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)که در  یبا انتشار مقاله ا 88پس از فتنه  کا،یامر یزونایپرداز و پروفسور دانشگاه آر هینظر« هالورسون یجفر»

مقابله  یبرا ینظام یراهکارها گرینمود که د حیمنتشر شد( تصر زونایدانشگاه آر کیمرکز مطالعات استراتژ تیسا

را در « نرم یبرانداز»داده و  کیتاکت رییتغ دیبا بارنداشته و جبهه غرب و استک ییچندان کارآ رانیبا حکومت ا

کند که ما  یمطرح م نگونهیخود را ا یشنهادیپ یمقاله، استراتژ نیدر ا هالورسون قرار دهد. شیدستور کار خو

صورت  نیبد م؛یکن یبهره بردار شیکربال به نفع خو یاز ماجرا دیبا ران،یدر مقابل نظام و حکومت ا تیموفق یبرا

جالب توجه در  ۀ. اما نکتمییاستفاده نما «رانیحکومت ا»کردن  یمعرف «دیزی» یبرا شیکه از تمام امکانات خو

و مقابله  نینمودن نقش طرفداران امام حس فایا یکاراکتر برا نیرا بعنوان بهتر« ها یرازیش انیجر»که او  نجاستیا

 کند! یم یمعرف یاسالم ینظام مقدس جمهور یعنی یساختگ دیزیبا 

کند؛ از  یعنوان م یمتعدد لیها، دال یرازیش انیجر ینقش برا نیاثبات مناسب بودن ا یپرداز، برا هینظر نیا

 ران،یمنتقد بودن آنها نسبت به نظام ا ف،یط نیاهل کربال بودن اکثر طرفداران ا ان،یجر نیبودن رهبر ا دیجمله: س

سم و بدست حکومت  لهیکشته شدن او بوس ۀعیشا نکهیو ا «یرازیامام ش»به عنوان  انیجر نیمنتسب دانستن رهبر ا

مناسب جلوه  فیط نیا یمخوف برا یویسنار نیرا در ا اءینقش لشکر اول یفایاست که ا یزیدستاو نیبهتر ران،یا

 .دینما یم

 تهایفعال یبا انجام برخ انیجر نیکمک به ا یبرا کایبه وزارت امور خارجه امر شنهادیمقاله، پ نیا یانیپا ۀنکت

 نترنتیا ،یماهواره ا یاز جمله شبکه ها یوسائل ارتباط جمع لهیبوس زیدانشگاهها و ن انیدانشجو انیصاً در ممخصو

 .شدبا یم انیجر نیافکار ا جیدر جهت ترو یخبر یتهایو سا

ها و  یرازیش انیوابسته به جر یماهواره ا یمقاله، با رشد قارچ گونه شبکه ها نیسال از انتشار ا 4پس از  اکنون

مقاله  نیمتن کامل ا ینظام، بازخوان هیجوانان عل کیدر تحر انیجر نیخودخواندة ا دیتحرکات مرجع تقل نیهمچن

 :ستیاز لطف ن یشده است، خال میترجمه و تنظ« السالم( همی)عل تیاهل ب نیمحب ئتیه یبریواحد سا» نیکه توسط خادم
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 دهیچک

« شهروندان یمتجاوز به حقوق انسان»، «جنگ طلبانه یخارج استیس یدارا» میرژ کیبه عنوان  رانیحاکم ا میرژ

است. تمام  مطرح انه،یثبات کردن منطقه خاورم یب یبرا یا ندهیبطور فزا ،«یهسته ا یحاتیمظنون به برنامه تسل»و 

 «رانیا یاسیس ستمیدر س یاصالحات اساس» وردنعالقه مند به فراهم آ ران،یا میبه جز خود رژ ریدرگ نیطرف

 است. افتهی یشتریب تیاهم م،یرژ نیا یقدرت نظام شیمهم مخصوصاً بخاطر افزا نیهستند؛ و ا

 نیو بشدت خطرناک خواهد بود، از ا سکیپر از ر رات،ییتغ نیا جادیجهت ا «یتالش نظام»از آنجا که هر  اما

به  یابیدست یبرا یگردد، راه حل مناسب تر یحاصل م کیارتباطات استراتژ قیکه از طر« مبارزه نرم» کیرو، 

 باشد. یمهم م نیا

و جهان، به  رانیاش در سطح ا ماندهیباق انیحام نیدر ب رانیا میرژ شتریب تیسلب مشروع یراه مؤثر برا کی

را  رانیا میرژ انیاست. بن راتییتغ یبرخ جادیا یاستفاده از ابزار مبارزه نرم برا ،یعیش یگروه ها نیخصوص در ب

انقالب،  نیدهد. ا یم لیانجام شد، تشک 1979 سالدر  ینیکه توسط روح اهلل خم «یدوازده امام انیعیش»انقالب 

 یاست که پشتوانه ا« کربال» ید و غنداستان قدرتمن ژهیبخش، بو تی[ مشروعیالگوها ای] اتیروا یکسریشامل 

