س دولــت یازدهــم در مــورخ  19بهمــن  94در مراســم تجلیــل از
 حســن روحانــی ،رئیــ دسـتاندرکاران برجــام چنیــن گفــت« :میگوینــد بــا برجــام دولــت بــرای ملــت رفــاه بیــاورد،
مگــر مــا برجــام را آوردهایــم؟ مــا خــادم مــردم هســتیم ،برجــام را خــدا آورد  ...پیــروزی ملــت
1
اراده حــق بــوده و همــان خــدا هــم بــرای ملــت ســربلندی بیشــتر و رفــاه بیشــتر خواهــد آورد».
برجــام را موهبتــی الهــی بیــان میکننــد کــه کســی بــه نقــاط ضعــف و رخنههایــش اصـ ً
ا فکــر
نکنــد؛ گویــی مخالفــان برجــام بــا الطــاف الهــی نســبت بــه ملــت و کشــور مشــکل دارنــد.
 تئــوری ســازی میشــود کــه کســی دیگــر در  13آبــان هــم مــرگ بــر امریــکا نگویــد.مســأله از آنجــا آغــاز شــد کــه در کتــاب خاطــرات آقــای هاشــمی بــا نقــل چنــد اظهارنظــر
از رهبــر کبیــر انقــاب ایــن موضــوع کــه امــام (ره) موافــق حــذف شــعار مــرگ بــر آمریــکا
بودنــد ،مطــرح میشــود .بنابــر گــزارش خبرگــزاری فــارس ،بــا نگاهــی بــه خاطــرات هاشــمی
مشــخص شــد کــه وی در بخشهایــی از خاطــرات خــود موضــوع حــذف شــعار مــرگ بــر
آمریــکا و بررس ـیهای صورتگرفتــه در اینبــاره را مطــرح و البتــه تصریــح میکنــد کــه امــام
(ره) نیــز بــا ایــن تصمیــم موافــق ،ولــی منتظــر فرصــت مناســب بودنــد .پــس از انتشــار ایــن
اظهارنظــر کــه بــا توجــه بــه شــرایط پیــش روی کشــور و ذوقزدگــی برخــی رســانهها پــس از
مذاکــره تلفنــی رؤســای جمهــور ایــران و آمریــکا ،واکنشهــای فراوانــی را بــه همــراه داشــت،
هاشــمی بــا یــادآوری حــذف شــعار «مرگبرآمریــکا» و بــا تأکیــد بــر اینکــه مطلــب نقــل شــده
از امــام (ره) دربــاره حــذف شــعار مــرگ بــر آمریــکا صحیــح اســت ،گفــت« :تمــام مطلــب
1 .https://www.tasnimnews.com.19/11/1394/
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همــان بــود کــه نوشــته بــودم .االن هــم دقیقـ ًا یــادم نیســت کــه چــه نوشــتم .بههرحــال موافــق
نبودیــم کــه در مجامــع عمومــی مــرگ کســی را شــعار دهیــم؛ مثـ ً
ا در اجتماعــات مــا «مــرگ
بــر بنیصــدر» شــعار داغ مــردم بــود کــه در نمازجمعــه خواهــش کــردم کــه نگوینــد« .مــرگ
بــر بــازرگان» بــود کــه خواهــش کــردم نگوینــد« .مــرگ بــر شــوروی» بــود کــه گفتــم االن بــا
شــوروی مشــکل آنچنانــی نداریــم .دربــاره آمریــکا هــم گفتــه بــودم .مــن ذات ـ ًا بــا حرفهــای
تنــد و فحاشــیها مخالفــم و آنهــا را مفیــد نمیدانــم» .البتــه هاشــمی بــرای اینکــه محکــم
بــودن مطالــب مطرحشــده خــود در کتابــش را اثبــات کنــد ،بهصورتــی هدفــدار در پاســخ
بــه ایــن ســؤال کــه آیــا کتابهــای شــما هــم ممیــزی میشــود یــا خیــر؟ پاســخ میدهــد:
«بــه ســه جــا میدهیــم؛ یکــی بــه وزارت ارشــاد میدهیــم .البتــه آنهــا بایــد بگوینــد موافقیــم
یــا مخالــف کــه میگوینــد موافقیــم و چیــز دیگــری نمیگوینــد و دخالــت نمیکننــد .یکــی
هــم بــه مؤسســه تنظیمونشــر آثــار امــام خمینــی (ره) میدهیــم تــا اشــاراتی یــا بیاناتــی کــه از
امــام (ره) آمــده بــا مســتندات تطبیــق داده شــود .یــک نســخه را هــم قبــل از چــاپ بــه رهبــری
میدهــم .هدفــم ایــن اســت کــه بهدلیــل آنکــه ایشــان در همــه کارهــا بــا مــن شــریک بودنــد
تــا اگــر در مــوردی اشــتباه کــردم یــا توضیحــات اضافــی الزم اســت بــه مــن بگوینــد».
امــام(ره) در پاســخ بــه هاشــمی چــه میگوینــد؟ امــا در ایــن میــان شــاید روش ـنترین موضــع
دربــاره شــعار «مــرگ بــر آمریــکا» از ســوی شــخص امــام (ره) گرفتــه شــده باشــد؛ اظهارنظرهایــی
کــه در ســالهای پایانــی عمــر بــا برکــت ایشــان نقــل شــده مشــخص میکنــد رهبــر کبیــر
انقــاب اســامی چــه نظــری دربــاره آمریــکا و شــعار علیــه آن داشــتهاند .امــام خمینــی (ره) در
پیامــی بــه مناســبت ســالگرد کشــتار خونیــن مکــه و قبــول قطعنامــه در  29تیــر  1367بــا اشــاره به
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ادعاهــای آلســعود بــرای توجیــه کشــتار حجگــزاران ،در اظهارنظــری که نشــان از برنامــه راهبردی
جمهــوری اســامی بــرای برداشــتن نقــاب از چهــره ننگیــن آمریــکا اســت ،تصریــح میکننــد :از
خــدا میخواهیــم کــه ایــن قــدرت را بــه مــا ارزانــی دارد کــه نــه تنهــا از کعبــۀ مســلمین ،کــه از
1
کلیســاهای جهــان نیــز ناقــوس مــرگ بــر امریــکا و شــوروی را بــه صــدا درآوریــم.
 مســئوالن اصلــی در مذاکــرات و دیپلماســی هســتهای (روحانــی ،ظریــف و عراقچــی)بهگون ـهای ســخن میگوینــد کــه برجــام را بــه رهبــری نســبت دهنــد تــا اگــر خطایــی شــده
باشــد ،ایشــان را هــم در خطــای خــود شــریک کننــد .در مراســم روز دانشــجوی ســالجاری،
رئیــس دولــت یازدهــم تأکیــد کــرد تیــم مذاکرهکننــده هرآنچــه را کــه مدنظــر رهبــری بــوده،
در مذاکــرات دنبــال کــرده اســت« .مــا هیــچ قدمــی در مســأله برجــام برنداشــتیم ،مگــر آنکــه
بــا مقــام معظــم مشــورت کــرده باشــیم ،بــا ایشــان بارهــا جلســه گذاشــتیم ،نامههــای مکتــوب
ایشــان و دســتوراتی کــه مــن بــر روی آنهــا خطــاب بــه تیــم مذاکرهکننــده نوشــتم ،وجــود دارد.
نام ـهای نبــوده کــه ایشــان بنویســند و مــن دســتور قاطــع ندهــم .ممکــن اســت  %100مــورد
نظــر مــا اجــرا نشــده باشــد و جایــی کــم و کســر آوردیــم ،ولــی مبنــا ایــن بــوده کــه دســتورات
2
ایشــان اجــرا شــود».
 حجهاالســام حمیدرســایی ،نماینــده ســابق مجلــس در اینبــاره نوشــت :درســت اســتکــه روحانــی میگویــد در طــول مذاکــرات هســتهای تمــام مراحــل را بــا مقاممعظمرهبــری
1 .http://www.farsnews.com
2 .http://www.saat24.com
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هماهنــگ کــرده و تمــام مکاتباتــش موجــود اســت ،امــا او رویکــرد و نــگاه خــودش در برجــام
را پیگیــری کــرده و انجــام داده و مهمتریــن ســندش نامــه مقــام معظــم رهبــری اســت کــه
برجــام ایــران و امریــکا را تفکیــک کردنــد و در حــال حاضــر آقــای روحانــی از برجــام امریــکا
حمایــت میکنــد .در حــال حاضــر بــا دو برجــام در کشــور مواجهایــم :برجــام امریــکا و برجــام
جمهــوری اســامی .برجــام امریــکا همــان چیــزی اســت کــه امــروز در حــال انجــام اســت و
برجــام ایــران نامــه رهبــری مشــروط بــه فرمــان  ۲۷مهــر  ۹۴رهبــری اســت کــه تــا کنــون اجــرا
1
نشــده اســت.
 دکتــر علــی باقــری ،عضــو ســابق تیــم مذاکرهکننــده هســتهای ،در مراســم روز دانشــجو1395در دانشــگاه فردوســی مشــهد در پاســخ بــه ایــن ادعــا کــه برجــام بــا هماهنگــی رهبــر
انقــاب اســامی نهایــی شــده اســت ،گفــت :برجــام محصــول رویکــردی اســت کــه «عاشــورا»
را نمــاد «مذاکــره» میدانــد ،امــا تفکــری کــه «عاشــورا» را مظهــر «مبــارزه» میدانــد ،از چنیــن
اتهامــی مبــرا اســت.
 رئیسجمهــور در همایــش هفتــه قــوه قضاییــه ســال  1394بــا اشــاره بــه ســیره برخــوردامیرمؤمنــان (ع) بــا مخالفــان گفــت« :قبــل و پــس از انقــاب همــواره یکــی از فخرهــای مــا پیروی
از شــیوه حکومتــی موالیمــان ،امیرمؤمنــان (ع) بــود کــه چگونــه بــا مخالفیــن رفتــار کــرد و چگونه
آنهــا کــه تــا دســت بــه شمشــیر نبردنــد ،از آزادیهــای متنوعــی در جامعــه موالیمــان امیرمؤمنــان
(ع) برخــوردار بودنــد .رفتــار امیرالمؤمنیــن (ع) بــا مخالفیــن و بــا خــوارج کــه تندتریــن زبانهــا
1 .http://www.mashreghnews.ir

