
تحلیل پیام ریاست جمهوري به مناسبت درگذشت هوگوچاوز+ فیلم

!العجل! الغوث! دوازدهماماماي/ بیاییدزودترگوییم؛می(ع)عیسیو(عج)مهديبه: چاوز

وهاسایتبرخیونزوئال،جمهوريرییسهوگوچاوز،درگذشتمناسبتبهایرانجمهوررئیستسلیتپیامانتشاردنبالبه
نژاد،احمديآقاي«از قبیل : را مجعول خبريعناوین پیام،اینمضامینازاستفادهسوءبا، فهمکجیاودولتمعاندهايرسانه

یارانازنفریکنژاداحمدي«، »چاوزمرگتسلیتدرنژاداحمديتسلیتجنجال«، »نکنیدهوگوچاوزخرجراشیعیباورهاي
که بررسی و تحلیل کارشناسی برگزیدندو جذب مخاطب،در راستاي تخریب رئیس جمهور !» کردمشخصرا) عج(زمانامام

موضوع از باب تنویر افکار عمومی ضروري به نظر می رسد.

در این میان تکلیف آن دسته از رسانه هاي خبري که با تکیه بر ابزار تخریب، در پی عنادوررزي خویش با منتخب ملت هستند 
نشأتتوانمیروشن است؛ لیکن روي صحبت ما با دوستان ناآگاه و دلسوزان کم بصیرت است که این اظهارنظرهاي ایشان را 

:دانستضعف استداللینوعدوازگرفته

روابطاستراتژیک اهمیتوبودهاطالعکمالمللبیندیپلماسیبا این فرض، فرد نگارنده نسبت بهکه؛سیاسیپایینبصیرت-1
.کندنمیدركجاريشرایطوات گذشته و سنراونزوئوالوایران

اعمال با خلط موضوعات اعتقادي و و بودهاطالع کممفاهیم دینینگارنده نسبت بهفردفرض،اینباکه؛دینیبصیرت پایین -2
برداشت هاي شخصی خود، سعی در القاي تفکرات ابداعی در مخاطب دارد.

لذا با تفصیل فوق، نگارنده این مقاله بر خود فرض می داند تا ضمن تبیین دو موضوع یادشده به بررسی ابعاد سیاسی و دینی 
موضوع بپردازد.

؛ و نقش هوگو چاوز در این مهمو حالگذشتهدرونزوئوالوایرانروابطاستراتژیکاهمیت-1

جملهازدنیاحساسمناطقدراسالمیجمهورينفوذنگرانشدتبهمتحدهایاالتایران،اسالمیانقالبازپسهايسالطی
باشدتبهسیاسیاندیشهوجغرافیالحاظبهکهاستايمنطقهواسالمیحوزهخاورمیانه. استبودهالتینامریکايوخاورمیانه

است،ضدامپریالیستیاندیشههايخاستگاهازیکیکهعلتاینبهنیزالتینامریکايوداردرفتاريوفکريهمسانیایران
شدهعجینامریکاناموسیطرهباالتینامریکايمنطقه. استکردهفراهمایراناسالمیجمهوريحضوربرايرامناسبفضاي

ازکردهسعیاسالمیجمهوريواندکردهپیدانموورشدمنطقهایندرضدامپریالیستیوچپهايجنبشاستچنديامابود
گفتمان چپ در امریکاي التین، الزم به ذکر است «.دهدگسترشراخودنفوذةحوزوکنداستفادهحسنأنحوبههاجنبشاین

اش، فرار ترین ریشههاي اجتماعی و اقتصادي است و مهمرویکرد براي حرکتیک گفتمان یا یک منش اجتماعی و اتخاذ یک 
از سوي دیگر در این منطقه الهیاتی به نام الهیات ، داري بوده و اصالً با مذهب در تضاد نیستاز راست و نظام سرمایه

دیدگاه .وجود نداشته استبخش شکل گرفته است که نوعی مسیحیت متفاوت از کل جهان است که در جاي دیگر رهایی
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هاي خوبی در این منطقه هست و اگر دهد که ظرفیتاز مسیحیت به ما بسیار نزدیک است. همۀ اینها نشان میفکري این شاخه
]1[.» هایی خوبی به آنها معرفی کنیمتوانستیم جایگزینکردیم، میمنطقه برقرار میاینباخوبیارتباطما