 یفراهم م یمذهب جیتحرک و بس جادیمستبد و ا یمخالفت با حکومت ها ،یاحساسات ضد دولت یبرا رگذاریتأث

 گردد. تیهدا میرژ رهبرانتواند توسط  یکند و م

جان  ن،یامام حس یعنیکند. قهرمان آن  یو شر را نقل م ریخ نیجنگ و کشمکش کهن ماب کیکربال،  داستان

 روانشیبه پ نیحس ،یجانفشان نینمود. در سراسر ا ی( قرباندیزیوقت ) فهیرا در برابر سپاه ستمگر و مستبدّ خل شیخو

کند. در سنت  یتحت ستم و استبداد زندگ نکهیتا ا رد؛یبم تیو حرّ یآزاد یدهد که بهتر است تا انسان برا یم ادی

قبل از  رانیشدند. شاه ا دیسم شه لهیتمام دوازده امام بدست حاکمان مستبد زمانشان و اکثراً بوس باًیتقر ان،یعیش

برخالف تالش  ،«رانیا یکنون میاستبداد رژ»شناخته شده بود.  دیزیسرنگون گردد، بعنوان  1979در سال  نکهیا

با داستان کربال فراهم  میرژ نیا سهیمقا یرا برا نهیاستفاده از اسالم بعنوان ابزار حکومت، زم یبرا حشانیرص یها

 کرده است.

بعنوان  ی(، که توسط برخیشمس 1380برابر با سال یالدیم 2001)در سال  یرازیمحمد ش یاهلل العظم تیآ مرحوم

در مورد  میرژ نیا ریفهم و تفس نیو همچن رانیا مینسبت به رژ حیمنتقد صر کیمورد احترام بود،  «یرازیامام ش»

او  یگرفتند. وقت یقرار م تیمورد آزار و اذ رتباًبه همراه خاندان و طرفدارانش، م ،یرازیبود. ش یحکومت اسالم

 لهیاتهامات بوس نیاو با سم متهم نمودند. ا یرا به قتل عمد میرژ روانشیاز پ یاریرفت، بس ایاز دن 2001در سال 

 نی. ادیگرد تیتقو میرژ لهیجنازه او، بوس دنیو دزد یازریش نیضدشورش در مراسم تدف سیحرکت منظم پل



تواند نقش وارسته  یم یرازیش جه،یشود. در نت جادیداستان کربال ا هیشب یاست که ساختار و مدل نیامستعد  ع،یوقا

 اشغال کند. یخامنه ا یمستبدّ عل یرانیا میرژ هیمبارزه بر عل نیرا در ا نیامام حس

 

 رانیا میرژ

فعالش  یریگیرا بخاطر پ یتوجه و سرزنش جهان ،یخامنه ا یعل یتحت رهبر رانیا یاسالم یحاکم جمهور میرژ

بودن  زیبر صلح آم یمبن یرانیمقامات ا یبه خود جلب نموده است. با وجود ادعاها یهسته ا یتکنولوژ نهیدر زم

داشتن  ران،یا ییاذعان دارند که هدف نها یمللال نیها و مشاهدات ب لیاز تحل یاریبس ران،یا یهسته ا یها تیفعال

سالح  کیبه  انیرانیا یابیاعتقاد دارند که دست کایآمر یاطالعات یسازمانها نکهیاست. با ا یهسته ا یجنگ افزارها

فراهم  یالملل نیجوامع ب یاریبس یرا برا یآشکار یمسئله نگران نیا ست،ین ریها امکان پذ یزود نیبه ا یهسته ا

مشروع و  ینگران نیا م،یرا مطالعه کن رانیحاکم ا میرژ یکل یها استیرفتار و س یحال، وقت نی. با ااستآورده 

 رسد. یدرست به نظر م

به استفاده  لیما ،ی[ نشان داد که دولت استبداد88]فتنه  رانیو پس از انتخابات ا  2009و تظاهرات سال  ییرسوا

باشد. اصالحات  یاراده خود بر مردمش م لیتحم یسرکوبگر، برا یروهایاز جمله ن ز،یخشونت آم یاز همه ابزارها

جمهور سابق ـ  سیمحمد خاتمى ـ رئ یدوره تصد لکه در طو یا کننده دواریمحدود، اما ام یـ اجتماع یاسیس

 یبرا رانیا مِینژادِ تندرو، تصم یمحمود احمد یجمهور استیبود، به وضوح پس زده شد. دوره ر وستهیبه وقوع پ

هشدار  رییتغ نیداد. ا یدوران انقالب را نشان م یمقابله و شعارها ،یمبارزه طلب ،یالملل نیب یبازگشت به انزوا

 یحاتیتسل یفن آور یعموم شیو نما رانیا یحاتیکه در کنار آن، توسعه فعال تسل یهنگام ژهیبه و ،دهنده است

 یاهویرا با ه« کرار»به نام  دیدوربرد جد نیبمب افکن بدون سرنش کی یبه تازگ رانیشود. به عنوان مثال، ا دهید

