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تقی از توپ خالی شما نمی ترسد!! 

سخن سردبير

شايد اين خبر را در هفته آخر شهريور سال 91 در رس��انه های جنگ افروز وابسته به 
امريكا و صهيونيسم ش��نيده ايم كه: مارتين اينديك سفير سابق امريكا در اسراييل، در 
گفت وگويی با شبكه تلويزيونی »س��ی بی اس« كه روز دوشنبه منتشر شده، پيش بينی 
كرده كه سال 2013، سال آينده ميادی، زمان جنگ امريكا با ايران خواهد بود. ريچارد 
 هاس، رئيس مركز پژوهش��ی »ش��ورای روابط خارجی امريكا« نيز ضمن تأييد تحليل 
مارتين اينديك اعام كرده كه گفت وگوها با ايران، به توقف برنامه هسته ای ايران منجر 

نشده است.1
آنچه امروز سياستمداران نظام سلطه بدون ش��رم از افكار عمومي  به صورت عادی در 
رسانه ها بيان می كنند اگرچه حرف تازه يا تهديد غير منتظره ای نبوده و نيست و ملت 
ما به اين قلدرمآبی ها و باج خواهی ها كه عموماً در پس واژه ها و مفاهيم فريبنده ای چون 
واقع گرايی، تخصص، خيرخواهی، منافع ملی، عقانيت، هم سازی جهانی و امثال اينها 
عنوان می شود، نه در سه دهه گذشته بلكه در طول تاريخ معاصر جواب های عاقانه ای 
داده است، ليكن ممكن است ساده لوحان و كس��انی كه درك عميق و دقيقی از تاريخ 

1. http://www.iran-emrooz.net/index.php/news1/40521/
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معاصر و روحيات و خلقيات مردم ايران ندارند، تصور كنند منطق مقابله نظام سلطه با 
آرمان های انقاب اسامي  و نظام جمهوری اس��امي  عموماً تابع تنش ها و بحران هايی 

است كه در آرمان ها، سياست ها و رفتارهای نظام جمهوری اسامي  خوابيده است. 
از باب يادآوری، اين س��اده لوحان را حداقل به بازخوانی مجدد جريان بركناری گروه 
مورگان شوس��تر امريكايی از مس��ئوليت خزان��ه داری ايران در اواخ��ر دوره قاجاريه و 
اولتيماتوم روس به ملت ايران دعوت مي كنيم تا متوجه شوند كه منطق نظام سلطه در 
هيچ دوره ای به منافع ملی كشورها نظر نداشته و تابعی از زياده خواهی ها و باج گيری های 

مدرن مي باشد. 
ملت ما به ياد دارد وقتی مشروطه خواهان غرب گرا با مصادره يك نهضت بزرگ دينی، 
نظام مش��روطه را بر ايران تحميل كردند چه مصائبی بر جامعه ما گذشت. صرف نظر از 
تسويه حس��اب های قومي  و قبيله ای و انتقام جويی های ايلی و تشكيل گروه های ترور و 
تخريب و ايجاد رعب و وحشت در جامعه )شبيه همان كارهايی كه به نام توسعه سياسی 
در دولت اصاحات آقای خاتمي  انجام دادند؛ مثل قتل های زنجيره ای و غيره(، بزرگترين 
مصيبت، واگذاری مسئوليت خزانه داری كل كشور به يك گروه امريكايی به سرپرستي 
مورگان شوستر بود كه اكثريت نمايندگان مجلس مش��روطه بدون هيچ منطقی تمام 
سرنوشت كشور را به دست اين امريكايی دادند. روس ها كه احساس مي كردند با آمدن 
امريكايی ها مناف��ع آنها به خطر خواهد افتاد با جلب تواف��ق انگليس، به دولت ايران در 
دو نوبت اولتيماتوم دادند كه اگر مورگان شوستر و گروه وی از خزانه داری ايران بر كنار 

نشوند پايتخت ايران را اشغال خواهند كرد.1 
با اي��ن اولتيماتوم، همان دولت مردان نظام مدرن مش��روطه! و مجلس��ی كه آن گونه 
كريمانه!! خزانه داری كل، يعنی رگ حياتی كشور را به دس��ت امريكايی ها داده بودند 
يكس��ره خود را باختند و اگر نبود يك روحانی به ظاهر الغر و نحيف ولی در اراده بسيار 
قوی و پرقدرت مثل مرحوم ش��هيد مدرس، و يك اراده مردمي  در پشت اين روحانی، 
بی ترديد شبه  روشنفكران آن دوره زير بار ننگ اين اولتيماتوم مي رفتند و بندهای ذلت بار 

آن را كه به كلی استقال ايران را بر باد فنا مي داد، مي پذيرفتند. 

1. دو سال قبل از واقعه اولتيماتوم يعنی در سال 1237ه.ق بر اساس مفاد قرارداد 1907م بين روس و انگليس كه 
ايران را به سه بخش تجزيه كرده و قسمت شمال تحت سلطه روس و قسمت جنوب تحت سلطه انگليس و بخش 
مركزی هم تحت حكومت ايران اداره می شد، روس ها با توافق انگليس بخش هايی از شمال و شمال شرقی و شمال 
غربی كشور را اشغال كرده بودند؛ يعنی بندر انزلی، تبريز، خراسان و استرآباد )گلستان( محل تاخت و تاز سربازان 
روسی و بوشهر، بندرعباس، بندر لنگه و تعدادی از جزاير و بنادر خليج فارس محل تاخت و تاز سربازان انگليسی 

بود. دولت و مجلس مشروطه نيز ظاهراً به اين اشغال رضايت دادند و عرضه مقابله و مخالفت با آن را نداشتند. 
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دولت با اصرار و پافش��اری مرحوم مدرس اولتيماتوم روس را نپذيرفت و كشور توسط 
روس و انگليس اشغال شد. اين واقعه مردم ايران را بيدار كرد. جنبش های منطقه ای به 
رهبری روحانيت عليه روس و انگليس و دولتمردان بی كفايت، سراسر ايران را فرا گرفت. 
مردم فهميدند كه نهضت مشروطيت، نظام مشروطه و مجلس مشروطه را چه كسانی 
در دست خود گرفته اند و چگونه تمام منافع ملی، استقال و تماميت ارضی كشور را به 
بهانه های ساده لوحانه ای چون واقع گرايی، ترقی خواهی، هم گرايی منطقه ای و جهانی 
و امثال اين مفاهيم، به دس��ت بيگانگان مي دهند. علمای نج��ف و كربا و در رأس آنها 
مرحوم آيت اهلل العظمي  س��يد محمدكاظم طباطبايی يزدی، آخوند خراسانی، آيت اهلل 

صدر و سايرين، مردم را به مقاومت و تحريم كاالهای روسی و انگليسی فرا خواندند. 
در همان دوران بودند س��اده لوحانی كه اين مقاومت اقتصادی و سياس��ی را بی تأثير، 
ايده آل گرايانه و مغاير با واقع گرايی و هم گرايی مي خواندند؛ همان طوری كه هس��تند 
امروز كسانی كه راهبرد اقتصاد مقاومتی را در شرايطی كه نظام سلطه بر ما تحميل كرده 
است، ايده آليس��تی و بی تأثير مي دانند. اما مردم بر اساس آموزه های روحانيت فهميده 
بودند كه مقاومت اقتصادی و رنج های ناشی از اين مقاومت هزاران بار قابل تحمل تر از 

