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 دهيكچ
 ،ديـور مفموفق و مـان كيتكرا تاي؛ زشورهاستكمان كران و حايمد يازهاين نيتريو اصول نيتراز مهم يكيداشتن راهبرد 

 يميقـو يراهبردهاي، نظام اسالم ي، رهبريماز انقالب اسالپس متقن است.  يو راهبردها يقو يمتوقف بر داشتن مبان
عـت،،  ،يظـم رهبـرو مقـام م  ينـيامـام مم ياسـيس يبوده است. راهبردها ياسالمنظام  يه ضامن بقاكرده كارائه 

ر رهبـ يراهبردهـا از يكـياسـت. بـوده شور كن يمانع سلطه دشمن بر ارده، كن يشرفت و صالبت نظام را تأميعظمت، پ
ره رسـو  يس وه از سخن كاست  يالمللنيب و ت امال، ياست مارجيدر حوزه س ،، نرمش قهرمانانهياسالم فرزانه انقالب

  اند.گرفته تيبو اهل ماتم
يجـان، پرهيـت از هاز  يا دوربـن صـالبت و اقتـدار، يهوشمندانه داشته باشد و در ع كيتكد تايدر مقام اجرا با، راهبرداين 

 يط اجـرايراشـب، زمان و مناس كيتكد با تايشور باك ييت اجرايريمد. شود يياجرا مانايجاد التهاب و رعايت مقتضيا، ز
 مصـلتت، و مـتكح ،عت، صلا سه ذيل ،يمواهآرمان و گراييبين واقعتوازن  يند و ضمن برقراكن راهبرد را فراهم يا

 النـه؛ ست و نه سـاز  منفاجاهالنه . نرمش قهرمانانه، نه تخاصم دينما فراهم را« ان طاف» و «اقتدار» بين مانور قدر،
نامت است و با شـ د و سختين ادب، شديدر ع ياست مارجيس يه مجركده يافته و سنجيم قو ، سازمان  يكيتكتاه كبل
 .ندكيرا هموار مهرمان شدن در مانور، راه ق يق دشمن و هنرمنديدق

 .تيب، اهلامبرين، پ، قرآياست مارجي، نرمش قهرمانانه، سياسيس ي: راهبردهاهادواژهيلك
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 مقدمه

توانناد ماد  يها نمنوعان خويش است. انساانو روابط عادالنه متقابل با هم ياجتماع يازمند زندگيانسان ن

و در  (64عماران  )آلبردارند يگريبابها بايد دست از اره انسانكنينند. اك يتعارض زندگ يدر فضا يطوالن

ماال باا هام كر و يادن باه خيرس ي، به تالش برا(2)مائده  تقوا يمبنا ر و برير خيدر مس يتعاون يزندگ يك
اساا،، نياانساان اسات. بر ي، دستور خاداي متعاال و خواسات ف ار(32؛ فاطر  21د  ي)حدمسابقه بدهند

 ف، خداوندن هدينيل به ا يگر است. برايديكها با ه انسانيز و دوسويآمروابط محبت ،متعال يخواست خدا

هِيَ أَحْسَنُ  تي ادْفَعْ بِالَّلسَّيِّئَةُاالَ واَل تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَ»رده است  كان يرا ب يبه دوست يل دشمنيبدت يارهاكراه

نيكى با بدى برابر نيست؛ به بهترين شيوه )ديگران را  ؛(34)فصلت   «فَإِذَا الَّذي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَداوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَميمٌ

 گردد.ىملش با خود( باز دار، ناگاه آن كس كه ميان تو و او دشمنى است چون دوستى مهربان از چا

، اكينمساماان، يتيان، يكان، نزدي، احساان باه والادكاز شار يو دور يپس از بندگ ،يم الهيدر تعال
ه با يكاين يه بارايادر ايان آ(. 36)نساا:   ، در راه مانده و... ماورد تككياد اساتيكه دور و نزديهمسا

اقاوا  و  متعاال باه يخادا اسات. يافكندارد و ظاهراً انسان بودن وجود مان ياد شده، شرط اي يهاگروه

باه  ،عوبشال و ياآنها نشود و قبا يمانع روابط انسان يه مواظب باشند امور ظاهركدهد ير مكها تذملت

 (.13نند)حجرا   كگر اقدا  يديك شناخت

نتواناد  يياياجغراف يمرزها»د د تالش شوياند كه باد فرمودهكيقالب تكن مبنا، رهبر فرزانه انيبا توجه به ا

 (.19/10/1393)مقا  معظم رهبري، « است غمبريپ يهااز در، نيها را در مقابل هم قرار بدهد؛ املّت
غاا  يبلش و تيتحت فشار قرار گرفته بودند و باا فشاار قار يه مسلمانان چند سالك ،در صدر اسال 

وضاع  نيااز ا يل شده بود، احسا، خاوبكگران دچار مشيهود، روابط آنان با دي يهاهسيان و دسكمشر

وجاه ن مهام تياه اباكاريم نند. قرآن كر اقوا  روابط برقرار يان با ساكل بودند در حد امينداشتند. آنان ما

ل احاوا اع ور اوضاييات خود را باه تغيرده و عناكن يعالقه به روابط با همنوع را تحس ياهيرده و در آك

 ماند يمنن ين چنيه وضع اكابراز نموده و به مسلمانان بشار  داده  يها به دوستيل دشمنيتبد يبرا

ال ؛ للَّدهُ ََُُدو    َّيِديم اهُ قَدِِيٌ  وَ ةً وَ اللَّم مَّوَدَّيجْعَلَ بَيْنَكم وَ بَين الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنهُعَسىَ اللَّهُ أَن »
ِّينِ وَ لَمْ يُخٌِْيَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ نْ تَبَدٌووُُمْ وَ تُقْسِدوُوا نْ دِيا ِكُمْ أَجُوكُمْ مِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي اِل

ند ميان شما و كسانى از آنان كه اميد است خداو ؛(7-8 )ممتحنه: «إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبو الْمُقْسِوِينَ
 .تاى بخشااينده اساخداوند تواناست و خداوند آمرزندهدوستى اندازد و  ،با هم دشمنى داريد

اند و شما خداوند شما را از نيكى ورزيدن و دادگرى با آنان كه با شما در كار دين جنگ نكرده
 .داردگمان خداوند دادگران را دوست مىدارد؛ بىاند باز نمىهايتان بيرون نراندهرا از خانه
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 انناسالممباا اساال  و  يدشامن يبناا ،ه در اثر فتنه و توهما  غلاطك يسانكتوانند با يپس مسلمانان م

هار  و .ساتندين يق دوساتيان ظلم تعمد دارند، اليه ظالمند و در اك يسانكنند. اما ك، ارتباط برقرار دارند

  بود زد، در صف ظالمان و دشمنان مسلمانان خواهديبر يطرح دوستايشان س با ك

ِّينِ وَ أَخٌَْإِنَّمَا يَنهَئكُمُ اللَّهُ » اٌَُُواْ عَلىَ إِخٌَْاجِكُمْ ظَدِيَا ِكُمْ وَ  جُوكُم مِّنعَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فىِ اِل
خداوناد تنااا شاما را از دوسات ؛ (9)ممتحنه: « مْ فَأُوْلَئكَ ُُمُ الظَّالِمُونَن تَوَلَّوُُْمْ وَ مَن يَتَوَلهأَ

هايتاان بيارون دين جنگ كردند و شما را از خاناه دارد كه با شما در كارداشتن كسانى باز مى
 .مگرند)يا( از بيرون راندنتان پشتيبانى كردند و كسانى كه آنان را دوست بدارند ستراندند و

 يهااه دولتكانياساال  اسات. آن اه مهام اسات ا يو اجتماع ياسيدر روابط س ياصل اساس يكن يا

لاق رواباط م  ق اع يست، وليدر مورد آنان روا ن يولِّن ستم خود اصرار دارند، گرچه تَيه بر اك ،گرستم

