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دكتر مظفر نامدار1
... هدف اساسي اين است كه ما چگونه مي خواهيم اصول محكم فقه را 
در عمل فرد و جامعه پياده كنيم و بتوانيم براي معضالت جواب داشته 
باشيم و همه ترس استكبار از همين مسئله است كه فقه و اجتهاد، جنبه 

عيني و عملي پيدا كند...
امام خميني(ره)2

انقالب اسالمى در ايران آن گونه كه غربگرايان چپ و راست، سكوالرها و ليبرال هاى 
وطنى انتظار داشتند از دل انديشه هاى سوسياليسم و ليبراليسم پديد نيامد؛ از اين رو در 
صفوف احزاب، جريان ها، گروه ها و جبهه هاى با سمت گيرى سوسياليستى و ليبراليستى 
هيچ گاه مورد پذيرش قرار نگرفت. همه جريان هاى فكرى و سياسى اين دوران از پذيرش 
ــده انديشه هاى غرب و شرق  ــالمى از قواعد از پيش تعيين ش اين واقعيت كه انقالب اس
پيروى نكرده بود، سر باز زدند. داورى آنان از انقالب اسالمى، مذهب، روحانيت و مردم 
ايران برداشتى خشك، جزمى و غير واقعى بود؛ در حالى كه امام از اين مفاهيم برداشت 

1. سردبير و عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي 
2. صحيفه امام، ج21، ص289. 

انقالب اسالمي و بايسته هاي بازتوليد فقه اجتماعي 
شيعه درعصر بيدارى اسالمى
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خالقى داشت. 
ــنت هاى توحيدى تاريخ به موجب قوانين خاص خود  ــت س امام به درستى مى دانس
ــير به حاكميت حق و عدالت در زمين خواهد رسيد. امام  به مسيرى مى رود كه اين مس
دشوارى هاى غول آسايى را كه انديشه هاى باطل چپ و راست بر ملت ها تحميل كرده 

بود تميز داد و توضيح داد كه چرا و چگونه انقالب اسالمى در ايران به وقوع پيوست. 
ــه هاى چپ و هم  ــود توضيح داد كه هم انديش ــته ها و گفته هاى خ امام بارها در نوش
ــيده و منحط سرمايه دارى جهانى و  انديشه هاى راست، حلقه هاى پيوسته زنجير پوس

استعمار سرخ و سياه فلسفه هاى سياسى غرب است. 
امام از بدو ورود به صحنه مبارزه با رژيم پوسيده پادشاهى مى پرسيد: چرا نتوانيم براى 
آزادى، عدالت، استقالل و جبران عقب ماندگى هايى كه حكومت پادشاهى بر ما تحميل 

كرده است، قدرت سياسى را به كار گيريم و حكومت اسالمى تأسيس كنيم؟
براى امام فقه پوياى شيعه بستر واقعى و مستحكمى بود كه مى توانست تمامى آرزوها و 
آرمان هاى ملت ايران را عينيت بخشد. اكنون كه ما وارد دهه سرنوشت ساز چهارم انقالب 
اسالمى شده ايم و دنياى اسالم و جهان در معرض جنبش هاى تعيين كننده اى قرار دارند 
و بخش اعظمى از جهان اسالم تحت پوشش جنبش هاى بيدارى اسالمى درس آموزى 
برجسته اى از انقالب اسالمى گرفته اند، شايسته است به اين پرسش پاسخ گوييم كه آيا 
مى توان بر مبناى الگوى فقهى جمهورى اسالمى در ايران نظام هاى سياسى نوينى در 

جهان اسالم پايه ريزى كرد؟ 
ــراييل عليه آن به راه  ــردى كه امريكا، اروپا و اس ــيله جنگ س انقالب اسالمى به وس
ــان  ــب مبانى اعتقادى اين انقالب كبير و ناكارآمد نش انداخته اند و هدف آن نيز تخري
دادن آن در چشم جهانيان به خصوص ملت هاى مسلمان است؛ در اين شرايط بى نهايت 
دشوار، نه تنها عقب ماندگى هاى ناشى از قرن ها حكومت استبدادى مطلقه سلطنتى و 
خطاهاى جدى و اندوهبار شبه روشنفكران چپ و راست داخلى در حمايت از استبداد و 
استعمار را جبران كرد بلكه در پس مبانى تئوريك انقالب اسالمى به دستاوردهايى رسيد 
كه اكنون مى تواند به عنوان الگويي بى بديل در جهان مطرح شود و جاى ايدئولوژى هاى 

به ظاهر رهايى بخش را بگيرد. 
اگرچه كوشش براى گمانه زنى درباره تاريخ آينده انقالب اسالمى كار بى ثمرى است 
اما اين پرسش را مى توان به درستى بعد از سه دهه از عمر با بركت انقالب اسالمى عنوان 
كرد كه اگر در آن شرايط دشوار، انقالب اسالمى بنيادهاى اقتصادى، فرهنگى و سياسى 
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ايران را چنين دگرگون كرد و بر جهان اسالم تأثير گذاشت در يك شرايط عادى و بدون 
ــتكبار چه اتفاقى خواهد افتاد؟ در اين نوشته تالش مى كنيم  فشارهاى جهانى نظام اس
به اين پرسش پاسخ دهيم كه آيا مبانى فقهى انقالب اسالمى مى تواند به عنوان الگويي 
مناسب تكيه گاه جنبش هاى بيدارى اسالمى براى ساختن نظام هايي جديد در جهان 

اسالم و كشورهاى مسلمان باشد. 

تبلور فقه قائم و پويايي اجتهاد شيعه در ايران 
15خرداد1342 آغاز جنبش سياسي، اجتماعي و فرهنگي گسترده اي در ايران بود كه 
مرجعيت نظام پادشاهي، حكومت مشروطه سلطنتي، غربگرايي، سكوالريسم و كارآيي 
مدرنيته و مدرنيزاسيون را به چالش كشيد. اصل راهنماي اين جنبش، اعتماد راسخ به 
توان دين اسالم و سنت اجتهادي فقه شيعه براي حل مسائل و مشكالت جهان امروزي 
ــت با ديانت بود. از نظر آموزه هاي اين جنبش، هر مسلمان  ــتني سياس و پيوند ناگسس
در جهان اسالم قوه و قابليت آن را دارد كه با بررسي مسائل و ارزيابي براهين و مطالعه 
گذشته و حال، حقيقت و خطاي حيات اجتماعي خود را تشخيص داده و نوع حكومت 

و حاكميت خود را تعيين كند. 
ــرداد42، انقالب  ــس از جنبش 15خ ــي پ ــاي فرهنگي، فكري و سياس دگرگوني ه
ــود به همراه  ــالمي جرياني از تغييرات را با خ ــان كرد. انقالب اس ــالمي ايران را آس اس
ــيد و آرمان تشكيل دولت اسالمي را  آورد و به فرهنگ هاي اسالمي شكل نويني بخش
امكان پذير ساخت. اكنون اين دگرگوني فرهنگي پس از سه دهه مواجهه جانانه با تمامى 
ايدئولوژى هاى چپ و راست، مسير جامعه در حال پيشرفت ايران اسالمي را هدايت كرده 
و به منزله معيار بي چون و چراي رفتار اجتماعي، سياسي و فرهنگي نهادهاي اجتماعي 

و ساختارهاي حكومتي محسوب مي شود. 
ــاغربگرا و  ــكوالر، پس ــذاري خود در دنياي پساس ــداوم اثرگ ــالمي براي ت انقالب اس
ــي فرهنگي عميقي دارد كه بتواند الگوي موجهي را براي  پسامدرنيته نياز به بازانديش
ــالمى فراهم سازد. اگر فرهنگ را مجموعه اي از  تغييرات اجتماعي در بستر فرهنگ اس
ــف كنيم كه با تالش هاي  ــا و نمادها در همه حوزه هاي اجتماعي تعري اعتقادات، باوره
ــكالت بيروني و يگانگي دروني عمل مي كند، بايد فضا را  ــدن بر مش جامعه در فائق ش
براي اين نوانديشي در بستر پژوهش هاي فرهنگي، به خصوص در فقه اجتماعي فراهم 
ــي ترديدي ندارد كه دامنه پيامدهاي فرهنگي بسيار گسترده است.  سازيم. ديگر كس
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دگرگوني هاي فرهنگي بر آهنگ رشد اقتصادي در جوامع، نوع توسعه اقتصادي، شالوده 
اجتماعي برخوردهاي سياسي، حمايت مردم از نهادهاي اجتماعي، مدني و سازمان هاي 
ــته و به آنها شكل نويني مي بخشد. اثرات  دولتي و روابط اجتماعي اثرات عميقي گذاش
ــي از مطالعات  ــمند فرهنگ و دگرگوني هاي فرهنگي بر جوامع، بخش هدفمند و روش