73

را داشــتند و بدتریــن شــیوهها را عمــل میکردنــد ،زبــان نرمــی بــود و بایــد ببینیــم کــه مــوالی
مــا چگونــه عمــل میکــرد .آیــا میتوانیــم از ســیره پیامبــر عظیمالشــأن اســام و امیرالمؤمنیــن و
روایاتمــان بــه خوبــی ایــن تفکیــک را انجــام دهیــم تــا در فعالیــت اقتصــادی ،اجتماعی و سیاســی
1
و فرهنگــی ،مــردم آینــدهای بــس روشــن را پیــش چشــم خــود ببیننــد».
هــر چنــد ایــن اظهــارات و تأســی به شــیوه بــزرگان دینــی در برخورد بــا مخالفــان بارهــا و بارها
از ســوی موافقــان رفــع حصــر ســران فتنــه مطــرح گشــته و هــر بــار نیــز بــا پاسـخهای مســتدل
تاریخــی روب ـهرو گشــته ،امــا ایــن بــار نیــز آقــای حســن روحانــی بــا ادبیاتــی کنایهآمیــز در
همایــش هفتــه قــوه قضاییــه ســخن از نرمخویــی بــا مخالفــان برانــداز نظــام بــه زبــان مـیآورد.
آقــای روحانــی بدانــد ،آنچــه کــه از رأفــت مــوالی متقیــن در جریانهــای متعــدد تاریخــی نــام
بــرده میشــود ،در حــق کســانی بــوده اســت کــه بــا هدایــت ســران منحرفیــن اغفــال شــده و
آلــت دســت قــرار گرفتــه و فریــب خوردهانــد ،نــه در حــق آنانــی کــه خــود عامــل ،محــرک و
هدایتکننــده توطئههــا و خباثتهــا در حــق حکومــت اســامی بودهانــد و رهبــری برانــدازی
را بــر عهــده داشــتند.
اســتاد رجبــی دوانــی ،یکــی از کارشناســان مبــرز مســائل تاریخــی اســت کــه بــه ایــن تحریفها
همــواره واکنــش نشــان میدهــد :حکــم جرائــم عایشــه اعــدام بــود ،امــا امــام علــی (ع) بــه
حرمــت همســری پیامبــر (ص) و مصلحتــی باالتــر ،او را محاکمــه نکــرد ،بلکــه در حصــر قــرار
داد .امــام علــی (ع) بــه عایشــه گفــت بایــد بــه مدینــه بازگــردد و در خانـهای کــه پیامبــر (ص)
1 .https://www.tasnimnews.com/.07/04/1394
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تعییــن کــرده اســت تــا دم مــرگ در آن باشــد؛ ایــن یعنــی حصــر .حضــرت (ع)  ۴۰خانــم اهــل
بصــره را دســتور داد کــه لبــاس مردانــه بپوشــند و صورتهــای خــود را بپوشــانند و او را از
بصــره بــه مدینــه ببرنــد و حــق ندارنــد از آن شــهر بیــرون بیایــد و همانجــا بایــد بماننــد و
الحــق تــا آخــر خالفــت امیرالمؤمنیــن (ع) مــا دیگــر تحرکــی از عایشــه بــر ضــد امیرالمؤمنیــن
(ع) نمیبینیــم .کســی کــه فتنهانگیــزی میکنــد و ایــن فتنــه را تــا مرحلــه برانــدازی میکشــاند،
حکــم او ســرکوبی و قتــل اســت ،مگــر رهبــر جامعــه اســامی مصلحتــی ببینــد و بهخاطــر آن
مصلحــت حکــم الهــی را بــر او جــاری نکنــد .شــاید برخــی سیاســیون تحــت فشــار باشــند و
بــه برخــی امیدواریهایــی را در مــورد ســران فتنــه بدهنــد ،امــا مــن خواهــش میکنــم از ســیره
1
اهــل بیــت خــرج نکننــد.
آقــای روحانــی بســیار قاطعانــه در فواصــل مختلــف پیــش از امضــای برجــام و پــس از آن،
بــا بیانهــای متفــاوت چنــان ســخن از رفــع تحریمهــا بــر زبــان راندنــد کــه بســیاری از
مــردم بــاور کننــد و مذاکــرات را تالشــی بــرای رفــع تحریمهــای ظالمانــه و نــه اثبــات حقــوق
هســتهای ایــران معرفــی کردنــد« :مــا هیــچ توافقــی را امضــا نخواهیــم کــرد مگــر آنکــه در اولیــن
روز اجــرای توافــق ،تمامــی تحریمهــای اقتصــادی همــان روز لغــو شــود»« 2.اصـ ً
ا اگــر آنهــا
بگوینــد حــق ایــران را بــه رســمیت میشناســیم ،توهیــن بــه ماســت .تمــام ایــن مذاکــرات هــم
بــرای ایــن اســت کــه تمــام ایــن موانعــی کــه بــه ناحــق پیــش پــای ایــن ملــت گذاشــته شــده و

 . 2سخنان رئیسجمهوری در مراسم روز ملی فناوری هستهایایران 20 ،فروردین www.entekhab.ir :1394

1 .http://www.jahannews.com
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تحریمهــای ظالمانــه و بــه ناحقــی کــه انجــام گرفتــه ،لغــو شــود»« 1.فرزنــدان انقالبــی جنابعالــی
تحــت هدایتهــای جنابعالــی کار بزرگــی را در ایــن مذاکــرات انجــام دادنــد و هیچــگاه در
مذاکــرات منفعــل نبودنــد و همــواره مؤثــر و مســتقل در مذاکــرات حضــور پیــدا کردنــد و در
مذاکــرات در برابــر شــش قــدرت دیگــر پاســخ گفتــه و حــرف زدنــد و از منافــع ملــی دفــاع
کــرده و بهخوبــی تفهیــم کردنــد کــه مــا بــه هیــچ عنــوان اجــازه تضعیــف قــدرت نظامــی خــود
را نمیدهیــم و عــزت ملــی را حفــظ کردنــد و تــا زمانیکــه یــک چیــز بزرگــی را از طــرف
2
نگرفتنــد ،چیــزی را ندادنــد و ایــن در تمــام مذاکــرات مشــهود اســت».
 آقــای روحانــی ،رئیــس دولــت یازدهــم در دهمیــن دوره جایــزه ملــی محیــط زیســت گفــت:«مــا وقتــی میگوییــم بایــد تحریمهــای ظالمانــه رفــع شــود ،بعضیهــا چشمانشــان زیــاد
نچرخــد .تحریمهــای ظالمانــه بایــد از بیــن بــرود تــا ســرمایه بیایــد و مشــکل محیــط زیســت،
اشــتغال ،صنعــت و آب خــوردن مــردم حــل شــود ،منابــع آبــی زیــاد شــده و بانکهــا احیــا
شــوند .آنهــا کــه ملــت مــا را تحریــم کردهانــد ،ظلــم بزرگــی مرتکــب شــدهاند ،امــا عــدهای
در داخــل هــم نمیدانســتند تحریــم چیســت».
 کســانی کــه «بــا دلســوزیهای بیمــورد و اعتراضهــای کودکانــه» جمهــوری اســامی رامســبب دشــمنیها میداننــد ،ایــن روزهــا نیــز در مســأله تحریمهــای ظالمانــه و وحشــیانه
علیــه ملــت ایــران ،بهجــای آنکــه وضعکننــدگان تحریــم را شــماتت کننــد ،مــردم شــریف
 . 1سخنرانی ریاست جمهوری در دیدار با اعضای هیأتمدیره کانونهای وکالی دادگستری 3 ،اسفند.1392
 . 2سخنان دکتر روحانی در دیدار اعضای هیأت دولت با رهبر معظم انقالب اسالمی 6 ،شهریور.1394
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ایــران را بهخاطــر اقامــه آرمانهــای بینالمللــی اســامی در ســالهای دراز پــس از انقــاب
محکــوم میکننــد .برخــی از سادهاندیشــان بلندگــوی لیبرالهــای مطــرود امــام (ره) شــدهاند
ـص بیّــن اصــول بنیادیــن امــام (ره) در سیاســت خارجــی ،معتقــد بــه نوعــی
و بــر خــاف نـ ّ
تقیــه در ابــراز مخالفــت و اعتــراض بــه ســاختارهای ظالمانــه بینالمللــی و جنایتهــای
روزمــره اســرائیل ،آمریــکا ،عربســتان و نظایــر اینهــا هســتند .برخــی از دســتاندرکاران نیــز
بــرای فــرار از مســئولیت ،بــا اســتناد بــه خاطرههــا و مشــاهدات خصوصــی خــود ،خواســتار
حــذف یــا محــدود شــدن چنیــن موضعــی در جایــگاه ولــی فقیــه و ائمــه جمعــه هســتند؛ چــرا
کــه زبــان دیپلماتیــک ،ادبیــات انقالبــی را نمیشناســد؛ درصورتیکــه صحبــت بــر ســر واژگان
و عبــارات نیســت ،بلکــه بحــث بــر ســر اولویتهــا و منافــع ملــی و اســامی ملــت مقتــدر
ایــران اســت .چنــد ســالی اســت در جامعــه و فضــای سیاســی و علمــی -دانشــگاهی کشــور،
یــک دســته تحلیلهــای روشــنفکرمآبانه عنــوان میشــود کــه ملــت ایــران را بهصــورت
ضمنــی و صریــح ،افــرادی شکمپرســت ،کمطاقــت و عجــول معرفــی میکنــد .ایــن افــراد در
جمعبنــدی نظرشــان ،مــردم را پش ـتکرده و پشــیمان از ارزشهــای انقالبــی -اســامی خــود
میداننــد و خواســتار لحــاظ کــردن ایــن تغییــر دیــدگاه ،در راهبــری عمومــی کشــور ،توســط
مقــام معظــم رهبــری هســتند .ایــن دیــدگاه حــاوی پیشــداوریها ،مصــادره بــه مطلوبهــا و
تنگنظریهــای علمــی قابــل اعتنایــی اســت کــه نقــد تفصیلــی آن فرصــت دیگــری میطلبــد؛
امــا بــه شــکل مختصــر بایــد کثــرت فزاینــده حضــور عامــه مــردم در راهپیماییهــای  22بهمــن
و روز قــدس از ســویی و حفــظ نصــاب بــاالی مشــارکت سیاســی در ســاختار قانــون اساســی
جمهــوری اســامی را مثالهــای نقــض انکارناپذیــری دانســت کــه متأســفانه عــدهای عنــود
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حاضــر بــه رســمیت شــناختن آن نیســتند .برخــی میخواهنــد سســتعنصری و خســتگی
خــود در پیگیــری مجدّ انــه و مجاهدانــه آرمانهــای عظیــم انقــاب اســامی را بــه مــردم نســبت
داده و چهــره درخشــان ملــت ایــران را مشــوه (زشــت) کننــد.
پیامدهای اختالل در دستگاه محاسباتی (خطاهای محاسباتی)

وقتــی دستگاه محاســباتی از کار افتــاد ،کار خــراب میشــود .محاســب ه غلــط ،یکــی از بزرگتریــن
خطرهــا اســت؛ گاهــی حیــات انســان را تهدیــد میکنــد؛ گاهــی سرنوشــت انســان را تهدیــد
میکنــد؛ چــون تــوان انســان ،نیــروی انســان ،تواناییهــای انســان ،در ســرپنج ه اراده او اســت،
و اراده انســان تحــت تأثیــر دستگاه محاســباتی او اســت؛ اگــر دستگاه محاســباتی بد کار کــرد،
اراده انســان تصمیمــی میگیــرد و در جهتــی مــیرود کــه خطــا اســت؛ آنوقــت نیروهــای
انســان ،همــه تواناییهــای انســان در ایــن جهـ ِ
ـت خطــا بــه کار میافتــد؛ ایــن آن چیــزی اســت
1
کــه بایــد مراقــب آن باشــید.
نادیده گرفتن سنتهای الهی و عوامل معنوی

یکــی از خطاهای محاســباتی این اســت کــه انســان در چهارچــوب عوامــل محســوس و صرفـ ًا
مــادی محــدود بمانــد؛ یعنــی عوامــل معنــوی را ،ســنّتهای الهــی را ،ســنّتهایی کــه خــدا
از آنهــا خبــر داده اســت ،آن چیزهایــی را کــه بــا چشــم دیــده نمیشــود ،ندیــده بگیــرد؛ ایــن
 . 1بیانات در دیدار با مسئوالن نظام.16/04/1393 ،
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نصر ُکــم
ـروا اهللَ یَ ُ
یکــی از خطاهـ�ای بزرگ محاسباتی اس��ت .خداون��د فرم��وده استــ :اِن ت ُ
َنصـ ُ
َو یُثَ ِّبـ�ت اَقدا َم ُک��م ،دیگــر از ایــن واضحتــر؟! اگــر شــما در راه خــدا حرکــت کنیــد ،دیــن خــدا
را نص��رت کنی�دـ ،خ��دا ش��ما را نصرت خواهــد داد؛ ایــن سـنّت الهــی اســت ،ایــن تغییرناپذیــر
استــَ :و لَ��ن ت َِج�دـَ ل ِ ُس ـ َّن ِة اهلل ِ تَبدی ـ ً
ا؛ اگــر در راه احیــای دیــن الهــی حرکــت کردیــد و ایــن
جهــت را رعایــت کردیــد ،خــدا شــما را نصــرت خواهــد داد.
•درس نگرفتن از تجربیات گذشته