ازهاا، ين نيدر عصار ماا، از نظار تاكمبخصاو   را جهاان،يشور دارد؛ زك يبراباري خسار نيز تبعا  

از  يخشان بيحقوق مرد  در تكمممكن است روابط ق ع شود،  يلكطور دارد. اگر به يادهي يپ يوستگيپ

آناان  اناا كان، از امكامه تا حد اكرد كرفتار اي به گونهد ين حقوق، بايا نيتكم ي. برااز بين برود ازها،ين

ده از باا اساتفا ار شاود و آناان نتواننادكمرد  جهان آش يدشمنان برا ةهم چهر يغاتياستفاده و از نظر تبل
باشاد  الز ي اهگان اسات كامم ،اساا،نيانناد. بركداستان  را با خود همديگران ، يارسانه يامپراطور

 برقرار شود. يروابط محدود يرد و حتيصور  گ ييگوهاورا  و گفتكامذ

مقاا  ندانه )( و مانور هنرم29/8/1392 مقا  معظم رهبري،نرمش قهرمانانه )تاكتيك  ،يين فضايدر چن

اسات. باه  ارساازكمقابله با دشامن،  ي، برايكپلماتيمهار  د يكعنوان به ،(14/6/1392، معظم رهبري

 يه صال  اماا  حسان مجتباكانارمش قهرماناناه اسات   ياكپلماتين مهار  ديا ،معظم يان رهبريب

ط ما و اماا  يلبته، شراا .(22/5/1393، مقا  معظم رهبري)« روديمشمار به آن يخيتار ةنمون نيتروهكپرش
ر د ياماا  مجتبا يكيتكت تااكااصال حر ،د مورد توجه باشديآن ه با ،متفاو  است يلكبه  حسن

  فرمايندمي معظّم يرد است. رهبرن راهبيا ياجر
 هيمعاو هك ينيو زدودن لعاب رنگ انيزشت امو ةبراي برداشتن نقاب از چار امام حسن

ند قارمانان با گريو د هيه معاوكرد كاري كرد و كفراهم  يطيشرابود،  دهيشكبر روي خود 
 اينهيكپر  هاينهياز روح اسالم و س گانهيهاي بو با همان دل يجاهل تياموي با همان واقع

را از آن ناددوده باود، باه  نيبدر و حن هاينهيك از ييهاي اسالم سر موه لطف و محبتك
 (.9، ص 1371ن، ياسي)آلشوند يمردم معرف

ه كانين ايدر عا در نرمش است. اما  يگذارو هدف يكيتكان، توجه به بُعد تاين بيته قابل توجه در اكن
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ق اجارا ياار دقيبس يكيتكراهبرد نرمش را در قالب تا يقه بودند، وليدر مضانا  سخت كرو و امياز نظر ن

در اداماه رهبار معظام انقاالب ه كاچنان سازد،ه را برمال ياميبن يردند و توانستند شقاو  و فساد درونك

 اند  ردهكن يين تبيرا چن روش اما  حسن
 و فاراهم ريناپا اجتناب يوبنده بود در پوشش مساالمتك يانقالب قتيبه حق روش امام حسن

اي هاشدن حق و باطل و مسلح شدن باطل باه حرباه ختهيدرهم آم يعنيخاص،  يطيشرا ةآمد
 م)همان(.يعظ يخطرناك و قدرت

ه هار كراهبرد است  يكنرمش  يشد، وليد به همان ماجرا ختم ميصرف بود، با يكتكتا يكاگر نرمش 
 يه رهباركاچنان .نادكيمناساب آن را اجارا م ياكتكتا ،خاودعصار ط يبا توجه به شرا يمكر و حايمد
روش  نيااار بساتن كه به كنبود؛ هم نان  يخط مش نيآورنده ا ديپد نينخست حسن  اما»ند  يفرمايم

 همان(.)«روش را از گذشتگان خود گرفت نيهم نشد. او ا ختمبه او 
، خاودزمااني ط يرازماان و شا يم و باه اقتضاايرا بفهم «يخط مش»ه ما اصل كن است يپس، مهم ا

 م. ينك ييا نرمش را اجرايمسالمت 
را  يروزياخواهد فرصات پيه دشمن مكگاه آن .نداردبا دشمن معنا ره و نرمش كهم مذا يگاه ،البته

ه كا يساانكرد در ماو ،يناي. اماا  خمندهدرخنه ن ةو اجازبايد بياستد دار يب يرد، رهبرياز سپاه حق بگ
 نند، فرمودند كبه صل  با صدا   ران را واداريردند اكيتالش م

 ديااب خيتاار . ما ازمينكب يسازش كي دييايب م،ينكصلح ب دييايه بك نديگويه مك يهستند اشخاص
ه كا ييااانآ ردناد،ك لياتحم نيردند، مقدساك ليتحم ريبه حضرت ام م؛يريبگ اديامور را  نيا

عبارت  ديابا هيقضا ماا از آن... ن،ياند بر مسلم( مردمنيشان داغ داشت و اضر )پرضررترجباه
ه در كا يلايتحم تيامكواقع شد و آن ح ه در عصر امام حسنك يلي... آن صلح تحمميريبگ

)موساوي  درسات شاد گرلاهياشاخاص حدست به شيواقع شد، هر دو نيرالمؤمنيزمان ام
 (119و  118، ص 20 ج ،1378 ،خميني

 ند.كيم ياله يازمند رهبريقت، همه را نين حقيص ايفهم و تشخ

 نرمش قهرمانانه يمعنا

ن شاايلماا  خاود اكد باه يااسات، با يار مقا  معظم رهباركه ابتكن اص الح يا يفهم معنا يبرا
اد يااز اصا الح  يامغرضانه يا ارائه معنايو  يرد تا دچار بدفهمكد دقت ين بايرد. هم نكمراجعه 

 اند  شان فرمودهيم. ايشده نشو
هاا و برداشتن از آرمان اي آن را به معني دستكار برديم. يك عدّهما تعبير نرمش قارمانانه را به
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هدف هاي نظام اسالمي معنا كردند؛ بعضي از دشمنان هم همين را مستمسكي قرار دادند باراي 
نشيني از اصول خودش متّام كنند. ايناا خالف بود، ايناا بادفامي اينكه نظام اسالمي را به عقب

 (.29/8/1392)مقام معظم رهبري،  است

 دهند  مي  يرو، ايشان توضاز اين
نرمش قارمانانه برخالف برخي تفاسير، معناي واضحي دارد كاه نموناآ آن در مساابقآ كشاتي 
نمايان است. در اين مسابقه كه هدف آن شكست دادن حريف است، اگر كسي قادرت داشاته 

خورد، اما اگر انعطاف و ت ميباشد، اما انعطاف الزم را در جاي خود به كار نگيرد، قطعاً شكس
نشااند )مقاام معظام قدرت را به موقع مورد استفاده قرار دهد، پشت حرياف را باه خااك مي

 (.22/5/1393رهبري، 

را  ننادهكنارمش  يمباودكچ فشاار و ياست و هنوعي تاكتيك مبارزه با دشمن و رقيب ن نرمش يپس، ا
 اند شان فرمودهيال، دلين يرده است. به همكن نقشه نيا يوادار به اجرا

معناي ايان اسات معناي مانور هنرمندانه براي دست يافتن به مقصود است؛ بهنرمش قارمانانه به
هااي گونااگون و متناوّع اساالمي كاه در هر نوع سلوكي، به سمت آرمان ،كه سالك راه خدا

ناد باراي كده هاي متنوّع استفاكند، به هر شكلي و به هر نحوي هست، بايد از شيوهحركت مي
فِئَةٍ فَقَِ بآءَ بِغَضَبٍ مِنَ  يزاً اِلياَو مُتَحَ وِ مَن يوَلِّهِم يومَئِذٍ دُبٌَُهُ اِلّا مُتَحٌَِّفاً لِقِتالٍ»رسيدن به مقصود. 

