ريشه هاى غرب ستيزى رهبر
در آستانه مذاکرات دولت روحانى با جامعه جهانى براى شفاف سازى فعاليت هاى هسته اى ايررا کره ترا کور
زيا هاى اقتصادى بى سابقه اى بر مردم و کش ر تحميل کرده است ،ولى مطلقه فقيه در نشسرت برا ائمره جمعره
با ادبياتى ستيزج يانه و غير ديپل ماتيک " دروغگ يی و ظاهرسازی را از خصلت هرای سياسرتماارا غربری
" دانسته است .ريشه هاى اين غرب ستيزى جو آميز در کجاست و آيا اين پاياه سازش بر سر پروناه هسرته
اى و حل مشکالت اقتصادى و رفع فضاى امويتى کش ر را امکا پذير مى سازد؟
غرب ستيزى رهبر ريشه در سه مق له زير دارد:
 -۱استبداد دينى در برابر ليبرال دمکراسى
نظررام وىيررى کرره قررارت مطلقرره اى را در اختيررار ولررى فقيرره قرررار داده اسررت از لحرراظ نظرررى و آرمررانى دشررموى
آشکارى را با فرهوگ و آرما هاى غربى که بط ر کلى برپايه ليبررا دمکراسرى بورا شراه ،از خر د نشرا داده
است.
در حالى که در انايشره هراى ليبررا دمکراسرى ،برر حقر  ،فرردى ،آزادى هراى سياسرى و مرانى ،ر ايرت حقر ،
بشرر ،برابرررى حقر  ،زنررا و مررردا و پيررروا اديررا گ نرراگ  ،تکگرگرايررى و بردبررارى در برابررر دگرانايشررا
تأکيا شاه است ،در نظام ديوى وىيرت فقيره مرال شراها محراوديت هراى بسريار در آزاديهراى فرردى و اجتمرا ى،
نقض حق  ،بشر ،تبعيض گسترده ليه زنا و اقليت هاى ديوى و ق مى /ملرى سررک ب دگرانايشرا و خر دى و
غيرخ دى کرد جريا هاى سياسى مى باشيم.
در غرب رهايى از تبعيض هاى ديوى ( که در تمام اديا با شات و ضعف وج د دارد) پس از جوگ هراى سرى
ساله مذهبى در اروپا با استقرار نظام هاى سک ىر روبکاهش گذاشت و دولت جراا از کليسرا و خوگرى در برابرر
مذاهب ،راه همزيستى اديا و رفع تبعريض هراى گ نراگ بره ويريه ليره زنرا و سررانجام تحقر دمکراسرى را
گش د .بهمين خاطر است که امروزه بسيارى از کش رهاى غربى به پواه گاه پواه ج يا سياسى و ديوى و قر مى
از سراسرجها تبايل شاه است.
در ليبرا دمکراسى ملت هرا تصرميم سرازنا و از حر تعيرين سرن شرت برخر ردار .درنظرام پريد در پريد وىيرى
رابطه امام و امت حاکم است و ولى فقيه مادام العمر و غير پاسخگ بره گفتره مصرباز يرزدى " حراکم برر جرا و
ما و نام س مردم اسرت " .آيرت خاموره اى اختيرارات ولرى مطلقره را شورين شررز مرى دهرا " :تصرميمات و
اختيارات ولی فقيه در م اردی که مربر ط بره مصرالم مر می اسرالم و مسرلمين اسرت ،در ور رت تعرارا برا
اراده و اختيار آحاد مردم ،بر اختيارات و تصميمات آحاد ا ّمت مقاّم و حاکم است "
دشموى ولى مطلقه فقيه با غرب از هميجا ناشى مى گردد .وى انايشه هراى ليبرالرى ،حقر  ،بشررى و دمکراسرى
خ اهى را که مغاير برا اسرتبااد ديورى و يکره ترازى مسرتباا اسرت برنمرى تابرا و از "رويرارويی مير و مبورايی
غرب با اسالم " سخن بميا مى آورد.