حياتي مراكز برنامه ريزي آموزشي، سياست سازي و تصميم گيري در جهان مي باشد. 
ــاي فرهنگي،  ــترك، نظريه ه ــي، چندفرهنگ گرايي، فرهنگ مش ــات فرهنگ منازع
صنعت هاي فرهنگ سازي، كاالهاي فرهنگي، صنايع فرهنگي و از همه مهمتر مطالعات 
فرهنگي امروز، از جمله مباحث حساس و پيچيده در مطالعات علوم انساني و اجتماعي 
به حساب مي آيند. موفقيت دين در دوران پساسكوالريسم، پساغربگرايي و پسامدرنيسم 
تا حدودي ناشي از آن است كه بتواند جذب مطالعات گوناگون فرهنگي شود. بنابراين 
دين وقتي مي تواند وارد حوزه حكومت و دانش اجتماعي شود كه روشمند و مبتني بر 
علم و معرفت باشد. اگر دين بخواهد به صورت غير روشمند و غير هدفمند وارد دستگاه 
سياست و مطالعات اجتماعي شود بي ترديد با مشكل برخورد خواهد كرد و اعتبار خود 
را از دست خواهد داد. امام خميني معمار بزرگ انقالب اسالمي متوجه اثرات سوء ورود 
غير روشمند و غير هدفمند دين در مسائل اجتماعي بود لذا دستگاه حوزه هاي ديني را 
شديداً متوجه اين معنا مي كرد كه چگونه اصول محكم فقه را در عمل فرد و جامعه پياده 
ــم معضالت پيچيده اداره  كنند كه هم فقه و اجتهاد جنبه عيني و عملي پيدا كند و ه
جوامع امروزي توسط فقه و اجتهاد حل شود. ايشان در تذكر اين امر حياتي مي فرمايد: 
ــك عقايد خاصي.  ــك كتاب ها و در ي ــده بوديم در ي ... ما محصور ش
كتاب ها از حيث تعليم و تعلم غالباً از طهارت و تجارت و صالت... تجاوز 
ــا از علوم غريبه بود، البته  نمي كرد. علوم قضايي و حدود و ديات و اينه
مشايخ نوشته اند، همه را مستقصي1 نوشته اند. ليكن در حوزه ها از باب 
ــت آنها نبود،  اينكه، اين امور خارج بود از حيطه عمل آنها، قضاوت دس
حدود و ديات و قصاص و اينها عملي نبود، از اين جهت آنها مورد بحث 
واقع نمي شد و ما محصور شده بوديم در كتاب ها... يك تبليغات خاصي 
انجام گرفته بود در سال هاي طوالني كه بايد حوزه ها از امور اجتماعي و 
سياسي به كلي مبرا باشد و اسم سياست را نمي توانستيم در حوزه هاي 
علميه ببريم و امور مسلمين و چيزهايي كه مربوط به جامعه مسلمين 

1. جامع االطراف
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است در حوزه ها بحثي از آن نبود. بحمداهللا امروز كه ما از آن قيدوبندها 
رهايي پيدا كرده ايم بايد توجه به اين معنا داشته باشيم كه امروز حوزه ها 
با ديروز حوزه ها فرق دارد. امروز حوزه ها براي دنيا، االن دنيا يك تحولي 
پيدا كرده است كه كأنه عائله واحده شده است... وضع اين طور شده، دنيا 
كانه همه مجتمع شده است در يك محصوره كوچكي از حيث جهات.1 
ما امروز نمي توانيم مثل سابق فكر كنيم. ما سابق تبليغاتمان محصور به 
ايران بود... امروز همه تبليغات دنيا بر ضد اسالم است... بحمداهللا امروز 
آن بندهايي كه به عقايد ما بسته شده بود رها شد... و اين يك امري است 
كه در اين انقالب تحقق پيدا كرد. بنابراين... از همه حوزه هاي علميه در 
ــت اين تقاضا را دارم كه دامن به كمر بزنند و نقيصه هاي  هر جا كه هس

سابق را كه عقب افتادگي هاي سابق را جبران كنند...2
ــه هاي امام بر نقش نظري و عملي فقه در حل معضالت دنياي  ــى كه انديش كشمكش
ــيار بزرگ در مطالعات فرهنگي، فرهنگ  كنوني مطرح مي كند، نشانه تغيير جهتي بس
سياسي و اجتماعي دوران معاصر است. آن شكل هايي از فقه كه با حوزه دولت و اجتماع 
ــتعداد و دامنه داري فقه و اجتهاد در انديشه هاي  پيوند پيدا مي كند بي ترديد بايد از اس
ــي، مطالعات فرهنگي و  ــت آورد و انديشه هاي سياس امام، نيروي رهايي بخش به دس
تحوالت اجتماعي را از سيطره گفتمان هاي رسمي غرب كه چون زنجير بر پاي معرفت 
ــازد. بازتوليد علم در ايران در پرتو دانش بومي  ــت، رها س و دانش بومي بسته شده اس

(ايراني- اسالمي) فقط از اين طريق امكان پذير است. 
ــرحي از توليد فرهنگ بومي در معرض  اگرچه اكنون توانايي فقه در فراهم آوردن ش
ــت، اما فرآيند تكامل تاريخي فقه شيعه و  ــه اس ــخت مورد مناقش ــبهه انگيزي و س ش
ــيعه  ــتماتيك) فقه ش پويايي اجتهاد، كاربرد علمي و عملي و بالندگي نظام مند (سيس
ــرار مي دهد.  ــرض پژوهش هاي علمي ق ــكاري در مع را در حوزه اجتماعي به طرز آش
دامنه هاي فقه شيعه كه به تعبير حضرت امام همه اش از كتاب و سنت است،3 به ما اين 
امكان را مي دهد كه تعريف شده و تعيين شده به حوزه مسائل اجتماعي وارد شويم و با 
ــي، معرفت شناسي، سياست شناسي  مبناي انسان شناسي، جامعه شناسي، دين شناس
ــاغربگرايي و  ــكوالر، پس ــه دگرگوني هاي عصر پساس ــي بومي خود ب و فرهنگ شناس

1. دهكده جهاني. 
2. صحيفه امام، ج18، ص103-105. 

3. همان، ج20، ص413. 
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پسامدرنيته بينديشيم.
اين همان كاري بود كه امام از سال 1342 دنبال كرد. امام از سياست، جامعه شناسي، 
علوم اجتماعي، معرفت شناسي و بسياري از مسائل مربوط به علوم انساني، تعريف خاص 
ــمي غرب نبود. يكي از داليلي كه تمام  ــيطره گفتمان هاي رس خود را داشت. تحت س
ــاخصه هاي دگرگوني اجتماعي در تعاريف امام عوض شد به اين دليل بود كه امام بر  ش
مبناي تعريفي كه خود از انسان، علوم انساني و علوم اجتماعي داشت، مفاهيم را تعريف 
ــت به معناي واليت مطلقه اي كه از جانب  مي كرد. تبلور فقه اجتماعي و برآمدن حكوم
ــرعيه  ــده و اعم از احكام الهي بوده و بر جميع احكام ش خدا به نبي اكرم(ص) واگذار ش
الهي تقدم دارد،1 و همچنين تبديل شدن حكومت به فلسفه عملي تمامي فقه در تمامي 
ــپهر جنبه عملي فقه در برخورد با تمامي  زواياي زندگي بشريت و طلوع حكومت در س
ــي، نظامي و فرهنگي و از همه اساسي تر، قرار گرفتن فقه در  معضالت اجتماعي، سياس
مقام تئوري واقعي و كامل اداره انسان از گهواره تا گور،2 بي ترديد از خاستگاه چنين نگاه 
ــالم در پرتو فقه شيعه  ــكني بود كه حضرت امام به مباني انسان شناختي اس ساختارش
داشتند. چنين نظامي براي فقه شيعه بايسته هايي دارد كه اگر به اين بايسته ها در بستر 
دولت اسالمي توجه نكنيم، نه تنها فقه شيعه خداي ناكرده اعتبار خود را از دست خواهد 

داد بلكه الگوى تام جنبش هاى بيدارى در جهان اسالم نخواهد بود. 