باآنهاهموارهمبارزهوکوباوونزوئالخصوصبهالتینکشورهايامپریالیستیضدتمایالتایرانجمهوري اسالمیبراي
کشورهايکهچنانشود؛واقعمؤثربسیارتواندمی-انددادهمتحدهایاالتبهالتینآمریکايکشورهايکهنامی- »امپراتور«

.باشدشانامپریالیستیضدتبلیغاتهمراهیدرمثبتینقطهایرانبرايتوانندمیالتینآمریکاي

نزدیکیخاطربهوداندمیخود»خلوتحیاط«راالتینمریکايآمتحده،ایاالت«در همین زمینه تصریح می نماید: » ولهدویچه«
ضدامپریالیستیوضدامریکاییروحیهروزافزونگسترش. کندمیارزیابیمهمخودامنیتمینأتبرايرامنطقهاینجغرافیایی،

جمهورينفوذبرايرامناسبیبسیارفرصتاستاسالمیانقالبعمومیدیپلماسیازناشیکهجنوبیامریکايکشورهايدر
راامریکاییمقاماتخشمشدتبهکهامريآوردهفراهممنطقهایندرجهانیامپریالیسمبامبارزهنمادعنوانبهاسالمی

.استبرانگیخته

جمهوريرئیسچاوز،هوگوآنهاسأردر. استکردهبرقرارامریکادشمنکشورهايرهبرانبانزدیکیبسیارروابطتهران
ونزدیکبسیارروابطمقابلدرامریکاباتیرهبسیارروابطداشتنضمنکههستندبولیويجمهوريرئیسمورالس،اوووونزوئال

بسیاراخیرهايسالدرالتینامریکايمنطقهکشورهايبهایرانیدیپلماتیکهايهیئتسفرهاي.اندکردهبناایرانبااستراتژیکی
افتتاحاروگوئهونیکاراگوئهکلمبیا،شیلی،بولیوي،درایرانهايسفارتخانهسفرهااینخاللازکهايگونهبهاستیافتهافزایش

]2[».اندشده

از نگاه اخیرسالهايکشوردواینجمهوررؤسايویژهبهوونزوئالوایرانحساسیت و اهمیت روابطـ 
رسانه هاي خارجی

بهنگاهیحال با توجه به ترسیم جایگاه استراتژیک ونزوئال و سایرکشورهاي آمریکاي التین در پازل قدرت ایاالت متحده، نیم
راموضوعحساسیتسالهاي اخیر، کشوردواینجمهوررؤسايویژهبهوونزوئالوایرانروابطازخارجیهايرسانهبرداشت

:سازدمینمایانغربدیدزاویهاز

اینبهتوجهبا. دهندمینشان»آمریکاامپریالیسم«مخالفراخودجهانیعرصۀدردوهرایران،وونزوئالجمهوررؤساي«ـ 
2007ژانویۀ6درمثالً. اندکردهآغازرامشترکیهايپروژهوهاطرحونگرندمیمتحدچشمبهیکدیگربههاآنمشترك،عقیدة
درکهکشورهایی«بهکمکصرفرابودشدهاعالمپیشترکهمشترکیسرمایۀدالرمیلیارد2آنازمقداريکهکردنداعالم
امپریالیسم«علیه»اتحادمحور«یکایجادازچاوزونژاداحمدي] 3.[کردخواهند»اندامپریالیسمیوغازرهاییبرايتالش

]4.[دادندخبر»آمریکا
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] 5[استدادهتوسعهصنعتیواقتصاديهايهمکاريوانرژي،تولیدهايزمینهدرباالخصراایراندولتبادولتشروابطچاوز
صلح،مسیر«تااستآمدهایرانبهکرداظهارکه] 6[بود2001سالدراوسفراولین. استکردهبازدیدایراناینازمرتبهچندینو

سالدرکهسفريدر. کردسفرونزوئالبهبارسهنیزخاتمیمحمد] 5.[»کندآماده21قرنبرايراپیشرفتوثبات،عدالت،
هاينهضتهمۀبرايناپذیرخستگیمبارزي«رااووکرداعطااوبهرالیبِرتادوردلاُردننشانچاوزداشت،ونزوئالبه2005