 کیسالح را به عنوان  نینژاد، ا یحمدجمهور ا سیرئ ،یینموده است. در مراسم رونما ییدر تهران رونما اریبس

 کی یبرا یسخن سخت ن،یدانست. ا رانیدشمنان ا یمرگ برا ریاما سف ت؛یبشر یبرا یآور شکوه و رستگار امیپ

خودش را در مواجهه با رشد مخالفت  م،یاذعان دارند که رژ یاست. بعالوه، برخ یالملل نیب کیو شر استمداریس

 .ندیب یم صرهتحت محا ،یو خارج یداخل یها

از جمله گروه  ،یو مذهب یقوم یها تیشده است. آنها اقل یمستندساز یبه خوب زین رانیا میحقوق بشر رژ نقض

را تحت  گرانیو د انیروزنامه نگاران، همجنس گرا ،یاسیمخالفان س برال،یروشنفکران ل عه،یش ریمسلمان غ یها

از جمله حزب اهلل  ،یشبه نظام یها یها روهاز گ یعیوس فیط ران،یا میرژ نیقرار داده اند. همچن تیآزار و اذ

و  یاز لحاظ مال یدهند ـ را به طور جد یانجام م یستیدر عراق ـ که اقدامات ترور یشبه نظام عهیلبنان و فعاالن ش



قابل توجه است،  ینفت ریکه شامل ذخا رانیها، از منابع ا تیفعال نیاز ا تیحما یکند. برا یم یبانیپشت ،یآموزش

 دولت استفاده شده است. تتحت نظار

 یکردن جناح ها عاقالنه است و ممکن است تنها به متحد ریغ رانیا هیعل کایآمر یاقدام نظام ط،یشرا نیا در

مورد  یالملل نیاز جامعه ب یشتریب تیکه حما یـ در زمان یمنجر شود. اقدام نظام رانیمتخاصم درون حکومت ا

 زین رانیا میرساند. رژ یم بیآس کیدموکرات التیثبات کردن منطقه و مردم کشور و تما یبه ب شتریاست ـ ب ازین

در  یاز تلفات جان یخود و بهره بردار یمخالفان داخل شتریسرکوب ب یبرا یرا به عنوان بهانه ا یاقدامات نیچن

، «نرم یروین» یریبکارگ ن،یدهد. بنابرا یآن مورد استفاده قرار م یو متحدان منطقه ا کایآمر هیعل یغاتیجنگ تبل

 دهد. یارائه م رانیا میمقابله با رژ یرا برا یتر دوامراه حل با 

همانند حاکمان ظالم  ران،یرهبر حال حاضر ا»را که  تیروا نیا دیدهد که با یم شنهادیرا پ یاستراتژ نیمقاله ا نیا

 نمود. تی، تقو«است که به امامان مقدس ظلم کردند و آنها را کشتند یو مستبد

 

 مدرن عیّ و تش رانیا

 هیبود. نظر استینسبت به س عهیدر نگرش ش ینوآور کی ستم،یدر اواخر قرن ب یدوازده امام عیانقالب تش ظهور

 ۀعیش هیفق کیکرد که تنها  شنهادیپ ینیرا گسترش داد. خم هیفق تیوال نیدکتر ،ینیخم یاهلل موسو تیآ یاسیس

 نیکند( حکومت کند. ا یکه در آخرالزمان ظهور م یامام زمان )امام مهد بتیتواند در زمان غ یمعتبر و مقتدر م

 نیبه خروج از چن لیو تما استیبه س نهیرید یاعتماد یکه با ب ،یدوازده امام ۀعیش یاسیقرن ها انفعال س نیدکتر

( ی)پس از سال ها آشوب داخل ینیخم یاسیس ۀنوآوران نیوجود، دکتر نیبرد. با ا نیهمراه بود، را از ب یطیشرا

 .دیموفق گرد رانیامروز ا یِاستبداد یِآخوند میو اساس رژ هیبه پا نشد لیدر تبد

بودند و تحت  تیاهل سنت اسالم، همواره در اقل ۀشاخ یِاسیدر مقابل تسلط و نفوذ س انیعیش خ،یارطول ت در

مردانِ با  نیا عه،یش دیشدند. بر طبق عقا یم یبانی( پشتتی)اهل ب امبریخط خاص از مردان از خانه پ کی یِرهبر

قرار گرفتند و در  تیشده، مورد آزار و اذ رانده هیکه در قدرت بودند به حاش یو معصوم، توسط کسان لتیفض

داده اند. « امامت»خط از دوازده مرد، از تبار حضرت محمد عنوان  نیبا مراجعه به ا انیعی. شدندیبه قتل رس تینها

 یبه آنها از باورها یشناخته شده اند و وفادار تیمشروع اسالم، به رسم یِاسیس یائمه به عنوان تنها رهبران مذهب نیا

(، یعشر یاثن انیعی)ش عهیش تیبا توجه به نظر اکثر د،یرس انیائمه به پا نیکه خط ا یاست. هنگام انیعیش یِعقط