پذيرش رسمي  سيطره اجنبی بر مقدرات كشور است. 
عده ای از شبه روشنفكران خارج رفته زبان دان!! در همان دوران نيز با ژست های به ظاهر 
مترقيانه ای مي گفتند علمای ما ديد غير واقع بينانه ای نس��بت به مس��ائل منطقه ای و 
جهانی دارند و با تصميمات ايده آليستی خود كشور را به خطر مي اندازند!! اكنون گويی 
در ش��رايطی قرار گرفته ايم كه تاريخ برای ملت ايران تداعی مي ش��ود. در شرايطی كه 
همان نظام سلطه با مفاهيم فريبنده ديگری به ملت ايران چنگ و دندان تهديد، ارعاب 
و خشونت نش��ان مي دهد اعقاب همان جريان هايی كه با يك تهديد دولت های سلطه 
رنگ مي باختند، حال بر طبل عنقريب بودن حمله نظامي  امريكا، صهيونيسم و انگليس 
به ايران مي كوبند و نظام جمهوری اس��امي  و ملت بزرگ ايران را به ايده آليسم متهم 

مي كنند. 
آنها مقاوم��ت در مقابل خوی تجاوزگری و س��لطه طلبی امري��كا و زيادی خواهی ها و 
باج گيری های صهيونيس��م و غرب را س��اده لوحانه، س��تيز با نظام بين المللی و جهان 
معرفی مي كنند و به دروغ به ملت ما مي گويند كه رابطه ايران با جهان خراب است؛1 در 

1. رك: مصاحبه محمود سريع القلم با روزنامه شرق، سايت تابناك، 1391/3/17:
  http://www.tabnak.ir/fa/249471
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حالی كه مي دانند ايران جز با رژيم نژادپرست صهيونيستی و امريكا كه اين رژيم حقير 
و انسان كش را خط قرمز دموكراسی ليبرال مي داند، با هيچ دولتی كه به منافع متقابل 
احترام بگذارد س��ر س��تيز ندارد. اما از آنجايی كه در توهمات آنها همه چيز در امريكا 
خاصه مي شود مقاومت در مقابل زورگيری ها و باج خواهی های امريكا را مقابله با نظام 

جهانی قلمداد مي كنند. 
اين جريان ها اگر كم��ي  از زاويه همان واقع گرايی ك��ه از آن دم مي زنند تاريخ منطقه 
آسيای غربی را كه نظام س��لطه از آن تحت عنوان خاورميانه ياد مي كند حداقل در صد 
سال گذشته مطالعه كرده باشند، محال اس��ت كه گرفتار اين توهم شوند كه با انتخاب 
مجدد اوباما برای رياس��ت جمهوری امريكا جهان عربی از حمايت های سياسی، مالی، 
ديپلماتيك بين المللی دولت امريكا برخوردار خواهد ش��د و نتيجه آن، انتقال قدرت از 
پان عربيسم و ايده آليسم سياسی به حل و فصل مسائل واقعی مردم، توسعه اقتصادی و 

تعامل مطلوب با نظام بين المللی )بخوانيد نظام سلطه( خواهد بود.1 
آنچه امثال سريع القلم برای ملت ايران تجويز مي كنند شبيه همان اولتيماتومي  است 
كه روس و انگليس تجويز كردند. كدام ملتی در منطقه و جهان جسارت آن را دارد كه 
سرنوش��ت از پيش تعيين شده خود توسط نظام س��لطه را تغيير دهد و امريكا عنقريب 
به بهانه دف��اع از نظام جهانی در آن كش��ور دخالت نكند؟ كدام يك از كش��ورهايی كه 
آقای س��ريع القلم از آنها نام برده است مثل تركيه، عربس��تان، قطر، مصر، ليبی، عراق، 
كويت، هند، كره، برزيل و غيره اگر به هر دليلی از نظام س��لطه- كه سريع القلم اسم آن 
را نظام بين الملل گذاشته اس��ت- متابعت نكنند، گرفتار اولتيماتوم امريكا و انگليس و 
صهيونيسم نخواهند شد و كشور آنها اش��غال نمي گردد؟! آيا اشغال عراق، افغانستان، 
پاكس��تان، تركيه، عربس��تان، بحرين، ليبی، تونس و حتی مصر در حال حاضر توسط 
امريكا، ايده آليسم سياسی اس��ت؟ آيا وجود پايگاه های نظامي  امريكا در اين كشورها و 
در اروپا را بايد ايده آليسم سياسی دانست و واقع بينی آن است كه ما چشمان خود و ملت 

خود را در مقابل اين واقعيت ها ببنديم؟! 
آنچه منافع نظام سلطه و سردمداران آن را تعيين مي كند- برخاف توهم بعضی ها- 
بستن چش��م ها در مقابل واقعيت های اين نظام و گرفتار ش��دن در ايده آليسم سياسی 
شبيه به همان چيزی است كه امثال س��ريع القلم تصور مي كنند با بودن يا نبودن اين 
رئيس جمهور يا آن رئيس جمهور در امريكا قدرت واقعی مالی و سياسی به جهان عرب 

1. همان. 
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يا اسام منتقل خواهد شد. اين گونه فلس��فه بافی ها نشان مي دهد كه شبه روشنفكران 
در ايران عصر جمهوری اسامي  مانند شبه روش��نفكران دوران قاجاری و پهلوی حتی 
درك درستی از امريكا، نظام سلطه و ابرطبقه حاكم بر آن را ندارند يا اگر دارند در مقابل 
اين نظام مقاومت را بی فايده مي دانن��د و وادادگی را تجويز مي كنند. اما مگر مي توان از 
حافظه تاريخی ملت ايران، وقايع عصر قاجاری و پهلوی و سيطره مرگبار و ويرانگر روس، 
انگليس، امريكا و صهيونيسم را بر تار و پود سياسی، فرهنگی و اقتصادی كشور فراموش 
كرد؟ مگر مي توان خاطره رنج آور انعقاد قرارداد ه��ای ننگين رويتر، رژی، بانك روس و 
انگليس، قرارداد 1907 و تقسيم ايران بين روس و انگليس، قرارداد وثوق الدوله، قرارداد 
كنسرسيوم و صدها قرارداد ديگر را كه روشنفكران اصاح طلب عصر قاجاری و پهلوی 
به بهانه تجدد، ترقی، توسعه اقتصادی، توسعه سياسی، توسعه فرهنگی و تعامل مطلوب 
با دول راقيه و امثال اين توهمات كه آقای سريع القلم و همفكران ايشان از پس يك صد 
و اندی سال آزموده، مجدداً برای ملت ايران تجويز مي كنند و ما را از اولتيماتوم امريكا، 

اوباما و غرب مي ترسانند، از حافظه تاريخی ملت ايران پاك كرد؟
سريع القلم مي گويد: 

مجموعه مديران ما حدود س��ه، چهار هزار نفر هستند با انديشه هايی 
كه در يك لووپ بسته در حال گردش است. متأسفانه چون عموماً زبان 
نمي دانند و متون خارجی به عربی، فرانس��ه و انگليس��ی نمي خوانند با 

جهان هم در ارتباط نيستند...1 
اگرچه در اينجا باز هم با كمال ساده لوحی زبان دانستن مترادف با داشتن دانش تلقی 
شده است ولی باور كنيد كه ملت ايران بر اساس تجربه تاريخی خود هزاران بار مديران 
اين لووپ بسته را با همه نواقصی كه دارند بر مديران زبان دان و كتاب خوان ديكتاتورپرور 
و ديكتاتورصفت و وابسته به بيگانه كه به رغم ترجمه و تدوين كتاب هايی از جمله كتاب 
سير حكمت در اروپا به نوشته محمدعلی فروغی كه نويسنده آن به دليل بی بهره  بودن از 
حكمت و معرفت، متن حكم پادشاهی آن پدر و پسر حقير را در سفارت دولت انگليس و 
امريكا تقرير مي كند و مخوف ترين ديكتاتوری را بر ملت ايران تحميل مي كند، به مراتب 