(؛ هرگونه حركتي، چه حركت به جلو، چه حركت باه عقاب، م ال ميادان رزم 16)انفال: « اهلل
 (.29/8/1392شده باشد)مقام معظم رهبري، تعيين دافِ ازپيشنظامي، بايد به دنبال رسيدن به اه

در  يلاواسات. رده، كآن وضع  يه و مجازا  برايه اسال  تنبكاست و ناپسند زشت  ياركفرار از جنگ 
واقاع ماا در ا ،اسات، استثنا: شده كاه در ظااهر فارار در جنگ فرارنمونه دو ، يمورد استشهاد رهبر ٴآيه
اسات.  شاده «لِقِتاالٍ مُتَحَرِّفااً»كاه از آن تعبيار باه اي نموناه .1د و مؤثر اسات  يمف جهاد يبرا يكيتكتا
سات كاه هاست، منظاور ايان اگيرى از وسط به اطراف و كنارهمعناى كنارهبه «حرف» از ماده «متحرف»

ال ه او را باه دنبااز برابر دشمن بگريزند و به كنارى بروناد كا ،يك تاكتيك جنگىعنوان به جويانجنگ
ن را خساته و يا به صور  جنگ و گريز دشام نندكوارد بر او گيرانه خود بكشانند و ناگهان ضربه غافل

يادان جنگجاويى خاود را در م .2ز اسات. ي؛ جنگ حمله و گر«الحرب كر و فر» هاكنند و به قول عرب
 يعناي ؛(113  ، 7ج ،1374، يرازيار  شاك)مكناد فاراربيند و براى پيوستن به گروه جنگجوياان بتنها 

فظ سانگر حيا و رسانى به مسلمانان اطالعا يو دسته جمعى  ةحمل يا طراحيجايى تاكتيكى و براى جابه
 (.1489ا1488 ،  3 ، جق1412،دق بي)سزدي، از مقابل دشمن بگرر و موقعيّت بهترتمهم
 يرگاذارياثروهاا و تيحفاظ نموجاب اسات و  يروزيپ يبرا يكيتكتا همان نرمش ،فرارهاگونه  نيا
انادازد و از يرش را نميشمش يفرار دارد، ول يهم گاه ياسيآنهاست. فعال در خط مقد  نبرد سبر شتر يب
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 رياز شمشا زتاري  شما تميگويم»اند  معظم فرموده يه رهبركه چنان است كترسد، بليصولت دشمن نم
مقاا  ) «، مقصاور اساتاسات زيكه ت ينرمش، )پس( ديتر از سنگ و پوالد باشو سخت ريو نرمتر از حر
 (.17/5/1375، معظم رهبري

عناصر خط  ه توسطكهنرمندانه است  يو مانور يكتكنرمش قهرمانانه در مقا  اجرا، تا»به طور خالصه  

 شود.ين ميتكم يز اهداف نظا  اسالميت يرّ و فرّ و نرمشكشود و با يم ييشور اجراك ياست خارجيمقد  س

 يپلماسيم دمتعارف بودن نرمش در عال

ن اياست. باه بينخاصي ر است و مختص ملت و دولت يو فراگ يعموم يامر ،استيدر عالم س «نرمش»

 ،يمقا  معظم رهبر

 ذاكره هاممادرخواسات  كنند،يمذاكره هم م زنند،يعالَم لبخند زدن است؛ لبخند هم م ،يپلماسيعالَم د»
پاس،  (.26/6/1392، مقا  معظم رهبري)« !كنديآد  با دشمن مذاكره م ...نديگويخودشان هم م كنند،يم

تاه در رواباط و كن نياد متوجاه ايابادانيم، هم آنان را دشامن مايدانند و ما يچه آنان ما را دشمن مگر

و روش ن ما مي تاوانيم از ايا. حال با دشمن خود مذاكره كنيمن حال يدر عو  ميباش ي خودگوهاوگفت

 ،ساا،ان يم. بار همايباشا يو قاو كريره زكد در مذايبا ي، ولمبا دشمن خود استفاده كني يعرف جهان

 اند ردهكد كيمعظم تك يرهبر
م ، چه در عاليپلماسيچه در عالم د م؛يستين يپلماسيد يو منطق حيصح يهامخالف با حركت ما
 نارمش»شاد  يگ اراسام شيهستم كه سالاا پا يدي. بنده معتقد به همان چيداخل يهااستيس

ظام مقام مع) ندارد يبيخوب است؛ ع اريالزم است، بس اريبس ييجاها كيمش در ؛ نر«قارمانانه
 .(26/6/1392، رهبري

  يت شاناخت ناوع صاحآن ه مهم اسا ،متداول است ينرمش در عالم انسان گيري از تاكتيك، بهرهپس

 مسلمان با دشمن خود است. يكدر تعامل  ،نرمش

 يانفعال يپلماسينرمش قهرمانانه و تفاوت آن با د ياصول اساس

شاان در يه اكاشود يان شد، روشن ميمعظم ب ين موضوع از نظر رهبرييف و تبيبا توجه به آن ه در تعر

نفعاال در اايشان  .ردكو ضعف به شد  اجتناب  يد از سستيبا ياسينار نرمش، معتقدند در تعامال  سك

ايشاان  .دارد «قهرماناناه»د ياق هكااسات  ياصل مهم در نرمش يكن يپسندند. ايبرابر دشمن را هرگز نم
 زياه تكا يها نرمشمنت د؛يقهرمانانه است. نر  باش يهانرمش دانيم يپلماسيد ،يپلماسيد اًواقع»  فرمايندمي

 (.17/5/1375)مقا  معظم رهبري، « است
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ر مساائل د ياز حالت دفاع زيپره ،(ي)انقالب هيروح نيا ا ياز خصوص يكي»  ، فرمودندن اسا،يبر ا

موضاع  ديابا موضع،است.  يبد اريموضع بس ست؛ين يموضع خوب ،يايموضع دفاع چياست. ه ياسيس

 (.همان) «و متعرّضانه باشد يقو

 ان تالش و كوششكند. مشركيد مييشه را تكين انديم ايركهاي قرآن خ اسال  و آموزهيمرور حوادث تار

نند. كع اف و نرمش د، او را وادار به انيو وع ره شوند و با وعدهكوارد مذا ردند تا با رسول خداكيار ميبس
رند نرمش نشان دهى تا آنهاا هام ؛ آنها دوست دا(9)قلم   «وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ»د  يفرما يمتعال م يخدا

 .هاى خدا به خاطر آناننظر كردن از قسمتى از فرماننرمش نشان دهند؛ نرمش و انع اف در صرف

 رده، بعاد راهبارد دشامن را م ارحكافاه را مشاخص ياول وظ ي متعاال،خادا روشن استفه يوظ

كنندگان اطاعات و پياروى تكذيبين ؛ از ا(9)قلم   «فاَل تُ ِعِ الْمُكَذِّبِينَ»  است قبل آمدهآية در  فرمايدمي

اعتمااد رگاز هنند. به آنها كيم يشناسند، دروغ معرفيه مكانند و حق را يگودشمنان تو دروغ يعني مكن؛

 ،شارك باود كه از ساران بازر  ،مغيرةبن وليداند كه بعضى نقل كرده نشان نده.را  يچ انع افين و هكن
ايان نش بازگردد از آئي پيامبر اكر عرضه داشت و سوگند ياد كرد كه اگر  به پيامبربسياري را اموال 

 ،يخ آمادهياا  و آن اه در تااراز لحان آ. (6710 ،  10 ج ،1364 به او خواهد داد! )قرطبى،اموال را 

ز طرياق ادند به فكار افتادناد كاه يشود كه وقتى مشركان كوردل سرعت پيشرفت اسال  را داستفاده مى

رفداران باطال در همانگونه كه روش همه ط .سازش بكشانندبه ، او را به نوعى دادن امتيازاتى به پيامبر

اد رجساته پيشانهگاه زنان زيبا، و گاه پست و مقاا  ب است. لذا گاه اموال عظيم، وهمين بوده طول تاريخ 