منکروکردابرازایراندرايهستهانرژيتولیداعالمبهنسبترامساعدشنظرچاوز،2006مۀدر] 7.[خواندجهاندر»راستین
ایاالتدولتناراحتیموجباتایرانايهستهبرنامۀازحمایتشوایرانباچاوزرابطۀ] 8.[شداتمیسالحتولیدبرايایرانمقاصد
]9.[استآوردهفراهمرامتحده

دوسفريچاوزبود،جهانیانتقادموردلبناناهللاحزبازپشتیبانیواشايهستهبرنامۀدادنادامهدلیلبهایراندولتکههنگامی
به«راایراناسالمیجمهوريیکدرجهعالینشاننژاداحمديمحمودچاوز،تولدروزژوئیه،28در] 10.[کردایرانبهروزه
متعهدتهراندانشگاهدرچاوز] 11.[کرداعطااوبه»سلطهنظامعلیهبرانگیزتحسینمواضعاتخاذبرايچاوزازقدرشناسیپاس
کهمادامی. هستیمایرانوشماکناردرهمیشهما«افزودو»ماندخواهدایرانکناردرشرایطیهرتحتوهمواره«ونزوئالکهشد

] 10.[»راندخواهندحاشیهبهراماهاآنجدایی،محضبهامابدهیمشکستراآمریکاامپریالیسمتابودخواهیمقادربمانیممتحد
کهداریموظیفهماوبودنخواهدبشریتبرايايآیندهکند،حفظراخودحاکمیتبتواندآمریکاامپریالیسماگر«دادادامهچاوز

2006سالتهاجموکردانتقادتنديبهاسرائیلازچاوزهمچنین] 11.[»دهیمخاتمهآمریکاامپریالیسمبهودهیمنجاترابشریت
]12.[خواند»تروریستیوفاشیستی«اقدانیرالبنانبهاسرائیل

فناوريوتحقیقاتعلوم،وقتوزیرزاهدي،محمدمهديبودند،ايهستههايهمکاريگسترشحالدرروسیهوونزوئالوقتی
دوبینکهقراردادهاییاجرايونزوئالبلندپایۀمقاماتباتاداشتعهدهبرراکاراکاسبهایراناعزامیهیئتریاستایران،
تأسیسمابینفیقراردادهاياجرايبرايآموزشیوفنیکمیتۀدوهمچنین. کندبررسیرابودشدهبسته2006سالدرکشور

مؤسسۀوبولیوار،سیموندانشگاهکاراکاس،مرکزيدانشگاهونزوئال،شناسیلرزهتحقیقاتیمرکزازایراناعزامیهیئت. شد
باآکادمیکهمکاريبهمتعهدونزوئالوایراننظامی،وسیاسیهايحوزهبرعالوه] 13.[کردبازدیدونزوئالتحقیقاتیوعلمی

اصولبارابطهدرجدیدرشتۀاین. شدندبولیوارینسراسريدانشگاهدردانشگاهیجدیدرشتۀبرقراريجهتیکدیگر
دانشگاهتأسیسبرايهایشطرحازهمچنینونزوئالدولت. است» 21قرنسوسیالیسم«بهمربوطمباحثارتقايوسوسیایستی

]14.[دادخبرایرانهمکاريباهاتمدن

تجاريروابطـ 

حتیوسیمانکارخانهخودرو،مونتاژکارخانۀمهمات،کارخانۀساختشاملونزوئالبهایرانهايکمک،2008سالپایانتا
]15.[استبودهایرایرانتوسطکاراکاسودمشقتهران،بینمستقیمپروازبرقراري
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هايبخشدررامشترکیاقتصاديهايفعالیتکشوردوواستیافتهافزایشپیوستهطوربهونزوئالوایرانتجاريروابط
هايپروژهکلارزش،2008دسامبرتا. اندکردهآغازهازیرساختومسکن،ساختکشاورزي،انرژي،جملهازمختلفی

]10.[رسدمیدالرمیلیارد4حدودبهاستگرفتهانجامونزوئالدرایرانیهايکارخانهتوسطکهاقتصادي

ایرانکاراکاسمقاماتگفتهبهکهاستحالیدراین. استکردهامضامختلفقرارداد250ازبیشایرانباتاکنونچاوز
میلیارد8ازبیشکشوردواینتبادالتارزشکهطوريبهاستکردهگذاريسرمایهونزوئالدردالرمیلیارد7بربالغتاکنون