بايسته هاي بازتوليد فرهنگي فقه شيعه در حوزه سياست 
ــواره متنوع تر و در عين حال پيچيده تر  اين حقيقت دارد كه تفكر فقهي هر عصر، هم
از آن است كه در بادي امر به نظر مي رسد. فقه جديد با وجود نهايت احترامي كه براي 
ــت، الاقل از حيث حجم، تنوع موضوعات، تكثر مسائل  ــته خود قائل اس اسالف برجس
ــه كالن يا فقه  ــه خصوص در فق ــد و نظريه هاي فقهي ب ــوع و تعقيد عقاي مبتالبه و تن
اجتماعي، از فقه دوران گذشته بس فراتر مي رود. به اين جهت، مشكل بتوان يك موضوع 
يا مسئله مهمي در آن يافت كه اغلب متفكران بزرگ زمان گذشته عمدتاً بدان پرداخته 

باشند. 
ــون: ميرزاي قمي، صاحب جواهر،  از اين جهت، برابر نهادن نام هاي بزرگي در فقه چ
شيخ انصاري، ميرزاي شيرازي، آخوند خراساني، ميرزاي نائيني، آيت اهللا حائري، آيت اهللا 

1. رك: همان، ص451. 
2. رك: همان، ج21، ص289. 
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بروجردي و غيره در مقابل نوآوري هاي فقه امروزي، به خصوص فقه اجتماعي كه بخش 
عظيمي از آن زاييده انديشه هاي امام خميني و ياران ايشان است، بيش از آنكه راهگشاي 
دقايق فقهي جهان امروز و دل مشغولي هاى فقيه امروز در حل مسائل اجتماعي، فردي، 
سياسي، اقتصادي و فرهنگي مسلمانان باشد، يكباره ذهن را متوجه تفاوت هاي بي سابقه 
فقه معاصر نه تنها در مسائل مبتالبه مسلمانان در دوران جديد مي كند، بلكه تفاوت هاي 
ــبك فقهي و حوزه هاي علميه در عصر جديد با گذشته را نشان مى دهد. اين  خوي و س
مسئله بيش از آنكه نشان دهنده اختالف و ناتوانى فقه باشد، نشان دهنده راز ماندگاري 

فقيه شيعه و پويايي اجتهاد در ادوار تاريخي است. 
با وجودي كه اين مسئله از امتيازات اعجاب برانگيز معرفت شناسي و روش شناسي فقه 
ــخص نيست چرا عده اي تالش مي كنند از  شيعه در برخورد با عنصر زمان است اما مش
اين عنصر بالنده و حيات بخش و سازنده فضاي زندگي مسلمانان در همه ادوار تاريخي، 
ــوزه اجتماعي و ايجاد  ــتاوردهاي فقهي دوران به خصوص در ح در جهت تخريب دس

دگرگوني هاي سياسي استفاده سوء كنند! 
ــله هاي فقهي كامل، ظرف چندين دهه نضج  تاريخ نشان مي دهد كه مكتب ها و سلس
گرفته و اثرات خود را بر جامعه مي گذارند، اما در قرن گذشته، خطوط شكل گيري فقه 
جديد و افتراق بين اسلوب، مكتب ها و مسائل فقهي به مراتب سرعت اعجاب برانگيزي 
ــت از فقه و  ــت؛ به طوري كه در اين دو قرن يك طبقه بندي مفيد و سرراس ــته اس داش
ــان مي دهد مسائلي كه  ــكل مي باشد. همه اينها نش فقيهان در يك فرآيند تاريخي مش
ــخصي و فردي با مسائل گذشته  فقه و فقيه امروز با آن درگير است حتي در مسائل ش

تفاوت دارد. 
با ظهور ميرزاي شيرازي و مكتب سامرا و پس از آن آخوند خراساني و مكتب نجف و از 
همه اساسي تر برآمدن امام خميني و مكتب قم به عنوان سه جريان بزرگ دگرگوني هاي 
فقه اجتماعي و تحوالت سياسي در دوران معاصر، تصور فقهي رايج از زمان شيخ مفيد 
تا شيخ انصاري (رضوان اهللا تعالي عليهم اجمعين) دست خوش تغييرات عميقي شد. با 
اين نتيجه كه حتي حدود و دايره اظهارنظرها و معاني اصطالحات اساسي فقهي و ورود 
فقه و فقيه به مسائل امور عرفيه عامه چنان تغييري كرد كه در پاره اي جهات شناخته 
نشد و همين شناخته نشدن مسائل و موضوعات موجب تشكيك دستگاه جاري و عادي 
فقه و فقاهت نسبت به حدود و اختيارات فقه و فقيه براي ورود به بعضي از مسائل حياتي 
ــد و اثرات نه چندان دلچسب خود را در  جامعه مسلمانان به خصوص در اجتماعيات ش
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ــامرا به رهبري آيت اهللا شهيد شيخ  ــروطيت بين دو جريان فقهي مكتب س نهضت مش
فضل اهللا نوري و مكتب نجف به رهبري مرحوم آخوند مال محمدكاظم خراساني گذاشت. 
ــر پاره اي از  ــارض بود؛ به تعبي ــال بالمع ــائلي كه فحواي آن به مدت چند صد س مس
ــالم، «دخالت اضطراري ميرزاي شيرازي در امر  سكوالرها و معارضين و معاندين با اس
ــتقالل مملكت و نگاهداري از تجاوزات بيگانگان بسي  ــت گرچه براي حفظ اس سياس
سودمند بود وليكن بذري در مزرعه روحانيت پاشيده شد كه معلوم نيست چه حاصلي 
بروياند و چه نتيجه در آينده براي سياست و روحانيت اين مملكت داشته باشد و كدام 
ــت قوي بتواند اين خلط و مزج را بر هم زده و هر يك از سياسيون و روحانيون را به  دس

اداي وظيفه خود وادارد.»1
ــته تا ميرزاي شيرازى ساري است  قسمت عمده ابهامي كه در تمام فقه دوران گذش
مستقيماً با اين امر ارتباط دارد. فقه و فقيهي كه به تعبير امام(ره) در قديم محصور شده 
بود، در چهارديواري كه كسي نمي توانست از آن بيرون بيايد و تبليغات سوء به صورتي 
بود كه اگر طلبه اي مي خواست حرفش را بزند و در فكر تشكيالت باشد مورد طعن قرار 
مي گرفت و هميشه صحبت «نظم در بي نظمي» است، مورد تأييد بود و اشكال اساسي 
به فقه و فقها اين بود كه به غير از مسائل عبادي فقه هيچ كاري نمي كردند و حوزه ها در 
زمينه هاي ديگر حركتي نداشتند و اصوالً كسي به اين فكر نبود كه چه چيزهايي باشد 
و چه چيزهايي نباشد و حركتي در حوزه ها نبود؛2 به ناگهان چه اتفاقي افتاد كه رهبري 
ــه هاي  تمامي جنبش هاي اجتماعي دوران معاصر را آن هم در حاكميت مطلقه انديش
غربي، مدرنيته، مدرنيسم و مدرنيزاسيون به عهده مي گيرد و از خود ميراث گران قدرى 

به جا مي گذارد؟! 
بي ترديد فرآيندي كه از ميرزاي شيرازي و مكتب سامرا شروع شد و به امام خميني و 
مكتب قم رسيد، نه تنها بر عمق و اصالت فقه گذشته شيعه و شيوه هاي استنباط فقها و 
پويايي اجتهاد افزود بلكه فقه شيعه را به خصوص در فقه اجتماعي صريح تر، خواندني تر 
و اساسي تر ساخت و فقه را هر چه بيشتر در معرض پاسخگويي به مسائل مبتالبه جامعه 

قرار داد و به رشد و بالندگي آن كمك كرد. 
ــائل در فقه جديد، بارزترين دليل  تفاوت حجم متون فقهي گذشته و حال و تنوع مس
اين مدعاست و خواننده مي تواند با رجوع به اولين منبع منظم سرآغاز اين دوران، يعني 

1. يحيي دولت آبادي، حيات يحيي، تهران، فردوسي/ عطار، 1361، ج1، ص137. 
2. رك: صحيفه امام، ج18، ص71-72. 
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ــيد محمدكاظم يزدي كه خود از  ــريف عروه الوثقي اثر آيت اهللا العظمي آقا س كتاب ش
پرورش يافتگان مكتب سامرا و رهبر يكي از معروف ترين جنبش هاي اجتماعي دوران 