را تا زمان ظهور امام  عهیش یجامعه اسالم تیو هدا یظهور کردند تا رهبر ونیروحان ایگروه از دانشمندان و  کی

 .رندیزمان به عهده گ

 

 کربال حادثه

معموال به  ،«یاسالم واقع» یهمه ائمه بجز امام دوازدهم توسط دشمنان داخل عه،یو مقدس ش یتوجه به متون سنت با

 کی دیبه د ،یاسیبه امور س انیعیش جهیاند. درنت دهیبزرگ مسلمان، به قتل رس یدستور خلفا و حاکمان امپراتور

 دیرس یکردند. به نظر م یه نگاه مو ثروت اشغال شد قدرتفاسد که توسط اشرار و مردان عالقه مند به  قاًینهاد عم

 بود. یعدالت یدرد و رنج و ب یبرا یکه کلّ جهان مکان

توسط  امبر،ی(، نوه محمد پیبن عل نیکه امام سوم )حس ییبه وضوح در داستان کربال مشهود است، جا دهیا نیا

داستان در منابع  نیاز خانواده اش هم ذبح شدند. ا یاریشد و بس دهیسر بر دیزی یعنیوقت،  یامو فهیسربازان خل

کند که خانواده  یمتداول ذکر م تی. رواداردآن وجود ن یبرا یشرح متعارف خاص چیشده، اما ه تیروا یمتعدد

)امام چهارم(،  «نیالعابد نیز یعل» گرشی، پسر د«اکبر یعل»، پسر بزرگش «عباس»او  یشامل برادر ناتن ن،یامام حس

شدند. آنها توسط  یم گرید یاریو بس «نهیسک»، دخترش «اصغر یعل»پسر کوچکش  ،«یدختر عل نبیز»خواهرش 

 شمر، محاصره شدند. یعنی د،یزی یفرمانده نظام یبه رهبر ،یاز سربازان امو ینفر نهزارا میارتش عظ کی

 نینبرد در دهم محرم، که به روز عاشورا معروف است، آغاز شد. صحابه حس ،یریاز روزها مذاکره و درگ بعد

مواجهه با سپاه دشمن خارج شدند و قبل از شهادت، در برابر  یکه تعدادشان بشدت کمتر از طرف مقابل بود، برا

بجز  نیحس ة خانوادتمام مردانِ نکهی. با ادندیجنگ یآور رتیقهرمانانه و بطور ح ر،یو شمش زه،ین ر،یت رانگرِیو ۀحمل

قهرمانانه  یستادگیا نیبود(، کشته شدند، او بر مرکب نشست تا آخر ضی)که بشدت مر «نیالعابد نیز یعل»پسرش 

به  کیبا کل ارتش مواجه کرد و صدها نفر را  ییبه تنها نیجنگ، حس دانیخود را به منصه ظهور برساند. در م

متعدد،  نیحمله کردند. پس از برداشتن جراحات خون کبارهیبه  یخائنانه همگ انیامو ت،ینهاکشت. در  کی

 یهمراه با چند تن از بازماندگان، به سو ن،یحس دهیشد. پس از آن، سر بر دهیتوسط شمر سر بر تیدر نها نیحس

 که در دمشق بود آورده شد. د،یزی فه،یخل

گردد. آنها بر طبق رسوم  یبازگو م عهیشدر سنت  یو خونبار یشینما اتیکربال به طور کامل و با جزئ حوادثِ

مراسم بزرگداشت شامل اعمال  ،یافراط اریدارند. در موارد بس یم یهر ساله روز مقدس عاشورا را گرام ،یمذهب

باشد. داستان کربال به عنوان  یاش م انواده)ع( و خ نیدرد و رنج امام حس یسوگوار یبرا یو قمه زن یرزنیزنج



 یعدالت یدر برابر استبداد و ب ی( در جهان و آزاددیزی فهی( و بد )خلنیخوب )حس نیب یینها یمبارزه یالگو

 شناخته شده.

 زیهم نادر و هم مخاطره آم رانیا یِآخوند میدر اسالم، ظهور رژ یدوازده امام انیعیش یِنیجهان ب نیتوجه به ا با

 ی( و سرنگونی)محمد رضا پهلو نید یشاه ب یداستان کربال در برابر حکومت استبداد جیقادر به بس ینیاست. خم

 دولت او بود.