شايسته تر مي داند. 
فيلسوف و كتابخوانی كه با دانستن زبان و ترجمه و خواندن كتاب، حظی از محفوظات 
خود ندارد مانند آن فيلسوف فلس��فه س��نت كه بافته های ذهنی خود را به نام فلسفه 

1. همان. 
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سنت اسامی تلقی می كند!! فيلسوف س��لطنت و سلطه و فيلسوف هويت های مجازی 
خواهد بود و حكمت خالده!! اين فيلسوف نيز فلسفه زندگی در سايه هويت های مجازی 
درخواهد آمد كه حتی استعداد رهانيدن و رستگاری خود فيلسوف را از سيطره استبداد 
و استعمار و حكومت ضد عقلی پادشاهی و جنايت های بی بديل آن نيز نخواهد داشت. 
دانش ترجمه ای روشنفكران ايران عصر قاجاری، پهلوی و جمهوری اسامي  استعدادی 
بيش از اين ندارد. لذا توصيه مي ش��ود به ج��ای ترجمه و مطالع��ه رمان های بی مايه و 
خيال بافی های شبه علمي  سياستمداران غربی و فلسفه های مجازی در زبان های خارجی 
و فخرفروشی جاهانه، حداقل ادب دنيا و ادب دين و ادب حق را از متون كهن فرهنگ 
غنی ايرانی بياموزند تا گرفتار اين توهم نشوند كه ترجمه، علم و دانش برای مترجم به 

همراه دارد!! 
اكنون به راحتی مي توان تشخيص داد كه چرا غرب و در رأس آن امريكا و غرب گرايان 
داخلی از انقاب اسامي  و دستاوردهای عظيم آن دل خوشی ندارند و پيوسته ملت ما را 
از نظام سلطه و حمله نظامي  آن مي ترسانند. بر اساس واقع گرايی، با انقاب اسامي  در 
نظام سلطه حداقل دو روزنه عظيم رخنه كرده است كه فهم اين رخنه ها ما را در شناخت 

منطق مواجهه با اين نظام ياری خواهد داد. 
1. انقالب اسالمي  و گشودگی های جديد سياست 

از نظ��ر امريكا و غ��رب، انقاب اس��امي  و اصوالً ه��ر انقابی در جهان اس��ام به هر 
عنوانی خطرناك اس��ت؛ زيرا تماميت غرب را در معرض خطر قرار مي دهد. برای غرب 
خطرناكی انقاب اسامي  از اين باب است كه فروبستگی ها و تماميت خواهی های غرب 
را درمي نوردد و گشودگی های جديدی در عرصه های سياسی، فكری و فرهنگی ايجاد 
مي كند. بنابراين از نظر امريكا و غرب، انقاب اسامي  يا هر جنبش اجتماعی كه سرنخ 
آن به دست غرب يا غرب گراها نباشد فی نفسه آينده مند است؛ جنبشی است به پيش. 
انقاب اسامي  دگرگونی ای است »خودزا« كه گشاينده درهای بسته زمان حال و امكان 

تاريخی ديگری است برای دگرگوني هاي آينده. 
آنچه دقيقاً سرچش��مه خودزايی انقاب اس��امي  دانسته مي ش��ود آن است كه اين 
انقاب ردپاهايی از خود به جا گذاشته است كه نمي توان به همين راحتی اين ردپا را در 
مسير الگوبرداری جنبش های اجتماعی از تاريخ جهانی حذف كرد. ترس امريكا و غرب 
از زايش های انقاب اسامي  آشكار شدن تاريخ هستی ش��ناختی اين دگرگونی بزرگ 
همچون قلمرو مكتبی است كه دنبال كردن آن به زايش خاصی غير از زايش های غربی 
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خواهد رسيد. 
از طرف ديگر انقاب اس��امي  پايه های راهبردين س��تون اس��تواری را كه امريكا در 
منطقه حياتی و نفت خيز خليج فارس ب��رای جلوگيری از نفوذ احتمالی ش��وروی برپا 
كرده و همانند س��پری از آن اس��تفاده مي كرد، درهم كوبيد. برژينس��كی در خاطرات 
خود مي نويسد با انقاب اسامي  و س��قوط شاه و از دس��ت رفتن ژاندارمي  ايران برای 
امريكا در منطقه مرز ش��مال خاوری تركيه، مرزهای شمالی ايران و پاكستان و منطقه 
حايل بی طرف افغانستان سد استواری بودند كه فرو ريخت1 و اين دقيقاً نقطه عزيمت 
ستيزه جويی های غرب و غرب گرايان با انقاب اسامي  و همه جنبش های بيداری است. 
بنابراين نسبت انقاب اسامي با سنت های سياس��ی حاكم بر جهان كه تحت سيطره 
گفتمان های رسمي  غربی است و همچنين با امكانات تاريخی متافيزيك غربی برخاف 
تصور پاره ای از پژوهشگران آنچنان ساده نيست كه آن را به ستيزه جويی ايران با نظام 
بين الملل و يا پافشاری ايران در مسائل هسته اي و يا داستان احمقانه تروريسم مربوط 

بدانيم. 
ايران در طی دهه شصت ميادی به لحاظ خروج انگليس از خليج فارس و درگيری در 
كانال سوئز و خأل قدرتی كه از خروج انگليس ايجاد مي شد در ديدگاه راهبردين امريكا 
مهم تلقی مي شد. انقاب اسامي  با پيروزی خود يكی از پايه های راهبردين امريكا در 
خليج فارس را منهدم كرد. ويران سازی انقاب اس��امي  در حوزه سياست صرفاً سلبی 
نيست بلكه توان آزادسازی اين انقاب در رهايی از سيطره نظام سلطه و ساختن نظامي 

 آزاد، عادالنه، عقانی و معنوی به مراتب جاذبه های بيشتری از خود نشان داده است. 
بنابراين ترس امريكا و غرب از انقاب اس��امي  و جمهوری اسامي  از آن قبيل كه در 
برابر ترس از فاشيسم و كمونيسم نشان مي دادند، نيست. امريكا توانست در بخش اعظم 
قرن بيستم، سياست های توس��عه طلبانه و جنگ افروزانه خود را با دامن زدن كاذب به 
اين ترس، بر جهان تحميل نمايد و به هر تقدير گرفتار اين توهم بود كه به بهانه دفاع از 
جهان آزاد، دموكراسی و حقوق بشر و تحكيم سيطره شكننده خود بر اقتصاد، فرهنگ 

و سياست جهانی از مصونيت برخوردار است. 
انقاب اس��امي  در نش��ان دادن نقايص تمدن غربی و بی خاصيت بودن ش��عارهای 
آزادی خواهی، دموكراس��ی، قانون گرايی، احترام به عقايد و حقوق بش��ر كه ابزارهای 

1. قدرت و اصول؛ خاطرات برژينس��كی، ترجمه مرضيه س��اقيان، تهران، دفتر مطالعات سياسی و بين المللی، 
1379، ص472. 
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سيطره غرب بر ملت های ديگر بود، مهارتی انكارناپذير از خود نشان داد. انقاب اسامي  
همچنين در جلب نظر اكثريت بزرگی از جوامع كه نه از كمونيس��م و سوسياليسم دل  
خوشی داشتند و نه از ليبراليسم و سرمايه داری خيری ديده اند و زندگی دردمندی را در 
نواحی نابسامانی كه توسط اين ايدئولوژی ها و سرسپردگان آن به آنها تحميل شده است، 
مي گذرانند در طول سه دهه گذشته نشان داده است كه حريف نيرومندی است. اكنون 
هم اين جوامع و هم ملت های غربی از نظر محققان، همان قدر در معرض مسلمان شدن 