.استشدهبرآورددالر

]17][16.[ساختبرقراردمشقطریقازراکاراکاس-تهرانپروازکنویاسا،همکاريباایر،ایران،2007سالدر

ایرانبه16-افهايجنگندهفروشبهونزوئالتهدیدـ 

منتشرایرانبه16- اففالکونجنگدةفروند21فروشبهونزوئالعالقۀبرمبنیهاییگزارشایرانیهايرسانه،2006سالدر
کهبودگفتهپرسآسوشیتدبهاو. شدتأییدضمنیصورتبهچاوزهوگومشاورانازیکیتوسطهاشایعهاین] 18.[کردند

هواییناوگانمتحده،ایالتتوسطتسلیحاتخریدازچاوزهوگودولتتحریمبهپاسخدرداردقصدونزوئالارتش«
کورمک،مکشاناظهارات،اینبهپاسخدر. »بفروشدایراناحتماالًدیگر،کشوريبهرااشآمریکایی16- افهايجنگده

ونزوئالمتحده،ایاالتکتبیاجازةبدون«کهکرداظهارودادهشدارونزوئالبهمتحدهایالتخارجۀاموروزارتسخنگوي
]19.[»کندمنتقلثالثکشوريبهرا،16- افهايجنگندهاینجادرنظامی،تجهیزاتاینتواندنمی

جنوبیآمریکايکشورهايسایرباروابطـ 

2ساالنهازرسید،خواهدنیزبرابرپنجتاحتیوشدبرابرچهار،2007تا2002هايسالبینبرزیلوایرانبینتجاريروابط
امضانیزنیکاراگوئهواکوادور،کوبا،بولیوي،بااقتصاديقراردادچندینایرانبرزیل،برعالوه. دالرمیلیارد10بهدالرمیلیارد
دریايسواحلدردریاییبندرساختبرايدالرمیلیون350تاکردندموافقتونزوئالوایراننیکاراگوئه،در. استکرده

ساختقصدایرانیهايشرکتهمچنین. کنندگذاريسرمایهکشوريمیانهايبزرگراهوآهنراهکشی،لولهسیستمکارائیب،
ساختبراياکوادورباقراردادعقدشاملروابطگسترشجهتایراناقداماتدیگر. دارندرابولیويدرسیمانکارخانۀدو

جمهوريریاستاولسالچهاردر] 10.[استاقتصاديهايهمکاريزمینۀدردیگرنامۀتفاهمچندینانعقادوسیمانکارخانۀ
کلمبیا،شیلی،بولیوي،درایرانجدیدهايسفارتخانه. کردتأسیسالتینآمریکايدرجدیدسفارتخانۀششایراننژاد،احمدي

کوبا،برزیل،آرژانتین،درالتینآمریکايدرایرانپیشینسفارتخانۀپنجبهکهدارندقراراروگوئهونیکاراگوئهاکوادور،
]20.[شدندافزودهونزوئالومکزیک

توسعهبانکو2-جیاجالسـ 
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یاد» 2- جیاجالس«نامباآنازورفتندیکدیگردیداربهنژاداحمديوچاوزلندن،در20- جی2009سالاجالسطولدر
]10.[شداعالمآمریکادالرمیلیون200اولیۀسرمایۀباونزوئالوایرانبینمشتركتوسعهبانکتشکیلاجالس،ایندر. کردند

دوجانبهدیدارهايـ 

ما«گفتوکردمحکومرا»کشورچندتوسطایرانعلیهنظامیحملۀتهدیدهاي«ایران،از2010سالدیداردرچاوزهوگو
تااستالزم»علنیتهدیدهاي«چنیننتیجۀدرکهدادادامهاو. »بگذارندناکامرااسالمیانقالبتوانندنمیهاآنکهدانیممی

ایدةازنیزنژاداحمديمحمود. »کنیمتقویتاجتماعیوانرژيفناوري،اقتصادي،سیاسی،هايزمینهدرراراهبردياتحاد«
راآنودهیمپایانرااستحاکمجهانبرکهايناعدالتیتامصمیموهستیممتحدما«کهافزودوکردحمایت»راهبردياتحاد«
برعدالتوانسانیتبرمبتنیجهانینویننظمیکتامتحدندونزوئالوایران. کنیمجایگزینعدالتبرمبتنیجهانینویننظمبا
چههرسقوطجنوبی،آمریکايدرباالخصوجهان،سرتاسردرامپریالیسمهايقلدربازينتیجۀتنهاکهباوریماینبرما. کنندپا