عليه استعمار انگليس در عراق است، اين تفاوت آشكار را حس كند. 
اگرچه معرفي و نقد آثار فقهاي مورد نظر در اين فاصله زماني با محدود بودن ظرفيت 
ــئله توجه كرد كه اگر بناست اين مقاله يك  ــت اما بايد به اين مس اين مقاله مشكل اس
مجموعه بي معنا از اسامي، تمايالت و نقل قول ها نباشد، نبايد حاوي شرح احوال تمام 
فقيهان برجسته عصر گردد. در اين نوشتار تمركز اصلي بر سه جريان و مكتب فقهي و 

سياسي سامرا، نجف و قم1 مبتني بر شش مالحظه بنيادي است: 
1. اصالت و پايبندي به روش شناسى و معرفت شناسى فقه سنتي 

2. نفوذ تاريخي 
3. توانايي در حل معضالت و مشكالت دوران 

4. تمايل اساسي به فقه اجتماعي 
5. درگيري عيني و عملي با مسائل زمانه و اتخاذ موضع انتقادي نسبت به نظم موجود 
6. دارا بودن نظريه سياسي و اجتماعي بر اساس باورهاي فقهي براي ايجاد نظم جديد

ــايد بر اساس آن  با اين مالحظات بنيادي به ناگزير نام چند تن از فقهاي بزرگ كه ش
مالحظات شايستگي ذكر نام آنها در اين مقاله بود حذف مي شود؛ از جمله شيخ مرتضي 
ــيخ عبدالكريم حائري يزدي،  انصاري، ميرزا حبيب اهللا رشتي، آيت اهللا العظمي حاج ش
ــد، مي بايست نام بزرگان  آيت اهللا بروجردي و ديگر بزرگان. چنانكه اگر اين كار نمي ش
ــد كه جنبه تأثيرات آنها در فقه اجتماعي يا فقه سياسي به مراتب  ديگري حذف مي ش
ــت خوانندگان را متوجه اين بحث نمود كه قرن گذشته از حيث  بيشتر بود. اما مي بايس
فقهي و اجتماعي چنان غني است كه مندرجات اين مقاله فقط شمه اي از آن مي باشد. 
ــت كه احتماالً به مباحث  ــته شده اس عصر فقه اجتماعي براي خواننده متفكري نوش
ــت، اما در  ــه عالقه مند نيس ــران ابواب فق ــارحان و مفس ــض و عالمانه فقهي و ش غام
ــرعي خود او مربوط باشد يا  جست وجوي چيزي است كه شايد به مشكالت عقلي و ش
كشمكش يا مجادالت عقيدتي و فقهي را كه عصر ما از سلف خويش به ميراث برده است 
را روشن سازد و نشان دهد چرا فقه امام خميني از نظر مباحث و موضوعات با فقه شيخ 

1. نويسنده قبًال پيرامون اين سه مكتب به صورت اجمالي در آثار ديگري مطالبي نوشته است. براي آشنايي با 
اين مباحث رك: مظفر نامدار، رهيافتى بر مباني مكتب ها و جنبش هاي سياسي شيعه در صدساله اخير، تهران، 
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 1372؛ و همچنين موسي نجفي (به اهتمام)، تأمالت سياسي در تاريخ 

تفكر اسالمي، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 77-1374، 5ج. 
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ــاطين حكمت و فقه متفاوت است و چرا  انصاري، ميرزاي قمي، عالمه حلي و ديگر اس
ــتاوردهاي فقهي جديد و نظريات فقيهان حال را با منطق گذشته و نظريات  نبايد دس
فقهاي پيشين به محك آزمون گذاشت و چرا نبايد فقه جديد را در مقابل و در تعارض با 
فقه گذشته قرار داد و از اين ميان به ابطال و انكارهاي غير شرعي و غير عقالني رسيد. به 
عبارت ديگر هدف از اين مقاله نوشتن براي كساني است كه فكر نمي كنند تفاوت هاي 
استنباط هاي فقهي يا به تعبير امام عظيم الشأن، اختالفات فقهي زينت خطرناكي است، 
بلكه وسيله اي براي هدايت زندگي و درك معضالت زمان و آشنايي با حقوق و تكاليف 
ــت به مباني انسان شناسي، معرفت شناسي،  زندگي در اين زمان و از همه مهم تر بازگش
جامعه شناسي و سياست شناسي بومي است. اگرچه ممكن است اين سؤال مطرح شود كه 
چرا از ميان همه موضوعات فقهي، موضوعي انتخاب نشد كه جنبه عقيدتي آن آشكارتر 
بوده و با ذهن دينداران مأنوس تر باشد؛ مثًال چرا به جاي فقه اجتماعي و مسائلي مثل امور 
ــام آن كه با نماز، روزه، حج، جهاد، تكاليف  عامه، حق و تكليف و غيره از فقه به مفهوم ع

فرد مكلف و امثال اينها سر و كار دارد، صحبت نشد؟
پاسخ به اين سؤال كامًال مربوط است به اصل تصوري كه از فقه قرون گذشته به عنوان 
ــجل فقه فردي و شباهت تاريخي  فقه فردگرا داريم. هيچ كس در فحواي عقيدتي و مس
اعمال فردي مكلفين كه در اغلب رساله هاي عمليه آمده است شك نمي كند؛ آنهايي هم 
كه به فقه و فقها به بهانه تقبيح تقليد و تعزيز آزادي انديشه و آزادگي فكر مي تازند نقطه 
عزيمت تهاجم خود را هيچ گاه متوجه فقه فردي نمي كنند زيرا دوست دارند كه دستگاه 
فقه و اجتهاد شيعه براي هميشه تاريخ متمركز در همين فقه باشد تا ورودي به جامعه 
سياسي و اجتماعي نداشته باشد. اگر اسالف همين جريانات، مرثيه سرايي مي كنند كه 
«بعد از واقعه دخانيه و اعتبارات فوق العاده اي كه از اين راه در مركز رياست روحاني هويدا 
ــت مركز هم از آن استفاده اعتباري كردند عموم روحانيون  شد و روحانيون پيرو سياس
به استثناي وجودهاي مقدس و منزه روحاني مي كوشند تا در سياست مملكت دخالت 
ــت و روحانيت  نموده و از اين راه بر اعتبارات خود بيفزايند در صورتي كه امتزاج سياس
ــت را هم متزلزل مي سازد»؛1 و به  ــاس سياس نه تنها دامان روحانيت را لكه دار بلكه اس
ــه تعبير امام در  ــتند كه همان وجودهاي مقدس و منزه روحاني را كه ب دنبال آن هس
ــم در بي نظمي بودند دوباره به همان  چهارچوب حصارهاي تنگ حوزه مروج وجود نظ
حصار برگردانند، به اعتبار اهتمام حوزه به فقه فردي نيست و اگر مي بينيم كه اخالف، 

1. يحيى دولت آبادى، همان، ص136. 



19
90

تان
مس

 ز
30 

اره
شم

م 
ل نه

 سا
سوم

ره 
دو

مى
سال

ى ا
دار

ر بي
عص

 در
يعه

ي ش
ماع

اجت
قه 

د ف
تولي

 باز
اي

ته ه
ايس

 و ب
مي

سال
ب ا

قال
ان

همان سلف نظام فقهي شيعه را متهم به تكليف انديشي و گريزان از حق انديشي مي كنند 
ــيعيان را ايمان تقليدي القا مي كنند و امام خميني را فقيهي مي دانند كه به  و ايمان ش
نيابت از امام غايب و با برخورداري از امتيازات و اختيارات او سقف سياست را بر ستون 
شريعت زد و دست قدرت از آستين مهدويت درآورد1 به اعتبار فقه فردي نيست، بلكه 
به اعتبار برآمدن حكومت از دل فقه و ابطال كارآمدي سكوالريسم، غربگرايي و مدرنيته 
ــت. برآمدن چنين حكومتي از دل فقه يعني آجر شدن  ــلمانان اس در انديشه هاي مس
نان كساني كه تا قبل از انقالب اسالمي و حتى تا امروز، سقف معيشت خود را بر ستون 
رازداني روشنفكري مي زدند و با همين دنياي خيالي، دو قرن فرصت تحول و دگرگوني را 
از ملت ايران گرفتند. «نظام اليگارشيك» شبه روشنفكران غربگرا از چنين فقه و فقيهي 
ــي در كانون قدرت مالزم  ــنفكرانى وقت كينه در دل دارد. اگر مي بينيم كه چنين روش
حكومت بودند، امام را آفتاب ديروز و كيمياي امروز2 مي دانستند ولي امروز او را فقيهي 
مي دانند كه به خود جرئت داده تا اختيارات و امتيازات پيامبر و ائمه را براي فقيهان هم 
ثابت و هم جاري بداند و دست نيابت از آستين امامت به درآورد و نظريه واليت مطلقه 
ــي درآميزد و تكيه بر جاي امامان بزند و حكومتي اتوكراتيك و  فقيه را با قدرت سياس
غير دموكراتيك بنا كند و از جايگاهي قدسي و الهي به تشريع و تقنين بپردازد و مردم را 
ملزم به اطاعت از خود و گماشتگان خود بداند،3 آيا اين كينه ورزي ها ناشي از حاكميت 
ــت كه حكومت در نظر مجتهد واقعي فلسفه عملي  فقه فردي است؟ يا به اعتبار آن اس
ــريت است و حكومت نشان دهنده جنبه عملي  تمامي فقه در تمامي زواياي زندگي بش
ــي، نظامي و فرهنگي و فقه، تئوري  فقه در برخورد با تمامي معضالت اجتماعي، سياس
واقعي و كامل اداره انسان از گهواره تا گور است؟4 حقيقتي كه جامعه، انديشه، سياست 
و دولت امروزه با آن سر و كار دارد اين است كه هم فقه فردي [نه فقه شخصي] و هم فقه 
اجتماعي در جهان نماينده كشمكش عقيدتي وسيعي هستند كه در زمان ما دغدغه هاي 
خاطر مردم، حوزه هاي علميه و جريانات شبه روشنفكري سكوالر و غربي را كه فقط خود 