قرار دارند كه در صد سال گذشته در معرض كمونيست شدن بودند. 
بی ترديد يكی از داليل عمده اتخاذ سياس��ت های اسام هراس��ی و اسام ستيزی در 
سه دهه گذشته توسط رسانه های صهيونيس��تی غرب و دولت مردان غربی تحت تأثير 
اين ترس مي باشد. امريكا و شركای غربی و صهيونيستی او مي دانند كه اسام و انقاب 
اسامي  به جای س��ركوب توانايی های تكنولوژی و دانش��ی كه نقطه قوت تمدن غربی 
است، معايب انس��انی اين تمدن را نش��انه رفته اس��ت و اين معايب را برما مي سازد. 
معارضه غرب با انقاب اس��امي  بيش از آن كه منش��أ »ژئوپلتيكي« داشته باشد منشأ 
»ژئوكالچری« دارد. اين معارضه در حقيقت به دليل حقوق بش��ر، دموكراسی و مبارزه 
با تروريسم و امثال اين توهمات نيست بلكه برما ش��دن معايب تمدنی است كه غرب 
نزديك به دو قرن است اين معايب را از چش��م بشريت تشنه آزادی، عقانيت، عدالت و 

معنويت پنهان كرده است. 
طبيعت تخريب انسانی تمدن غربی در هياهوی دستاوردهای تكنيكی و علمي  پنهان 
ماند و پايه گذاران و برپادارندگان اين تمدن به نحو فريبنده ای به جهان اطمينان دادند 

كه تاريخ به پايان رسيده است. به قول توينبی: 
طبقه متوس��ط غرب از طريق اين پيروزی های فنی س��ه نتيجه غير 
عمومي  كه در تاريخ سابقه ندارد به بار آورده است: 1. نيروی جنبش رو 
به تراكم اين س��ه نتيجه، ارابه انهدام را دوباره به قصد انتقام به حركت 
درآورده اس��ت؛ 2. مهارت فنی غربيان همه جه��ان را به معنی تمامي 
 پهنه قابل سكونت و قابل عبور س��طح كره زمين به هم پيوست و آتش 
نظامات جنگی و طبقاتی را شعله ور ساخته است؛ 3. نظام های دوگانه ای 
كه بيماری های ارثی بشريت هس��تند و اكنون به صورت امراض مهلك 

درآمده اند...1

1. رك: آرنولد توينبی، تمدن در بوته آزمايش، ترجمه ابوطالب صارمی، تهران، اميركبير، 1353، ص30. 
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انقاب اسامي  به درستی اين بيماری مزمن ارثی مخفی را برما كرد و آثار فاجعه آميز 
آن را كه بشريت را به مبارزه ای هولناك مي طلبيد، در همه وجوهات زندگی انسان نشان 
داد. جنگ و نظام طبقاتی دو رويه تمدن مدرن غرب بود كه از اعماق تاريخ كهن به دوران 
جديد انتقال يافت. اصحاب زر، زور و تزوير يعنی، كش��يش ها، فاسفه و سياستمداران 
عصر جديد، نيروهايی بودند كه اين دو خصلت ضد عقل، آزادی، عدالت و معنويت را به 
دوران جديد منتقل كردند و اكنون همين نيروها صحنه گردان مبارزه با انقاب اسامی، 

اسام هراسی و اسام ستيزی در جهان هستند. 
انقاب اسامي  نشان داد كه چرا تمدن های ساخته ذهن فيلسوفان كه داعيه پيامبری 
دارند، رنج بار، فسادآميز و خودكشانه است و بش��ر را در طول تاريخ از يك ورشكستگی 
به ورشكستگی ديگر لنگ لنگان به پيش برده و هر دوره ای نسبت به دوره پيش از جنبه 
زيست انسانی فاجعه بار بوده است. اختراعات تكنولوژی غرب اگرچه ادواتی را به وجود 
آورد كه برای مهار كردن نيروهای فيزيكی طبيعت در نوع خود بی نظير است اما طبيعت 

انسانی را قربانی سيری ناپذيری خود ساخته است. 
نظام طبقاتی و س��يطره دلهره پايان ناپذير جنگ با هدايت اي��ن اختراعات، اكنون به 
جايی رسيده است كه مي تواند به نحو برگش��ت ناپذيری جوامع بشری را متاشی كند. 
جهان در سايه سيطره مدرنيته و ابرطبقه های آن، اكنون با شرارت هايی مواجه است كه 
فقط مايه ننگ و رنج نيستند بلكه تحمل ناپذير و مرگبار شده اند. انقاب اسامي  با شعار 
آزادی، عدالت، عقانيت و معنويت نش��ان داد كه ليبراليسم، سوسياليسم، كمونيسم و 
دموكراس��ی های متصل به اين ايدئولوژی ها هر يك به جای خود تجسم قدرت مادی و 
فكری سهمگينی هستند كه مي توانند صدها بار رنج آورتر از نظام های استبدادی گذشته 

و ايدئولوژی های متصل به آن، بشر را نابود كنند.
انقاب اسامي  فقط پايان نظام شاهنش��اهی در ايران نبود بلكه گويای از ميان رفتن 
هر دو قطب به ظاه��ر متع��ارض ايدئولوژيك قرن بيس��تم يعنی مرگ ماركسيس��م- 
كمونيس��م و آرمان ش��هر های بی روح و مرگب��ار آن و مرگ انديش��ه جوام��ع آرمانی 
دروغين دموكراس��ی ليبرال در ايران، منطقه و جهان نيز بود. لشكركش��ی های كور و 
بهانه جويی های ساده لوحانه امريكا، انگليس و صهيونيسم در تجاوز به ملت های مسلمان 
و جنگ افروزی های بی مبنای امريكا در سه دهه گذشته در جهان و سرمايه گذاری های 
كان در تخريب چهره انس��انی اس��ام و جمهوری اس��امي  و صدها دليل ديگر نشان 
مي دهد كه به نظر مي رسد امريكا آخرين چرخه تسلط غرب در ژئوپلتيك جهانی است 
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كه آغاز آن انقاب صنعتی و سياست های اس��تعماری غرب در اروپا و پايان آن انقاب 
اطاعاتی و افول نظام های سلطه و استبداد در جهان است. آنچه در جهان اسام و ساير 
نقاط دنيا رخ مي دهد واقعه ای ناگهان��ی و غيره منتظره نبود بلكه بخش��ی از فرآيندی 
بزرگتر است كه عنصر اصلی آن پايان عصر تسلط ژئوپلتيك غرب بر نظام جهانی است؛ 
تمدنی كه هيچ گاه با بش��ريت كريمانه برخورد نكرد و بنيادهای اصلی و مبانی فكری و 
فلسفی خود را بدون ابهام و اعتدال به ديگر جوامع منتقل نكرد، بلكه آنچه منتقل كرد 
كاالهای مصرفی و اخاق فاسد نظام سرمايه داری و فلس��فه های مضاف و پوچ ساخته 

ذهن فيلسوفان مستبد بود. 
به تعبير خمينی كبير غرب به ما چيزی نمي دهد كه مفيد باشد. دارد چيز مفيد اما به 
ما نمي دهد. آنی كه برای ما صادر مي كند آن چيزهايی است كه مملكت ما را به تباهی 