هــدف اساســى دشــمن ایــن اســت کــه در دســتگاه محاســباتى مــا اختــال ایجــاد بکند .دســتگاه
محاســباتى وقتــى دچــار اختــال شــد ،از دادههــاى درســت ،خروجىهــاى غلــط بهدســت
خواهــد آورد؛ یعنــى تجربههــا هــم دیگــر بــه درد او نخواهــد خــورد .وقتــى دســتگاه محاســباتى
خــوب کار نکــرد ،درســت کار نکــرد و محاســبه درســت انجــام نگرفــت ،تجربههــا هــم
دیگــر بــه کار نمىآیــد .خــب ،شــما نــگاه کنیــد در کشــور خــود مــا ،برخــورد غربىهــا و
دســتاندرکاران تمــدن کنونــى غــرب در طــول ایــن صدســال اخیــر ،هشــتاد نــود ســال اخیــر،
ـه ضربــه زدن از ســوى غــرب داریــم .عــدهاى
بــا کشــور مــا چگونــه بــوده .مــا اینهمــه تجربـ 
هس��تند در کشور -روش�نـفکران غربگرا ،غ�رـبزده ،دلباخت��ه غ��رب -این تجربهه��ا در
مقابــل چشــم آنهــا اســت[ ،امــا] از ایــن تجربههــا درس نمیگیرنــد .خــب ،آنهــا دیدنــد کــه
غربىهــا رضاخــان را آوردنــد بــر ایــن کشــور مســلط کردنــد و دیکتاتـ ِ
ـورى عجیبوغریــب
وســیله انگلیسهــا در ایــن کشــور برپــا شــد  -آمدنــد یــک عنصــ ِر قلــدرِ

رضاخانــى ،به
ِ
بىمنطــق بىاعتنــاى بــه اصالتهــاى کشــور را بــر ایــن کشــور مســلط کردنــد  -بعــد هــم
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در دهــه  ،۲۰همــان قدرتهــا آمدنــد ،ایــران را اشــغال کردنــد .در واقــع بــه یــک معنــا بیــن
خودشــان تقســیم کردنــد؛ همانهــا آمدنــد نفــت را بردنــد و قراردادهــاى ظالمانــه را بــر ایــن
کشــور تحمیــل کردنــد؛ همانهــا کودتــاى بیستوهشــتم مــرداد را راه انداختنــد و یــک دولــت
ملــى را  -کــه بــا همــه عیوبــى کــه داشــت باالخــره برخاســته از آرای مــردم بــود -ســاقط کردند
ـلطه بــر
و نابــود کردنــد؛ همانهــا نهضــت ملــىِ نفــت را بــه انحــراف کشــاندند و مجــددا ً سـ 
ـادى مــا را بــه دســت گرفتنــد؛ همانهــا در یــک مــدت طوالنــى ،دیکتاتـ ِ
منابــع طبیعــى و مـ ِ
ـورى
محمدرضــا را بــر ایــن کشــور تثبیــت کردنــد و از آن بــا همـ ه وجــود حمایــت کردنــد؛ در دوران
ـاله محمدرضــا بــر کشــور ،چــوب حــراج بــه ثــروت مــادى و معنــوى
حکومــت ســىوچند سـ 
مــا زده شــد ،پــدر ایــن ملــت را در آوردنــد ،در فقــر نگــه داشــتند ،در جهــل نگــه داشــتند،
فســاد عمومــى در تمــام ارکان ایــن کشــور بــه راه انداختنــد ،فرهنــگ کشــور را ،دیــن مــردم
ِ
حمایــت همیــن دولتهــاى
را ،همــه چیــز را در واقــع از بیــن بردنــد ،ایــن بــا پشــتیبانى و
غربــى بــود؛ در مقابلـ ه بــا انقــاب ملــت ایــران و حرکــت عظیــم ملــت ایــران ،هرچــه توانســتند
کارشــکنى کردنــد؛ از صــدام حســین حمایــت کردنــد ،دفــاع کردنــد  -بــا اینکــه خودشــان صدام
را هــم قبــول نداشــتند ،امــا چــون صــدام در مقابــل جمهــورى اســامى بود ،هرچــه توانســتند به
صــدام کمــک کردنــد -همیــن غربىهــا ،همیــن انگلیــس ،همیــن آمریــکا ،همیــن فرانســه :بمــب
شــیمیایى دادنــد ،امکانــات گوناگــون نظامــى در اختیــارش گذاشــتند؛ خــب اینهــا تجربههــاى
مــا اســت .روشــنفکر غــربزده ،چــون دســتگاه محاســباتىاش دســتگاه اختاللیافتــهاى اســت،
1
از ایــن تجربههــا اســتفاده نمیکنــد ،بهــره نمیبــرد ،اســتنتاج درســت نمیکنــد.
 . 1بیانات در دیدار با دانشجویان.1393/05/01،
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•دکتــر باقــری ،عضــو تیــم مذاکرهکننــده ســابق هســتهای کشــورمان معتقــد اســت ،بــازی
برد-بــرد بــا امریــکا فقــط یــک بــازی اســت کــه مروجــان آن را بایــد پادوهــای «ارتجــاع
نویــن» دانســت ،چــرا کــه نــه امریــکا ســلطهگری را کنــار گذاشــته و نــه ملــت ایــران
ســلطهپذیر شــده اســت .ویژگــی مهــم «ارتجــاع نویــن» عبــرت نگرفتــن از واقعیتهــای
تاریخــی اســت .هــدف ارتجــاع نویــن برگردانــدن ایــران بــه دورههــای ســیاه و تلــخ قاجار
1
و پهلــوی اســت.
•عدم واقعنگری و تکیه بر توهمات غیرعقالنی

«دشــمنان از گفتوگــو ،مبــادالت اقتصــادی ،تحریــم ،تهدیــد نظامــی و هــر وســیل ه دیگــر بــرای
پیشــبرد اهــداف خــود اســتفاده میکننــد و مــا نیــز بایــد در هم ـ ه ایــن زمینههــا ،تــوان مقابلــه
و دفــاع داشــته باشــیم .در ایــن اوضــاع جنــگلوار جهانــی ،اگــر جمهــوری اســامی صرفــ ًا
بهدنبــال مذاکــره و مبادلـ ه اقتصــادی و حتــی علــم و فنــاوری بــرود ،امــا تــوان دفاعــی نداشــته
باشــد ،آیــا حتــی دولتهــای کوچــک نیــز بــه خــود اجــازه تهدیــد ملــت ایــران را نخواهنــد
داد؟ امــام خامن ـهای (مدّظ ّلهالعالــی) بــا انتقــاد شــدید از کســانی کــه روزگار و دنیــای فــردا را
دنیــای مذاکــره میداننــد و نــه موشــک ،یــادآوری کردنــد :روزگار ،روزگار همهچیــز اســت،
وگرنــه بهراحتــی و بهصراحــت حــق ملــت را خواهنــد خــورد .اگــر ایــن حــرف از روی
2
ناآگاهــی گفتــه شــده باشــد ،یــک مســأله اســت امــا اگــر از روی آگاهــی باشــد ،خیانــت اســت.
رهبــر انقــاب ،نمایــش موش ـکهای پیشــرفته و دقیــق ســپاه پاســداران را باعــث خرســندی
 . 1دکتر علی باقری در جمع دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد.1395/09/16 ،
 . 2اخیراً آقای هاشمی رفسنجانی در توئیتر خود نوشت« :دنیای فردا دنیای گفتمانها است ،نه دنیای موشکها».
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ملتهایــی خواندنــد کــه از آمریــکا و رژیــم صهیونیســتی ،دلشــان خــون اســت امــا کاری از
دستشــان برنمیآیــد .دشــمنان مــدام در حــال تقویــت تــوان نظامــی و موشــکی خــود هســتند؛
در ایــن شــرایط چطــور میگوییــم روزگار موشــک گذشــته اســت؟ حضــرت آیـتاهلل خامنـهای
ایــن حرفهــا را شــبیه حرفهــای برخــی اعضــای دولــت موقــت دانســتند کــه اوایــل انقــاب
میگفتنــد جنگندههــای اف ۱۴-را کــه خریدهایــم بــه آمریــکا پــس بدهیــم ،بــه دردمــان
نمیخــورد! در آن موقــع ایســتادگی و افشــاگری کردیــم و چنــدی بعــد کــه صــدام بــه ایــران
1
حملــه کــرد معلــوم شــد چقــدر بــه ایــن ابزارهــای دفاعــی نیــاز داریــم.
 آقــای روحانــی نظــام و ســاختار بینالملــل را بســیار عادالنــه و دارای منطــق و نظــم میبیینــد،بهگونهایکــه بــا ابــزار دیپلماســی و دیپلماتهــای قــوی میتــوان همــه خصومتهــای دیریــن
آمریــکا بــا جمهــوری اســامی را تبدیــل بــه دوســتی و صلــح کــرده و حقــوق ملــت را از آنهــا
بازســتاند« .ایــن طــرف در داخــل یــک عــده تعاملهراســی را مطــرح میکننــد ،ایــن طــرف
داســتان ،بــاز حیرتانگیــز اســت؛ تعاملهراســی! میگوینــد چــرا بــه یــک خارجــی نزدیــک
شــدید؛ الکتریســیته خطرناکــی اینهــا دارنــد ،بــه اینهــا نزدیــک نشــوید ...مــن اینقــدر دیــدم
بعضیهــا هراســان زندگــی میکننــد و چــون خــود اعتمــاد بــه نفــس ندارنــد -گفــت کافــر
همــه را بــه کیــش خــود پنــدارد -دیگــران را هــم اینچنیــن میبیننــد ناچــار شــدم چنــد مــورد
مذاکــرات خــودم را بــا دیپلماتهــای هســتهای بیــاورم .بــا اینکــه عرفــش ایــن نبــود ،ایــن کار
را مــن کــردم تــا بخواننــد و ببیننــد ترســوها .یــک عــده بــه ظاهــر شــعار میدهنــد ،ولــی بــزدل
 . 1دیدار مداحان اهلبیت علیهمالسالم با رهبر انقالب.1395/01/11،

82

اختاللدردستگاهمحاسباتی

(تبیینالگویتغییرمحاسباتمسئوالنمتأثرازنفوذ)

سیاس ـیاند هــر وقــت میخواهــد مذاکــره شــود عــدهای میگوینــد مــا هــم داریــم میلرزیــم
خــوب بــه جهنــم! برویــد یــک جــای گــرم بــرای خودتــان پیــدا کنیــد .چــکار کنیــم خداونــد
شــما را ترســو و لــرزان آفریــده؟ مــا چــکار کنیــم؟! تعاملهراســی غلــط اســت .مذاکرههراســی
غلــط اســت .مفاهمههراســی غلــط اســت .حتــی آنکــه رهبــری نظــام ترســیم فرمودهانــد کــه
1
تعبیــر ایشــان نرمــش قهرمانانــه ،نرمــش قهرمانانههراســی غلــط اســت.
•نفهمیدنتکلیف

«مــا مأمــور بــه وظيفــه هســتيم ،نــه مأمــور بــه نتيجــه» .ايــن جملــه امــام (ره) جملـهای بســیار
بلنــد اســت کــه بنــده پیــش از ایشــان ،از کســی ســراغ نــدارم ... .وقتــی مــا کاری را انجــام
میدهیــم ،تصــور مــا ايــن اســت کــه کار مــا علــت تامــه بــراي حصــول نتيجــه اســت .بعــد
از عمليــات بيتالمقــدس و آزادســازی خرمشــهر ،امــام (ره) فرمودنــد« :خرمشــهر را خــدا آزاد
کــرد» .در حقیقــت مــا در آن حادثــه بــه وظیفــه عمــل کردیــم و خــدا هــم ایــن نتیجــه را عنایــت
کــرد .مــا بایــد میجنگیدیــم .پــس مــا مکلــف بــه وظيفــه جنگیــدن بودیــم ،امــا عمــل مــا مقيــد
بــه حصــول نتیجــه نيســت؛ بلکــه عمل مــا يکــي از اســباب و معــدّ ات تحصيــل آن نتيجه اســت.
مــا تکلیــف داریــم کــه یکــی از هــزاران شــرط الزم بــراي تحقــق يــک پديــده را کــه همــان
فعــل اختيــاري ماســت ،فراهــم کنیــم ،امــا حصــول نتیجــه ،شــرطهای فــراوان ديگــری هــم
دارد .حادثــه عظيمــي مثــل آزادي خرمشــهر نیازمنــد تدبيــري بــود کــه همــه وســايل الزم بــرای
آن را جمــع کنــد .هنگامــی کــه همــه شــرايط فراهــم شــد ،خرمشــهر آزاد شــد .هماهنگــی ایــن
 . 1سخنان رئیسجمهوری در همایش رؤسای نمایندگیهای ایران در خارج از کشور 20 ،مرداد .1393
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مجموعــه در اختیــار خــدای متعــال اســت و اوســت کــه در هــر لحظــه میتوانــد مهرههــا را
ـب َع َلــى أَ ْم ِرهِ»(ســوره مبارکــه
جابهجــا کنــد و اراده اوســت کــه غالــب و قاهــر اســتَ « :واللّ َغالِـ ٌ
یوســف ،آیــه  )21و خداونــد بــر امــر خویــش چیــره اســت .حتــی در همــان وقتــي کــه مــا
میخواهیــم انجــام کاری را اراده کنيــم ،اگــر خــدا بخواهــد میتوانــد اراده مــا را تغييــر بدهــد.
پــس اگــر امــام (ره) ميفرمايــد :مــا مکلــف بــه وظيفهايــم؛ بدیــن معناســت کــه گمــان نکنيــد
شــما همــه کاره هســتيد .بايــد همــه جوانــب را بســنجيد و بــر اســاس آنهــا تصميمگيــري
کنيــد .اگــر هــم نتایجــی بــرای تکالیــف بیــان شــده ،در حــد فهــم مــا بیــان شــده اســت؛ امــا
ترتــب آن نتیجــه هــم بــه اراده الهــی وابســته اســت .مــا بايــد بــه یــاد داشــته باشــیم کــه بــا خــدا
چــه رابط ـهاي داريــم و در هــر لحظــه او از مــا چــه ميخواهــد.
•عدم شناخت و درک منابع اصلی قدرت کشور و تضعیف آنها

