پیشگفتار

اقصینقاط دنيا صادر و مقدّ مهای برای ظهور حضرت
شود.ان شااهلل.

(عجلاهللتعالیفرجه)
مهدی ّ

و من اهلل التوفیق

پیشگفتار

برقراری نظام جمهوری اسالمی به تعبير رسای بنيانگذار آن ،حضرت
امام خمينی(ره) ،از نعمتهای بزرگ الهی بر مردم اين سرزمين و تمامی
مستضعفين جهان بوده است .مروری بر تاريخ پرافتخار اين نهضت و
شکلگيری نظام مقدّ س جمهوری اسالمی به روشنی نقش و تأثير اصل
مترقّی واليت فقيه و رهبری حکيمانهی حضرت امام(ره) و پس از آن
حضرت آيتاهلل العظمی سيّدعلی خامنهای ،رهبر ّ
معظم انقالب اسالمی،
را در هدايت انقالب در كوران حوادث گوناگون روزگار نشان میدهد.
مؤسسهی پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی كه وظيفهی حفظ و نشر آثار
مقام ّ
معظم رهبری را برعهده دارد ،در انجام همين وظيفه به انتشار كتابهای
موضوعی به منظور نشر بيانات ،ديدگاهها و رهنمودهای ّ
معظ ٌمله در مقاطع،
مناسبتها و موضوعات مختلف میپردازد.
صدور دو نامه از رهبر ّ
معظم انقالب خطاب به جوانان كشورهای
غربی بازتاب گستردهای در رسانههای بينالمللی و داخلی گذاشت .اساتيد
محترم حوزه و دانشگاه ،برای تبيين برخی از ابعاد و ويژگيهای نامهی ا ّول
مقاالتی را به نگارش درآوردند كه كتاب حاضر شامل برخی از آنهاست.
اميد است با تبيين و ترويج بيانات ّ
معظ ٌمله ،گفتمان انقالب اسالمی به
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مق ـ ـ ـ ّـدمه

جهان در وضعیت كنونی در آستانه تحول و دگرگونی بنیادين است و
دنیا در آستانة يک پیچ تاريخی سرنوشتساز قرار دارد .اين وضعیت را
میتوان آشکارا در عرصههای مختلف سراغ گرفت:
در عرصة سیاسی شاهد تغییر در هندسه و قطب ِ
بندی ساختارِ قدرت
جهانی و گذار از نظم تکقطبیِ پساجنگ سرد به نظم يک/چندقطبی
هستیم كه در قالب آن نقش گذشتة آمريکا از «رهبری» و «هژمونی» به
«ابرقدرتی» تنزل يافته و كنشگران نوظهوری با ماهیت دولتی (مانند هند،
برزيل ،تركیـه و ايـران) و غیردولتی (مانند حزباهلل ،حماس و انصاراهلل)
وارد معادالت قدرت در سطوح منطقهای و جهانی شدهاند؛ در عرصة
اقتصادی ،نظام سرمايهداری با بحرانها و چالشهای عمیقی روبروست و
توان ترمیم نقائص خود و رفع فقر ،بیکاری ،ركود و نابرابری فزاينده در
مقیاس جهانی را ندارد؛ در عرصة فرهنگی ـ اجتماعی ،جوامع سکوالر
غربی دستخوش انواع مصاديق جاهلیت مدرن نظیر ابتذال و بیبندوباری،
همجنسگرايی ،خشونت ،تجاوز ،نژادپرستی ،قتل و غارت ،تالشی كانون
خانواده ،پوچگرايی و بحران هويت هستند كه تبعات وخیم آن در آمار باالی
خودكشی و يا اقبال جوانان اروپايی و آمريکايی به افراطیگری و پیوستن
خیل كثیری از آنها به گروههای تروريستی تکفیری از جمله داعش قابل
ِ
الحادی انسانمدار
مشاهده است؛ در عرصة فکری و فلسفی نیز مکاتب