مي كشد. برای ما آزادی صادر مي كند. آزادی كه هر فحشايی مي خواهد بكند.1
تس��لط غرب در ژئوپلتيك جهانی در صد سال گذش��ته چيزی جز ايجاد مستعمرات 
در آفريقا و ترويج نظام برده فروشی، بسط سلطه در آس��يا و غارت ثروت های افسانه ای 
اين قاره، حمايت از ديكتاتورهای خون آشام در جهان و استفاده از ابزارهای سركوب و 
كودتا و فروش تسليحات به اين ديكتاتورها برای تداوم سلطه، مداخات مرگبار نظامي 
 در امريكای التين، مركزی و دريای كارائيب، ايجاد جنگ های مرگبار جهانی اول، دوم، 
جنگ ويتنام، جنگ كره، جنگ تحميلی عراق عليه ايران، جنگ خليج فارس، اش��غال 
نظامي گرانادا، افغانس��تان و عراق به بهانه دروغين كشف ساح های تخريب جمعی در 
عراق و مبارزه با تروريسم و صدها جنگ خانمان سوز و... نبود؛ و انقاب اسامي اهميت 

دروغين اين تمدن پوشالی را برما كرد. 
2. انقالب اسالمي  و رخنه در نظام سلطه 

حقيقت و واقعيت ديگری كه باعث ش��ده تا انقاب اس��امي  ايران و نظام جمهوری 
اسامي  در رأس كينه ورزی های غرب قرار گيرد تغييرات سريعی است كه بعد از انقاب 
در ساختار نظام بين الملل ايجاد ش��د. اگر غربی ها قرن بيستم را قرن كوتاه ناميدند كه 
با اولين جنگ جهانی در سال 1914 آغاز شد و در سال 1991 با سقوط اتحاد جماهير 
شوروی خاتمه يافت برای ما ايرانی ها اين قرن با نهضت مشروطيت آغاز شد و با سقوط 
نظام پادشاهی و پيروزی انقاب اسامي  به پايان رسيد. اكنون بيش از سه دهه است كه 
در دوره بندی جديد تاريخ ايران قرار داريم و اين دوره بن��دی جديد به هر دليلی هم بر 

1. صحيفه امام، ج10، ص357. 
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نظام بين الملل تأثير داشته و هم از آن تأثير پذيرفته است.
اگر واقع گرا باش��يم و گرفتار توهم واقع گرايی نش��ويم به اندازه كاف��ی مصالح و مواد 
تاريخی در اختيار داريم تا هندسه اين دوره را ترسيم كرده و مشخصه های آن را تعيين 
نماييم. كسانی كه تصور مي كردند در دوره گذار با نتايج غير قطعی به سر مي بريم اكنون 
چاره ای ندارند مگ��ر آن كه بپذيرند تاريخ ملت ها را نمي توان از س��ر س��ليقه برگزيد و 
جمهوری اسامي  يك نظام گذار از استبداد شاهی به يك حكومت سكوالر غربی نيست. 
يعنی تاريخ بار ديگر به آن شكلی كه غربی ها در جنبش مشروطيت و جنبش ملی شدن 
صنعت نفت در ايران رقم زدند و دو جنبش بزرگ اجتماعی به رهبری روحانيت را در دو 

كودتای استبدادی استحاله كردند رقم نخواهد خورد. 
اگر تا دو دهه گذشته به دليل شرايط شكننده و فريبنده ای كه غرب گرايان اصاح طلب 
در دولت س��ازندگی و دولت اصاحات ايجاد كرده بودند نظام سلطه از تغيير جمهوری 
اس��امي  در آينده ای بسيار نزديك س��خن مي گفت و امريكا در سند رسمي  استراتژی 
امنيت ملی خود در قرن بيست  و يكم نوشت: »ممكن است )حتی به احتمال زياد( كه 
در بيست و پنج سال آينده، حكومت مذهبی ايران سقوط كند. در حال حاضر حكومت 
ايران، جمهوری اسامي  است اما نمي تواند به مدت طوالنی هم جمهوری و هم اسامي 
 باقی بماند. ايران بايد يا از جمهوری بودن دس��ت بردارد و به ي��ك حكومت واقعاً قرون 
وسطايی!! تنزل يابد و يا اسامي  بودن را كنار بگذارد. نبرد برای آن آينده، هم اينك آغاز 
شده اما نتيجه آن برای كسی روشن نيست«؛1 اما بعد از شكست فتنه 88 كه به طور كلی 
برای چنين تغييری طراحی شده بود و طراحان آن قرار بود جمهوری ايرانی را جايگزين 
جمهوری اسامي  كنند، نظام س��لطه به طور قطعی به اين يقين رسيد كه امكان تغيير 
جمهوری اسامي  در ايران محال است. لذا اين نظام را بايد به عنوان يك واقعيت پذيرفت 

ولی می توان اين واقعيت را به گونه ای ديگر نشان داد. 
ترسيم چهره تروريستی از ايران، انقاب اسامی، اس��ام و نظام جمهوری اسامي  و 
به ميان آوردن دروغ بزرگ دستيابی ايران به ساح هسته ای برای تهديد صلح و امنيت 
منطقه و جهان و دست زدن به استراتژی ايران هراسی، اسام هراسی و اسام ستيزی و 
از همه مهمتر ايجاد گروه های افراطی و بنيادگرايی چون طالبان و ايجاد نمايش سراسر 
مشكوك 11سپتامبر و غيره تماماً بخشی از پروژه جنگ سرد جديدی بود كه شرايط را 

1. كميس��يون تدوين اس��تراتژی امنيت ملی امريكا، اس��تراتژی امنيت ملی امريكا در قرن 21، ترجمه جال 
دهمشگی و ديگران، تهران، ابرار معاصر، 1383، ص172. 
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برای بازگشت به استراتژی مناقشات متقارن كه استراتژی دوران جنگ سرد بود ايجاد 
مي كرد. 

نظام سلطه بعد از فروپاشی شوروی به دنبال جنگ سرد جديدی مي گشت تا سياست 
جنگ دايمي  را كه سياس��ت امريكا از جن��گ اول به بعد بود تداوم بخش��د. اكنون اين 
اسطوره را امريكا مي توانست در تروريسم، ايران هراسی و اسام هراسی بازسازی نمايد تا 
از اين طريق هم سيطره حاكميت ابرطبقه را در اين كشور تداوم بخشد و هم ايدئولوژی 
الزم را برای بازگشت به مناقشات متقارن يعنی بازگشت به دوران جنگ سرد و دوران 
دو قطبی كه آرمانی ترين دوره برای بقای ابرطبقه در امريكا و سياست های وال استريت 

بود، فراهم سازد. 
بايد پذيرفت جنگ س��رد ثبات را اگر نه در جهان حداقل در بخش مهمي  از آن برقرار 
كرد. بيشتر كش��ورهای اروپايی بر اين عقيده اند كه جنگ سرد برای جهان سرچشمه 
تعادل بود؛ اگر خطر جنگ را متوقف نكرد حداقل بعض��ی انواع جنگ ها را قابل كنترل 
كرد.1 بعد از فروپاشی ش��وروی اين اوضاع به هم ريخت و بايد از خود پرسيد چه چيزی 
مي تواند جايگزين آن ش��ود. در حال حاضر چيزی كه جايگزين آن شده است بی ثباتی 
است. نه فقط به دليل فروپاشی ش��وروی بلكه به دليل متاشی شدن نظام بين المللی 
كه جهان يا اروپا از قرن هجدهم پيرامون آن سازماندهی شده بود.2 نظام سلطه از قرن 
هجدهم بر وجود كش��ورهای بازيگر كه اولين نقش را ايفا مي كردند اس��توار بود و همه 
كشورها جای خود را و اردوی خود را مي شناختند. انقاب اس��امي  اولين رخنه را در 
اين لووپ بس��ته ايجاد كرد. با انقاب اسامي  شاهد س��رنگون شدن فرآيندی هستيم 
كه چندين دهه ادامه داش��ت. موج تاريخی كه نظام س��لطه با ايدئولوژی چپ و راست 
و پی ريزی جنبش های ناسيوناليستی، سوسياليس��تی و كمونيستی پی ريزی و تقويت 

كرده بود با انقاب كبير اسامي  برای هميشه از صحنه تحوالت اجتماعی خارج شد. 
وجه برجسته انقاب  اس��امي  در به هم ريختن اين لووپ بس��ته همين بود. انقاب 
اس��امي  مس��تقل از ماهيت ايدئولوژيك نظريه های جنبش های اجتماعی، در فلسفه 
سياس��ی غرب جريان يافت و همه رژيم ه��ای اس��تبدادی اعم از ليبرال، سوس��يال، 
محافظ��ه كار، توتاليتر و ناس��يونال را در برگرفت. م��وج اين انقاب ن��ه تنها رژيم های 
استبدادی بلكه رژيم های به  ظاهر مترقی مثل تركيه، اسراييل، ليبی، الجزاير، عراق، مصر، 

1. اريك جی هابسبام، جهان در آستانه قرن بيست و يكم، ترجمه ناهيد فروغان، تهران، قطره، 1382، ص50. 
2. همان. 