وبازرگانی،نساجی،طبیعی،گازنفت،هايزمینهدرقراردادهاییهمچنینکشوردو.» بودخواهدامپریالیستیهايقدرتترسریع
]21.[کردندامضامسکنساخت

. استفروختهونزوئالبهنظامیتجهیزاتدیگروسرنشینبدونهواپیمايتعداديایرانونزوئالکنگرهمقاماتگفتهبههمچنین

ـ احساس خطر آمریکا و واکنش تند سنا و رئیس جمهور ایاالت متحد

رااستالتینامریکايدرایراننفوذمحورحولتربیشکهراغربینیمکرهدرایرانبامقابلهقانوناوباما، نفوذاینپیدر
تصویببهرا»غربینیمکرهدرایرانبامقابله«قانونامریکاکنگرهپیشچندي.شدآغازآناجراییمراحلترتیببدینوامضا

جلوگیريبود،امریکاخلوتحیاتروزگاريکهالتینامریکايحوزهدرایراننفوذازبایدامریکادولتآنبراساسکهرساند
.کند

روزچندوگذشتهسالژانویهسومدرجنوبی،کارولینايایالتازنمایندگانمجلسخواهجمهورينماینده،»دانکنجِف«
رئیسسفرهايایندرواقع. دادارائهراالیحهاین،التینآمریکايبهایرانجمهوررئیسدیپلماتیکسفرهايآغازازپیش

بهآمریکاهايرسانهجانبازکهسالهاستالتینآمریکايزیرابود،قبولغیرقابلآمریکابرايالتینآمریکايبهایرانجمهور
.شودمیمعرفیمتحدهایاالت»خلوتحیاط«عنوان

نفوذبامقابلهبرايامریکانمایندگانمجلسواقعدر. رسیدتصویببهمخالفراي6مقابلدرراي386مثبترايباقانوناین
اکثردرامریکاطرفداراناستشدهباعثمنطقهایندرایراننفوذ. آورددرصدابهراقرمزآژیرالتینامریکايدرایران

درایراننفوذگسترشبامقابلهبرايراقانونیامریکانمایندگانمجلسشدباعثموضوعاینبخورند،شکستهاانتخابات
تاگیردمیقرارامریکاخارجهوزارتاختیاردردالرمیلیونیکمبلغقانوناینبراساس. کندتصویبالتینوجنوبیامریکاي

.گیردقراربررسیموردالتینامریکايدرایراننفوذبامقابلههايراه
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امنیتبرايجديتهدیديامریکاجنوبیمرزهايدرایرانحضور: گفتالیحهاینتصویبپیدر) کنگرهنماینده(داگان
تاکردخواهدسعیمنطقهدرخوددوستانومتحدانهمکاريباامریکاکهاستشدهتصریحقانونایندر. شودمیتلقیامریکا

میلیونیککردنهزینهباتااستشدهخواستهامریکاخارجهوزارتازهمچنین. شودامریکامنافععلیهایرانتهدیداتازمانع
توجهموردبایدزیرموضوعاتقانونایندر. کردامضاراقانوناینامریکاجمهوررئیس»اوباماباراك. «کندتهیهگزارشیدالر

:گیردقرارجدي

تروریستیهايسازمانگزارشایندرکهآنچهباایرانروابطتحلیلمنطقه،درایراندیپلماتیکومالیهايفعالیتتعیین-
برايراهکاريارایهوبردکاربهایرانتهدیداتبامقابلهبرايتوانمیکههاییشیوهوفدرالیمنابعارایهاست،شدهخوانده

اموروزارتپیشینکارشناسنوریگا،راجر. هاتحریمکردنرنگکمبرايایرانبهمنطقهکشورهايکمکازجلوگیري
امورکارشناساینگفتهبه.» استکردهایجادامریکاکناردرمستقیماراخودارتباطاتشبکهایران«کهگویدمیامریکا،خارجه

. »استکردهمستقرزمینغربیکرهنیمدررااهللاحزبیعنیخودبازويتهرانکهبدانندبایدمتحدهایاالتمردم«التین،امریکاي
]3[.»استمشغولخودمیلیارديمعامالتبههمچنانایرانشدید،هايتحریموجودبا: «افزایدمینوریگاگزارش،ایناساسبر