ط

روزنهایبهآ گاهی

علیرغم تمامی شعارها و ادعاهايشان ،به وضوح در تدبیر كار بشر و
گرهگشايی از مشکالت و تسکین آالم او واماندهاند و ديگر هیچ نسخة
شفابخش و هیچ افق روشنی برای عرضه به پیروان سرگشتة خود ندارند .تا
جايی كه فضای كنونی انديشة غرب بهويژه پس از طغیان پساتجددگرايی
علیه میراث تجدد ،فضايی آكنده از ترديد ،نسبیت ،عدمقطعیت ،ابهام،
دلزدگی ،ناامیدی ،حیرانی و پريشانحالی است و چشمانداز امیدآفرينی هم
ي
ِ
وضعیت بنبست و نازايی فکری متصور نیست .در
برای برونرفت از اين
مجموع میتوان وضع كنونی جهان را نارضايتی عمومی بشريت ـحتی در
جوامع غربیـ از شرايط ناعادالنة حاكم بر نظام جهانی و مطالبة مصرانة
تغییر و رهايیبخشی دانست.
به موازات افول فرهنگ و انديشة غربی ،شاهد رشد تدريجی
و قابلتوجه جريان بیداری و معنويتگرايی و اقبال دوباره به دين و
دينداری در سراسر جهان بهويژه در جوامع غربی هستیم تا جايیكه توجه
به نقش دين بار ديگر در محافل علمی و دانشگاهی سکوالر غرب رونق
گرفته است و صاحبنظران از «بازگشت دين از تبعید» سخن میگويند و
دهههای آينده را دوران «پساسکوالريسم» نام مینهند .در میان اديان الهی
«اسالم» به عنوان تنها دينِ مصون از تحريف ،برخوردار از مبانی متقن و
عقالنی و دارای نظرية جامع و منسجم در ابعاد مختلف بهمنظور تدبیر
تمامی وجوه حیات بشری ،از باالترين ظرفیت برای عرضة خود در قامت
الگوی جايگزينِ الگوی مسلط غربی برخوردار است .اين دين آسمانیِ
زنده و پويا با بیش از يک و نیم میلیارد پیرو كه آمار سريعترين آهنگ
رشد جمعیت پیروان را در سراسر جهان به خود اختصاص داده ،به اذعان
بسیاری از تحلیلگران غربی تنها انديشهای است كه میتواند جايگاه چیرة
نظم ،الگو و گفتمان مسلط غربی را به چالش بکشاند و لذا پادگفتمان و
دگ ِر هويتی غرب محسوب میشود .از همین رو ،احساس نگرانی شديد

جمالت قرارگرفته داخل گیومه در این مقدمه ،نقلقول مستقیم از نامۀ رهبر معظم انقالب
 .۱تمامی
ِ
اسالمی به عموم جوانان در اروپا و آمریکای شمالی ،مورخ  ۱۳۹۳/۱۱/۱است.