را نماينده و رهبر واقعي دنياي جديد مي دانند، شده است. 
آنچه شايد به وضوح درك نمي شود يا اجازه نمي دهند كه درك شود اين است كه فقه 

1. تعبيرات و اصطالحاتي است كه عبدالكريم سروش در پاسخ به يكي از نامه هاي حجت االسالم بهمن پور از آنها 
عليه فقه و فقاهت شيعه و روحانيت استفاده كرده است. 

2. عبدالكريم سروش، قصه ارباب معرفت، تهران، صراط، 1373، ص366. 
3. تعبيراتي است كه عبدالكريم سروش در پاسخ به نامه حجت االسالم بهمن پور به كار برده است. 

4. رك: صحيفه امام، ج21، ص289. 
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ــته ماهيتاً و به طرز وسيعي اجتماعي بوده اما به داليل  به ظاهر فردي ما در قرون گذش
عدم ظهور اجتماعي نتوانسته است خود را نشان دهد. 

ــايد فكر  ــيرازي ناقوس دگرگوني در فقه فردي را به صدا درآورد، ش وقتي ميرزاي ش
نمي كرد كه اين مسئله مبدأ بازخيزي فقه اجتماعي از يك طرف و بازخيزي عظيم فقه 
فردي در پرتو تفسيرهاي اجتماعي فقه در كمتر از دو دهه خواهد شد. بنابراين فرق ميان 
ــته با فقه اجتماعي و فقهاي دوران معاصر يك فرق عقيدتي و  فقه فردي و فقهاي گذش
ــت بلكه تفاوتي در معناي فرضيه هاي فقهي و مشكل گشايي هاي فقه است  نظري نيس
ــت كه حوزه هاي علميه ما بايد بدان عنايت داشته و فضاي  و اين همان بايسته هايي اس
ــتگاه اجتهاد يا فرهنگ فقه و اجتهاد را متناسب با آن بازسازي نمايند و  فرهنگي و دس

پشتوانه عظيم تئوريك دولت اسالمي شوند. 

فقه به مثابه آگاهي از تكاليف فردي و فقه به مثابه آشنايي با حقوق فردي و 
اجتماعي

ــه اجتماعي يك تفاوت عقيدتي  ــد تفاوت ميان فقه فردي و فق همان طور كه گفته ش
ــت بلكه تفاوت در مورد فضاي فرضيه هاي فقهي و مشكل گشايي هاي فقه  و نظري نيس
ــائل و موضوعاتي كه در معرض كنكاش هاي فقهي  است. در اينجا ما با دو شكل از مس
قرار مي گيرد، روبه رو هستيم. فرق است بين شكلي از فقه براي تحصيل آگاهي درباره 
ــوق و تكاليف فردي و  ــنايي با حق ــكل ديگري از آن كه به آش تكاليف و اعمال فرد و ش
اجتماعي و تحصيل معرفت نظري راهبردي و كسب منويات اساسي مالزم با مسلمان 
بودن، اجتماعي بودن، مسئول بودن، عاقل بودن، شهروند حكومت اسالمي بودن و محق 

و مكلف بودن در جامعه اسالمي در زير سايه حكومت اسالمي معطوف مي باشد. 
تالش هاي فقهي و اجتهادي تا قبل از مرحوم ميرزاي شيرازي به تجسسات اعمال فرد 
به عنوان مكلف پيوسته بود و تا حدود زيادي از حيث ساخت فردي اهميت داشت و از 
همين جهت نيز بالنده گرديد. چنين فقهي معطوف به حقوق و تكاليف فرد نه در جامعه 
اسالمي بلكه حتى در نظام اسالمي نيز نبود. اما براي ميرزاي شيرازي، آخوند خراساني، 
ميرزاي نائيني، شيخ فضل اهللا نوري و از همه مهمتر و وسيع تر، براي امام خميني اهتمام 

به موضوعات و مسائل و شيوه فقه در برخورد با آنها اساساً فضاي ديگري مطرح بود. 
فقه ديگر به تنهايي ناظر بر تكاليف فرد در مقابل با افراد جامعه نيست بلكه در كنار اين 
تكاليف، حقوقي بود كه فرد در ساختار متمركز يك نظام سياسي و بايسته هاي اين نظام 
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با آن درگير مي شد و نياز به آشنايي با حقوق و تكاليف ديني خود داشت. اين مسئله وقتي 
به نظام جمهوري اسالمي كه يك نظام برخاسته از قوانين شريعت است رسيد به مراتب 
پيچيده تر شد؛ زيرا فرد مسلمان اكنون ديگر با حكومت غاصبي روبه رو نيست كه فقيه 
تكليف او را با چند فتواي موضوعي و موضعى روشن كند. به تعبير حضرت امام، فقيه و 
فقه اكنون با حكومتي كه به معناي واليت مطلقه اي كه از جانب خدا به نبي اكرم(ص) 
واگذار شده و اهم از احكام الهي است و بر جميع احكام شرعيه الهيه تقدم دارد،1 روبه رو 

است. 
حقوق و تكاليف يك فرد در چنين نظامي هيچ سنخيتي با حقوق و تكاليف يك فرد در 
ــايد به همين اعتبار بسيار حياتي و حساس بود كه امام  نظام هاي غير اسالمي ندارد. ش

عقيده داشت كه فقه اسالم نه تنها بايد تحكيم گردد بلكه بايد بسط داده شود: 
... كوشش كنيد آقايان در تهذيب نفس، در تحكيم مبادي اسالم، در 
ــالم، اين فقه غني. در عالم مثل فقه  تحكيم فقه اسالم، در بسط فقه اس
شما چيزي نيست؛ اين فقه غني را بسطش بدهيد. ليكن در عين حالي 
ــت را رها نكنيد. تفكر كنيد در امور، وارد  كه فقيه هستيد، جناح سياس
ــويد در امور، دخالت كنيد در امور، من فقيهم و ديگر كاري ندارم به  بش

چيزي، نمي شود اين...2
آنچه گفته شد فقط شرح واقعه نيست بلكه تقريرات و تقيداتي است كه بر بايسته هاي 
فقهي دوران ما حاكم شده و حقوق و تكاليف ما را در رابطه با حكومت، مسئوليت پذيري 
اجتماعي، مشاركت سياسي و بسياري از مفاهيم دگرگون كرده است. اين همان فقهي 
است كه امروزه مورد تهاجم قرار مي گيرد و از ناحيه اصحاب سكوالر، بي دين و ضد دين 
ــت كه امروزه دولت اسالمى براى  مورد ترديد و انكار واقع مي شود. اين همان فقهى اس
ــالمى به آن نياز دارد. اين همان فقهى است كه مرحوم صدرالمتألهين  اداره جامعه اس

درباره آن مى نويسد: 
ــول اكرم(ص) نيابت داشته بايد بتواند ضبط  آن كس كه از طرف رس
ــتى كه وظيفه اش نگهدارى فضاى زندگى براى مسلمانان است  سياس
بنمايد. قرآن در اين باره مشتمل بر آيات بسيارى است كه بر تو پنهان و 
پوشيده نيست... اين علم را فقها عهده دارند و آن علمى است كه همگى 