آمریکاي: نوشتالتینآمریکايدرایراننفوذبهاشارهبا»دایجستپالیسیاینترنشنال«بدنبال تصویب و ابالغ قانون مذکور، 
.نیستواشنگتننبوده و گروگانآمریکاخلوتحیاطدیگرایراننفوذباالتین

خودهايمقالهدرتمامو دادهقراربررسیموردراموضوعاینهاسالنیز کهآمریکایینگارروزنامهونویسنده،»فرناندزبلن«
تحریف«عنوانتحتايدرمقاله،استنمودهارزیابیراغربینیمکرهدرنفوذمنظوربهایرانهايتالشبهمربوطموضوعات

مقاماتعالقهموردموضوعبهاخیرسالچندطیالتینآمریکايدرایراننفوذ: «نوشت»التینآمریکايوایرانمیانروابط
ناتوانیافراداینازبسیاريحال،اینبا. استشدهتبدیلآمریکاکارِنومحافظهنظرانصاحبواسرائیلامورخارجهوزارت
انتقادموردراتهرانبهکاراکاسازهفتگیپروازیکافتتاحتوسطشدهایجادامنیتیتهدیداتدركبارابطهدرآمریکادولت

.دادندقرار

وقانونیهايراهازطریقایراندرواقع. شوندمیمحسوبسیاسیکامالًمسائلیعنوانبهآمریکاواسرائیلبرايمسائلاین
درسال»مونرودکترین«زمانازآمریکاکهموضوعیاست،التینآمریکايدرخوددیپلماتیکنفوذگسترشدرحالرسمی
]22[».استنبودهآنانجامبهقادرساخت،فراهمراالتینبرآمریکايمتحدهایاالتبیشترتسلطامکانکه1823

مؤید تأمین بخش اعظمی از اهداف روابط بین الملل جمهوري اسالمی ایران است که با تدبیر مقامات ،ـ جمع مطالب فوق
جمهوري اسالمی ایران و پایمردي و همراهی رئیس جمهور فقید ونزوئوال ، ایاالت متحده امریکا را در عرصه دیپلماسی رقابتی 

پیروزي سیاست ضد استکباري آزادي خواهان عالم وادار می گسترش وربه زانو درآورده و همزبانان رسانه اي وي را به اذعان ب
سازد.
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حیاط"دیگرالتینآمریکايکهکردکاريچاوز،"اینکهبراذعانضمنخود2013مارچ5شمارهدردر همین زمینه گاردین
"چاوزهوگو"سويازکهبولیواريانقالبعمیقمفهوم"افزایدمیچاوزاندیشهعظیمگسترهبهاشارهبانباشد،آمریکا"خلوت

هدف".استبودهالتینآمریکايکشورهايتمامیبرايبزرگاندیشهیکبودشدهمطرحونزوئالپیشینجمهوريرئیس
".بودالمللیبینمعضالتحلوآمریکاجهانیسلطهبرغلبهچاوز

دادهوعدهوي. دادارائهرامستقیم"ساالريمردم"ازجدیديمدلچاوزکهکندمیاشارهادامهدر"ریوراگواردیلواسکار"
وابستگیزنجیرهاياو،همچونوماندخواهدپایبندالتینآمریکايآزادیبخشرهبر"بولیوارسیمون"آرمانهايبهکهبود

کارياو. کردمبارزهونزوئالاستقاللراهدراواشزندگیدوراندر. شکستهمدرراخارجیکشورهايبهالتینآمریکاي
. نیستآمریکاخلوتحیاطدیگرالتینآمریکايوونزوئالکهکرد

آنتحققبرايمبارزهامااستماندهباقیناتمامچاوزپروژه"افزایدمیچاوزبهونزوئالمردمعالقهبهاذعانباادامهدرنویسنده
]23[.کوشیدخواهندراستاایندرالتینآمریکايهايملتوداشتخواهدادامه

تفسیر غلط پیام رئیس جمهور در تسلیت فقدان رئیس جمهور ونزوئال:-2

ازباقیماندهتنهاو) ع(مسیححضرتوصالحانهمههمراهبهوگشتخواهدبازاوکهندارمتردید«: نژادجمهوراحمديرئیس
».کردخواهدیاريکمالومهربانیوکاملعدالتوصلحاستقراردررابشريجامعهوآمدخواهدکاملانسانپاکان،نسل