در حال حاضر در نقش  ،یخامنه ا یبه رهبر عه،یش ونیروحان م،یکن یساز هیکربال را شب تیروا میاگر بخواه حال

نقش  ،یداخل یدهایحاکم به منظور منحرف ساختن تهد ونیباشند. روحان یم دیزی یعنیحاکم فاسد و مستبد 

بلر،  یبوش، تون ویخاص مانند جورج دبل یاسیس یچهره ها ایمتحده، و  االتیو به ا رانیاز ا رونیمستبدان را به ب

 تینامطلوب در روا اسیق نیبه ا یمهم و قابل توجه یریپذ بیحال، آس نینمودند. با ا تیشارون هدا لیآر ایو 

کند.  یم یبانیمردمش از آن پشت یو سرکوب استبداد انهیبا رفتار  وحش رانیا میماند، که خود رژ یم یکربال باق

و استبداد  یآزاد انیم ایخوب و بد، و  نیب یآرمان ۀدوطرف یِ ریدرگ انگریکربال ب تیگفته شد، روا همانطور که قبال

به منظور قرار )ع(  نینقش حس ن،یدوطرفه وجود داشته باشد. بنابرا یریدرگ نیتواند خارج از ا ینم یاست. کس

و  تیامامان مقدس را اذ عهیش اتیروا امستبد و ستمگر که مطابق ب یخلفا گریو د دیزیدر نقش  رانیا میدادن رژ

 پر شود. دیآزار کردند و کشتند، با

در  یرازیاست. ش یرازیش ینیمحمد حس دیس یاهلل العظم تیکند، آ ی)ع( را پر م نیکه نقش امام حس یا چهره

 تیرتبه در سلسله مراتب روحان نیاز مراجع عظام )باالتر یکیمحترم و محبوب، و  یروحان کیطول عمر خود، 

)از نوادگان  دیس نیشد. او همچن یم ختهشنا یبا مردم عاد کی( بود که به زهد و ارتباط نزدیدوازده امام عهیش

متصل با شهر  یا ژهیگردد. او بطور و یوب ممهم محس یۀوجه تسم کی انیعیش نی( بود، که در بامبریمحمد پ

( اغلب ونیرازیاو )ش روانینمود(. پ یآخر عمرش را در شهر مقدس قم سپر یمقدس کربال بود )اگرچه دهه ها

 .دندمشهور بو« ها ییگروه کربال»به 

او اعتقاد  شانیپر روانیدرگذشت، پ یدر اثر سکته مغز یبه طور ناگهان 2001که او در ماه دسامبر سال  یهنگام

 ینیخم نیدکتر نیو همچن ،یمنتقد خامنه ا یمدت طوالن یرازیمسموم شده است. ش رانیا میداشتند که توسط رژ

 رانیا میمنجر شده بود. به علت مخالفت او، رژ یکتاتوریاو به استبداد و د ۀبود، که به گفت هیفق تیدر بحث وال

در  مینمود. سرکوب رژ یاعدام م یشتم، بازداشت، شکنجه، و حتضرب و  ت،یرا مورد آزار و اذ روانشیمرتباً پ

جنازه او حمله کرده و  عییبه مراسم تش یتیامن یروهایکه ن یزمان افت؛یادامه  زیپس از مرگ او ن ،یرازیمورد ش

 قبر نامشخص به خاک سپرده شود. کیتا در  ربودندجنازه او را 



آل  دهیفکر ا کیمسموم شد،  رانیا میو رژ ی)مخصوصاً با لقب امام( توسط خامنه ا یرازیامام ش نکهیا ی دهیا

 لیپتانس ،یخامنه ا یهدف قرار دادن عل ژهیبو ده،یا نیا جی( است. تروتی)پادروا تیضدّ روا نیاستفاده در ا یبرا

 آورد. یرا فراهم م دیزیبا  رانیمرتبط کردن حکومت ا

 

 علیهم السالم ائمه اطهار مرگ

 نیا ،یاست. در اسالم سن ستادهیا هیاست که جلوتر از بق یکس ایرهبر و  یکلمه به معن یواقع یمعنا امام به کلمه

خط  یلقب مخصوص برا کیعبارت امام  ،یعیاست، اما در اسالم ش یو عباد ینیرهبر د یسِمَت معمول برا کی

باشد. در  ی)ع( م یزهرا )س( و همسرش عل مهفاط شانیدختر ا قی)ص( از طر امبریمعصوم رهبران از نسل محمد پ

دهد  ینشان م دیعنوان امام اعطا گردد، که شا عهیمحترم ش هیفق ایمحقق و  کیخاص، ممکن است به  اریموارد بس

 یجمهور انگذاری)عج(( داشته است. به بن یبا امام غائب )امام مهد یارتباط معنو کیشخص محترم  نیکه ا

حال، بر خالف ائمه  نیاو داده شد. با ا دانیعنوان امام توسط مر ،ینیروح اهلل خم یلعظماهلل ا تیآ ران،یا یاسالم

اصالً  ،ینیخم یِانقالب یروزیدرگذشت. پ یعیطب لیمطلق صعود نمود و به دال یاسیبه قدرت س ینیخم ن،یمعصوم

 .ستیشدند ـ متناسب ن دیبجز امام دوازدهم شه یبا ائمه اطهار ـ که همگ

حداقل سه فرقه از  زیاما با مخالفت خشونت آم د،یطالب( بعد از سه نفر به خالفت رس یبن اب یاول )عل امام

)ع( در  یخوارج. عل تاًیو نها شهیعا انیحام ه،یمعاو یبه رهبر هیمسلمانان مواجه شد که عبارت بودند از : اهل سور

شود که سم، روش ترور  یشد. در واقع ثابت م ترورمسموم  رِیاز خوارج، با استفاده از شمش یکیتوسط  تینها