1. رك: همان، ج20، ص451. 
2. همان، ج6، ص289.
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ــت كه به واسطه آن به  بدان نيازمندند، چون در رابطه با صالح دنيا اس
صالح آخرت مى رسند. به همين جهت صاحب اين علم بيشتر مشهور 
ــان و روايت كنندگان و متكلمين  و مورد احترام همگان و بر ديگر واعظ
مقدم است... هر مجتهدى اگر درست اجتهاد كند و تشخيص بجا دهد 

دو اجر و بهره مى برد و اگر خطا كند، يك بهره نصيب او خواهد شد.1
اين همان فقهى است كه مجاور و همسايه علم آخرت است؛ چه آن را نظر در اعمال و 
ــأ آنها صفات دل است. اهميت و ارزش فقه در  كارهاى اعضا است و مصدر اعمال و منش
توليت، وصايا، جمع مال هاى يتيمان، عهده دار شدن قضا و حكومت و پيشى جستن بر 

ياران و همسران و دستيابى بر دشمنان است.2
ــريعت قرار مى دهد و غايت سياست را  اين همان فقهى است كه سياست را در ظل ش
اطاعت از شريعت مى داند و معتقد است اگر سياست از شريعت اطاعت كند ظاهر عالم 

مطيع و منقاد باطن عالم مى گردد و محسوسات در زير سايه معقوالت قرار مى گيرد.3
ــالت از جهت ماهيتشان هيچ گاه  ــود نبوت و رس ــت كه باعث مى ش اين همان فقه اس
بريده و منقطع نگردد چون به قول صدرالمتألهين «حكم مجتهدين به آنچه كه نتيجه 

اجتهادشان است، باقى مى ماند.»4
اين همان فقهى است كه در حفظ و بسط آن، فقهايى چون شيخ فضل اهللا نورى شهيد 
ــتند كه «به مذهب جعفرى(ع) در صورتى كه تصدى  مى شوند؛ زيرا اعتقاد راسخ داش
ــد واجب االطاعه  ــه طايفه ديگر [پيامبر، امام و ولى فقيه] باش حكومت غير از خدا و س
ــلطان اولى االمر و  ــنت] س ــه [چهار مذهب اهل س ــه مذاهب اربع نخواهد بود. بلى؛ ب
ــرعاً اعراض از قانون الهى بكند و خود را از  واجب االطاعه است... مگر دولت مى تواند ش
تحت آن قانون خارج كند و خود قانونى جعل كند و در مملكت مجرى دارد و بدين وسيله 

قانون الهى متروك شود؟»5 
اين همان فقهى است كه براى نابودى آن بايد فقهاى گران قدرى چون شيخ فضل اهللا 
نورى، آيت اهللا مدرس، شهيد مطهرى، شهيد بهشتى و ديگران شهيد شوند؛ چون معتقد 
بودند «قوانين جاريه در مملكت نسبت به نواميس الهيه، از جان و مال و عرض مردم بايد 

1. مالصدرا، مفاتيح الغيب، ترجمه محمد خواجوى، تهران، مولى، 1363، ص212. 
2. همان، ص66. 

3. رك: مالصدرا، شواهدالربوبيه فى مناهج السلوكيه، ترجمه جواد مصلح، تهران، سروش، 1362، ص496. 
4. مالصدرا، مفاتيح الغيب، همان، ص190-191. 

5. شيخ فضل اهللا نورى، رساله تذكره الغافل و ارشادالجاهل، تهران، چاپ سنگى، 1326ق، ص62-154. 
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مطابق فتواى مجتهدين عادل هر عصرى كه مرجع تقليد مردم اند، باشد. از اين رو بايد 
ــه در تحت نظريات مجتهدين عادل  تمام قوانين ملفوف و مطوى گردد و نواميس الهي
ــكاالت مذهبى براى متدينين است  ــد تا تصرفات غاصبانه كه موجب هزارگونه اش باش
مرفوع گردد و منصب دولت و اجزاي آن از عدليه و نظميه و ساير حكام فقط اجراي احكام 

صادره از مجتهدين عادل باشد.»1
ــالمي، آگاهي  ــام خميني و طرح حكومت اس ــيرازي تا برآمدن ام از زمان ميرزاي ش
روزافزوني از تكاليف اساسي اجتماعي وارد معاني عادي كلمه هاي فقهي شده است كه 
ــت. براي اين آگاهي روزافزون از  به طور كلي و عمومي در فقه گذشته مطرح نبوده اس
تكاليف و حقوق، هيچ تعبير ديگري جز «فقه اجتماعي» نمي توان برگزيد. اين مسئله 
ــط امام خميني(ره) وارد دوره اي از فلسفه و  با تأسيس حكومت جمهوري اسالمي توس
فرهنگ فقهي شده است كه به هيچ عنوان نمي توان آن را با مالك، مسائل و شيوه هاي 

باروري فقهي گذشته و آراي فقهاي گران قدر سلف به تنهايي شكوفا كرد. 
اكنون ديگر فقه و فقيه در حصارهاى محصورشده حوزه هاى علميه محبوس نيست. فقه 
شيعه در جوار ما، با آرمان ها و آرزوها و نيازهاى ما و ساكن همان كوچه و پس كوچه هايى 
است كه اعتقادات ما شكل مى گيرد. فقه اجتماعى عصر امام خمينى با همه آرمان ها و 
اعمال شخصى، فردى و اجتماعى ما پيوند تنگاتنگى پيدا كرده است. فقيه چنين فقهى 
ــترگ فقه در دوران معاصر باشد. جهان سكوالر، غربگرا، بى دين،  بايد متوجه جايگاه س
ضد دين، جاهل و گريزان از عقالنيت، عدالت، آزادى و معنويت با تمام قوا به ميدان مقابله 

با چنين فقهى آمده است. 

جمع بندي و نتيجه گيري 
اكنون مي توانيم با تفصيل بيشتري برخي از درون مايه ها و رويكردهاي تكوين انديشه 
ــي كنيم و جايگاه ارزشمند سه مكتب فقهي-  سياسي شيعه را در دوران معاصر بررس
سياسي سامرا، نجف و قم را در آن مشخص سازيم. چشم انداز فقه جديد در چهارچوب 
ــي، فرآيندهاي  ــت. فرآيندهاي سياس ــته هاي چند فرآيند عمده قابل درك اس و بايس
فرهنگي، فرآيندهاي اجتماعي و فرآيندهاي اقتصادي. گذر از سكوالريسم، غربگرايي 
و مدرنيته در انقالب اسالمي را مي توان در قالب كنش هاي متقابل ميان اين فرآيندها 

توضيح داد. 

1. هما رضوانى (به كوشش)، لوايح آقا شيخ فضل اهللا نورى، تهران، تاريخ ايران،1362، ص69. 
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ــكوالر، پساغربگرا و پسامدرنيته،  نبايد ترديد كرد كه اين گذار و ورود به دنياي پساس
بدون درك انديشه سياسي امام و بايسته هاي فقه اجتماعي در اين انديشه ممكن نيست. 
هيچ يك از فرآيندهاي مذكور به خودي خود نمي تواند توضيح روشني در مورد چگونگي 
تكوين فقه اجتماعي و شكل گيري انقالب اسالمي بدست دهد. بنابراين در فهم انقالب 
ــبت به يكديگر  ــالمي به راحتي نمي توان ادعا كرد كه كدام يك از اين فرآيندها نس اس
اولويت تبيين دارد. مشخصه پيروزي انقالب اسالمي و تبلور فقه اجتماعي شيعه زايش 
جهان فكري و معرفت شناسي جديدي بود كه به تدريج از خالل جنبش تحريم، جنبش 
مشروطه، قيام قم،1 جنبش ملي شدن صنعت نفت و جنبش 15خرداد در دو سده گذشته 
ــالمي و جنبش هاي سياسي و اجتماعي  سربرآورد. اين تغيير در سپهر انديشه هاي اس
ــالمي در جهان پساسكوالر،  دوران معاصر تغييري بنيادي بود. صورت بندي انقالب اس
پساغربگرا و پسامدرنيته نياز به بازتوليد فرهنگي جديدي دارد. نقطه عزيمت و شاخصه 