ودشاان ماياه خ، كمى هم آنان از دين يممايه بگذاركه ما كمي از دينمان دوست دارند دشمنان كردند. مى
 بدارند.مسامحه روا  ،دين ديگرى ةباردرهريك  بگذارند، و

باه ساورة قلام، ه هشتم يه در آكنيا بودند؟ با يسانكچه  ،توقع انع اف داشتند امبريه از پكآنان اما 

ه باا كااسات رده كام يآناان را مفصال ترساواقعاي  يمايسا ،ا  بعادياآاما شد،  ياجمال دشمن معرف

 يهاساوره قلام، انساان 15الاي  10ه يام ابقات دارد. از آ ياسالم يدشمنان امروز جمهور يهايژگيو

 ؛ساتنديگاردان نيرو يچ رفتاارياز ها ،دخاو ييايدن به مقاصد دنيرس يه براكاند شده يمعرف يادهي يپ

ه كاآناان  ؛دهنديخود را حق جلوه م ،بايز يگذارند و با سوگند و شعارهايه ميه از مقدسا  ماك يسانك
 ،ننادكيتاالش م يجامعاه انساان ين اعضاايجاد مفساده بايا يبرا ،، سعايت و دو به هم زنىييبا بدگو

ه ظلام ك يسانكنند، كيمحرو  م ياله معارف نابها را از رند و ملتيگير به مرد  را ميدن خيرس يجلو

ه گنااه و ك يسانك .ندارند ييگران ابايم و حقوق ديبه حر يچ تجاوزياند و از هو بيداد را از حد گذرانده
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 يكه در راه باطل به هر خشاونت و خصاومت ييهاان و خشنيخودرشت ؛رواج فساد شاخصه آنان است

 يساانك ،نهاايا و شرار  مشاهورند. يندارند و در پست يه اصل و نسب درستك يازند. مردمانييدست م

را باه  نان پيامبريخواهند. اير خصم خود را ميو خ قت هستندينند دنبال حقكياد ميه سوگند كهستند 

 كردند.نار آمدن با خود و مداهنه دعو  مىك

قارآن  را نشاان داد. يشامنانن ديانع اف در برابر چنا يمتعال شد  زشت يانا ، خداين بيبا ا
حرافاى از خاود هشدار داده كه هرگز كمترين انع افى در برابر اين پيشنهادهاى ان بارها به پيامبر

وَ »... د ياايوتااه نكهام  يلماه وحاك يكاز  ينشان ندهد، و با اهل باطل، هرگز مداهنه نكند و حت

از  ي؛ ...و بر حذر باش كاه تاو را حتا(49)مائده   «للَّهُ إِلَيْكَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ ما أَنْزَلَ ا

 بعض آن ه خدا بر تو نازل كرده، منحرف نسازند.

 يرفامع ياصاول و مباانعد  انع ااف در  يروان مؤمن او را الگويم و پيمتعال حضر  ابراه يخدا

 نند كن در تعامل با قو  خود هم از اصول اغماض يحتاست خواسته  رده و از همگانك
نَ ٌَآؤُا مِنْكُمْ وَ مِمَّا تَعْبُدُِومِهِمْ إِنَّا بُوا لِقَوْإِبٌْاُيمَ وَ الَّذينَ مَعَهُ إِذْ قالُ قَِْ كانَتْ لَكُمْ أُسْوَة  يَسَنَة  في»

« ى تُؤْمِنُدوا بِاللَّدهِ وَيْدَِهاءُ أَبَدِاً يَتَّد الْبَغْضدمِنْ دُونِ اللَّهِ كٌََُْنا بِكُمْ وَ بَِا بَيْنَنا وَ بَيْنَكُمُ الْعَِاوَةُ وَ
ن گااه آمسلماً براى شما در ابراهيم و كسانى كه با او بودند، سرمشقى نيكوسات،  ؛(4)ممتحنه: 

فريم و پرستيد بيداريم، ما باه شاما كااكه به قوم خود گفتند: ما از شما و آنچه به جاى خدا مى
 .د، ادامه داردياوريمان بيگانه اي يه به خداك يميان ما و شما دشمنى و كينه تا زمان

 باا نمارود هام يحتا ،اشدهيان و دشمنان عقكجلب نظر مشر يبرا ،ميابراهحضر  ه كدرست است 

 .از خود نشان نداد يانفعالدر اصول، هرگز  يرده، ولكره كمناظره و مذا
ش ه تاالبا ،تاه را در عصار ماا ماورد توجاه قارار دادهكن نيهم ،ستيگران استراتژلياز تحل يبعض

 سا   باه «يدئولوژياا»از سا   را  كشااندن ماذاك و يجاد موضع انفعاليا يبرا يدشمنان نظا  اسالم

انداز چشام هايياكيآمر ،شيها په سالك ندادآور شديو  ،ردهكردن علل تقابل اشاره ك يو ماد «ياستراتژ»

ز يام يپا بهرا  يتا شوروردند كسال تالش  يس .در نظر گرفتند رانيو ا نيچ ،يشورو يخود را فروپاش

ارد عرصاه ردناد و وك يراضا ،تيب و در نهايترغ «زيآممسالمت يستيزهم»و آنها را به  نددشانكه ركمذا

ل باه يبدت ،يكدئولوژيو تقابل ارفت  كيبه استراتژ كيدئولوژياز حوزه ا يشورو .ها شدندرو، يزندگ
 ،اماديوتااه نك يدارهيسارمانظاا  و  مسايبراليل ،تيانهاو در  .شد ياهسته كالهكو  كتقابل تعداد موش

 بودند. خود برداشته كيدئولوژيچون دست از حوزه ا ؛ندزانو زد هاستيالينابود شد. سوس مسيسكمار

 ،هام رانيادر ماورد ا .ر حاال اجراساتدوبا كو  نيچمورد در  يان برنامهيگر، چنلين تحليبه نظر ا
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و  ساتادهيا كوتاه نيامد. اكنون نياز،خود  ياز موضع اعتقاد مسيلبراي. لنندكيروش را دنبال م نيهمدشمنان 

)حسان بزند نيسا   باه زما نياا در ،آورده كيبه سا   اساتراتژ يدئولوژيخواهد ما را از س   ايم

 .(16/5/1394و  8/5/1393، يعباس

 دكياره باا دشامن تككدر ماورد ماذا انقاالبمعظم  ي، رهبريان فاجعهياز وقوع چن يريشگيپ يبرا

و باه  طلبنادادهيآنهاا زرا يز د؛يآيجلو ماو نند، ك ينينشملّت مقابل دشمن عقبو  هرچه دولته ك ندردك
 هاايواريد ديابا» اند فرموده ،ن شناختياسا، اشان بريشوند. ايمها قانع نسل ه بر ملّتمتر از ك يزيچ

  ،ين وقابا دشام ةا راه مقابلتنه.. و . وجود آورددر مقابل آنها به يل و اقتدار ملّكاز عز  و تو يمكمستح

 .(30/2/1394 مقا  معظم رهبري،)«عز  راسخ و عد  انفعال است

 يروزياپالناه باودن، قهرماناناه و مقدماه يو ذل يانفعاال ينرمش به جاا ي،ردكنش و عملين بيبا چن

 خواهد بود.