بنیــاد و مغــز ســخنان آقــای روحانــی در بــاب ســپاه ،ایــن اســت کــه ســپاه پاســداران مســئولیت
ویــژه و اختصاصــی در قبــال انقــاب اســامی نداشــته و ماننــد دیگــر نهادهــای کشــور ماننــد
شــورای عالــی امنیــت ملــی ،مجلــس و  ...نســبت یکســانی بــا انقــاب اســامی دارد« :درســت
اســت کــه ســپاه پاســداران انقــاب اســامی نگاهبــان انقــاب اســامی و دســتاوردهای آن
معرفــی شــده ،امــا عیــن ایــن وظیفــه بــرای نماینــدگان مجلــس ،شــورای عالــی امنیــت ملــی،
ارتــش جمهــوری اســامی و ســایر نهادهــا هــم تعریــف شــده و مطابــق قانــون اساســی همــه
نهادهــای نظــام جمهــوری اســامی موظــف بــه حراســت و پاســداری از دســتاوردهای انقــاب
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اســامی هســتند» 1.امــام راحــل بــا بصیــرت و تدبیــر الهــی خویــش ،نهــادی را از آغــاز انقــاب
بنــا کردنــد کــه ســنگینی و کرختــی بوروکراســی در آن راهــی نداشــته باشــد .آنچــه کــه ممیــز
بیــن ســپاه و دیگــر نهادهــای نظــام اســت ،ســرعت و شــدت عمــل ایــن نهــاد در پیشــروندگی
در پرداختــن بــه مســائل انقــاب اســامی و پیشــبرندگی دیگــر نهادهاســت ،چــه در حــوزه
فرهنگــی ،چــه در عرصــه سیاســت خارجــی ،چــه در مســأله حفــظ امنیــت و چــه در مســأله
مســائل اقتصــادی و تولیــد علــم و غیــره.
آقــای روحانــی از نقشآفرینــی اختصاصــی ســپاه چــه دغدغــه ای دارنــد کــه بــا اســتفاده از
واژگانــی چــون وحــدت و در کناریکدیگــر بــودن ،خواســتار همســان شــدن ســپاه بــا دیگــر
ارگانهــا و نهادهــای کشــور هســتند« :اگــر میخواهیــم نهادهــای مختلــف در ایفــای وظایــف
عمومــی خــود کــه باالتریــن آنهــا پاســداری از انقــاب اســامی اســت ،موفــق باشــند نبایــد
فرامــوش کنیــم کــه عمــل بــه ایــن وظایــف بــه شــکل صحیــح و موفــق ،فقــط و فقــط در
صورتــی ممکــن اســت کــه همــه در کنــار هــم بــوده ،همــکاری کــرده و همافزایــی کنیــم و
هیچکــس خــود را جــدا از دیگــران نپنــدارد» 2.تبعـ ًا احســاس خودبرتربینــی در هــر امــری حتــی
تعالــی معنــوی ،امــری مذمــوم اســت ،امــا آیــا احســاس مســئولیت بیشــتر ،تــاش بیشــتر و
حمیــت بیشــتر بــر پیشــبرد آرمانهــای انقــاب اســامی و حراســت از دســتاوردهای جمهــوری
اســامی جــدا شــدن از دیگــران اســت؟! آقــای روحانــی بــه ســپاه پیشــنهاد میکنــد کــه هجــوم
ریزگردهــا ،طــاق ،بیــکاری و اعتیــاد را همتــراز دشــمن بشــمارد .تبعـ ًا چنین اشــتباه محاســباتی،
1 .http://www.president.ir
2 .http://www.president.ir
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باعــث کاهــش تمرکــز ســاختار اشــراف ،تصمیمگیــری و عملیــات بــر ضــد دشــمن اصلــی
خواهــد بــود« :دشــمن مــا تنهــا صهیونیســتها ،آمریــکا و تروریســتها نیســتند ،بلکــه مــا
دشــمنانی بــه نــام ریزگردهــا ،کمآبــی ،بیــکاری ،رکــود ،تــورم و سســت شــدن اخــاق و ایمــان
در جامعــه داریــم کــه بــرای جامعــه بســیار خطرنــاک هســتند و بایــد بــر آنهــا هــم فائق شــویم.
1
اعتیــاد و طــاق دشــمنان خطرنــاک اســتقالل کشــور و نظــام جمهــوری اســامی هســتند».
ســقف پــرواز و نقطــه آرمانــی جریــان غیرانقالبــی کشــور ،صرفـ ًا ایجــاد صلــح و ثبــات و امنیت
اســت« :مــا هــم بــا اتــکا بــه تــوان دیپلماســی و هــم بــا بهرهگیــری از بــازوی نظامــی خــود بــه
دنیــا ثابــت کردیــم کــه ایــران حامــی خشــونت و تــرور نیســت ،بلکــه مــا ســربازان بــزرگ ایجاد
آرامــش ،ثبــات و صلــح نــه تنهــا در ایــران ،بلکــه در منطقــه و بــرای همســایگانمان و مســلمانان
هســتیم» 2.ایــن عبــارت یــادآور جمالتــی راهبــردی از قلــم و پیامهــای امــام خمینــی (ره) اســت
کــه تفــاوت بنیادینــی بــا ایــن بیــان دارد« .جنــگ مــا ،جنــگ عقیــده اســت و جغرافیــا و مــرز
نمیشناســد .و مــا بایــد در جنــگ اعتقادیمــان بســیج بــزرگ ســربازان اســام را در جهــان
بــه راه اندازیــم .انشــاءاهلل ملــت بــزرگ ایــران بــا پشــتیبانی مادیومعنــوی خــود از انقــاب
ســختیهای جنــگ را بــه شــیرینی شکســت دشــمنان خــدا در دنیــا جبــران میکنــد .و چــه
شــیرینی باالتــر از اینکــه ملــت بــزرگ ایــران مثــل یــک صاعقــه بــر ســر امریــکا فــرود آمــده
3
است»(بخشــی از پیــام امــام (ره) بــه مناســبت پذیــرش قطعنامــه .)۵۹۸
 . 1همان
 . 2همان

3 .http://www.rajanews.com
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آقــای روحانــی در حضــور فرمانــداران و اســتانداران ،در صحبتهــای خــود کوشــید التــزام بــه
مالکهــای دینــی را در تقابــل بــا کارآمــدی و مدیریــت قــرار داده و شــورای نگهبــان را زیــر ســؤال
ببــرد« .کســی کــه میخواهــد نماینــده مجلــس شــورای اســامی شــود ،البتــه کــه بایــد بــه دیــن،
اســام متعهــد باشــد و التــزام بــه قانــون اساســی و والیت داشــته باشــد و ایــن از بدیهیات اســت ،اما
محیــط زیســت ،صنعــت ،توســعه کشــور ،حــل بیــکاری و رکــود نمیشــود و آیــا همــه مشــکالت
کشــور همیــن اســت؟ یعنــی امیرالمؤمنیــن (ع) وقتــی حاکمــی را در یــک منصــب قــرار دهــد ،فقط
بــه نمــاز شــب آن فــرد یــا اینکــه اول وقــت در مجلــس حاضــر میشــود و یــا اینکــه زکات چگونــه
داده اســت ،توجــه میکــرد؟ و فقــط صداقــت و ایمــان بــود؟ یــا کارآمــدی و کاربلــدی فــرد ،تــوان
اداره و مدیریــت و فهــم فــرد را از جامعــه نیــز درنظــر میگرفــت؟» روحانــی بــرای جاانداختــن و
تشــریح دوگانــه «تعهد-تخصــص» تــاش کــرد بــرای موجهکــردن ســخنانش مثــل قضیــه برجــام از
تاریــخ اســام نمونـهای بیــاورد .روحانــی گفــت« :قنبــر پاک ،متدیــن و مخلــص و چــرا امیرالمؤمنین
قنبــر را فرمانــدار یــا اســتاندار نکــرد؟ درحالیکــه سیاســتمداری را فرســتاد و حتــی ایــرادی هــم
کــه بــه وی داشــت ،بــه وی عتــاب میکــرد و نامــه مینوشــت و گاهــی امیرالمؤمنیــن (ع) بــرای
حــل برخــی مشــکالت پیچیــده افــرادی را انتخــاب میکــرد کــه انســان تعجــب میکنــد و ایــن
تعجــب بهخاطــر آن اســت کــه انســان بــه همــه زوایــا آشــنا نیســت ،وگرنــه مشــخص اســت کار
امیرالمؤمنیــن (ع) معلــوم اســت کــه درســت اســت .امیرالمؤمنیــن (ع) مشــاهده کردنــد کــه در فارس
شــلوغ اســت و کســی نمیتوانــد اداره کنــد و سیاســتمدار پخت ـهای را و برخــی مواقــع تــا حــدی
قابــل قبــول بــود زیادبنابیــه را اســتاندار فــارس کــرد کــه وی پــدر عبیداهللبــن زیــاد بــود ،امــا
االن دولــت یــک همچنیــن فــردی را قــرار دهــد ،چــه میشــود؟» تــاش روحانــی بــرای غیرقابــل
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جمــع نشــاندادن «تدیــن» بــا «تخصــص و کارآمــدی» و اســتناد بــه «انتصــاب زیادبنابیــه توســط
امیرالمؤمنیــن (ع)» در حالــی اســت کــه :اوالً در حکومــت امیرالمؤمنیــن هیچــگاه افــرادی مثــل
زیادبنابیــه بهعنــوان «مســئول طــراز و شایســته آن حکومــت» و «الگــو» مطــرح نبودهانــد ،بلکــه
تدیــن و تعهــد از مالکهــای اصلــی و اساســی انتصابــات بــوده اســت.
بنــا برایــن اگــر قــرار باشــد بهدنبــال حاکم طــراز زمان ایشــان باشــیم ،بایــد افــرادی مثل «مالکاشــتر»
را معرفــی کنیــم ،نــه زیادبنابیــه را .ثانیـ ًا در دوره حضــرت علــی (ع) رجــا ِل مدیــر بــه انــدازه کافــی
نبودنــد کــه حضــرت بــرای حفــظ نظــم و امنیــت مجبــور بــه اســتفاده از امثــال زیــاد میشــود ،امــا
آیــا در نظــام اســامی مــا قحطالرجــال اســت کــه از مالکهــای التــزام عــدول کنیــم؟ ثالثـ ًا بررســی
برخــی انتخابهــا و انتصابهــا توســط برخــی دولتهــا در جمهــوریاســامی ،نشــاندهنده ایــن
ی اســامی بــا بدتــر از زیادابنابیــه هــم مــدارا کــرده اســت! رابعـ ًا دوگانه ترســیم
اســت کــه جمهــور 
شــده توســط آقــای روحانــی از اســاس جعلــی و غیرواقعــی اســت؛ یعنــی هیچکــس نمیگویــد
بــرای مدیرشــدن تنهــا تدیــن و بــه قــول آقــای روحانــی نمازشــب خوانــدن الزم اســت ،بلکــه تدین
و تعهــد بــه اســام و نظــام و قانــون اساســی بهعنــوان شــرط الزم و بدیهــی بــرای مســئولیت در
جمهــوری اســامی مطــرح اســت و فــردی کــه بخواهــد در نظــام جمهــوری اســامی مســئولیت
بگیــرد ،بایــد عــاوه بــر تدیــن و تعهــد بــه مبانــی نظــام ،در حیطــه خــود تخصــص نیــز داشــته
باشــد .تحریــف تاریــخ و برداشـتهای ناقــص و غلــط جناحــی بــرای مقاصــد سیاســیِ امــروز ،از
آســیبهایی اســت کــه توســط برخــی سیاســتمداران متوجــه تاریــخ اســام میشــود .روحانــی پیش
از ایــن بــرای عادیســازی مذاکــره بــا آمریــکا هــم بــه «مذاکــره امــام حســین (ع) و عمربنســعد در
کربــا» اســتناد کــرده و حتــی کربــا را درس مذاکــره نامیــده بــود.
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ی نگهبان
بــه نظــر میرســد ایــن ســخنان حســن روحانــی و ایــراد وارد کــردن به عملکــرد شــورا 
بیــش از آنکــه واقعـ ًا برخاســته از یــک منظومــه فکــری باشــد ،ناشــی از نارضایتــی از عملکــرد
ـر قانــون انجــام
ایــن شــورا در بررســی صالحیتهاســت« .همانطــور کــه رهبــری گفتنــد بایــد مـ ّ
ـر ســلیقه انجــام شــود و مــن نمیدانــم در ایــن قانــون اساســی ،یهودیهــا
شــود ،نــه اینکــه مـ ّ
و زرتشــتیها هرکــدام نماینــده خــود را دارنــد و ایــن خیلــی خــوب اســت ،امــا مگــر مــا چنــد
یهــودی و زرتشــتی در کشــور داریــم ،حــال جناحــی کــه در ایــن کشــور جمعیــت  ۷یــا ۱۰
میلیونــی دارد ،مــا قانــون اساســی را چگونــه تفســیر میکنیــم و چگونــه اجــرا میکنیــم؟ چــرا
کــه اســم مجلــس ،خانــه ملــت اســت و ایــن خانــه یــک جنــاح نیســت ،بنابرایــن بگذاریــم
مجلــس آینــه ملــت باشــد» .شــخص ایشــان خــوب میدانــد کــه اگــر قــرار بــود شــورای
مــر سلیقهشــان را مــاک قــرار
نگهبــان و فقهــای محتــرم آن در طــول ســالهای مختلــف ّ
دهنــد ،نــه دولــت اصالحــات ســر کار میآمــد و نــه اکنــون آقــای روحانــی رئیسجمهــور
بــود .اگــر نامزدهــای منتســب بــه یــک جنــاح توســط شــوراینگهبان رد صالحیــت شــدهاند،
نــه ریشــه در «ســلیقهای عمــل کــردن شــوراینگهبان» ،بلکــه ریشــه در «اصــرار یــک جنــاح
بــر مواضــع مخالــف اصــول اساســی انقــاب» اســت .اینکــه جریانــی کــه باعــث و بانــی فتنــه
ســال  ۸۸بــوده و هشــت مــاه کشــور را بــا بحــران مواجــه کــرده ،بخواهــد بــدون عذرخواهــی و
اعتــراف بــه اشــتباه و بــا اصــرار بــر مشــی قبلــی خــود وارد مجلــس شــود ،بــه هیچوجــه قابــل
1
دفــاع نیســت.
1 .http://www.rajanews.com
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• فرافکنی و فرار رو به جلو بهجای پذیرفتن خطا و دفع خطر نفوذ