 یعنیوقت  فهیتوطئه توسط خل کی)ع(، حسن )ع(، بنا به گزارش ها در  یعل نیبوده است. جانش نیائمه معصوم

مبارزه نابرابر در  کیمعروف است( مسموم نشد اما در  دالشهدای)ع( )که به س نیمسموم شد. برادرش حس هیمعاو

بجز امام دوازدهم  زین ماندهیائمه باق گریاست که د نیبر ا دهی. عقدیشد و سر از تنش جدا گرد هکربال کشت نیسرزم

 وقت مسموم شدند. یتوسط خلفا

 اتیعراق غائب شد. بنا به روا یدر سامرا یالدیدر اواخر قرن نهم م ،یامام دوازدهم، مهد عه،یتوجه به اعتقاد ش با

 یبود که چه کس ینگران نیا انیعیش انیدر م ،یحسن العسکر ازدهم،یم که وجود دارد، پس از مرگ اما یمعتبر

داشته و تنها مورد اعتماد  868پسر در سال  کی انهیمشخص شد که امام مخف تیاو خواهد شد. در نها نیجانش

 یمادر امام دوازدهم را زندان یوقت حت فهیخل ات،یاز وجود کودک مطلع بوده اند. بنا به روا انشیاطراف نیتر

نمود و فرار کرد. دشمنان ائمه  یاو را مجبور به فاش کردن محل پسرش کند، اما او خوددار نکهیکرد، به منظور ا

در سرداب سامرا از نظرها غائب  یالدیم 873و به قتل برسانند، اما او در سال  افتهیپسر را  نیا تاتالش کردند 



روز ظهور  کیجهان ادامه خواهد داد و  نیدر ا یکه خدا الزم بداند، به زندگ یا زمانامام غائب ت نی. ادیگرد

 .ردیبدست گ یبازگرداندن عدل و برابر یخواهد کرد تا کنترل جهان را برا

 نیداشته باشد، اما ا رتیآمده است مغا عهیش ییکه در منابع روا یا ژهیممکن است با گزارشات و یخیتار حافظه

)خلفا( و عوامل  ینامشروع استبداد یاسیحاکمان س»مانند:  یم یهستند که مهم باق ییزهایشان چخود اتیروا

 یاست که برا یا یعنصر اصل نیا« بودند، مسموم کردند. امبریاز نسل پ یقیحق یرا که رهبران اسالم یآنها، ائمه ا

 کند. یعالقه مند م یرازیامام ش تیما مهم است و ما را به شخص

 

 یرازیامام ش مرگ

 یدر اثر سکته مغز یبه طور ناگهان 2001در ماه دسامبر سال  یرازیدر شهر قم، ش یاز سال ها بازداشت خانگ پس

ترور شده  رانیا میو رژ یبا استفاده از سم، توسط خامنه ا یرازیاو معتقد بودند که ش روانیاز پ یاریدرگذشت. بس

موجود در مورد شهادت  عهیش تیمتناسب با روا ئه است که کامالًتوط یها یاتهامات به صورت تئور نیاست. ا

پس از مرگ  رانیا میباورها با رفتار تکان دهندة رژ نیبه دست حاکمان مستبد زمانشان است. ا نیائمه معصوم

 شد. تیتقو شتریهر چه ب یرازیش

 یروهایبه سمت خانه اش در قم حرکت کردند، ن یرازیش یجنازه برا عییآنجا که صفوف گسترده در مراسم تش از

 یرازیتابوت حمله کردند و جسد ش یبرده، به همراهان پا ورشیمستتر، در صفوف منظم  یبا لباس ها ران،یا یتیامن

شده بود، جسد دو بار بخاطر هرج و  هیکار تعب نیا یکه برا یبوس ینیم لهیآن بوس دنیرا ربودند، که قبل از دزد

 رانیدر ا یدولت یرسانه ها یصحنه، با وجود خاموش نیا ریسقوط کرد. تصاو ابانیخ یآمده، به رومرج بوجود 

کرد. در  دایپ نترنتیا یرا منتشر نکردند، بعداً راه خود را بر رو نیمراسم تدف نیدرباره ا یعاد ریغ زیچ چیکه ه

بدن او را به زور و بدون اجازه خانواده اش در حرم  م،یرژ یتیامن یروهاین ،یرازیخود ش یمخالفت با خواسته ها

حضرت معصومه )ص( به خاک سپردند. قبر او در کف حرم بصورت نامشخص است، بخاطر قرار داشتن در 

کنترل  یبه سخت حکومت یتیامن یروهایباشد و عالوه بر آن توسط ن یم یقابل دسترس ریغ هیبق یبخش زنان برا

 شان،یا یاز جمله دخترها ،یرازیگروه از زنان خانواده ش کیارش شده است که ، گز2005گردد. در سال  یم

مورد ضرب و شتم  یتیامن یروهایچند ساعت توسط ن یکردند و در آن مکان نماز خواندند، برا دیکه قبر را بازد

 و بازداشت قرار گرفتند.