 ند يفرمايمرهبر فرزانه انقالب اسا، اينبر
اف و ماانور هم آشكار شده. البتّه نرمش و انعط يو جاان يامنطقه يهايبندها جباهسال نيا در

 نين ااست، لك يكار مطلوب و مورد قبول كي ،ياسيس يهاعرصه آهنرمندانه و قارمانانه در هم
ا عادم ي ،ياساس يبرگشتن از راهبردها ايعبور از خطوط قرمد، معناي به يستيمانور هنرمندانه نبا

 .(14/6/1392، مقام معظم رهبري)كرد تيرعا ديرا با ناايد؛ اها باشتوجّه به آرمان

 به اصول يبنديننده پاكن يتأم ،ق دشمن در نرمشيشناخت دق

ن، ق دشاميان نرمش خاا ، شاناخت دقيا  قابل توجه در اكن نيتراز مهم يكيبر اسا، آن ه گذشت، 

ه بنوع نگاه و اعتقاد او  يوست؛ گاها يهاييشناخت توانا ،اوست. گاهي شناخت دشمن يهاها و برنامهنقشه

هاا و اهاداف ماا چاه ه دشمن نسبت به اعتقادا ، مقدساا ، آرمانكم يد بدانيجبهه مقابل خود است. ما با

 اند ردهكم رح  نرمش را يشان در همان سخنرانين، ايآفرر يقت راهگشا و بصين حقيا كدارد. با در ينگاه
، چاه در يپلماسيچه در عالم د م؛يستيهم ن يپلماسيد يو منطق حيصح يهامخالف با حركت ما

 كياو  رديگيم يخودش كشت فيكه دارد با حر يريگيكشت نياما ا ...يداخل يهااستيعالم س
فراموش نكناد كاه  ست؛يفراموش نكند كه طرفش ك دهد،ينشان م ينرمش يفنّ ليبه دل ييجاها

ه باا كابدانند  كنند،يكار مارند چهاست؛ بفامند كه د يشرط اصل نياست؛ ا يمشغول چه كار
 را توجّاه نياست؛ ا سئلهم يطرف آناا كجا آطرفند، آماج حمل يمواجاند، با چه كس يچه كس

 .(26/6/1392، مقام معظم رهبري)«داشته باشند

 د  يفرمايمتعال م يخدا
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هِ وَ عَدُوَّكُمْ وَ آخَرينَ مِانْ هِ عَدُوَّ اللَّبِهِبُونَ تُرْ وَ أَعِدُّوا لَاُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَيْلِ»
ان آنچه در قدرت و تاوان دارياد از و در برابر آن ؛(60)انفال: «اللَّهُ يَعْلَمُاُمْ... دُونِاِمْ ال تَعْلَمُونَاُمُ

آنااا  يله[ آماده كنيد تا به وسا[ و اسبان ورزيده ]براى جنگنيرو ]و نفرات و ساز و برگ جنگى
ان را شناسايد، ولاى خادا آنادشمن خدا و دشمن خودتان ودشمنانى غير ايشاان را كاه نماى

 .شناسد بترسانيدمى

ار قارتوجاه د د ماوريز بايه دشمنان پنهان را نكار، كنه تنها دشمن آش ،هاها و نرمش، در چرخشبنابراين

ر دمتعاال  يخدا از آنان را يه بعضك يمناندش ؛ردكآماده آشكار و نهان دشمن  يرو را برايداد و توان و ن
 رده است  ك يسوره منافقون معرف
ن آناان را ببيناى چاو ؛(4)منافقون:  «لِاِمْ...وَ إِذا رَأَيْتَاُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسامُاُمْ وَ إِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْ»

ويناد ]باه علات جسم و ظاهرشان ]از آراستگى و وقار[ تو را به شگفت آورد، و اگار ساخن گ
 .دهى[ به سخنانشان گوش فرا مىمشيرينى و ج ابيّت كال

 د يفرمايه ميه آن دشمنان به ظاهر دوست و دورو، ترسو و بزدلند؛ زيرا در ادامياما به ل ف و عنايت خدا ا
َة  يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ُُمُ ا...»  «قاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُدون يْذَ ُُْمْافَلْعَُِوو كَأَنَّهُمْ خُشُب  مُسَنَِّ

هاى خشكى هستند كه باه [ گويى چوبمغدى و دورويى]اما از پوچى باطن، سبك ؛(4)منافقون:
اناد؛ از آناان پندارند. ايناان دشامن واقعاىهر فريادى را به زيان خود مى ،ديوارى تكيه دارند

 .شوندمىمنحرف بپرهيد؛ خدا آنان را بكشد؛ چگونه 

ناان و از مؤم ،كارده يا طلاب را دشامن مسالمانان معرفايدن ين ترسوهاين هشدار، ايمتعال در ا يخدا
 دهناد.ننناد و در محفال اسارار خاود آناان را راه ك يه از آناان دوركخواهد يم يجامعه اسالم يرهبر

مانناد اماا  ه ،ياساالم انقالب يهاه دشمنان با شاخصكد بدانند يبا ،ياسالم معارف نابروان قرآن و يپ

هساتند.  ييهاانينبن يچن، به دنبال نابودي ز دارند و در مبارزه با انقالبياو سر ست يهاشهيو اند ينيخم

 ند يفرماين مهم مين اييدر تبرهبر انقالب 
بود؛ ندرخشان و آفتاب فروزان امام بدرگوار ما ة دشمنان منفورتر از چار نيكس در چشم ا چيه
 نكاهيخاطر اود، بهب ستادهيا نكهيخاطر اام قائل بودند، امّا از ته دل دشمنش بودند؛ بهاحتر شيبرا

 ساتو در دياديهم خوب ما  «تمام تيقاطع»و  «كامل رتيبص» رينظيب تيامام با دو خصوص
 شينا وو در مقابل ناخن زدن  ناايا شرفتيبود در مقابل پ يسدّا  ستاديايهم قاطع م د،يفاميم

 .(26/6/1392مقام معظم رهبري، )«ل ا با او دشمن بودند ناا؛يبه زدن ازدن و ضر
 يارزش يعني ،يو اصل يارزش اصول نيبه ا يبنديكه در پا ياست؛ هر كس جورنيامروز هم هم

باشاد  بندتريپا (،279)بقره:« ال تَظلِمونَ وَ ال تُظلَمون» :كنديم نيانقالب را مع ياسيس تيكه هو
 نيادر ا ينظاام اساالم هيادشامنان عل ةجادشاديو ا دشدهيمشكالت تولو بفامد كه فارست 



  137 انقالب معظمرهبر در كالم « نرمش قهرمانانه»تبيين راهبرد 

 يقدر باراراه باشد همان نيدر ا يستادگيو با ا ينشيب نينچ كيبا  يهركس ،گنجديچارچوب م
 .(26/6/1392مقام معظم رهبري، )«آناا مبغوض است

چهاره  متعاال يخدا روشن است كه مشي دشمن تغيير نكرده و همة هويت ديني ما را نشانه رفته است.

 دهد يهشدار م ،دهنديه به آنها عالقه نشان مك يسانكرده و به ك يدشمنان مؤمنان را معرف
 نِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضااُُ مِانْالً وَدُّوا ما عَكُمْ خَبايا أَيُّاَا الَّ ينَ آمَنُوا ال تَتَّخِ ُوا بِطانَآً مِنْ دُونِكُمْ ال يَأْلُونَ»

اى اهال  ؛(118عماران: )آل « تَعْقِلُوننْ كُنْتُمْصُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآياتِ إِ  وَ ما تُخْفيأَفْواهِاِمْ
ما كوتاهى ايمان! از غيرخودتان براى خود محرم راز نگيريد؛ آنان از هيچ توطئه و فسادى دربارة ش

باا اساالم و ]دارناد؛ تحقيقااً دشامنى كنند؛ شدت گرفتارى و رنج و زياان شاما را دوسات نمى
دارد، [ پنااان ماىهايشان ]از كينه و نفرت، از البالى سخنانشان پديدار است و آنچه سينه[مسلمانان
 .تيمانديشيد براى شما روشن ساخ[ را اگر مىها ]ىِ دشمنى و كينه آنانتر است. ما نشانهبدرگ

   فرمايد، ميتوزان برحذر داشتهنهكيز با يآماط محبتمتعال مؤمنان را از ارتب يخدا ،ه بعديدر آ
مْ قاالُوا آمَنَّاا وَ إِذا خَلَاوْا  وَ إِذا لَقُاوكُابِ كُلِّاهِها أَنْتُمْ أُوالُِ تُحِبُّونَاُمْ وَ ال يُحِبُّونَكُمْ وَ تُؤْمِنُونَ بِالْكِت»