صحبتهــای آقــای روحانــی در جلســه هیــأت دولــت در انتقــاد از بازداشــت عوامــل جریــان
نفــوذ ،بــا اســتقبال رســانههای ضدانقــاب و غربــی مواجــه شــد ،بهگونــهای کــه بیشــتر
پایگاههــای خبــری بــا خوشــحالی نوشــتند کــه رئیسجمهــور ایــران سیاســتهای تندروهــا
را بــه بــاد انتقــاد گرفــت .خبرگــزاری آسوشــیتدپرس بهعنــوان پرچمــدار اصلــی انتشــار ایــن
خبــر نوشــت« :روحانــی معتقــد اســت کــه تندروهــا در ایــران از صحبتهــای آیـتاهلل خامنـهای
ت کــردن بیدلیــل خبرنــگاران خارجــی در
سوءاســتفاده کــرده و آن را بهان ـهای بــرای بازداش ـ 
ایــران قــرار داده تــا نشــان دهنــد نفــوذ آمریــکا در ایــران شــروع شــده اســت» .آسوشــیتدپرس
بــا اشــاره بــه انتشــار صحبتهــای روحانــی در روزنامــه ایــران نوشــت :انتقــادات تنــد روحانــی
ت خبرنــگاران خارجــی بــه جــرم جاسوســی در حالــی مطــرح
از ســپاه پاســداران و بازداشــ 
میشــود کــه توافــق هســتهای میــان ایــران و قدرتهــای جهانــی بــه فــاز اجرایــی خــود
نزدیــک میشــود .روحانــی در ایــن جلســه گفــت« :بیخــودی نرویــم یــک نفــر ،دو نفــر را از
اینجــا و آنجــا بــه بهانـهای بگیریــم ،پروندهســازی کنیــم و بعــد بیاییــم آن را در کشــور بــزرگ
1
کنیــم و بگوییــم ایــن خــط ،خــط نفــوذ اســت و جریــان نفــوذ اســت».
•خوشبینی و بدبینی به آمریکا و مذاکرات هستهای

«مــن بــه ایــن گفتوگوهــا خوشبیــن نیســتم .چــرا؟ چــون تجربههــای گذشــته مــا نشــان
میدهــد گفتوگــو در منطــق حضــرات آمریكایــی بــه ایــن معنــی نیســت كــه بنشــینیم تــا بــه
1 .http://www.mashreghnews.ir
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یــك راهحــل منطقــی دســت پیــدا كنیــم .منظورشــان از گفتوگــو ایــن نیســت .منظورشــان از
گفتوگــو ایــن اســت كــه بنشــینیم حــرف بزنیــم تــا شــما نظــر مــا را قبــول كنیــد! هــدف ،از
اول اعــام شــده اســت؛ بایــد نظــر طــرف مقابــل قبــول شــود .لــذا مــا همیشــه اعــام كردیــم و
گفتیــم كــه ایــن ،گفتوگــو نیســت؛ ایــن ،تحمیــل اســت و ایــران زیــر بــار تحمیــل نمـیرود.
1
مــن بــه ایــن اظهــارات خوشبیــن نیســتم ،امــا مخالفــت هــم نــدارم».
•در ایامــی کــه امــام خامنـهای (دامظ ّلهالعالــی) بــر عــدم خوشبینــی در مذاکــره بــا آمریــکا
تأکیــد میکردنــد ،آقــای روحانــی بــه ایــن مذاکــرات اصــرار داشــت و معتقــد بــود کــه
خوشبینــی و بدبینــی در عالــم سیاســت معنــی نــدارد .دهــم اردیبهشــت ســال 1393بــود
و آقــای روحانــی در برنامــه گفتوگــوی زنــده تلویزیونــی ،در پاســخ ســؤال مجــری
(در کجــای مذاکــرات هســتهای هســتیم ،اینکــه مذاکــرات را بــا نــگاه خوشبینانــه بایــد
نــگاه کنیــم یــا بدبینانــه؟) ،گفــت« :امــا اینکــه شــما میگوییــد خوشبینــی و بدبینــی،
خوشبینــی در دنیــای سیاســت یــا بدبینــی خیلــی معنــا نــدارد و مــا بایــد واقعبیــن
باشــیم» .روحانــی هیچوقــت بــه ایــن اشــکال در ســخنانش پاســخ نــداد کــه خوشبینــی
و بدبینــی و واقعبینــی ،قســیم یکدیگــر نیســتند تــا بهجــای خوشبینــی یــا بدبینــی،
واقعبیــن باشــیم .بلکــه صحیــح ایــن اســت کــه خوشبینــی یــا بدبینــی بــه موضوعــی،
میتوانــد واقعبینانــه یــا غیرواقعبینانــه باشــد .اکنــون دو ســال و چنــد مــاه از آن تاریــخ
گذشــته و تجربــه تلــخ مــراوده و مذاکــره بــا آمریــکا ،حســن روحانــی را واقعبیــن کــرده
 . 1بیانات در دیدار با دانشآموزان و دانشجویان.1392/08/12 ،
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اســت ،بــرای همیــن دیــروز  24اردیبهشــت  1395در ســفر بــه کهگیلویهوبویــر احمــد
گفــت« :خوشبینــی بــه برجــام بــه معنــای خوشبینــی بــه ابرقدرتهــا نیســت .بــه
برجــام خوشبینیــم و بــه آمریــکا بدبیــن هســتیم» .آقــای روحانــی دیــروز اعتــراف کــرد
کــه در دنیــای سیاســت ،خوشبینــی و بدبینــی معنــا دارد .ایــن یعنــی روحانــی یــک گام
بــه پیــش برداشــته و «واقعبیــن» شــده اســت .هــر چنــد فهــم ایــن موضــوع بدیهــی ،دو
ســالونیم وقــت گرفــت و یــک مشــکل حــل شــد ،امــا ســوگمندانه مشــکل دیگــری
بهوجــود آمــده اســت .آقــای روحانــی دیــروز گفتــه کــه «بــه برجــام خوشبیــن امــا بــه
آمریــکا بدبیــن اســت» و ایــن یعنــی ،وی بــه نتیجــه مذاکــره (برجــام) بــا کســی کــه بــه
او بدبیــن اســت (آمریــکا) ،خوشبیــن اســت .اینکــه چنــد ســال طــول خواهــد کشــید تــا
جنــاب روحانــی بــه ایــن واقعیــت بدیهــی هــم پــی ببرنــد کــه نمیتــوان بــه نتیجــه مذاکره
1
بــا کســی کــه بــه او بدبیــن اســت ،خوشبیــن باشــد ،خــدا میدانــد.
نشناختن میدان و عرصه جنگ و اعتماد به دشمن و غافلگیر شدن از او