21
د!! 

رس
ی ت

 نم
شما

ی 
خال

پ 
 تو

ی از
تق

91
ن 

ستا
 تاب

32 
اره

شم
م 

ل نه
 سا

وم
ه س

دور

تونس و... را كه نقطه های اتكای نظام سلطه در مناطق خود بودند را تحت الشعاع قرار داد. 
وقتی اين فرآيند در اواخر قرن بيستم در ايران به اوج خود رسيد و امواج توفنده انقاب 
اسامي مطمئن ترين رژيم استبدادی مورد حمايت غرب را به زباله دانی تاريخ فرستاد، 

اندك بودند اموری كه از كنترل سيستم دو قطبی نظام سلطه خارج باشند. 
اثرات اين انقاب وقتی معلوم ش��د كه با فروپاشی ش��وروی »مناقشات متقارن« كه 
بر جهان دو قطبی و جنگ س��رد حاكم بود جای خود را به »مناقشات نامتقارن« نظير 
شرايط حاضر با ابعاد قدرت عظيم امريكا و غرب در مقايسه با ساير كشورها و بازيگران 
غير دولتی داد. مناقش��ات متقارن كه بر محور جنگ دايمي  با كانون شرارت و دشمن 
دموكراسی و آزادی و ليبراليس��م يعنی كمونيسم و ش��وروی قرار داشت از جنگ دوم 
جهانی به اين طرف آنچنان سود های كانی به جيب ابرطبقه در امريكا ريخت كه هيچ 

دولتی در دوران بعدی تمايلی نداشت از اين سياست سودآور چشم پوشی كند.1 
اس��تراتژی دش��من دايمي  و جنگ دايمي  در س��ال های آغازين جنگ سرد از سوی 
تعدادی از دولت مردان امريكا كه ش��اخص ترين آنان چارلز ويلس��ون بود مطرح ش��د. 
ويلسون يا موتور چارلی را كه در رأس ش��ركت جنرال موتورز امريكا بود از پايه گذاران 
انگاره های مدرن نظامي- صنعتی امريكا به حس��اب مي آورند. وی در س��ال 1944 كه 
پيروزی متفقين قطعی به نظر مي رس��يد با توجه به ظرفيت های ايجادش��ده، ضرورت 
س��اماندهی اقتصادی بر محور جنگ دايمي  را با هدف گريز از ركود پيامد جنگ مطرح 

كرد.2 
نظريه جنگ دايمي،  بعدها در حكومت ويلس��ون و جانش��ينان بع��دی وی به عنوان 
يك اس��تراتژی دايمي  مورد توجه قرار گرفت و تهديد حاصل از مناقش��ات با شوروی 
زمينه توجيهی تداوم ش��رايط جنگ دايمي  را تا زمان اضمحال بلوك ش��رق در رأس 
سياس��ت های امريكا قرار داد و امريكا در س��ايه آن به لحاظ حجم هزينه های دفاعی و 
تهاجمي ، دوران بی سابقه ای را كه بی ترديد عظيم ترين سرمايه گذاری بخش عمومي  در 

تاريخ بود را آغاز كرد. 
وقتی جنگ س��رد فروكش ك��رد و دوران گذار و ت��ا حدودی سرخوش��انه نظم نوين 
جهانی پشت س��ر گذاش��ته ش��د منطق جنگ دايمي  بار ديگر طنين انداخت. امريكا 

1. برای مطالعه بيشتر رك: ديويد راتكاف، ابرطبقه؛ نخبگان قدرت جهانی و جهانی كه می سازند، ترجمه احمد 
عزيزی، تهران، كوير، 1389، ص252؛ به بعد مخصوصاً س��اده لوحانی كه تص��ور می كنند با خواندن ترجمه ها بر 
واقع گرايی آنها اضافه می شود حداقل اين كتاب را بخوانند تا مرز واقع گرايان و ايده آليست ها را بهتر تشخيص دهند. 

2. همان، ص252. 
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در 11س��پتامبر2001 در تب و تاب يك واكنش ملی و احساسی عليه تروريسم اولين 
روزنه های بازگشت مجدد به نظريه جنگ دايمي  را كه بسيار برای اقتصاد )از هم گسيخته 
و بدهكار( امريكا سودآور بود آغاز كرد و فارغ از پايه های منطقی علت وقوع 11سپتامبر 
صدها ميليارد دالر را در چهارچوب يك بودجه نظامي  سرس��ام آور، مستقيماً به جيب 

تدارك كنندگان ملزومات نظامي  و پيمانكاران دفاعی ريخت.1
راتكاف در كتاب ابرطبقه اعتراف مي كند كه دوران جديد تصدی وزرای دفاعی كه از 
جهان شركت ها و تجارت برخاسته بودند س��ؤاالتی را نيز مطرح ساخت. پيوند تجاری 
در واقع همه وزرای دفاع دوران پساجنگ س��رد از مدير عامل سابق شركت  هاليبرتون 
يعنی ديك چنی تا مديرعامل پيشين شركت جی.دی.سرل و جنرال اينسترومنت يعنی 
دونالد رامسفلد نش��ان مي داد كه نگرانی های جهان در بازگشت امريكا به دوران جنگ 
دايمي  بيهوده نيست و تجاوز ناشيانه به افغانستان و عراق و باالخره علم كردن ايدئولوژی 
تروريسم و اتصال آن به مسلمانان و چرخش به سوی فعاليت های هسته ای ايران و قرار 
دادن بهانه ايران در رأس دستاويزهای جنگ دايمي  ترديدی ندارد كه واكنش سريع و 
غريزی در برابر رويداد ناشيانه 11سپتامبر، بهانه های كافی برای احيای شرايط جنگ 

دايمي  و ارتفاع هزينه های دفاعی فوق العاده امريكا را به وجود آورده است.2 
تمامي  شواهد تاريخی نشان مي دهد كه سياست های نظام سلطه تابع عقانيت نظام 
ما و هيچ نظامي  نيست. تهديد به تجاوز نظامي  و تعيين خطوط قرمز با ايران و يا مسائل 
هسته ای ايران و تروريسم و حتی پافشاری نظام جمهوری اسامي  بر آرمان های انقاب 
اسامي  و امثال اينها، دستاويزهای ساده لوحانه ای است كه فقط سرخوشان سياسی آن 
را باور مي كنند و ملت ما را محكوم مي سازند كه اگر ديد واقع بينانه ای نسبت به منطقه 
و جهان داش��ته و زبان بلد بودند و كتاب های  هانتينگتون را مي خواندند!! مي فهميدند 
كه نبايد بر آرمان های خود پافش��اری كنند. امريكا با علم كردن قدرت هسته ای ايران 
مي خواهد از شرايط نامتقارن كه در آن سودهای كانی را از دست خواهد داد به شرايط 
متقارن و دوران جنگ سرد جديدی بازگردد تا اقتصاد شديداً بيمار و از هم گسيخته خود 

را با ايجاد شرايط جنگی در جهان سامان بخشد. 
ش��رايط متقارن برای امريكا هزينه های كمتری درب��ردارد و برآوردهای آن نيز قابل 
دستيابی است. امريكا به دنبال جايگزينی ايدئولوژی اسام به جای كمونيست و ايران 

1. همان، ص253. 
2. همان، ص252. 
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به جای شوروی در شرايط متقارن جديد است و به ظاهر برای رسيدن به اين هدف، تابع 
هيچ قانون، قاعده و معاهده ای نيست. 