ك
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حاكمان نظام سلطه از رشد روزافزون اسالم و خطری كه گسترش تفکر
اسالمی برای سیطرة جهانی آنها ايجاد میكند ،موجب شده است تا «از دو
دهه پیش به اين سو ـ يعنی تقريب ًا پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی
1
ـ اين دين بزرگ ،در جايگاه دشمنی ترسناک نشانده شود».
هرچند كه «تحريک احساس رعب و نفرت و بهرهگیری از آن ،متأسفانه
سابقهای طوالنی در تاريخ سیاسی غرب دارد» و دولتهای غربی همواره
برای حفظ انسجام هويتی خود و يا توجیه سیاستهای جنگافروزانه و
فرافکنی مشکالت داخلیشان اقدام به دگرسازی و دشمنتراشی كردهاند
و «تحقیر و ايجاد نفرت و ترس موهوم از ديگری ،زمینة مشترک تمام آن
سودجويیهای ستمگرانه بوده است» ،لکن «سیاست قديمی هراسافکنی
و نفرتپراكنی ،اينبار با شدتی بیسابقه ،اسالم و مسلمانان را هدف گرفته
است» و «ساختار قدرت در جهان امروز مايل است تفکر اسالمی در
حاشیه و انفعال قرار گیرد ».البته فهم دلیل دشمنیِ كینهتوزانة غرب با
اسالم چندان دشوار نیست و مروری گذرا بر آموزههای مترقی اسالمی
در عرصههای مختلف حیات بشری كافیست تا آشکارا نشان دهد كه «چه
معانی و ارزشهايی در اسالم ،مزاحم برنامة قدرتهای بزرگ است و چه
منافعی در ساية تصويرسازی غلط از اسالم تأمین میگردد».
معاألسف ظهور و رشد جريان منحرف سلفی ـ تکفیری در قلمرو
كشورهای اسالمی طی سالهای گذشته با حمايت دول سلطهگر غربی،
زمینهی رابطة كاذبی میان مسلمانان با مفاهیمی چون تروريسم ،بنیادگرايی،
افراطیگری ،خشونت و خرابکاری را برقرار ساخت .لذا طراحی گستردهای
با همکاری انديشمندان ،سیاستمداران ،اصحاب رسانه و سینماگران
آمريکايی صورت گرفت تا در قالب پروژة اسالمستیزی و اسالمهراسی،
بذر ترس و نفرت از مسلمانان در سراسر دنیا پراكنده شود و دولتمردان
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غربی «رياكارانه ،تروريستهای تحت استخدام خود را به عنوان نمايندة
اسالم معرفی كنند».
بازوهای قدرتمند رسانهای غرب با كاربرد انواع تکنیکها و حربههای
روزآم ِد فريب افکار و تسخیر ذهنها میكوشند «با چهرهپردازیهای
موهن و سخیف ،بین مخاطبان و واقعیت ،سد عاطفی و احساسی ايجاد
كنند و امکان داوری بیطرفانه را از آنان سلب نموده و آنان را در مرزهای
ساختگی و ذهنی محصور سازند ».برخی از مهمترين اقدامات هدفمند
شبکة رسانهای غرب در جنگ نرمِ تمامعیار با جهان اسالم عبارتند از:
تصويرسازی كاذب و معرفی اسالم و مسلمین به عنوان ُمر ّوجان خشونت
در جهان و تهديدی برای صلح و امنیت جهانی ،ايجاد رابطة دروغینِ
اينهمانی میان تروريستهای تکفیری نظیر داعش با نهاد اسالم و دولت
اسالمی ،ايجاد و دامن زدن به اختالفات قومی ،نژادی و مذهبی میان
مسلمانان بهويژه شکاف شیعه و سنی برای مشغول كردن مسلمانان به
خود و تضعیف نیروی درونی آنها ،و ترويج فرهنگ و سبک زندگی
مادیگرايانه و لذتجويانة غربی در بستر جوامع اسالمی بهمنظور انحراف
مسلمانان علیالخصوص جوانان از خط اصیل اسالم ناب.
اكنون بايد پرسید رسالت دنیای اسالم در برهة حساس و سرنوشتساز
كنونی ـ كه میتواند نقطة عطف مهمی در تاريخ حیات بشر باشد ـ در
مواجهه با نظام سلطة غرب و اقدامات اسالمستیزانة آن چیست؟ به نظر
میرسد رهبران ،علما ،انديشمندان ،نخبگان و رسانههای جوامع اسالمی
ِ
عمیق وضعیت متحول جها ِن امروز و باور به نقش بديلِ
پس از درک
الگوی اسالمی در برابر الگوی ناكارآمد موجود ،بايد با استفاده از
روشهای گوناگون ،راهبرد شالودهشکنی و مشروعیتزدايی از نظام
ظالمانه و ناعادالنة حاكم بر جهان و سپس طرح ايده و الگوی نظم جديد
جهانی مبتنی بر عدالت را به عنوان الگوی احسن و تنها ملجأ رهايیبخش

 .۱البته دومین نامه معظمله نیز در آذر  ۱۳۹4در استمرار ایفای این رسالت بزرگ ،حاوی مباحث
و نکات مهمی است که در این اثر بدان پرداخته نشده است.