 دیــدگاه رئیسجمهــور در مذاکــرات توجــه بــه مانــدگاری بــازی برد-بــرد و عــدم اعتقــاد بــهمعادلــه باخت-بــرد در روابــط بینالملــل اســت .روابــط برد-بــرد هنگامــی اتفــاق میافتــد کــه
تــوازن قــدرت همــراه بــا ابزارهــای مختلــف چانهزنــی وجــود داشــته باشــد .هنگامیکــه ایــران
در مقابــل کشــورهای بــزرگ و قدرتمنــد در جهــان قــرار میگیــرد و دارای ابزارهــای محــدودی
در مذاکــرات اســت ،بــه نظــر میرســد هــدف بــازی برد-بــرد خودبهخــود محقــق نمیشــود؛
1 . www.mashreghnews.ir
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از طــرف دیگــر ،بــازی برد-بــرد آن اســت کــه طرفهــای مذاکرهکننــده در ازای صرفنظــر از
یــک موضــوع بتواننــد بــه هــدف دیگــری دســت یابنــد و نــه آنکــه در مقابــل دادن حقــی به حق
دیگــری دســت یابنــد .هنگامیکــه حــق طبیعــی اســتفاده از انــرژی هســتهای در ازای دســتیابی
بــه حــق طبیعــی تجــارت و اقتصــاد معاوضــه میگــردد ،بــه نظــر نمیرســد کــه ایــن بــازی
برد-بــرد تعریــف شــود .حتــی اگــر بــرد را اینگونــه تعریــف کنیــم کــه حــق هســتهای ایــران بــه
رســمیت شناختهشــده و تحریمهــا برداشــته میشــود ،بایــد گفــت کــه حقــوق هســتهای یکــی
از حقــوق طبیعــی ایــران اســت و نیــاز بــه تأییــد دیگــران نیســت و اگــر نگرانیهایــی وجــود
دارد ســاختارهای حقوقــی و سیاســی بینالمللــی متعــددی وجــود دارد کــه میتوانــد آنهــا را
برطــرف کنــد؛ از طــرف دیگــر ،تحریمهــا امــری ظالمانــه و غیرقانونــی هســتند کــه معاوضــه
یــک حــق بــا کاهــش اعمــال فشــار بــر حــق دیگــر ،نمیتوانــد باعــث ایــن ادعــا شــود .بهطــور
واقعبینانــه اگــر بخواهیــم ایــن مذاکــرات را تعریــف کنیــم میتوانیــم بگوییــم کــه در ســاختار
اســتکباری در جامعــه بینالملــل کــه بــر اســاس خواســت تعــداد محــدودی از ابرقد رتهــا
شــکل گرفتــه اســت و خواهــان محــروم کــردن ایــران از حــق طبیعــی در موضــوع هســتهای بــا
اعمــال محدودیــت در اقتصــاد و تجــارت هســتند ،ایــران توانســته اســت بــا پذیــرش معــادالت
همیــن ســاختار ،توازنــی همــراه بــا محدودیــت بــرای دسترســی بــه دو حــق خــود ایجــاد کنــد.
«مــا هیچــگاه نمیخواهیــم در ایــن مذاکــرات کســی را شکســت بدهیــم .اشــتباه نشــود ،مــا
دنبــال شکســت کســی نیســتیم .مــا دنبــال باخــت کســی در ایــن مذاکــرات نیســتیم .مــا دنبــال
احقــاق حقــوق خودمــان و دنبــال مذاکراتــی هســتیم کــه برد-بــرد باشــد ،هــم بــه نفــع مــا باشــد
و هــم بــه نفــع جهــان و منطقــه .مــا نمیخواهیــم بــه دنیــا بگوییــم مــا در یــک مذاکراتــی قــدم
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گذاشــتهایم کــه پیــروز ایــن مذاکــرات هســتیم و طــرف مقابــل مــا شکســت خــورده اســت .مــا
میدانیــم در دنیایــی قــرار گرفتهایــم کــه مذاکــرات بــرد -باخــت اســتمرار نخواهــد داشــت و
1
باقــی نمیمانــد .آن مذاکراتــی باقــی میمانــد کــه برد-بــرد باشــد.
 بازیهــای ســبک راهبــردی strategy gamesامــروزه در زمــره محبوبتریــن ســرگرمیهایکــودکان و نوجوانــان عصــر دیجیتــال بــه شــمار میآینــد .اســاس بازیهــای راهبــردی ،اتخــاذ
یــک راهبــرد دقیــق بــرای پیــروزی بــر دشــمن و رســیدن بــه هــدف اســت .بازیگــر بایــد بــا
اشــراف کامــل بــر صحنــه ،ماننــد یــک فرمانــده واقعــی ،ضمــن رصــد تحــرکات دشــمن از
همــه ظرفیتهــا اســتفاده کــرده و عوامــل خــود را بــرای رســیدن بــه نقطــه پیــروزی و چیــره
شــدن بــر حریــف ،کنتــرل و هدایــت کنــد« .عرصهشناســی» اصلیتریــن عامــل موفقیــت یــک
راهبــرد اســت« .عرصهشناســی» ،برخــاف گذشــته ،تنهــا در شــناخت ســرزمین نبــرد خالصــه
نمیشــود .قدرتهــای ســختونرم و هوشــمند ،عرصههــای تــازهای در جنگهــای جدیــد
گشــودهاند کــه بســیار ســخت و بغرنــج و الیهالیهانــد .امــروز پیــروزی در یــک عرصــه نبــرد
بــه معنــای پیــروزی کامــل نیســت .چــه بســا در جنــگ ســخت و نظامــی ،پیــروزی رقــم بخــورد
امــا در جنــگ نــرم ،شکســتی ســنگین حاصــل شــود.
جنــاب آقــای روحانــی ،رئیسجمهــور محتــرم اخیــرا ً در واکنــش بــه انتقــادات بهعمــل آمــده
از شــرایط رکــود اقتصــادی حاکــم بــر کشــور ،طــی ســخنانی تأکیــد کردنــد« :برخــی نیاینــد از
رکــود صحبــت کننــد؛ دولــت کشــور را در شــرایط نفــت  ۳۰دالری اداره میکنــد ،نــه نفــت
 . 1سخنان رئیسجمهوری در مراسم روز ملی فناوری هستهای ایران 20 ،فروردین.
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 ۱۴۷دالری» .حــال آیــا کــم شــدن قیمــت نفــت در دولــت آقــای روحانــی یــک «منزلــت» بــرای
دولــت ایشــان اســت کــه بهواســطه آن منتقــدان حــق ندارنــد دربــاره رکــود اقتصــادی حــرف
بزننــد؟ تقریب ـ ًا از زمانیکــه دور جدیــد مذاکــرات هســتهای توســط تیــم آقــای روحانــی آغــاز
شــد ،یکــی از جدیتریــن هشــدارهایی کــه توســط تحلیلگــران و صاحبنظــران مختلــف
بهویــژه مقــام معظــم رهبــری بــه دولــت و تیــم مذاکــره داده شــد ،عــدم اعتمــاد بــه آمریــکا و
هشــیاری در برابــر خدعههــا و ترفندهــای ایــن دشــمن دیریــن و غــدّ ار بــود ،امــا حقیقــت تلــخ
ایــن اســت کــه پــروژه برجــام از ابتــدا بــر پایــه اعتمــاد بــه دولــت آمریــکا و بهویــژه اوبامــا و
جــان کــری طراحــی شــده و تاکنــون پیــش رفتــه اســت .طــی ایــن مــدت نیــز اگرچــه بارهــا
شــاهد «دبّــه آمریــکا» بودهایــم ،امــا ایــن عهدشــکنیها و تناقضهــا هیچــگاه ضربــه محکمــی
بــه ســاختار مبتنــی بــر اعتمــاد مذاکــرات نــزده اســت .ضمــن احتــرام بــه جنــاب رئیسجمهــور
و تیــم مذاکرهکننــده هســتهای  -بهعنــوان اصلیتریــن مهرههــای بــازی ایشــان در برابــر
آمریــکا -متأســفانه ایشــان از همــان ابتــدا «زمیــن بــازی» را بســیار ســاده بــه تصویــر کشــیدند.
بــر اســاس ایــن نــگاه بســیط ،در جریــان مذاکــرات ،ایــران از برخــی داشــتهها و خواســتههایش
در حــوزه هســتهای دســت میکشــید و در مقابــل آمریکاییهــا تحریمهــا را برمیداشــتند تــا
بدیــن ترتیــب بــه تعبیــر آقــای روحانــی ،بــازی «ســه بــر دو» بــه نفــع ایــران تمــام شــود ،امــا
اصــل «عرصهشناســی» در بــازی راهبــردی بــه مــا میگویــد ،حریــف تنهــا در یــک میــدان بــا
شــما نمیجنگــد .ســاحتهای نبــرد در دنیــای جدیــد ،متعــدد و فراواننــد .حریــف هــر لحظــه
ممکــن اســت بــا بهرهگیــری از «اصــل غافلگیــری» از زاویـهای بــر شــما یــورش آورد کــه پیــش
از آن ،گمانــش هــم نمیکردیــد.
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درســت همــان زمانــی کــه آقــای روحانــی و تیــم مذاکرهکننــده هســتهای ،بــا تکیــه بــر گــزاره
«اوبامــا فــرق میکنــد» غــرق در نــگاه منعطــف وزیــر خارجــه او  -جــان کــری  -شــده بودنــد
و پایههــای توافــق هســتهای را بــر مبنــای اعتمــاد بــه وعدههــای ایــن دو ،اســتوار میســاختند؛
«دوقلوهــای دموکــرات» در جــای دیگــری ،بــازی دیگــر ســاز کــرده بودنــد و دســت در دســت
شــاهزادگان ســعودی ،ســناریوی کاســتن از قیمــت نفــت را طراحــی میکردنــد .بــه مــوازات
پیشــرفت مذاکــرات هســتهای ،ســیر نزولــی قیمــت نفــت نیــز پیــش رفــت .در طــول ایــن دو
ســالونیمی کــه مذاکــرات در جریــان بــود ،آقــای روحانــی و تیــم مذاکرهکننــده هســتهای بــا
اینکــه از اواســط راه ،متوجــه «توطئــه ســقوط قیمــت نفــت» شــدند ،امــا از داشــتههای ایــران بــرای
مقابلــه بــا ایــن توطئــه اســتفاده الزم را نبردنــد .طنــز تلــخ روزگار آنجــا بــود کــه در میانــه درگیری
روســیه و غــرب بــر ســر ماجــرای کریمــه و اوکرایــن و تهدیــد روســیه بــه قطــع گاز اروپــا  -کــه
میتوانســت بــه بــروز بحــران انــرژی و بــاال رفتــن قیمــت نفــت بینجامــد -وزیــر نفــت دولــت
روحانــی صراحت ـ ًا اعــام کــرد کــه ایــران حاضــر اســت بــه جــای روســیه گاز اروپــا را تأمیــن
کنــد .ســخنی بــه گــزاف ،کــه گرچــه بــه لحــاظ اجرایــی نیــز دشــوار و ناممکــن مینمــود ،امــا
بیانــش در آن زمــان توانســت شــبح بحــران انــرژی را از ســر اروپــا بزدایــد تــا بدینترتیــب حتــی
توقفــی کوتــاه در ســیر نزولــی قیمــت نفــت ایجــاد نشــود .در بازیهــای ســبک راهبــرد کــودکان
و نوجوانــان ،اگــر کاربــر کمسنوســال دقــت کافــی نکنــد و در مقابــل حریــف ،بــازی را ببــازد
شکســت خــورده اســت ،امــا میتوانــد دوبــاره بــازی را از نــو شــروع کنــد ،امــا در عرصــه واقعــی
1
سیاســت ،معلــوم نیســت پــس از  game overشــدن ،بــاز هــم بتــوان بــازی را از ســر گرفــت!
 . 1مدیرعامل خبرگزاری فارس ،سیدنظامالدین موسوی.
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 دولــت اوبامــا کــه در اقدامــی مغایــر حقــوق بینالملــل از صــدور روادیــد حمیــد ابوطالبــی،ســفیر پیشــنهادی ایــران بــرای ســازمان ملــل اجتنــاب کــرد .دولــت یازدهــم در مقابــل چــه کــرد؟
پــس از مدتــی مجبــور شــد فــرد دیگــری را بدیــن منظــور جایگزیــن گزینــه ابتدایــی خــود کنــد.
در واقــع عقبنشــینی اولیــن فرجــام تقابــل دیپلماتیــک دولــت یازدهــم بــا آمریــکا شــد .موضوعی
کــه بــه نظــر میرســد سببســاز اقــدام گســتاخانه آمریــکا بــرای بازداشــت احمــد شــیخزاده
مشــاور نماینــده ایــران در ســازمان ملــل شــده اســت .حــاال خبــر بازداشــت و بــه قــول برخــی از
کارشناســان سیاســی گروگانگیــری «احمــد شــيخزاده» از ســوي دســتگاه قضايي امريكا در شــروع
ســال جدیــد شمســی باعــث نگرانــی در ســطح دیپلماتیــک شــده اســت .ایــن گروگانگیــری از
نظــر کارشناســان ،بــرای آزادســازی مهرههــای آمریکایــی کــه از بزرگتریــن صیدهــای اطالعاتــی
کشــورمان بهشــمار میرونــد ،صــورت گرفتــه و بــاب تــازه و خطرناکــی را در مــورد عــدم
مصونیــت مســئوالن و نماینــدگان ایرانــی در آمریــکا و مقــر ســازمان ملــل بــاز کــرده اســت 1.ایــن،
آن عــزت و جایگاهــی بــود کــه آقــای روحانــی وعــدهاش را بــه مــردم ایــران داد ،حــاال میبینیــم
حتــی دیپلماتهــای خــودش هــم مصونیــت ندارنــد و گــروگان گرفتــه میشــوند.
•پرهیز از اقدام انقالبی ،ابتکاری و جسورانه در مقابل دشمن بدعهد