دُلَّهَ عَلييْظِكُمْ إِنَّ العَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَ  ؛(119عماران: )آل« ورمٌ بِا اتِ الصاُّ
شما باه  داريد، اما آناا شما را دوست ندارند، در حالى كهشما كسانى هستيد كه آناا را دوست مى

گويناد كنناد )باه دروغ( ماىيد و هنگامى كه شما را مالقات مىهاى آسمانى ايمان دارهمآ كتاب
دنادان  شوند از شدت خشم بر شما سر انگشتان خود را باهاما هنگامى كه تناا مىايم. ايمان آورده

 .ها آگاه استگدند، بگو: بميريد با همين خشمى كه داريد، خدا از )اسرار( درون سينهمى

دُ»نناد  يتوانناد ببيآنان را نم يمندو بهره يدشمنان مؤمنان حسودند و سربلند ماا  ا،َ عَلاىونَ النَّاأَ ْ يَحْساُ
 (.54:  )نسا« ورزند...ه، حسد مىآتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ...؛ به مرد  در برابر آن ه خدا از فضلش به آنها بخشيد

مراقاب د يبا يشناسر دشمني. پس، در مسكندمي راه و روش تعامل با دشمن را روشن يكيقرآن به ن
مواضاع و  ،يالن و من قاكاارچوب چا ياكدر درك، او را  يدشامن باود و راهبردهاا يرفتارهاهمه 
 رد. ك يبررسزير نظر داشت و را به دقت، او  يرفتارها

ا ارهايز معا ،ره و نرمشكم تا در مذايرا بفهم يه علت دشمنكن است يان شد، مهم ايبر اسا، آن ه ب
 نياو ا قتيحق نيا ،يدشمن علتِ ستند،ياشخا  ن ،يدشمن علتِ» ند يفرمايمرهبر انقالب م. ينكن يتخ 
ب چاارچو نيابشاود، در ا لياتحل و ريتفس ديچارچوب با نيدر ا نديگويآن ه كه م ةاست. هم تيهو
 .(26/6/1392، مقا  معظم رهبري)«بشود دهيفهم ديبا

 لوازم نرمش مطلوب

ت قابل احتارا  اسات. يداشتن ادب و شخص، يالمللنيب را كو مذا ياسيته قابل توجه در تعامال  سكن
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در تعامال  و رواباط  ياساس يب در سخن گفتن، نامه نوشتن و هر نوع برخورد مبنات احترا  و اديرعا

ا باا يا ،ردهكر يف را تحقينند حركيم يسع ،نندكجلوه  يه قوكنيا يبرابرخي ممكن است است.  يجهان

 است. نادرست ن روش يا .نندكب يناسزا گفتن او را تخر

ن ياا ،ياسايو س يول مهم در تعاامال  اجتمااعاز اص يكيكه  معتقدند يم انقالب اسالمكيرهبر ح

 م يه بدانكاست 
گراتر اسات، س آرماانكاه هار كا ميناكتصاور ن م؛يناكاشتباه ن يرا با پرخاشگر يگرائآرمان

هاا و پابناد باه اصاول و باه شدت پابند به آرمانهب توانيتر است؛ نه. منكپرخاشگرتر و دعوا
 فاتح:) «فّاركال ياشدّاُ عل»: ديفرمايم فهيشر آيدر آ پرخاشگر هم نبود. حالنيها بود، درعارزش
ه كا ي. هر جسامرينفوذناپ  يعنيسخت، سخت  يعني دياست. شد «ديشد» جمع« اشداُ» .(29

اما از  گ ارد،ياثر م گريرد، در آن جسم دك دايپ كاكاصط يگريبا جسم د يتر باشد، وقتسخت
گا ار باودن، بودن، اثر دي. اما شدمياشداُ باش ؛ميباش يجورنيمان ا. همهرديپ يآن جسم اثر نم

 .(16/5/1391، مقام معظم رهبري)ستيو پرخاشگر بودن ن ودندعواگر بمعناي به لدوماً

 ند يفرمايشان ميرو، انيرد. از اينرمش قهرمانانه مورد توجه قرار گ يكد در ي، باياخالق ين راهبرد متعاليا
هم. كه من نظار باد خواهنديو م آورنديطرف و آن طرف م نيارسال به ا يبرا ييهانامه يگاه

كاه االن  يراتاياز تعب ي. بعضادانناديم يتيدكتر وال ي. آقازنميتندش را خط م يهامن حرف
ن مان ناه در زماا ناد،يگويا مجو آن جاينخود، ا يهايالن سرِ زبانشان است و در سخنرانئومس
 يهايتناد ميبگاو خاواهمي. نمآورميه زبان ماو نه حاال ب آوردميبه زبان م يجماور استير
و  يساپلماياشتباه نشود. در مسائل د ر،ي. نخديفحش بده ديگويم ي: فالندييو بگو دينبك وجهيب

 هيوصت گرانيرا به د نينه من خودم اهل فحش دادن هستم و نه ا ،جاو آن اجنيدر ا ،يدر سخنران
 .ديتر از سنگ و پوالد باشو سخت ريتر از حررمو ن رياز شمش دتري: شما تميگوي. من مكنميم

 اسات. دياتكه  يمنتاا نرمش د؛يقارمانانه است. نرم باش يهانرمش دانيم يپلماسيد ،يپلماسيد اًواقع
 در ناماه ينطاوريا يرهاايتعب ي. غالباً وقتاتكاريجنا يكايم الً امر :دييبگو ديستيبا ديبرو ميگوينم
 ،سامينويآن را كاه خاودم م ،بفرساتم خاواهميكه خودم م ييهاه. نه نامزنميمن خط م د،يآيم

مان  شيپ يبكنم، وقت ياعالم موافقت شانيرو ديكه بناست فرستاده شود و من با ييهااز نامه يبعض
 هيروش را توصا نياچون دوسات نادارم. ا كنم؛يرا من معموالً ح ف م دهايطور چ نيا د،يآيم
 (.15/7/1375)مقام معظم رهبري، ديمحكم باش و ديستيقرص با دياما با .كنمينم

 ند كيمتعال به مسلمانان امر م يخدا
مَّةٍ عَمَلَهُدمْ ُُدمَّ واَل تَسُبووا الَّذينَ يَِْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبووا اللَّهَ عَِْواً بِغَيٌِْ عِلْمٍ كَذلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُ»

و معبودانى را كه كافران به جاى خدا  ؛(108)انعام: « يُنَبِّئُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُون َبِّهِمْ مٌَْجِعُهُمْ فَ إِلى
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پرستند، دشنام ندهيد، كه آنان هم از روى دشمنى و نادانى خدا را دشانام خواهناد داد. ايان مى
گونه براى هر امتى اعمالشان را آراستيم سپس بازگشت همه آنان به سوى پروردگارشان خواهد 

 .كنددادند، آگاه مىبود، پس آنان را به اعمالى كه همواره انجام مى

 د يفرماياش من بندهيترمتعال به متخلق يخدا ،يلكقاعده  يكعنوان به
 ؛(125)نحال:  «نتِي ُِديَ أَيْسَد هُمْ بِدالَّسَبِيلِ  َبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْ ادْعُ إِلى»
يوه باه شمردم را[ با حكمت و اندرز نيكو به راه پروردگارت دعوت كن، و با آنان به نيكوترين ]

 .[ بپردازبحث ]و مجادله

 جامعاه ديناى محفاو  كه با رعايت آن، احترا  به مقدسا آموزد ميگران را يادب تعامل با د ،اين آيا 
ه از حاريم اين معنا غريزه انسانى است كاچون  ؛شودو دستخوش اهانت و ناسزا و يا سخريه نمى ،مانده

چاه بساا  وباه مقابلاه برخيازد  ،با كسانى كه به حريم مقدساتش تجاوز كنند ،مقدسا  خود دفاع نموده
سات اچاون ممكان از آنجاايي كاه  .او را به فحش و ناسزاى به مقدسا  آنان وادار سازد ،شد  خشم