 -۲توهم توطئه
ت طئه پواارى يکى از وييگى هاى بس مترااو در خاورميانره اسرت و بره براور دانيرل پيرپس ( (Daniel Pipes
ن يسواه کتاب "دست پوها " به يکى از ابزارهاى جااناپذير واکراوى هراى سياسرى در موطقره خاورميانره درآمراه
اسررت .برره برراور آقرراى ابراهاميررا ت ر هم ت طئرره در کش ر رهاى غربررى نيررز وج ر د دارد امررا بيشررتر در زمررا هرراى
نااموى ،مانوا جوگ ،انقالب و يا بحرا هاى اقتصادى در ميا گروه هاى ک شکى بروز مى کوا .امرا در ايررا
در تمام نيم ساه گذشته فراگير ب ده و به تمام طيرف هراى سياسرى کشر ر از جملره ،سرلطوت طلبرا  ،ملرى گراهرا،
شپ ها و بى شک رهبرا و پيروا جمه رى اسالمى نيز سرايت کرده است.
به باور آقاى ابراهاميا در کتاب خميويزم ،اين بيمارى که از جمله ريشره در کرارکرد اسرتعمار و امپريراليزم در
کش ر ر دارد در ررين حررا داراى مفه ر مى سياسررى اسررت و برره شررکل افراطررى اش در دورا پررس از انقررالب در
گستره نيروهاى سياسى قابل مشاهاه ب ده است .اما هر نيرويرى بورا بره بيروش و فلسرفه سياسرى اش برر ت طئره اى
خاص و بازيگرا وييه انگشت گذاشته است.

"براى آيت خميوى استعمار به كمك اقليت ها كره سرت پروجم دشرمن را تشرىيل مرى دهورا ،تهايرا دائمرى برراى
مردم مسلما بشرمار مرى آمرا .برراى شرپ هرا ،امپرياليسرت هرا بره كمرك طبقرات براىى جامعره ،ليره كرارگرا و
دهقانررا كش ر ر ت طئرره مررى شيانررا .جبهرره ملررى گمررا داشررت كرره امپرياليسررم ،ايوبررار بيشررتر برره و ر رت پايرراه اى
سياسى ،با سرنگ نى مصا ،،سخوگ ى واقعى ملت ،در كش ر پايگاه باسرت آورد .سرلطوت طلبرا براور داشرتوا
كه قارت هاى خارجى به وييه انگليس و روسيه ،مرتب مى ك شوا كه سلسله پهل ى بر ييه سرلطوت ر رضرا
شاه را سرنگ كووا".
ت هم ت طئه در تحليل هاى سياسى آيت خاموه اى نيرز بر ييه در رابطره برا غررب همر اره خ دنمرايى مرى کورا
وى بتازگى در نشست با ائمه جمعه و در رابطه با مذاکرات هسته اى گفته است ..." :در شوين شرايطی حرکت
بيااری اسالمی نيز در موطقه آغاز شا و غربيها که خر د را قرب مانراه از حرکرت تفکرر انقرالب اسرالمی ،مری
ديانا ،با سراسيمگی برای مقابله با بيااری اسالمی و اسالم سياسری وارد ميراا شرانا .....دولرت و مسرئ ى و
سياسي و ديپلماتها و آحاد مردم ،بايا دارای نگاه جامع و وحيحی باشوا زيرا در غير ايرن ور رت ،واقعيرات
را نخ اهيم ديا و الوه بر آنکه سرما کاله خ اها رفت ،ضربه هم خ اهيم خ رد".
گرايش رهبرا جمه رى اسالمى به ت هم ت طئه براى ملت و کش ر فاجعه بار ب ده است .در سرا  ۰۶پرس از
اقاامات مسلحانه مجاهاين ليره جمهر رى اسرالمى ،آيرت خميورى پوااشرت کره سرازما سريا برانبا سررنگ نى
نظام اسالمى است .باين ترتيب نه توها مجاهاين بلکه پاى تمام مخالفين به ميا کشياه شا و در ط شرش هفتره
بريش از هرزار زنرراانى سياسرى از طيررف هراى مختلررف ا راام شرانا .ايررن تررا دى بصر رت ديگررى در سررا ۰۶
تکرار و بروايتى بيش از  ۴هزار زناانى را بکام مرگ کشانا که امروز در آستانه سالگرد آ هستيم.