ـم َعلــى َســواءٍ إ ِ َّن َّ
ـومٍ ِخيان َـ ًة َفانْبِـ ْ
ـن و هــرگاه
 َو إ ِ َّمــا تَخا َفـ َّاللَ ال يُ ِحـ ُّ
ـب الْخائِنيـ َ
ـن مِـ ْ
ـن َقـ ْ
ـذ إِلَيْهِـ ْ
(بــا ظهــور نشــانههایی) از خیانــت گروهــی بیــم داشــته باشــی (کــه عهــد خــود را شکســته،
حملــه غافلگیرانــه کننــد) ،بهطــور عادالنــه بــه آنهــا اعــام کــن کــه پیمانشــان لغو شــده اســت؛
1 .www.mashreghnews.ir
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زیــرا خداونــد ،خائنــان را دوســت نم ـیدارد! (ســوره مبارکــه انفــال ،آیــه .)58قــرآن کریــم بــه
مســلمانان دســتور میدهــد در تعهــد بــه قراردادهــا بــا طــرف مقابــل ،هــر وقــت نشــانهای دیدی
کــه آنهــا درصــدد نقضنــد ،زودتــر اعــام کــن و قــرارداد را ملغــی نمــا ،نه مثــل عملکــرد دولت
یازدهــم در برجــام کــه بــا وجــود مشــاهده مــوارد و نشــانههای نقــض ،اعــام نقــض نکردنــد
تــا بــا تمدیــد قانــون تحریمهــای  10ســاله (ایســا) آمریــکا رســم ًا نقــض عهــد کــرد .اعــام
نقــض عهــد آمریــکا از ســوی مــا پــس از ایســا دیگــر اثــری نداشــت .اگــر مســئوالن بــه فرمــوده
قــرآن کریــم عمــل کــرده و جســارت اعــام نقــض ،زودتــر از قانــون ایســا را داشــتند شــاید
آمریکاییهــا مجبــور میشــدند امتیــازی بدهنــد یــا ایســا را تمدیــد نکننــد .قــرآن حکیــم بــه
مســئوالن امــر میکنــد یــک طــوری قــرارداد ببندیــد کــه اگــر احســاس کردیــد کــه میخواهنــد
زیــر آن بزننــد بتوانیــد حــق خــود را اســتیفا کنیــد .روی زمیــن مســاوی بــازی کنیــد ،نــه اینکــه
هرچــه حــرف ناحــق بشــنوید و نتوانیــد حــق خــود را احقــاق کنیــد.
 از امــام باقــر (علیهالســام) پرســیدند کــه چــرا ســقیفه در زمــان حضــرت امیــر بهوجــودآمــد؟ «ســدير گويــد :نــزد ابوجعفــر باقــر (ع) بوديــم و از رحلــت رســول خــدا (ص) و خــوار
شــمردن علــى (ع) ســخن بــه ميــان آمــد ،يكــى گفــت :خدايــت ســامان دهــد ،پــس عــزت و
شــوكت بنیهاشــم چــه شــد؟ ابوجعفــر گفــت :از بنیهاشــم كســى بــر جــاى نبــود ،جعفــر
و حمــزه شــهيد شــده بودنــد ،دو تــازه مســلمان ناتــوان بیمقــدار بهجــا بودنــد كــه عبــاس
و عقيــل باشــند ،ايــن دو تــن طليــق بودنــد كــه بــر اســاس مقــررات نمیتوانســتند تصميــم
بگيرنــد؛ يعنــى زندگــى و آزادى خــود را مديــون اســام بودنــد ،اگــر حمــزه و جعفــر زنــده
بودنــد آن دو تــن بــه مــراد خــود نمیرســیدند»(كلينى ،1407 ،ج)189 :8؛ یعنــی اگــر بــه جــای
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آنهــا جعفــر و حمــزه بودنــد جریــان ســقیفه بهوجــود نمیآمــد .گاهــی دو نفــر میتواننــد
تمــام معــادالت را بــه هــم بریزنــد .نمیگوییــم کــه عقیــل و عبــداهلل انســانهای بــدی بودنــد،
ولــی نتوانســتند جریــان تاریــخ را تغییــر دهنــد و افــراد جریانســازی نبودنــد .در برجــام هــم
اگــر افــراد دیگــری بودنــد ،یــا همیــن افــراد اقدامــی شــجاعانه و ابتــکاری انجــام میدادنــد
شــاید کار بــه اینجــا نمیکشــید .کشــور مــا تجربــه اســتقامت در مقابــل زیادهخواهــی دشــمن و
بــاج نــدادن و پیشــرفت در عرصههــای تحریمــی را در دیپلماســی آقــای جلیلــی و همکارانشــان
دارد.
 دکتــر فــؤاد ایــزدی لــزوم نــگاه واقعبینانــه مســئوالن سیاســت خارجــه و نماینــدگان مجلــس بهنیــات آمریکاییهــا از توافــق هســتهای را هشــدار میدهنــد :پــس از ایــن دوره  ۶۰روزهای کــه
کنگــره بــرای اعــام نظــر رســمی در رابطــه بــا برجــام فرصــت داشــت ،چنــد روز پیــش دولــت
آمریــکا دو نفــر را در رأس تیمــی مشــخص کــرد کــه وظیفــه ایــن تیــم رصــد مباحــث برجــام و
هماهنگــی مســائل مربــوط بــه برجــام اســت .رئیــس ایــن تیــم اســتفان مــول ،ســفیر آمریــکا در
لهســتان و نفــر دوم آن تیــم نیــز فــردی بــه نــام گــرت بالنــک اســت کــه االن در وزارت خارجــه
آمریــکا اســت؛ منتهــی پیــش از اینکــه وارد وزارت خارجــه شــود ،بــرای بنیــاد جامعــه بــاز کــه
متعلــق بــه جــورج ســورس هســت کار میکــرد و تخصصــش در حــوزه انقالبهــای مخملــی
و مباحــث برانــدازی و مدیریــت انتخابــات در کشــورها هســت؛ بــرای مثــال ،پــس از ســرنگونی
صــدام بخــش مدیریــت انتخابــات در عــراق را وی بــه عهــده گرفتــه بــود و جاهــای دیگــری
هــم کار کــرده اســت؛ حــوزه کار اصلـیاش هــم مباحــث سیاســی مرتبــط با کشــورهایی هســت
کــه در حــال تغییــر هســتند .پرســش ایــن اســت کــه برجــام متنــی مرتبــط بــا برنامــه هســتهای
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ایــران اســت و افــرادی کــه درگیــر برجــام میشــوند ،بایــد در حــوزه مباحــث هســتهای یــا در
حــوزه تحریمهــا و یــا در مباحــث فنــی کار کــرده باشــند .اینکــه وزارت خارجــه آمریــکا دو فــرد
سیاســی را بــرای ایــن امــر میگــذارد کــه اولــی حــوزه کارش لهســتان اســت کــه اولیــن کشــور
از مجمــوع کشــورهای بلــوک شــرق بــوده کــه بــا حضــور و کمــک آمریکاییهــا در آن انقــاب
اتفــاق میافتــد و از بلــوک شــرق خــارج میشــود ،جــای ســؤال دارد .بــه نظــر مــن از طــرف
وزارت خارجــه مــا جــای اعتــراض دارد کــه آیــا در وزارت خارجــه آمریــکا افــرادی کــه در
حــوزه عــدم اشــاعه یــا تحریــم کار کردهانــد ،کــم هســتند؟ افــرادی کــه در حــوزه برانــدازی و
انقــاب مخملــی تخصــص دارنــد و بــرای افــرادی مثــل جــورج ســوروس کار کردهانــد ،چــرا
مســئول اصلــی کمیتــه برجامانــد؟ آیــا ایــن حرکتــی کــه وزارت خارجــه آمریــکا کــرده نشــان
نمیدهــد کــه طبــق آن نکاتــی کــه هــم اوبامــا و هــم کــری گفــت ،بــه برجــام نگاهــی ابــزاری
بــرای نفــوذ دارنــد .زمانــی کــه از مســئوالن آمریکایــی ســؤال میشــود کــه پــس از  ۱۰و ۱۵
ســال چــه اتفاقــی بــرای ایــران میافتــد ،جوابشــان ایــن اســت کــه شــما خیلــی نگــران ایــران
بعــد از  ۱۰و  ۱۵ســال نباشــید و ایــران در حــال تغییــر اســت؛ ایــن برجــام هــم کمکــی بــه ایجاد
ایــن تغییــر میکنــد و ایــن ادبیــات را شــما میشــنوید و بعــد مســئوالن برجــام هــم در وزارت
خارجــه آمریــکا آدمهایــی سیاســی متخصــص در امــور تغییــر در کشــورها ،برانــدازی و انقــاب
مخملــی میشــوند 1.ایــن انتصــاب خــود از نشــانههای نقــض برجــام و هــدف اصلــی آمریــکا
(نفــوذ بــرای تغییــر و اســتحاله) در برجــام اســت کــه مســئوالن دیپلماســی کشــور میتوانســتند
بــا اســتناد بــه آن و طبــق دســتور قــرآن نقــض برجــام و لغــو آن را اعــام کننــد .نــه تنها ایــن کار
1 .www.tasnimnews.com/.03/07/1394
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را نکردنــد ،حتــی از یــک اعتــراض در نطــق ســخنگوی وزارت خارجــه هــم دریــغ ورزیدنــد.
اعتراضــی کــه میتوانســت افــکار عمومــی داخلــی و جهانــی را نســبت بــه نیــات پلیــد آمریــکا
در حــد خــود روشــن کنــد.
 شــبههای کــه اولویــت پیگیــری مســائل اقتصــادی و معیشــتی ملــت را مانــع و مخــل اقامــهارزشهــای بینالمللــی جمهــوری اســامی میدانــد ،معتقــد اســت پیشــرفتهای علمــی-
صنعتــی و نظامــی ماننــد صنعــت هســتهای ،تبدیــل بــه بهانـهای بــرای قدرتهــای بــزرگ شــده
تــا از ایــن مســیر کشــور را تحــت فشــارهای اقتصــادی قــرار دهنــد ،لــذا بایــد تــا مدتــی نامعلوم
از ادامــه ایــن مســیر خــودداری کــرد؛ امــا حضــرت امــام خمینــی (ره) در بیانــی واضــح کــه در
آخریــن پیــام خــود بــه مناســبت نیمــه شــعبان ســال  ،1368خطــاب بــه مســئوالن مینویســند:
«مســئوالن مــا بایــد بداننــد کــه انقــاب مــا محــدود بــه ایــران نیســت .انقــاب مــردم ایــران
نقطــه شــروع انقــاب بــزرگ جهــان اســام بــه پرچمــداری حضــرت حجــت  -ارواحنــا فــداه-
اســت کــه خداونــد بــر همــه مســلمانان و جهانیــان منــت نهــد و ظهــور و فرجــش را در عصــر
حاضــر قــرار دهــد» .مســائل اقتصــادی و مــادی اگــر لحظـهای مســئوالن را از وظیفـهای کــه بــر
عهــده دارنــد منصــرف کنــد ،خطــری بــزرگ و خیانتــی ســهمگین را بهدنبــال دارد .بایــد دولــت
جمهــوری اســامی تمامــی ســعی و تــوان خــود را در اداره هرچــه بهتــر مــردم بنمایــد ،ولــی این
بــدان معنــا نیســت کــه آنهــا را از اهــداف عظیــم انقــاب کــه ایجــاد حکومــت جهانــی اســام
اســت ،منصــرف کنــد .مســئوالن ارشــد سیاســی -اقتصــادی دولــت یازدهــم بایــد مراقــب باشــند
تــا در اظهــارات خــود ،بــه گون ـهای ســخن نگوینــد کــه مــردم احســاس کننــد میــان پیگیــری
عــزت بینالمللــی و اقتــدار اســامی ملــت و دولــت و حــل مســائل اقتصــادی داخلــی ،نوعــی
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تناقــض و عــدم امــکان اجتمــاع وجــود دارد .مضافـ ًا اینکــه دشــمنان خارجــی نیــز بــا برداشــت
غلــط خــود از ســخنانی کــه زندگــی روزمــره مــردم را در گــرو نتیجــه مذاکــرات میدانــد ،بــر
ادامــه مســیر «تحریــم بیشــتر بــرای امتیــاز بیشــتر» ســختتر خواهنــد شــد.
برخــی افــراد در پاســخ بــه دعــوت آنهــا بــا مــرور چنیــن فرمایشــات و چنــان افقهایــی
میگوینــد :بــا تکــرار چنیــن کلماتــی دشــمن توانســته اســت چهــرهای جنگطلــب از ایــران
تصویــر کنــد و از ایــن نمــد کاله ایرانهراســی ساختهاســت و مانــع گســترش پیــام انقــاب
اســامی میشــود .امــام خمینــی(ره) مکــررا ً و مؤکــدا ً نســبت بــه چنیــن اســتداللی برخــوردی
ســخت و صریــح داشــتهاند .ایشــان در پیــام مربــوط بــه پذیــرش قطعنامــه  ،598مینویســند:
«البتــه مــا ایــن واقعیــت و حقیقــت را در سیاســت خارجــی و بینالملــل اســامیمان بارهــا
اعــام نمودهایــم کــه در صــدد گســترش نفــوذ اســام در جهــان و کــم کــردن ســلطه
جهانخــواران بــوده و هســتیم .حــال اگــر نوکــران امریــکا نــام ایــن سیاســت را توســعهطلبی
و تفکــر تشــکیل امپراتــوری بــزرگ میگذارنــد ،از آن باکــی نداریــم و اســتقبال میکنیــم .مــا
درصــدد خشــکانیدن ریشـههای فاســد صهیونیــزم ،ســرمایهداری و کمونیــزم در جهــان هســتیم.
مــا تصمیــم گرفتهایــم ،بــه لطــف و عنایــت خداونــد بــزرگ ،نظامهایــی را کــه بــر ایــن ســه
اللـ صلــی ّ
پایــه اســتوار گردیدهانــد نابــود کنیــم؛ و نظــام اســام رســول ّ
الل علیــه و آلــه و ســلم
را در جهــان اســتکبار ترویــج نماییــم؛ و دیــر یــا زود ملتهــای دربنــد شــاهد آن خواهنــد بــود.
مــا بــا تمــام وجــود از گســترش باجخواهــی و مصونیــت کارگــزاران امریکایــی ،حتــی اگــر بــا
مبــارزه قهرآمیــز هــم شــده باشــد ،جلوگیــری میکنیــم» .امــام خمینــی (ره) در سیاســت خارجــی
خــود ،بهدنبــال تحمیــل دیــدگاه خــود بــر ملــت ایــران نبــوده ،بلکــه ایشــان خــود را دنبال ـهرو
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ملــت میدانســتند .ایشــان اعتقــاد داشــتند کــه ملــت ایــران راه خــود را بــرای زمینهســازی
تعجیــل ظهــور حضــرت حجــت  -ارواحنــا فــداه -انتخــاب کــرده اســت و آمــاده اســت تــا
هزینههــای آن را نیــز بپــردازد« :مــردم عزیــز ایــران کــه حقـ ًا چهــره منــور تاریــخ بــزرگ اســام
در زمــان معاصرنــد ،بایــد ســعی کننــد کــه ســختیها و فشــارها را بــرای خــدا پذیــرا گردنــد تــا
مســئوالن بــاالی کشــور بــه وظیفــه اساسیشــان کــه نشــر اســام در جهــان اســت ،برســند و از
آنــان بخواهنــد کــه تنهــا بــرادری و صمیمیــت را در چهارچــوب مصلحــت اســام و مســلمین
در نظــر بگیرنــد .چــه کســی اســت کــه ندانــد مــردم عزیــز مــا در ســختی هســتند و گرانــی و
کمبــود بــر طبقــه مســتضعف فشــار م ـیآورد ،ولــی هیچکــس هــم نیســت کــه ندانــد پشــت
کــردن بــه فرهنــگ دول دنیــای امــروز و پایهریــزی فرهنگــی جدیــد بــر مبنــای اســام در
جهــان و برخــورد قاطــع اســامی بــا امریکا و شــوروی ،فشــار و ســختی و شــهادت و گرســنگی
را بهدنبــال دارد و مــردم مــا ایــن راه را خــود انتخــاب کردهانــد و بهــای آن را هــم خواهنــد
پرداخــت و بــر ایــن امــر هــم افتخــار میکننــد .ایــن روشــن اســت کــه شکســتن فرهنــگ شــرق
و غــرب ،بیشــهادت میســر نیســت».
•حقارت در مقابل دشمن و فقدان عزت و غیرت