تيجاه ندر  ،را هادف دشانا  خاود قارار دادهركان مشاهااى بت ،دفاع از حريم پروردگارمسلمانان براي 
لاذا  ،هنددن را نيز وادار سازد كه حريم مقد، خداى متعال را مورد هتك قرار اعصبيت جاهليت، مشرك

ا  ان هام در مقااگر ناسازا بگويناد و آنازيرا  ؛ن ناسزا نگويندادهد كه به خدايان مشركبه آنان دستور مى
هتاك حرمات و موجاب ن ادر حقيقت خود مؤمنا ،بى توهين كنندمعارضه به مثل به ساحت قد، ربو
 اند.جسار  به مقا  كبريايى خداوند شده

دّا»د و دشمن شما هساتن نندكيم يبا شما دشمن هكيسانكدر مقابل » ،ن مؤدب بودنيالبته، در ع « :اَشاِ
 ناد؛كنفاوذ  در شما ه دشمن از هرجا خواست بتواندك دينر  نباش زِيركمثل خا د؛يسخت باش يعني د؛يباش

 (.19/10/1393، مقا  معظم رهبري)«ديباش ستادهيا د،يم باشكمستح
دّا:ُ عَلَا»د  يفرمايو همراهان او م متعال در مورد اوصاف رسول خدا يخدا رُحَماء:ُ  رِفّااكال ياَشاِ

د يان هام باباود دياماا شاد. خود مهربانناد انيو در م د،يفّار سرسخت و شدكدر برابر  ؛(29 )فت   نَهُميبَ
م كايو ح يمدار الهااساتيس ،مفسار ياكعنوان باه ،ياخامناهحضار  آيات ا  ده شود. يدرست فهم

 اند ردهكخا  معنا  يبا ظرافترا د بودن در مقابل دشمن يشنا،، شداسال 
 يلاكه دشامن را آدم با يستيه حتماً باك ستين نيا شياست؛ معنا يسختمعناي به و شدت ديشد
 يوبكسار يوقت هم اقتضاا كيدارد،  يوبكسر يوقت اقتضا كيند؛ نه، كوب كند و سركمال يپا

 (.31/5/1388)مقام معظم رهبري،  در مقابل دشمن سرسخت بود دياما در همه حال با .ندارد

دوري از هيجان، پرهياز از ايجااد التهااب و رعايات صالبت، اقتدار، اين نرمش، الز  است در  رو،ايناز

 ،يخواهآرماان و گراييباين واقاعد يبا ،لين دليبه هم. مراعا  شودرچوب هدف مقتضيا  زمان در چا
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 ،«انع ااف» و «اقتادار» باين ماانور قدر  مصلحت، و متكح ، عزّ اصل سه ذيل و شود برقرار توازن

ه كاشاود مايموجاب راستي آزمايي طرف مقابل نيز هسات،  اينكه ضمن ،اريكابت چنين. آيدمي فراهم

 و طرف درگيري را خوب بشناسند.ديگران حقيقت د
 ياياران اجريهاا و مادمناسب در هر عصر و زمان است. اگار دولت يكتكداشتن تا ،گريته مهم دكن
ان ياست مجرد يمقا  رهبردليل، ن ي. به همبود جه سخت خواهدينتحصول ار الز  را نداشته باشند، كابت
 ،يتيصاهار شخ ،يهار شخصا ،يلبتّه هار دولتاا» ند يفرمايباز گذاشته و م يكتكتا ياست را در اجرايس

مقاا  « )د رفاتخواها شيابتكارا  را انجا  خواهند داد و ]كار[ پ نيدارند، ا يدارند، ابتكارات ييهاروش
 .(14/6/1392، معظم رهبري

معقاول،  يكيتكتااه كابل ،بنابراين، نرمش قهرمانانه، نه تخاصم جاهالنه است و ناه ساازش منفعالناه

 هرمان شدن منجر خواهد شد.ه به قكده است يسنج افته ويسازمان 

 دن به هدفينقش نرمش قهرمانانه در رس

ن صل  اشااره يا آمد. قرآن در سوره فت  بهدست به انكو مشر ن رسول خدايره بكمذابا ه يبيصل  حد
  را صال ياك   اوآل،ه اشااره دارديابيا  صال  حدكبه بر يدر بخش قابل توجه ،ن سورهيا رده است.ك
رده كان مبراياپ روزمنديپ يهااز جنگ كيچيه قرآن راجع به هك يريتعب ؛نامديم «نيفت  مب»متعال  يداخ

 ،  4 ج ،1377 ،ياند)طبرساناا  نهاده «هحديبيفت  »ه بعض مفسران به تبع قرآن آن را ك ي. نرمشاست
ه از كاحضر   بدون انجا  عمره، در مقابل ،هيبيدر بازگشت از حد اصحاب رسول خدابرخي  .(132

دا مناع خاار  خاناه يااست؟ از ز يروزين چه فت  و پي  اندگفت ،هستاديا ،نزول سوره فت  خوشحال بود
عظام ا» يروزين پيار زشت است، اين سخن بسيا»فرمود   مان بازگشت! رسول خدايهايم و قربانيشد

 .(48 ،  5 ج ق،1415 ،يزيبود )حو «الفتوح
 دند ركاشاره  ،بود يكتكن نرمش و تايامد ايه پك يا  مهمكن به ن نقل، رسول خدايبر اسا، ا

نناد )بادون جناگ و كدور  يو خوشا ين خود به خوبيه شما را از سرزمكشدند  يان راضكمشر
ه بردند كدا يل پينند(، تماكدرخواست  يديدادن چ يديبخواهند )و با چ يدي(، از شما چيديرخون

 ن(.هما«)ند آناا نبوديه خوشاكدند يد( دياز جنگ و ستر ي)غ يشما امان بدهند و از شما رفتار

 اند  ز گفتهين يبعض
ان را مشركان با مسلمانان در آميختناد و سخنانشاسبب شد  راي؛ زفتحى بدرگتر از حديبيه نبوده

جمع بسايارى مسالمان شادند و  ،سه سالدر مدت و  جا گرفتهايشان شنيدند و اسالم در دل
 .(132 ، ص4 ج ،1377 ،ي)طبرس شد دشمار طرفداران اسالم زيا



  141 انقالب معظمرهبر در كالم « نرمش قهرمانانه»تبيين راهبرد 

  نشاانه لن صاياا داشات دربار  هام يگريد فراوان  اكو مسلمانان بر امبريپ يان نرمش قهرمانانه بريا

 تكشاو ،نجاا  داد شيقاررر كام يهاااز جنگمسالمانان را بوده و  امبريومت پكبه ح شياعتراف قر

توانساتند  براميپ ،از صل  پس و گرفته شد امبرينسبت به پ شيقر يهانهيكمجال بروز  ،ستكرا ش شيقر

 يطا امبريپ ،صل  از پسهم نين  .نديرا فت  نما بريخ يهارفته و قلعه انيهوديآسوده به سراغ  يبا خاطر

 پاسنياز ؛ نادنمودقاطع به اسال  دعو   ي، آنان را با لحنعصر خودبزر   يهابه سران قدر  ييهانامه
مسالمان  ،دهيبه اسال  گرو يريثكجمع  و ا به سرحدا  رو  فرستادندر ميعظ يسپاه امبريپ ،صل اين از 

 فت  شد.نيز ه كم سرانجا  و شدند

 مله  جاز  .داشتپرشماري ج يه نتاكاست  يدر برابر مكمون عباس ،اما  رضاگر نرمش ينمونه د

مانش  جيو ترو رباميسنت پ ياياح ن،يمَعالم د نييتب يراب ارانشيخاندان و  ،اما  يبرا فرصت جادي. ا1

 ؛ يو اجتماع ياسيس يهادر عرصه تيو روش اهل ب

 جيبساو  خاود يبازسازبراي  ،هاا يخورده در قست كشونِ يو انقالب انيعلو ي. فراهم شدن فرصت برا2
 ؛هايو توانمند روين

 ظيغلا ةدپار دنيااساال  و درگسترده در جهان در س   ه يامام يار از امامت بر مبناكسخن گفتن آش. 3