 ینیتنها به خم میکه رژ یرا به او نهادند، در حال« امام»او واژه محترم  روانی، پ2001در سال  یرازیاز مرگ ش پس

در  یرازیکه ش ی( در قرن معاصر دانستند. اتاق کوچکمانیکننده ا دیاو را مجدِّد )تجد یلقب امام داده بود و حت

و از عمامه و  ندیایتوانند ب یم دکنندگانیو بازد استشده  لیتبد ارتگاهیز کیکرد، به  یم یقم در آن زندگ

 .رندیلخت قرار گرفته عکس بگ نیزم کی یکه بر رو شانیتشک ساده ا

 

 «(تی)پادروا تیضدّ روا»از کربال به عنوان  استفاده

 یکه خواسته یدر پ یمرتبط و پ یشده یسازمانده یمنسجم از داستان ها ستمیس کی»[ اصطالحاً به 1]تیروا

 یاز فرم ادب یشناخته شده ا ریتوقعات مخاطب، بر طبق خط س یریتضاد، با بکارگ کیرفع  یرا برا یمعمول لفظ

از گذشت سالها، بصورت  پس تیروا کی یصدا نیطن یشود. وقت یگفته م« .ردیگ یآن بکار م یو لفظ

فرا  نیاز هم یکی. داستان کربال ندی[ گو2«] تیفرا روا»به آن  رد،یگ یخاص جا م یدر فرهنگ قیو عم یخیفراتار

 ها است. تیروا

شاه و کنترل  هیعل یاحساسات انقالب جیکربال به منظور بس تیرا از روا ینیو سنگ ژهیو ةاستفاد رانیا ونیروحان

خود، به خصوص در برابر قدرت  میمخالفان رژ هیکربال را عل تیکردند. از آن زمان، آنها روا 1979دولت در سال 

خود را به  ،یخامنه ا یاهلل عل تیآ یبه رهبر ران،یا مینموده اند. رژ یریمتحده بکارگ االتیمانند ا یخارج یها

 یم ریاست، به تصو ییخدا یو ب یعدالت یکه گرفتار ب یدر جهان ،یاسالم نیّدولت متد کیبه عنوان نگهبان 

 کشد.

 

با استفاده  دادها،یاز رو یمجموعه ا یاستراتژ رییتغ»توان تحت عنوان  یرا م «تیپاد روا» ای تیضدّ روا کی حال،

تالش کرده  رانیدر ا کایآمر تیمعنا کرد. شاه سرنگون و مورد حما« مختلف ایمتضاد  تیروا ایداستان  کیاز 

 یسلسله امپراتور» یادآوریخود را در  صخا تیبه حکومت و دولت خود، روا دنیبخش تیمشروع یبود، برا

پاد » کیبعنوان  ع،یتوانست در مقابل استقرار مذهب تش ینم تیروا نی. ادیبازگو نما «رانیاز اسالم در ا شیپ

موجود در کربال نشد؛ بلکه خودِ  یها اسیادعاها و ق بیشاه، نه تنها موفق به تکذ «تیضدّ روا»بکار رود.  «تیروا

 انیسانمثل سا ییاز پادشاهان قبل از اسالم )بت پرست( و امپراتورها یآگاهانه به عنوان نمونه ا ورکه شاه به ط نیا

 ن،ینمود. همچن تیمردم تقو انیمستبد و فاسد و ضدّ اسالم در م ن،ید یب یشاه را بعنوان شخص ریشناخته شد، تصو



نمودند را  یم سهیستمگر مقا دیزیبا  راکه او  یکسان تیبه حکومت خود، روا دنیبخش تیشاه، به دور از مشروع

 نمود. تیتقو

 

 را دارا باشد: زیسه چ دیمؤثر و موفق، با «تِیپادروا» ای تیضدّ روا کی جه،ینت در

ها و تشابهات،  اسیکردنِ ق یزیرا توسط واژگون جلوه دادن و از نو طرح ر یو اصل هیداستان اول ی( ادعاها1

 منتشر کند و نفوذ دهد.

 کند. جادیآن شک ا تی( در مورد حقّان2

 .دینما نیگزیبزرگتر جا یو داستان از واقعه ا تیروا کی( آنها را با 3

 باشد. یدارا م رانیا یکنون میرژ هیتحقق هر سه مورد ذکر شده، عل یرا برا یکاف لیکربال، پتانس تیروا

 

 شنهاداتیپ

)سد(  زیخاکر کیتوسط حکومت بعنوان  یدوازده امام عهیکه مراسمات ش یزمان یعنی ه،یزمان حکومت صفو از

 یم جیوجود داشتند ـ ترو رانیا هیها که در حاش یها و عثمان ـ مثل ازبک ها، مغول یسن یدر برابر حکومت ها

کامران  یاثر آقا ده،یپد نیدر مورد ا یعال اریبس قیتحق کیشده است.  دهیدر هم تن انیرانیشد، داستان کربال با ا