گــره زدن زندگــی و معیشــت روزمــره مــردم بــه نتیجــه مذاکــرات کار را بدانجــا رســانده اســت
کــه دولتمــردان آمریکایــی بــرای تعییــن مداخــل دخلوخــرج درآمدهــای ارزی کشــور طمــع
کــرده و بــه زبــان میآینــد .آنهــا در ســخنان خــود از هزینهکــرد بودجههــای آزاد شــده
جمهــوری اســامی در حمایــت از ملــل مظلــوم منطقــه اظهــار نارضایتــی میکننــد و خواســتار
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مواظبــت بــر چنیــن امــری میشــوند .در همیــن معنــا مقــام معظــم رهبــری  -حفظــه اهلل-
شــانزدهم اردیبهشــت امســال در دیــدار جمعــی از معلمــان و فرهنگیــان بــا ایشــان ،فرمودنــد:
«مــن مکــرر گفتـهام راجــع بــه ایــن مذاکــرات و [مســائل] هســتهای و امثــال اینهــا؛ حــرف زیــاد
توجــه داشــته باشــند  -هــم مســئوالن
زدهایــم و آنچــه بایــد بگوییــم ،گفتهایــم لکــن همــه ّ
سیاســت خارجــی مــا ،هــم مســئوالن گوناگــون دیگــر ،هــم نخبــگان جامعــه -یــک ملــت اگــر
نتوانــد از هویــت خــود ،از عظمــت خــود ،آنچنانکــه هســت ،در مقابــل بیگانــگان دفــاع بکنــد،
قطعـ ًا توســری خواهــد خــورد؛ بــرو -برگــرد نــدارد» .سادهاندیشــان در هــر کســوت و ســمتی
هســتند بایــد تــا دیــر نشــده بــه خــط واقعــی مــردم کــه همــان خــط اصیــل اســام نــاب
محمــدی  -صلــوات اهلل علیــه و آلــه  -اســت بازگردنــد و دنیــا و آخــرت خــود را تبــاه نســازند.
 صــادق زیبــاکالم ،اســتاد علــوم سیاســی و از حامیــان دولــت یازدهــم در نشســت هماندیشــیو مناظــره بــا ابراهیــم متقــی کــه در مؤسســه دیدبــان آمریــکا برگــزار شــد ،در پاســخ بــه ســؤال
یــک خبرنــگار مبنــی بــر اینکــه چــرا بیــن ســخنان شــما نســبت بــه دســتاورد بــودن توافــق ژنــو
و نیــاز کشــور بــه انــرژی هســتهای تناقــض وجــود دارد؟ گفــت :مــن از مفــاد توافــق خبــر نــدارم،
امــا نســبت بــه کلیــت آن مثــل ســگ میایســتم و از توافــق ژنــو دفــاع میکنــم و هــر کــس کــه
1
غنیســازی را متوقــف کنــد ،دو رکعــت نمــاز شــکر میخوانــم و دس ـتوپای او را میبوســم.
 حمیــد ابوطالبــی ،معــاون سیاســی دفتــر رئیسجمهــور کــه چنــدی پیــش بهدلیــل عــدمصــدور روادیــد از ســوی آمریــکا از رســیدن بــه ســمت نمایندگــی کشــورمان در ســازمان ملــل
1 .http://www.yjc.ir
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بازمانــد ،بــا فرامــوش کــردن ماجــرای تحقیرآمیــز نمایندگــی ایــران در ســازمان ملــل اظهــار
داشــت :ارزش تعامــل بــا آمریــکا بیــش از موضوع هســتهای اســت! وی در صفحه شــخصی خود
در توئیتــر نوشــت :از آنجــا کــه اوبامــا گفتــه اســت «اگــر دوطــرف بــه ایــن توافــق دیپلماتیــک
دســت یابنــد ،نویدبخــش عصــر تــازهای در روابــط آمریــکا و ایــران اســت» ،لــذا ایــن آخریــن
گزینــه بــرای آغــاز تعامــل اســت؛ چــرا کــه هــر دو کشــور بــر ایــن امــر توافــق دارنــد کــه بــه
موضــوع هســتهای بهعنــوان آزمایــش اراده بپردازنــد .ابوطالبــی بــا بیــان اینکــه اگــر دو کشــور
در ایــن موضــوع کــه میتواننــد بــا هــم گفتوگــو کــرده و بــه توافــق برســند ،شکســت
خــورده و نتواننــد تفاهــم کننــد ،آنوقــت چگونــه میتواننــد بــر ســر موضوعــات چالشــی دیگــر
گفتوگــو کــرده و بــه توافــق برســند؟ وی ســپس شــرایط پدیــد آمــده را صحنــه آزمایــش
سیاســت دانســته و مدعــی شــده اســت :بــه نظــر مــن ارزش آغــاز تعامــل ایــران و آمریــکا ،بیــش
از موضــوع پرونــده هســتهای اســت؛ آن را آســان از دســت ندهیــم 1.وی اگــر ذرهای غیــرت دینی
و ملــی داشــت ،بایــد در مقابــل ایــن اقــدام آمریــکا موضــع تهاجمــیمیگرفــت ،نــه اینکــه بــه
اســتفاده از فرصــت برجــام بــرای فتــح عصــر تــازه در روابــط آمریــکا و ایــران مــژده دهــد.

1 .http://kayhan.ir
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اســامی .تهــران :دانشــگاه امــام صــادق علیهالســام.
•دوآن ،شولتز ( .)1386نظریههای شخصیت .مترجمان یوسف کریمی و دیگران .تهران :ارسباران.
•رخشاد ،محمدحسین ( .)1385در محضر حضرت آیت اهلل العظمی بهجت .قم :مؤسسه فرهنگی سماء.
•رضاییــان ،علــی و لشــکر بلوکــی ،مجتبــی (تابســتان  .)1389هوشــمندی رقابتــی و تصمیمگیــری اســتراتژیک.
چشــمانداز مدیریــت بازرگانــی .شــماره  ،2پیاپــی .35
•رهپیک ،سیامک .فرآیند تصمیمگیری در بحران و نقش رسانهها .نشریه پژوهشهای ارتباطی ،شماره .56
•صدوق ( .)1362األمالی .بیروت :اعلمی.
•طباطبایی ،سیدمحمدحسین ( .)1386ترجمه سیدمحمدباقر موسوی همدانی ،قم :دفتر انتشارات اسالمی.
•طبــری ،مجتبــی و قربانــی ،مهرنــاز (زمســتان  .)1388نقــش هــوش هیجانــی بــر شــیوه تصمیمگیــری مدیــران.
فصلنامــه مدیریــت ،ســال ششــم ،شــماره .16
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•عبداللهــی ،عبدالحســین ( .)1384روانشناســی تصمیمگیــری :تأثیــر پیگیــری اطالعــات بیفایــده و غیرابــزاری بــر
انتخــاب و تصمیمگیــری .تازههــای علــوم شــناختی .ســال  ،7شــماره .1
•فربود ،یوسف (پاییز  .)1379خطای تصمیمگیری مدیران .نشریه دانش مدیریت ،سال سیزدهم ،شماره .50
•کلینی رازی ،اسحاق ( .)1378الکافی .قم :دارالحدیث.
•گریگوری ،جیفیست ( .)1384نظریههای شخصیت .ترجمه یحیی سیدمحمدی .تهران :روان.
•مجلسی ،محمدباقر .بحاراالنوار .بیروت :چاپ مؤسسه الوفاء.
•مصباح یزدی ،محمدتقی ( .)1387مجله دیدار آشنا :شیطان را مالمت نکنید .صص .97-98
•مطهری ،مرتضی .یادداشتها .تهران :صدرا.
•مکارم شیرازی ،ناصر ( .)1386پیام قرآن .تهران :دارالکتب االسالمیه ،چ.9
)(Endnotes

 . 1رســانهها در تولیــد و ایجــاد مســائل نقــش مهمــی دارنــد؛ زیــرا تواناییهــای فنــی گوناگــون ایــن امــکان را بــه
آنهــا میدهــد کــه بــا بزرگنمایــی ،حســاس کــردن ،تقویــت کــردن ،تکــرار یــک کــد یــا عنــوان ،ایجــاد تــرس و
اضطــراب و  ...سیاس ـتگذاران را تحــت فشــار قــرار دهنــد تــا بــا یــک حادثــه یــا واقعــه بهعنــوان یــک مســأله
برخــورد کننــد.