اساسي اين بازتوليد فرهنگي فقه اجتماعي است.
حوزه هاي علميه ما بايد در پرتو انديشه هاي امام اركان و بايسته هاي اين فقه را تدوين 
ــته اي و ناظر بر حقوق و تكاليف يك مسلمان  كنند. اين تدوين بايد يك تدوين فرارش
در حكومت و جامعه اسالمي باشد. بازتوليد فرهنگي فقه اجتماعي، بدون مطالعه همه 
فرآيندها و همه متون و ايجاد فضاي كارآمدي و كاربردي براي دولت اسالمي امكان پذير 
نيست. فقه اجتماعي نمي تواند در كليات خود را محصور كند. همان طوري كه فقه فردي 
در همه ادوار تاريخي كارآمدي خود را در حل مسائل حقوقي و تكاليف يك فرد مسلمان 
در جامعه اي كه در آن زندگي مي كند نشان داد، فقه اجتماعي نيز بايد چنين استعدادي 
را بروز دهد و فضاي زندگي مسلمانان را در يك جامعه اسالمي و نظام اسالمي نگهداري 
كند. نگهداري اين فضا همان طوري كه حكيم صدرالمتألهين گفته است به عهده فقه 

و فقيه است. 
ــتري را براي دولت اسالمي فراهم  ــيعه براي اينكه چنين بس حوزه هاي علميه فقه ش
ــائل جديد تدوين  ــت هاي فرهنگ فقهى مناسبي را در نسبت با مس سازند بايد سياس
ــيار ضروري و مؤثري براي حفظ هويت فقه شيعه و  نمايند. سياست فرهنگي شيوه بس
بازتوليد آن در شرايط جديد است. اگر دولت ها احساس نكنند كه مسائل پيچيده خود 
ــياري از مسائل اقتصادي،  در موضوعاتي چون، بانكداري، تأمين اجتماعي، بيمه و بس
سياسي، اجتماعي و فرهنگي مبتالبه را با رجوع به فتاوي فقهي مي توانند حل نمايند و 

1. مقصود قيام مرحوم حاج آقا نوراهللا اصفهاني عليه رضاخان است. 
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نظام جمهوري اسالمي را اداره كنند، بي ترديد به بيراهه خواهند رفت و ما از آرمان هاي 
ــالمي دور خواهيم شد. پاره اي از سياست هاي دولت هاي  امام خميني(ره) و انقالب اس

گذشته بايد براي ساختار دستگاه فقهي ما تحريك كننده باشد. 
جمهوري اسالمي براي اينكه به چنين بازتوليدي برسد نياز به مباني انسان شناسي، 
ــي، فرهنگ شناسي  ــي، سياست شناس ــي، معرفت شناس ــي، دين شناس جامعه شناس
ــاي علميه و  ــن مباني بايد در حوزه ه ــش اعظمي از اي ــي بومي دارد. بخ و روش شناس
ــگاه هاي ما قادر به توليد اين مباني  ــود. زماني حوزه ها و دانش دانشگاه هاي ما توليد ش
ــمند، هدفمند و نظام مند يعني تعريف شده و تعيين شده به حوزه  خواهند بود كه روش

مسائل اجتماعي وارد گردند.
ــالمى اگرچه از نظر زمانى كوتاه  دوران رهبرى ده ساله خمينى كبير در جمهورى اس
به نظر مى رسد اما در اين ده سال كيفيت قابل تأملى از جنبه رهنمودهاى استراتژيك 
انباشته شد. اين رهنمودها مى تواند براى هميشه تاريخ براى ملت ايران راهگشا، انرژى زا 
و معرفت افزا باشد. مقام معظم رهبرى بر شالوده هاى انديشه امام، انقالب اسالمى و نظام 
جمهورى اسالمى را ژرفايى خاص بخشيد و آن را از رسوبات تخيلى ديوان ساالرى دولتى 
و خواصى كه نشانى از بصيرت نداشتند و در همه جنبش هاى حق طلب و عدالت خواه مايه 

انحراف و گمراهى بوده و هستند، رهايى بخشيد. 
انقالب اسالمى مانند اغلب انقالب ها از تخيل گرايى و خودبزرگ بينى هاى كسانى كه 
خود را صاحبان انقالب مى دانند و معتقدند كه تمامى ميراث اين انقالب به آنها خواهد 
ــتر فهم مبانى فقهى تحت عنوان  ــه اى كه امام از بس ــيد، مصون نبود. اما آن انديش رس
ــوى اين انحراف بزرگ  ــالمى نهادينه كرد، جل واليت فقيه در اركان نظام جمهورى اس
ايستاد و اجازه نداد عوام فريبى هاى دموكرات مآبانه شبه روشنفكران يا افراطى گرى هاى 
ــى دوران معاصر، در پى  ــتاقانه در همه ادوار تاريخ مقدس مآبانه مذهبى نماها كه مش
ــى و فرهنگى بر مردم بودند، سرشت بنيادين  تحميل غير انسانى ترين نظام هاى سياس

استقالل، آزادى و جمهورى اسالمى را ناديده بگيرند. 
حوادث سه دهه گذشته و اتفاق بزرگى كه در انتخابات رياست جمهورى دهم در سال 
1388 به وقوع پيوست و به فتنه 88 مشهور شد، ظرفيت هاى بى نظير مردم ساالرى در 
جمهورى اسالمى را به رخ جهانيان كشيد؛ اگرچه مى رفت كه با فتنه منافقان جديد و 
ــم به  قديم اين اتفاق بى نظير و فرح بخش در كام ملت ايران و ملت هاى منطقه كه چش
اين انقالب دوخته اند، تلخ شود اما حماسه 9دى به طور زنده نشان داد كه فهم دشمنان 
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ــادى گرفتار توهمات  ــعه انقالب در ايران به ميزان زي ــد و توس ــالمى از رش انقالب اس
شبه روشنفكرانه است. 
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دكتر احمد رهدار1

چكيده
ــانس غربي با پيروزي انقالب كبير فرانسه  همچنان كه جريان اصالحات در عهد رنس
به آرامش رسيد، جريان بيداري اسالمي در جهان اسالم نيز كه از يك صد و پنجاه سال 
ــد، با پيروزي انقالب اسالمي به آرامش  ــيد جمال الدين اسدآبادي شروع ش قبل و با س
رسيد. انقالب اسالمي باعث به وجود آمدن پرسش هايي شالوده شكنانه هم در باورهاي 
مسلمانان و هم در باورهاي غير مسلمانان شد. پرسش هاي مذكور از سويي در صالحيت 
ــالم ترديد و تشكيك كرد كه  ــويي در وضعيت موجود جهان اس الگوهاي غربي و از س
ــبت به انقالب اسالمي اتخاذ  در نتيجه آن  برخالف غرب كه رويكردهايي خصمانه نس
ــدن غرب از شكست  ــم الگو و اميد نگريست. نااميد ش ــالم بدان به چش كرد، جهان اس
ــت كه تالش كند در عرض انقالب اسالمي، بديل هايي  انقالب اسالمي آن را بر اين داش
ايجاد و معرفي نمايد. اين نوشتار درصدد است تا به بررسي تطبيقي ظرفيت هاي ايران 
1. دانش آموخته حوزه علميه (قم)، دكتراي علوم سياسي (تهران) و رئيس مؤسسه مطالعات و تحقيقات اسالمي 

فتوح انديشه (قم)

بيدارى اسالمى و بررسي تطبيقي ظرفيت هاي 
ايران و مالزي براي الگوي تمدني جهان اسالم
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پساانقالبي و مالزي پساماهاتيري براي الگوي تمدني جهان اسالم شدن بپردازد. 
كليدواژه ها: ايران، مالزي، انقالب اسالمي، امام خميني، ماهاتير محمد، تمدن اسالمي

درآمد 
انقالب اسالمي ايران در شرايطي محقق شد كه دو قطب سياسي- فرهنگي استعمار 
يعني امريكا و شوروي سابق بر اكثريت قريب به اتفاق افراد، جريان ها، دولت ها و حتي 
ــترانده بودند و آنها را نسبت به اين مسئله  سازمان  هاي فرامليتي سايه چترشان را گس
ــرده بودند. پيروزي  ــدار ندارند، قانع ك ــا در يكي از اين دو م كه گريزي از حركت، تنه
ــطوره اي و نقطه آغاز و اميدي براي همه  انقالب اسالمي اما پاياني بود بر اين افسانه اس
افراد، جريان ها و دولت هايي كه دغدغه فراروي از دو شكل بسته، تحميلي و غيرانساني 