اثر گفته است که: سمبل  نیدر ا ییباشد. آقا یم« مدرن رانیدر ا یعیکربال: سمبل ها و شعائر ش دیشه»به نام  ییآقا

را در طول  یو اجتماع یمذهب ،یفرهنگ یآل ها دهیاز ا یو تجل انیب نیداستان کربال، نافذتر یها و شعائر مذهب

 دهد. یم لیگذشته تشک مین وقرن  کی

 یریکارگب یرا برا ییو راه ها ندیتوجه خود را به داستان کربال معطوف نما دیبا ک،یحوزه ارتباطات استراتژ فعاالن

 تیضدّ روا کی. ندی( کاوش نمایخامنه ا ی)عل رانیبه خصوص رهبر ا رانیا میرژ یطرفداران استبداد هیآن عل

نه بصورت آشکارا، بلکه بطور مختصر.  یگردد؛ ول دار شهیمنطقه ر نیا یفرهنگ خیدر تار دی( مؤثر باتی)پاد روا

 یبه داستان فرهنگ یروبخشیو ن تیتقو دیبلکه هدف با رد،یانجام پذ یغاتیتواند بصورت تبل یکار نم نیا یعنی

 موجود باشد.



)انواع شبکه  دیجد یرسانه ا یو ابزارها نترنتیخود را در استفاده از ا ییدر حال حاضر توانا یرازیامام ش روانیپ

معلم محترم خود، نشان داده اند.  میوبالگها و...( به منظور گسترش و انتشار تعال ،یلیو موبا ینترنتیا یاجتماع یها

 .ردیگردد و در متن داستان کربال قرار گ تیتقو دیجد یرسانه ا یابزارها قیتواند از طر یصداها م نیا

 انیعیش یو برا ابدی شیافزا شیو ادعاها رانیا میرژ هیعل «تیضد روا» کیکار ممکن است بعنوان  نیاز ا استفاده

 یدئویتواند استفاده از و یاز روش ها، م یکیله لبنان، عراق و پاکستان ارائه گردد. سرتاسر عالم از جم یِعشر یاثن

از  گرید یکیمورد نظر باشد.  گاهیدر نقش و جا یو خامنه ا یرازیش ی چهره دنیکش ریبه منظور به تصو نیآنال

 میاست. خود رژ «یرازیش تیترور و مسموم یادعا»به منظور تکرار  ،یبه زبان فارس ییروش ها، ساخت مستندها

 عیاعتبار ساختن و مشکوک جلوه دادن وقا یرا به منظور تالش در جهت ب داتیمحصوالت و تول یبرخ رانیا

 [ مورد استفاده قرار داد.88]فتنه  یالدیم 2009بعد از انتخابات  عیدر طول وقا« سلطان آقاندا »حول مرگ 

است  یزمان نیبه روز مقدس عاشورا است. ا یماه محرم و منته ،ییها امیپ نیانتشار چن یآل برا دهیا یزمان دوره

 نیاز ب یکربال آگاه هستند. هرگونه تالش برا تیاز روا یو جسم یمعنو ،یبه لحاظ عاطف شتریب عهیکه مسلمانان ش

و  رانیا میرژ یاسیس یو آزارها تیکربال را از اذ تیواتنها ر ،یرازیش انیسرکوب حام ای ام،یپ نیبردن انتشار ا

 یم تیو تقو هینمود، تغذ یاجرا م یدار شتنیخو یستمگر، که خشونت را به جا دیزیآنها در نقش  یگریباز

 کند.

 یدانشگاه ها، محتوا انیدانشجو انیمخصوصاً در م تهایفعال یدر انجام برخ دیبا زین کایامور خارجه آمر وزارت

 ای)مثل الحوراء(  ونیزی(، تلوایآزاد آس وی، راد کایآمر ی)مثل صدا ییویراد یکتاب ها، جزوات، فرستنده ها

 انجام دهد. یبر وب مانند بالگ ها سهولت ساز یمبتن یابزارها یبرخ

دهد و با انجام  یها را در داخل و خارج بخوب یرازیبا ش یروابط فرهنگ دیبا کایمتحده آمر االتیا ن،یهمچن

کشور  نیآنان را در شرق ا یگروه ها شتریب تیفعال یآزاد ،یخوب خود با حکومت سعود ی استفاده از رابطه

 یو دموکراس زیمسالمت آم یکه به زندگ المدر جهان اس یمتحده به متحدان االتی. ادینما تی[ تقونیو بحر فی]قط

 دیگروه نبا نیا تیوجود، اهم نیمناسب هستند.  با ا یکار نیانجام چن یها برا یرازیدارد. ش ازیباور داشته باشند، ن

در جهان اسالم در  زین عهیهستند، که خودِ ش عهیاز ش یتیآنها گروه اقل رایمطرح شود؛ ز یاز حد در ابعاد جهان شیب

 قرار دارد. تیدهد ـ در اقل یم لیاز اسالم را تشک یحداکثر تیـ که جمع یشاخه سن بربرا

 

 [1 ]Narrative 

[2 ]Master narrative 