ديويد راتكاف ك��ه در دوره كلينتون مع��اون وزارت بازرگانی امري��كا در امور تجارت 
بين المللی و از متخصصين و اس��تاد دانش��گاه در حوزه های سياست خارجی و تجارت 
بين المللی و راهبردهای اقتصادی اس��ت در كتاب ابرطبقه اس��طوره بودن تروريسم و 
قدرت هسته ای ايران را برای جنگ افروزی پساجنگ س��رد، به خوبی تجزيه و تحليل 
مي كند. او مي نويسد كه همسانی تهديد تروريستی را با تهديداتی كه در گذشته منشأ 
آغاز جنگ ها بوده اند نمي توان به راحتی اثبات كرد. واقعيات چندان با اس��تدالل های 
حكومت بوش و دارو دسته غوغاساالرانی از قماش وی س��ازگار نيستند. كارشناسانی 
كه وجودش��ان به شدت تهديدات وابس��ته اس��ت، باند عجيب الخلقه و شبه نژادپرست 
اسام ستيزانی مسلط بر رس��انه های جناح راس��ت كه همواره هر تهديدی را چون فرو 
افتادن آس��مان بر زمين جار مي زنند و توجيهاتی كه دستاويز توصيف تهديدند غالباً پا 
را از منطق و عقانيت فراتر گذاش��ته اند. به گفته برژينسكی ترور يك تاكتيك است نه 

يك دشمن.1
راتكاف مي گويد: تهديد تروريس��تی آن گونه كه آمار نشان مي دهد در مقايسه با ساير 
عوامل، كوچك تر از آن است كه نش��ان داده اند... بنا به گزارش��ات وزارت امور خارجه 
امريكا در سال 2006 ميادی تعداد حمات تروريستی در سراسر جهان  تقريباً چهارده 
هزار مورد بوده كه نس��بت به يازده هزار مورد س��ال 2005 افزايش يافته است. تعداد 
كشته شدگان اين حمات از 14600 نفر در سال پيش از آن به 20 هزار نفر رسيد. اين 
اعداد اگرچه تكان دهنده ان��د اما در قياس با تهديدات جدی ت��ر از حيث تلفات اهميت 
كمتری دارد. به عنوان مثال تعداد اطفالی كه در اثر بيماری های قابل پيشگيری ظرف 
هر 12 ساعت در جهان جان خود را از دس��ت مي دهند تقريباً برابر همان شماری است 
كه طی يك سال در جهان قربانی عمليات تروريستی مي شوند. بنابر آمار سازمان ملل 
متحد همين تعداد انسان در سراسر جهان طی هر س��ه روز در اثر ابتا به بيماری ايدز 
جان مي بازند. با همه اين اوصاف آمار تلفات تروريسم حتی كمتر از همان ميزانی است 
كه گمان آن مي رود. تعداد دو سوم بيست هزار نفری كه به اظهارات وزارت امورخارجه 
در سال 2006 قربانی تروريسم بوده اند، در عراق كشته شده اند. به عبارت ديگر كشته 
شدن تقريباً 14 هزار نفر غير نظامي  در حمات تروريستی محصول شرايطی است كه 

1. همان، ص254. 



24
سخن سردبير

دوره سوم سال نهم شماره 32 تابستان 91

امريكا با اشغال غير موجه عراق در سال 2003 آن را پديد آورده است. اين كشتار چنانچه 
عراق اشغال نمي ش��د رخ نمي داد در نتيجه تعداد كشته ش��دگان عمليات تروريستی 
خارج از عراق به 6 هزار نفر محدود مي شد. عاوه بر آن همه كسانی كه در خشونت های 
تروريستی كشته و مجروح شده اند امريكايی نبوده اند. در سال 2005 تعداد غير نظاميان 
امريكايی جان باخته در اثر تروريس��م 56 نفر بود كه در س��ال 2006 اين رقم به نصف 
كاهش يافت و به 28 نفر رسيد. اكثريت اين تعداد در عراق كشته شده بودند. در نتيجه 
شمار امريكايی هايی كه در سال 2006 در عمليات تروريستی خارج از عراق كشته شدند 
بيش از 12 نفر نبود. مش��كل مي توان به اتكای اين اطاعات ص��رف ميلياردها دالر در 
عراق را توجيه كرد و نيز دليل قانع كننده ای برای آماده باش جنگی كنگره با درخواست 
281 ميليارد دالر بودجه دفاعی برای سال 2008 يافت؛ يعنی 66 درصد باالتر از شش 
سال پيش از آن و به دالر ثابت باالتر از همه سال های بعد از 1985، نقطه اوج هزينه های 
جنگ س��رد دوران ريگان. آيا مي توان اين واكنش ها را س��ازگار با شرايط دانست؟ اگر 
چنين نيست چرا حتی در سال 2001 كه بدترين سال برای امريكايی ها به لحاظ تلفات 
ناشی از تروريسم با آمار وحشتناك 2974 نفر كشته بود، تقريباً پانزده برابر اين تعداد در 
حوادث رانندگی جان باختند، بيش از شش برابر آن به قتل رسيدند و حتی بيش از اين 
شمار در اثر آتش سوزی و خفگی در آب درگذشتند؛ با وجود اين پاسخ داده شده به هر 
يك از اين تهديداتی كه بيش از تروريسم بای جان امريكايی ها بوده در قياس با منابعی 

كه صرف مبارزه با تروريسم شده بسيار ناچيز بوده است؟1
حقايق ذكرشده كه از نوش��ته های آشكار و منتشرشده س��ردمداران حكومت امريكا 
اس��تخراج ش��ده اس��ت به درس��تی بيانگر اين واقعيت اس��ت كه چرا در جهان وقتی 
رخدادی شبيه به جس��ارت اخير نسبت به ساحت پيامبر عظيم الش��أن اسام به وقوع 
مي پيوندد مردم فی البداهه آن را به امريكا و انگليس و صهيونيس��م متصل مي كنند و 
به سفارتخانه های اين شيطان بزرگ در كش��ورها حمله مي شود؛ زيرا شرارت هايی كه 
اين دولت به بهانه های واهی در جه��ان به راه مي اندازد و ملت ها ب��رای آن هزينه های 
كمرشكنی مي پردازند، آن قدر بارز است كه از چشم حتی مردم كوچه و بازار نيز پنهان 
نمي ماند اما پاره ای از س��اده لوحانی كه داعيه واقع گرايی، علم، دانش و سياستمداری 

دارند از درك آن عاجز مي مانند. 