م
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بشر امروز از بحرانهای الينحل تجدد در دستوركار قرار دهند.
نامة رهبر معظم انقالب اسالمی ـ كه در بهمنماه  1393خطاب به
عموم جوانان در اروپا و آمريکای شمالی منتشر شد 1ـ را بدون شک بايد
مصداق بارزی از اقدام آگاهانه و هوشمندانه برای شالودهشکنی نظام سلطة
جهانی و طرح الگوی بديل اسالمی قلمداد كرد .اين اقدام بديع و ابتکاری
از جهات بسیاری قابل توجه بوده و حاوی نکات آموزندة فراوانی است كه
درک عمیق آنها میتواند در ترسیم مسیر حركت آيندة جهان اسالم بهويژه
علما ،انديشمندان ،روشنفکران ،مبلغین و رسانههای مسلمان فوقالعاده
مؤثر و راهگشا باشد.
اوالً عنصر زمانشناسی در نامة رهبر انقالب جايگاه وااليی دارد .اين
نامه هنگامی نگاشته شد و انتشار يافت كه فضاسازی تخريبی گستردهای
علیه اسالم و مسلمانان توسط دولتهای غربی با ابزارهای تبلیغاتی و
رسانه ِ
ای در اختیارشان به بهانة حوادث تروريستی فرانسه يا كشتارهای
وحشیانة گروه داعش در غرب آسیا در جريان بود .بیشک در چنین َجو
سنگینی ،واكنش فعاالنة رهبر دينی و سیاسی جمهوری اسالمی ايران كه
تصويری كام ً
ال متفاوت با تصوير بازنمايی شده از اسالم در رسانههای
غربی ارائه میكرد ،بسیار قابل توجه بود و روايت تحريفشده دربارة
اسالم را به چالش میكشید .محتوای نامه آشکارا نشان میداد كه با اشراف
كامل بر وضعیت متحول جهان در آستانة پیچ تاريخی و به قصد گشايش
عرصهای جديد برای كنشگری فعاالنه در برابر تحركات دشمنان نگاشته
شده است.
ثانی ًا رهبر انقالب اسالمی به جای مقامات سیاسی كشورهای غربی
عموم جوانان ساكن در قلمرو جهان غرب را مخاطب قرار میداد .ايشان
در متن نامه ،نقش آيندهساز جوانان و زنده بودن حس حقیقتجويی در
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نهاد آنان و نیز عدم پايبندی دولتمردان غربی به صداقت و درستی در
سیاستورزی را دلیل انتخاب جوانان اروپا و آمريکا به عنوان مخاطب
كالم خويش دانستهاند.
اين نامه با استفاده از بیانی ماليم ،شیوا ،غیررسمی ،دوستانه و
غیرتحکمآمیز ،آغازگر نهضت پرسشگری است و از مخاطبان خود
میخواهد در فضايی آزاد و به دور از فشار و تعصب و بیآنكه اجباری
برای پذيرش سخنان نويسنده و ديدگاههای وی داشته باشند ،تنها به چند
سؤال اساسی بیانديشند« :از شما میخواهم از روشنفکران خود بپرسید چرا
وجدان عمومی در غرب بايد همیشه با تأخیری چند ده ساله و گاهی چند
صد ساله بیدار و آگاه شود؟ چرا بازنگری در وجدان جمعی ،بايد معطوف
به گذشتههای دور باشد نه مسائل روز؟ چرا در موضوع مهمی همچون
شیوة برخورد با فرهنگ و انديشة اسالمی ،از شکلگیری آگاهی عمومی
جلوگیری میشود؟ ...خواسته ا ّول من اين است كه دربارة انگیزههای اين
سیاهنمايی گسترده علیه اسالم پرسش و كاوش كنید .خواسته دوم من
اين است كه در واكنش به سیل پیشداوریها و تبلیغات منفی ،سعی كنید
شناختی مستقیم و بیواسطه از اين دين به دست آوريد .منطق سلیم اقتضاء
میكند كه الاقل بدانید آنچه شما را از آن میگريزانند و میترسانند ،چیست
و چه ماهیتی دارد .من اصرار نمیكنم كه برداشت من يا هر تلقی ديگری
از اسالم را بپذيريد بلکه میگويم اجازه ندهید اين واقعیت پويا و اثرگذار
در دنیای امروز ،با اغراض و اهداف آلوده به شما شناسانده شود».
ثالث ًا انتشار نامه ابتدا در فضای مجازی و از طريق شبکههای اجتماعی