ازبعدمحض،کافرانوخالصمؤمنانشدنزندهوبازگشتنمعنىبهاصطالحاًواست،بازگشتنمعنىبهلغتدر»رجعت«واژه
پیشینهاىامتبهنسبترارخدادهایىووقایعوکردهاشارهرجعتىمسألهبهکریمقرآن. است)السالمعلیه(زمانامامظهور

هاآنخداکهجمعیتىداستان،]24[شدزندهسالصدازبعدومردکه»پیامبرعزیر«داستانماننداست،کردهنقلاسرائیلبنىو
نمودانتخابطورکوهبهرفتنبراى)السالمعلیه(موسىحضرتکهنفرىهفتادداستان،]25[کردزندهراهاآنبعدومیراندرا
و مصادیق دیگر .]26[نمودزندهراهاآنخدابعدومردندگرفت،فراراهاآنصاعقهکهاینازبعدطورکوهوادىدرو

موردرجعتىمسألهاین،برعالوه. کندمىمسلّمرارجعتوقوعکهنحوىبهاستمتواتر،نیزرجعتخصوصدرروایات
پیرامونصریحروایت200حدود،53جبحاراالنوار،درمجلسىعالمهاستشیعهمذهبضرورىمسائلازوشیعهعلماىاتفاق

رجعتپیرامونبزرگعلماىتوسطکتاب50ازبیش: فرمودهواستکردهنقلبزرگوثقهرواتازنفر40ازبیشازرجعت،
اکرمرسولحضرتمانندشد،خواهندزندهکهاستشدهبردهنامخصوصىبهافرادازروایاتدرهمچنین. استشدهنوشته

) وسلموآلهعلیهاهللاصلى(پیامبراصحابازجمعى،)السالمعلیه(عیسىحضرت،)السالمعلیهم(ائمه،)وسلموآلهعلیهاهللاصلى(
]27[. ...وکهفاصحاب،انصارىعبداهللابنجابرمقداد،سلمان،چون
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چیست؟رجعتبارةدرشمانظراباالحسناي: کردعرض) ع(رضاامامبهمأمون«در روایتی در عیون اخبارالرّضا(ع) آمده که 
رسولوآوردهمیانبهسخنآنازقرآنوداشتهوجودنیزپیشینهايامتمیاندر. داردحقیقترجعت": فرمودندحضرت

]28[»."آمدخواهدپیشموبهمووعینانیزامتاینمیاندربودهگذشتههايامتدرچههر": استفرموده) ص(خدا

فلسفهوعقلمنظرازرجعتوقوع

ایراد بهانه گیران کمک می کند مرور اهم پس در اصل وقوع رجعت هیچ تردیدي نیست؛ لیکن آنچه به تبیین بحث ما و رد
:ممی نمایاشارهاست که ذیالً بدان رجعتامرفلسفۀوحکمت

تکاملبهرسیدن. 1

خوددامندرراموجوداتتاشدهخلقآخرتبهرسیدنبرايواستعدادهاستتکاملوهاقوهیافتنفعلیتظرفدنیاعالم
ادامۀازطبیعیغیرهايمرگوموانعخاطربهخالصمؤمنانازايعدهکهجاآنازاما. برساندمطلوبتکاملبهدادهپرورش

پایانبهراخودتکاملیسفروگردندبردنیابهآنانکهکندمیایجابحکیمخدايحکمت. اندماندهبازمعنويمسیراین
طبیعیمرگبهمجددزندگیازبعدتاگردد،میبردنیابهشودکشتهکهمؤمنیهر": فرمایدمی) ع(صادقامامچنانچه. برسانند

]29[).برسدشهادتثواببهو(شودکشتهتاگرددمیبردنیابهباشدمردهکهمؤمنیهروبمیرد

دنیويکیفر. 2

اینبدوناند،رسیدهقتلبهمظلومانهوگشتهمحروممختلفهايعنوانبهحقوقشانتمامیازکهبودنددنیاایندرافراديبساچه
مظلومشخصتاگرداند،میبردنیابهراطرفدوهرخداوند،کهاستاینرجعتهايحکمتازباشد،شدهگرفتهاوحقکه
.بگیردظالمازراخوددادخوددستبه