1. همان، ص254-256. 
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نتيجه گيری
وقتی همه رخدادهای اين س��ه دهه را مرور مي كنيم به همان حقيقتی مي رسيم كه 
رهبر معظم انقاب از آن تحت عنوان »پيچ تاريخی« ي��اد مي كند. نمي دانم اين را چه 
كسی گفته است ولی راس��ت گفته اند ملتی كه به تاريخ و نشانه های آن توجه نمي كند 
نه تنها خود را از سرگذش��ت پيش��ينيان محروم مي كند بلكه جای خود را در زمان باز 
نمي شناس��د. كس��ی كتاب های تاريخی را فقط برای كس��ب اطاعات يا ارضای حس 
كنجكاوی خود نمي خواند، بلكه از آن جهت به تاريخ پرداخته مي شود كه بدانيم جای 
ما در زمان كجاست. تاريخ نه تنها در دوران جديد بلكه كم و بيش در همه دوران تاريخ 

حضور و غياب است. ملتی در تاريخ مي ماند كه حاضر باشد.
بدون يك دس��تگاه مفهومي  در تاريخ چگونه مي توان واقعيت ها و رخدادهای خرد و 
پراكنده را در قالب ساختارهای نظريه های تاريخی با هم جمع كرد؟ برهه های ويژه در 
تاريخ هر ملتی نشانه های تاريخی هستند. نشانه های تاريخی مهمترين عناصر اساسی 
برای تشخيص مسير های اصلی از راه های انحرافی هستند؛ مخصوصاً اگر در اين مسيرها 
پيچ های تاريخی خطرناكی قرار گرفته باش��ند. درس��ت مثل تابلوهايی كه در جاده ها 
نصب مي شود تا آنهايی كه در روز يا شب با سرعت، آهسته يا پيوسته به چنين پيچ هايی 
مي رسند حواسشان جمع ش��ود و از راه اصلی منحرف نشده و به دره سقوط نكنند يا از 

سرعت زياد چپه نشوند. 
گمگشتگی نش��انه ها بدترين بايی است كه يك ملت در مس��ير تاريخی به آن مبتا 
مي شود. آنهايی كه مي خواهند ما را از مسير اصلی منحرف ساخته و به بيراهه ها ببرند 
اولين اقدامي  كه مي كنند اين است كه نشانه را از مسير برمي دارند يا نشانه های دروغين 
در مس��ير نصب مي كنند. اين واقعه عموماً در پيچ های تاريخی اتفاق مي افتد؛ چون در 
پيچ ها چشم انداز وسيعی برای رهگذر وجود ندارد. در پيچ ها نمي توان به درستی مسير 
را تش��خيص داد. گم گش��تگی نش��انه ها، يعنی هويت تاريخی يك ملت را مورد ترديد 
قرار دادن. ملت ايران بارها در مس��ير تاريخی به چنين پيچ هايی رسيد و مسير خود را 
به درستی انتخاب كرد. در نهضت تحريم در جنبش مش��روطه، در مبارزه با استعمار و 
استبداد، در پانزده خرداد س��ال 42 و در انقاب پرشكوه سال 1357 و بعد از انقاب در 
مبارزه با بحران های مختلف از قبيل بحران آفرينی گروهك های مزدور چپ و راست در 
مناطق بحران خيز ايران، در انتخاب نظام جمهوری اسامي  ايران، در جنگ تحميلی و 
دفاع مقدس، در مبارزه با انحراف های خطرناك از آرمان های انقاب اسامي  و اخيراً در 
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فتنه خطرناك جمهوری ايرانی در مقابل جمهوری اسامي  در سال 1388 و رخدادهای 
بعد از آن ملت ايران سرفراز از اين پيچ ها عبور كرد. 

اكنون به نظر مي رس��د با ش��رايطی كه جنگ افروزان نظام س��لطه در جه��ان برقرار 
مي سازند تا از فضای مبهم فتنه های ناشی از آن شرايط دشواری برای انقاب اسامي ، 
ملت ايران و نظام جمهوری اسامي  فراهم س��ازند دوباره در معرض چنين پيچی قرار 
گرفته ايم. اگرچه تهديدات فراروی انقاب اس��امي  و ملت اي��ران در قالب های تحريم 
اقتصادی، سياسی، علمي  و غيره امر جديدی نيست و ملت ايران در تاريخ معاصر بارها 
اين تهديدات را تجربه كرده و با درايت رهبران خود از آنها به سامتی عبور كرده است 

ولی با اين تفاصيل نمي توانيم از اثرات چنين اولتيماتوم هايی غافل شويم. 
به نظر مي رس��د اولتيماتوم های غرب و صهيونيس��م چيزی فرات��ر از اولتيماتوم های 
روس و انگليس در دوران قاجاريه ندارد. ولی بی ترديد پاسخ ملت ايران از جنس پاسخ 
دولتمردان بی لياقت عصر قاجاری نيس��ت. در حس��ن ختام اين مقاله يادآوری يكی از 
وقايع تاريخی ملت ايران كه سال ها ضرب المثل مبارزان سياسی در مقابله با استعمار و 

استبداد بود راهگشاست. 
مرحوم آقا نجفی اصفهانی يكی از مجتهدين س��ازش ناپذير عصر قاجاری در مبارزه با 
استعمار و استبداد و جريان های انحرافی در سال 1307 ه.ق به دليل استقامت در مبارزه 
با فرقه استعماری بابيه و دسيسه انگليسی ها توس��ط ناصرالدين شاه به نوعی به تهران 
فرا خوانده مي ش��ود و اين فراخوانی را مورخان تبعيد اول مرحوم آقا نجفی از اصفهان 
مي دانند. وقتی آقا نجف��ی را به تهران فرا خواندند روزی كه به مجلس ناصرالدين ش��اه 
رفته بود برای بی اعتنايی به  ه��ارت و پورت های دربار، روی نيمكتی دراز كش��يد و به 
ناصرالدين شاه سام كرد و به تجاهل از خود وی پرسيد كه قبله عالم كجا تشريف دارند و 
چرا نمي آيند؟! ظاهراً اطرافيان به آقا گوشزد كردند كه شاه كسی است كه روبه روی شما 
قرار دارد و شما از او سؤال كرديد... مرحوم آقا نجفی با خونسردی به ناصرالدين شاه گفت: 
پس شاه تويی؟! شاه عصبانی شد و گفت: آخوند برای كشتن هفت نفر بابی هفت دولت 
مدعی هستند. آقا نجفی دست در عمامه كرد و كاغذی بيرون آورد و اسامي  چندين بابی 

ديگر را كه در آن نوشته بود برای شاه خواند و گفت اين اشخاص نيز بايد كشته شوند. 
شاه با عصبانيت از مجلس بيرون رفت. مرحوم آقا نجفی نيز با خونسردی و بی اعتنايی 
از كاخ سلطنتی خارج شد. در جلوی درب كاخ با يك توپ مواجه مي شود. از مأمور جلوی 
در كاخ با همان لهجه غليظ اصفهانی سؤال مي كند اين چی چی يست؟ مأمور مي گويد 
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اين توپ است. آقا نجفی با تجاهل مي پرس��د توپ چی كار مي كند؟ مأمور با آب و تاب 
خواص توپ را برای آقا تش��ريح مي كند كه فان مي كند و شليك مي كند و مي كشد و 
غيره. مرحوم آقا نجفی مي رود و با آن هيكل درشت جلوی لوله توپ مي ايستد و سينه 
خود را س��پر می كند و مي گويد ش��ليك كن. مأمور مي گويد: آقا اين توپ خالی است. 

مرحوم آقا نجفی جواب مي دهد: آ، به شاه بگو تقی از توپ خالی شما نمي ترسد!! 
اكنون جا دارد كه ملت ايران با تمام توان خود به س��ردمداران نظام سلطه كه پيوسته 
ايران را تهديد به حمله نظامي  مي كنند و وادادگان داخلی آنها كه ملت ما را از اين حمله 

برحذر مي دارند بگويد كه ايران از توپ خالی شما نمي ترسد! 