صورت گرفت .با توجه به نفوذ عمیقی كه اين رسانهها و ابزارهای نوين
ارتباطی در عصر كنونی دارند ،اين اقدام بديع نشان داد میتوان به جای
منفعل شدن در برابر هجوم عظیم دستگاه تبلیغاتی غرب ،با اتخاذ موضع
فعال از همان ابزارها برای تبیین حقايق و به دست گرفتن ابتکار عمل در
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عرصهای كه ظاهرا ً متعلق به حريف است استفاده كرد.
رابع ًا محتوای نامه علیرغم حجم كم آن شامل موضوعات مهم و
درخور توجهی هم دربارة غرب (مانند غربشناسی انتقادی ،سیاست
ديگرسازی و ديگرهراسی ابرقدرتها ،نحوة شکلگیری وجدان و آگاهی
عمومی در غرب و نقش رسانهها در هدايت هدفمند افکار عمومی از
طريق تصويرسازیهای غلط) و هم دربارة اسالم (مانند دعوت به كسب
برداشت و تصوير صحیحی از اسالم يا دعوت به مطالعة اسالم با رجوع به
منابع اصیل آن يعنی قرآن و سنت) است .اين موضوعات میتواند روزنة
تازهای به مسئلة نسبت اسالم و غرب از منظری متفاوت فراروی نخبگان و
انديشمندان بگشايد و در راستای رفع بسیاری از چالشهای موجود مثمر
ثمر باشد.
نامة رهبر معظم انقالب در حقیقت آغاز يک مسیر است .مسیر كنش
ارتباطی و بیدارگر كه طی آن مردمان آزادمنش و ژرفانديش جامعة
جهانی بهويژه جوانان در جايگاهی برابر و در فضايی مبتنی بر منطق و
استدالل و رها از القائات گفتمان نظام سلطه و مناسبات قدرت ،به بحث
و گفتگو و همانديشی سازنده برای نیل به حقیقت برای يافتن راهکارهايی
جهت رفع مشکالت جوامع بشری بپردازند .ايشان خطاب به جوانان غربی
اظهار میدارد« :اين چالش از پیش طراحی شده بین اسالم و شما جوانان،
اگر چه ناگوار است اما میتواند پرسشهای جديدی را در ذهن كنجکاو
و جستجوگر شما ايجاد كند .تالش در جهت يافتن پاسخ اين پرسشها،
فرصت مغتنمی را برای كشف حقیقتهای نو پیش روی شما قرار میدهد.
بنابراين ،اين فرصت را برای فهم صحیح و درک بدون پیشداوری از اسالم
از دست ندهید تا شايد به يمن مسئولیتپذيری شما در قبال حقیقت،
آيندگان اين برهه از تاريخ تعامل غرب با اسالم را با آزردگی كمتر و
وجدانی آسودهتر به نگارش درآورند».
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كتاب پیشرو مجموعه مقاالت علمی به قلم اساتید و پژوهشگران
برجستة عرصة علوم سیاسی و روابط بینالملل و علوم اسالمی است كه
در دو بخش به بررسی و تبیین نامة رهبر معظم انقالب به جوانان اروپا
و آمريکا و ارزيابی اثرات آن میپردازد .اين مجموعه ،حاصل طرحی
است كه پس از صدور نامه رهبر معظم انقالب ،معاونت پژوهش و
آموزش موسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی با همفکری ستاد نشر
و تبلیغ نامه معظمله آن را تدوين كرد و به اجرا نهاد .بديهی است ديدگاه
نويسندگان در همه موارد يکسان نیست و لزوم ًا اين ديدگاهها ،ديدگاه اين
معاونت نیست ،هرچند مطالعه دقیق و تأمل در اين ديدگاهها زمینه فهم
عمیقتر مفاد نامه را فراهم میسازد 1.از نويسندگان فرهیخته و ارزيابان
ارجمند مقاالت و ساير دوستانی كه در شکلگیری اين اثر نقش داشتهاند،
بويژه از آقای دكتر روحاالمین سعیدی مجری طرح و جناب آقای حسین
شهسواری ،ناظر طرح ،تقدير و تشکر میشود .امید است اين اثر گام
كوچکی باشد در مسیر نوينی كه رهبر معظم انقالب گشودهاند .والحمدهلل
رب العالمین.
معاونت پژوهش و آموزش
موسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی
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