کسهربهبگیرند،راخودانتقامتاکرد،خواهندبازگشتدنیابهاندمردهکهمردمی": فرمودکهشدهنقل) ع(کاظماماماز
دستبهراقاتلشده،کشتهکسهر. گیردمیانتقامآنمانندبهدیده،خشمیکسهروکندمیقصاصآنمثلبهرسیدهآزاري

تالفیراخودشدهریختهخونآنهاتاگردندمیبردنیابهنیزآناندشمنانمنظوراینبرايوکشدمیخودخونتقاصبهخود
وگرفتهراخودخونانتقامکهحالیدرمیرند،میشبیکدرهمگیسپسمانند،میزندهماهسیآنهاکشتنازبعدوکنند

]30[."شوندمیمبتالدوزخعذابترینسختبهآنهادشمناناست،یافتهشفادلهایشان

برايذلّتدرجۀترینپستبهتنزلواولدستۀبرايتکاملیحلقۀیکتکمیلگروه،دواینمجددبازگشتازهدفبنابراین،
صادقامامچنانچهدارد،محضکافرانوخالصمؤمنانبهاختصاصونیستعمومیرجعتکهاینبهتوجهباواستدومدستۀ

]31[.باشندرسیدهخالصشركوکاملایمانبهکهداردکسانیبهاختصاصبلکهندارد،عمومیجنبۀرجعت": فرمود) ع(
.استرجعتاساسیهايحکمتازمورددواینکهشودمیمعلوم
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جهانیعدلحکومتتشکیلدرشرکتودینیاري. 3

) ص(محمدآلقائمکفایتباوتوانمنددستبهاالهیعدلحکومتواسالمدینکهشودمیاستفادهمتعددروایاتوآیاتاز
یاريخیزند،برشاهدانکهروزيودنیادررامؤمنانوخویشفرستادگانماهمانا": فرمایدمیخداوندشود،میجهانگیر
]32[."کردخواهیم

هنوزنصرتیچنینکهاینازاما. فرديصورتبهنهشودمیانجامجمعیدستهنصرتاینکهشودمیاستفادهآیهاینظاهراز
همینتفسیردر) ع(صادقاماملذا. استناپذیرتخلفاالهیوعدةزیراشد؛خواهدمحققآیندهدرقطعاًاست،نکردهپیداتحقق

کسیوشدندکشتهدنیادر) ع(ائمهوپیامبرانازبسیاريکهچرااست؛رجعتدرنصرتاینسوگندخدابه": فرمایدمیآیه
]33[."یافتخواهدتحققرجعتدرمطلباینونکرد؟یاريراآنها

بشرهدایتبرايحقدینباراخودرسولکهاستکسیاویعنی؛"...ارسلالذيهو": مبارکۀآیۀتفسیردر) ع(باقرامامنیز
سایربررجعتدرراحقدینخداوندیعنیالرجعۀ؛فیعزوجلاهللایظهره: فرموده. گرداندپیروزادیانهمهبررااوتافرستاد

]34[.دهدمیبرتريادیان

غلط تصریح و وضوح شرایط رجعت افراد در زمان ظهور و فلسفه این امر که در باال بدان اشاره شد، به خوبی بیانگر رد برداشت 
رسانه هایی است که با تشویش اذهان عمومی، پیام ریاست محترم جمهور را به منزله لزوم لحاظ رئیس جمهور فقید ونزوئال در 

ولی عصر(عج) قلمداد نموده و آنرا را عرصه براي تاخت و تاز بر اعتقادات و تخطئه ایشان نفر یاران نزدیک حضرت313زمره
تصور نمودند.

سخنرانیمستندفیلمکه() عج(الزمانصاحبحضرتبهوياستغاثهوتجلیلپیرامونهوگوچاوزاظهاراتآخریناستنادبهلیکن
بهويابتاليمشکوكعلل،ويداريحکومتشیوه،)باشدمیدانلودمقابلمطلبهمینانتهايدرونزوئالتلویزیوندروي

وداخلیهايرسانهدرکرّاتبهآنمصادیقبیانبهکه(گستريعدالتواستکبارستیزيدرایرانباويپیمانیهمسرطان،
فلسفهسهازیکهرمصداقبهوي،آخرالزّمانرجعتاحتمال،)استخارجمقالاینازحوصلهوگردیدهاشارهخارجی
.باشدمیجمهورمحترمریاستدیدگاهمبینکهبودهمحتملیادشده،

»والسالم علی عباداهللا الّصالحین«
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