آيت خاموه اى نيرز برا ت سرل بره تر هم ت طئره همر اره لرت ا تراضرات مردمرى و گرفترارى هراى کشر ر را
بگرد " دشموا " و غربى ها انااخته است و باين ترتيرب مسرئ ليت هراى فرردى و سياسرى اش را در برگزيرا
گفتمانى نادرست که به سرک ب جامعه مانى و سياسى و استقرار نظامى امويتى انجامياه ،فرام ش کررده اسرت.
در اثر ايرن رويکردهرا ،کشر ر ايررا برا اسرتبااد ديورى روبررو و بررغم ثرروت هراى ظريم زيرزميورى برا بحررا
اقتصادى ،انزواى بين المللى و قب ماناگى در زميوه هاى گ ناگ دست به گريبا است.
 -۳جاه طلبى هاى منطقه اى حلقه مرکزى قدرت
رهبر جمه رى اسالمى رهبرى جاه طلب است که يکى از اول يرت هرايش را گسرترش نفر ه جمهر رى اسرالمى
در موطقه تشکيل مى دها .دخالت هاى اين نظام در ررا ،،افغانسرتا  ،لبورا و سر ريه و رقابرت برا دولرت هراى
ديورى سروى مرذهب از جملره ربسرتا و قطرر برکسرى پ شرياه نيسرت .برازوى دخالرت و گسرترش نفر ه جمهر رى
وىيى در خار ج را سپاه قراس تشرکيل مرى دهرا کره حترى در اتير پى برا نفر ه اسررائيل در حرا رقابرت اسرت و برا
ارسا سالز به نيجريه و يمن در واد دامن زد به شر رش هراى اسرالم گررا بر ده اسرت .دشرموى ايرائ ل يک
ک ر با مردم اسرائيل که با نفى ه ل کاست در دولت ک دتا و رت گرفت از جوبه هاى ديگرر جراه طلبرى هرا و
آرما گرايى هاى رهبرى است که با آب و رنگ دفاع از حقر  ،فلسرطويا ترزئيين شراه و مورافع ملرى کشر ر را
بط ر مااوم پايما کرده است .اين جاه طلبى ها که با واکوش کش رهاى موطقه و هم پيمانا غربى آنا روبررو
شاه ،به ن به خ د در تشايا گرايش هاى غرب ستيزانه رهبرى م ثر ب ده است .رهبر غيرر پاسرخگ بايرا پاسر
دها که اين جاه طلبى ها و دخالت هاى بى جا که هم اره به تق يت گروه هاى مرتجع و توارو اسرالمى انجاميراه
است بغير از افزايش مشکالت شه س دى براى ملت ايرا دربر داشته است ؟
مشکالت اقتصادى ،سياسى ،فرهوگى و انزواى سياسى کش ر باو تغيير در گفتما غررب سرتيزانه و رويکررد
مستباانه رهبر امکا پذير نيست .حلقه مرکزى حاکميت شامل بيرت رهبررى و نيروهراى نظرامى امويترى بايرا بره
پيام انتخابات  ۲۹گ ش فرا دهوا و به خ استه هاى ده ها ميلير راى دهوراه کره خ اسرتار روابرى رادى برا کليره
کش رهاى جها  ،ح ل پروناه هسته اى و ام دخالت در کش رهاى موطقه از جمله س ريه و رفع فضاى امويتى
در داخررل انررا ،تررن دهوررا .برراو داد زمررا و اختيررارات کررافى برره دولررت روحررانى در مررذاکرات هسررته اى و رفررع
مشکالت داخلى ،بحرا هاى کش ر برجاى خ اها مانا.
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