 ان؛مسلمان ةبه گوش همامامت  ا يو رساندن پ هيتق

 تياو از مظلوم شامرديرا برم تيااهال ب ليفضاا مونماكه كا؛ چناناماا  تياحقانبه دشمن . اعتراف 4

 ؛ گفتيبر آن خاندان سخن م نيشيمان پكحا يهاو از ستم تيباهل

 كيابا  ،نهايا ةمه .آزادانه يهاناظرهمدر  ،عياما  مورد نظر تش يركو ف يده شدن توان علميشكبه رخ . 5
 يوالگا ه اماا كانيا  بود. اكن برياش از دست رفتن همه اجهينت ،ينرمش حاصل شده و سرسخت

ر.ك  )شاوديار مكآش يتش به روشني، حقانيين رفتارهايهاست، در چن  در همه عرصهيصح يزندگ

 .(18/5/1363مقا  معظم رهبري، ؛1385 ،ينيو حس ميكح

ن يمكتا يمهم برا يانه ابزارنرمش قهرمانتوان گفت  ميخ اسال ، يتار يهام قرآن و تجربهيبه تعال با توجه

 يانورماو قهرماناناه  ،ينرمشان يچنااسا، گفته شاده ن يت است. بر ايبر عقالن ينظا  مبتن يكاهداف 

 انييام وحيدر تعالي گيربا بهره ،يانقالب اسالمفرزانه است. رهبر به مقصود  افتنيدست  يهنرمندانه برا
مت ساباه  ،يدر هار ناوع سالوك ،ساالك راه خادا»مي فرمايند   بيتو اهل  امبريپ ياسيسسيرة و 

از  دياهسات، با يو باه هار نحاو يبه هر شكل كند،يكه حركت م يگوناگون و متنوّع اسالم يهاآرمان

 .(29/8/1392 مقا  معظم رهبري،) «به مقصود دنيرس يمتنوّع استفاده كند برا يهاوهيش
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بر ره (.16ل  رده است)انفاكرا مجاز  يكيتكتا ينيمتعال نرمش قهرمانانه و عقب نش يبر اين اسا،، خدا

رز   دانيمثل م ،عقب چه حركت به جلو، چه حركت به ،يهرگونه حركت»فرمايند  مي يحكيم انقالب اسالم

 (.29/8/1392مقا  معظم رهبري، «)دباش شده نييتعشيپ به اهدافِ از دنيبه دنبال رس ديبا ،ينظام

ا رقادر  هماة د ياشه نبايهم و ز استير و حيله جاكمحتي گاهي هدف در جنگ، اين ن يتكم يبرا

( 163،  6 ج ،1365،يطوسا)«الحرب خدعة»فرمايند  كه مي ،نقل شده ار گرفت. از رسول خداكبه 
آن رد، كايم ياباراز نااراحت علاي مثل ياو از جنگ با جوان ي، وقتودبن عبدعمرودر مبارزه با  يعل

 .دركان شد و به حضر  حمله يخشمگعمرو  «.شمكمن دوست دار  تو را ب يول»به او فرمود  حضر  

ند نفار دو  يبب هكرد كبه پشت سرش نگاه عمرو نم، كامد  با دو نفر مبارزه يمن ن  بالفاصله فرمود علي

  گفات وعمار .ر زديد و او را باا شمشاياپر يحظه علن ليدر هم .او آمده است يبانيه به پشتكست كي

 ياكا با اماا . (397 ،  10 ج تاا،بي )ابان قداماه، «خدعةةالحرب »  حضر  فرمود .«يردكله يح»

ن يچنا ،ايا  خامناهآياتشاه يورد. نارمش در اندآن مرد عرب را باه زاناو دريتريقو ،كوچك يكتكتا
 است.  يبخشيروزيپ ةو نقش يكتكتا

 اياو  ينادگبه هدف است و در سراسر ز يابيدست يبرا يكتكبرنامه و تا يكن نوع نرمش ي، اابراينبن

 يجاراگ باودن در ابرنامه داشتن و هماهن ،رد. آن ه مهم استيد مورد استفاده قرار گيبا ،مبارزهدان يدر م

در  ،ودخا از ساخنان يدر بخشارهبر انقاالب ه كچنان .ق استيدق ياتيعمل يكتكن راهبرد در قالب تايا

 اند ن راهبرد نرمش فرمودهييتب
نباال داهاداف را  نياز ا يكي يادر هر مرحله يوجود دارد؛ نظام اسالم ياهداف يهر نظام يبرا
 ديابا ؛ياسالم ميتمدّن عظ جاديا يو اوج، برا يتعال آبه نقط دنيرس يبرا شرفت،يپ يبرا .كنديم

. اسات، قطعاه قطعاه اسات يگا ارمرحله مرحله برساد. البتّاه نيهدف در ا نيكند به ا يسع
 يگا ارهدف .كنناديم نيقطعاات را معا نيامتفكّران و مسئوالن مرباوط، ا ،انيهاد انيراهنما

باه  يادر هر مرحلاه يتالش كنند كه هر حركت دي. همه باشوديآغاز م يحركت جمع .كننديم
 آرصافعّااالن ع آا همار نيا[. ا]است يحركتِ منطق حِيآن نظامِ صح نياهداف خودش برسد. ا

 دانِياداشاته باشاند؛ آحااد ماردم، شاما عد اديهمواره به  ديكالن كشور با تيريو مد استيس
، باريمقام معظام ره)ديداشاته باشا اديرا همواره به  نيا ديهم با ،جيبس آفعّاالن عرص ،يجيبس
29/8/1392). 
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 يوجاود برناماه، همااهنگ يدن باه هادف اسات، ولاير رسايبرناماه در مسا يكچه نرمش ، گربنابراين

پيامادي جاز  در غيار ايان صاور  ؛دهدميدست به جه م لوبينت ،هاافزا شدن تالش ران، و همكفمه

 شكست ندارد.

 گيريجهينت

واباط رال  كاز مشا ياريداشته باشد، بسا يه منشك الهك ياست خارجيمانه در سكيح يداشتن راهبردها

 نارمش قهرماناناه در وضعيت كنوني نظا  اسالمي وجهان،ا ن راهبردهيند. از جمله اكيرا رفع م يخارج
 يجمهاور ي  و ساربلندو عازّ يتواند منافع مليم ،ت اصول و ضوابط آنيه فهم درست و رعاكاست 

ط ، اصول و ضاوابايم راهبرد، ابعاد، زوايعالوه بر ترس ،ايا  خامنهحضر  آيتند. كن يرا تضم ياسالم

وزه امار ،نرمنداناهه يپلماسين ديشدن ا ياتيه در صور  عملكد نكنميان يرا ب ن راهبرديالز  االجرا در ا

 ،يمفهاوم نيايمعظم، عالوه بار تب ين خواهد شد. رهبريدر جهان تكم ينظا  اسالم يو معنو يمنافع ماد

ها و ر گفتاهدت را كت ادب و نزايرعا ،ردهكم يترس يانيم وحيتعامل با اجانب را بر اسا، تعال يهاكمال

ه نارمش كشان ياند. اردهكه كيق تيدق يشناسن حال بر سخت بودن و دشمنيها الز  دانسته و در عنوشته
د خاا  كياكت ياساسا يبه مبان ييبندز بودن و پايدانند، بر سخت و تيم ياسيشبرد اهداف سيپة را الزم

مارد ،  ماوده و ازن ياتيعملرا  يكتكخود تا كدان داده تا به سبيم ياسيران سيبه مد ،نيدارند. افزون بر ا

ت يار  رعاالز  را داشاته باشاند. در صاو يو همدل ياركه همكاند رگذار خواستهيتكث يروهايبه ويژه ن

 و ي، پياروزاناده فرمودهكاشاان، چنانين شده، نارمش ماورد نظار اييتب يارهاكو راه يجوانب مبانهمة 

 خواهد داشت.  يرا در پ يقهرمان
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