استعمار را داشتند. 
تحقق انقالب اسالمي ايران بهترين دليل براي امكان فراروي از وضعيت موجودي بود 
ــالم و نيز معدودي از دولت هاي اسالمي، خواهان  كه حداقل، عموم ملت هاي جهان اس
گذار از آن بودند. از اين رو بسيار طبيعي بود كه انقالب اسالمي به سرعت مورد مطالعه 
قرار گيرد؛ هم از جانب كساني كه اميد به تكرار آن داشتند و هم از جانب كساني كه بيم 
تكرار آن را داشتند. اين مطالعات به  ويژه آنگاه كه با استراتژي صدور انقالب اسالمي گره 
مي خوردند- طرحي كه به منظور فراروي از جغرافياي ايران، فعاالنه از جانب رهبران و 
تئوري پردازان انقالب اسالمي دنبال مي شد- تشديد مي شدند. ديري نپاييد كه مقاالت، 
كتاب ها، فيلم ها، كنگره ها و ديدارهايي درباره انقالب اسالمي ايران به وجود آمد كه هر 
ــويي با آن شكل نگرفته بودند، اما نشان از آن  چند همه آنها به لحاظ محتوايي در هم س

داشتند كه انقالب اسالمي پرسشي جدي فراروي دنياي معاصر ايجاد كرده است. 
توانمندي انقالب اسالمي در تثبيت هر چه بيشتر خود- به رغم وجود تحريم ها، جنگ 
تحميلي، تبليغات منفي و...- كه معلول رهبري داهيانه حضرت امام و همراهي صبورانه 
ــين جهان اسالم از جمله مسئله  ــد تا بسياري از مشكالت پيش ملت ايران بود، باعث ش
اختالفات شيعه و سني كه چندان به استعمار هم مربوط نمي شد و بلكه سابقه اش به قبل 
از پيدايش استعمار نوين برمي گشت، تا حدودي رنگ بازند؛ به ويژه اينكه حمايت قاطعانه 
ــتراتژي وحدت و تقريب مذاهب اسالمي- كه  انقالب اسالمي از فلسطين، تأكيد بر اس
ــيخ محمود شلتوت رئيس وقت دانشگاه االزهر طرح  قبًال توسط آيت اهللا بروجردي و ش
شده بود- ارتباط گيري علمي نسبتاً موفق نخبگان دانشگاهي و حوزوي ايران با نخبگان 
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ــني و برخي داليل خردتر  علمي جهان اسالم س
ــته و  ــراروي از نگاه هاي تنگ، بس ديگر نيز به ف
متعصبانه مذهبي (مثل تعصبات شيعي- سني)، 
ــي)، قومي  ــات عربي- عجم نژادي (مثل تعصب
(مثل تعصبات معطوف به پان قوميسم) و... كمك 
ــت كه همه اين  ــه نبايد انتظار داش مي  كرد. البت
ــكالت، در همه جغرافياي جهان اسالم حل  مش
ــد. اين طبيعي بود كه برخي از افراد،  ــده باش ش
جريان ها و دولت ها از سر جهل يا از سر تعامل با 

ــي به برخي مطامع محدود دنيوي همچنان بر  دشمنان جهان اسالم به انگيزه  دسترس
وضعيت پيشين خود پافشاري كنند. 

ــتر  ــده، هر چه زمان بيش ــا جديد به وجود آم ــل بوده ي ــكالت از قب به  رغم همه مش
مي گذشت، وضعيت ايران تثبيت يافته تر مي شد و به همين ميزان، هم براي همفكران 
و هم كيشانش قابليت الگويي بيشتر پيدا مي كرد و هم براي دشمنان اسالم خطرناك تر 
ــاس نياز به يك مواجهه حداكثري با ايران كرد و  مي شد. از اين رو جهان استكبار احس
ــطح كوتاه مدت (از قبيل ايجاد ناامني در درون  ــه س براي اين منظور اقداماتي را در س
ــي زندگي مردم، ايجاد كودتا به اميد  ايران از طريق ترور يا گران كردن كاالهاي اساس
ــابق، جذب و منحرف كردن برخي از انقالبيون و...)، ميان مدت (از  بازگرداندن رژيم س
ــي، تحميل جنگ و...) و درازمدت (از قبيل انزواي  قبيل تحريم هاي اقتصادي- سياس
ــي انقالب اسالمي، جلوگيري از تكرار  سياسي ايران در دنيا، تحريف تئوري هاي اساس
انقالب اسالمي و...) انجام داد كه ضمن اينكه در برخي از اين اقدامات موفقيت نسبي هم 
داشته است، اما در مجموع، موج انقالب اسالمي فراتر از همه اين اقدامات عمل كرده و 

هر روز فشار بيشتري را بر استكبار جهاني وارد مي  كند. 
ــالمي، تحريف  ــتكبار جهاني عليه انقالب اس يكي از مهم ترين اقدامات درازمدت اس
ــتاوردها و نتايج آن از طريق بازخواني و تفسير مجدد آنهاست. براي اين  مهم ترين دس
منظور، الزم بود طيف وسيعي از تئوري پردازان غربي و نيز وابستگان فكري آنها در شرق 
فعال مي شدند. نكته مهم اينجا ست كه براي تأثيرگذاري عميق تر و مداوم تر، اين طيف 
نبايد با تابلوي جاسوس، استعمار، وابسته غرب و... ظهور مي  يافتند بلكه تمام تالش ها 
صورت گرفت تا آنها در قامت دوست ظاهر شده، اما اقدامات خصمانه داشته باشند. برخي 

انقالب اسالمي ايران از بدو ظهورش 
تاكنون همواره مورد تحريم و فشار 
بين المللي بوده است. با اين همه 
در بسياري از موارد اختالف ميان 
آن و ابرقدرت ها، به دليل قدرت 
ويژه اي كه داشته توانسته از گزينه 
خود دفاع كند. قدرت ابرقدرت ها به 
امكانات اقتصادي،  نظامي، تبليغاتي 
و سياسي شان مي باشد و قدرت ايران 

به باور عميقش به آرمان هايش
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از مهم ترين اقدامات اين طيف عبارت اند از:
1. بازخواني مجـدد رابطه دين و سياسـت: در 
ــين جريان  ــالف تحقيقات پيش ــروژه، برخ اين پ
شرق شناسي- كه در آنها دين و سياست دو حوزه 
ــدند به  گونه اي  ــتقل از يكديگر تعريف مي ش مس
كه اگر بخواهند در يكديگر تداخل داشته باشند، 
ــه مي خورد-  ــت ضرب ــن و هم به سياس هم به دي
ــت ارايه  ــل دين و سياس ــيري جديد از تعام تفس
مي شد كه بر اساس آن، سياست تنها بخشي از دين 
شمرده مي شد و اين تفسير اساساً در مقابل درك 
ــبت بود كه مي فرمود:  حضرت امام(ره) از اين نس
«وهللا اسالم همه اش سياست است». در سال هاي 
اخير، غرب براي اين نوع درك خود از اسالم، واژه 
ــي» را جعل كرده و ادبيات آن را با  «اسالم سياس
ــاخته و منفي اي از جمله  مفاهيم كليدي خودس
«بنيادگرايي اسالمي»، «محافظه كاري اسالمي»، 
ــالمي» و... پررنگ كرده است؛ به  ــم اس «تروريس
گونه اي كه گذار از آن- يعني نقد اسالم سياسي تعريف شده توسط غرب- مستلزم نقد 
همه اين مفاهيم حاشيه اي اما كليدي مذكور مي باشد. از همين رو بسياري از مسلمانان 
مخالف غرب نيز به دليل اينكه گذار منطقي از اين حيله علمي غرب مستلزم تالشي وافر، 
ــد، ترجيح مي دهند در درون همان تعاريف غربي  مستمر و حتي خسته كننده مي باش

ارايه شده از اسالم به نقد و نقض آن بپردازند. 
ــيرهاي راديكال  2. بازخواني مجدد تئوري واليت فقيه: در اين پروژه، برخالف تفس
پيشين غرب كه تئوري واليت فقيه يك تئوري استبدادي، سنتي (ضد مدرن) و غيرپويا 
(متحجرانه) معرفي مي شد، مسبوق بر جامعه شناسي ويژه اي از وضعيت ايران معاصر، به 
يك باره تبديل به تئوري اي غيراستبدادي- و البته همچنان غير دموكراتيكال- مي شود 
ــوي مدرنيت است. به عبارت ديگر تئوري  كه رسالت آن گذار جامعه سنتي ايران به س
ــت  بلكه تئوري گذار از سنت به  ــير جديد، نه فقط سنتي نيس واليت فقيه در اين تفس
سوي مدرنيت است! و در اين ميان، جلوه هاي به ظاهر استبدادي آن نيز از طريق تبيين 

واقعيت اين است كه كشوري 
مي تواند به عنوان الگوي تمدن 
اسالمي معرفي شود كه هم داراي 
تاريخ و هم داراي فرهنگ اسالمي 
باشد. در ميان كشورهاي اسالمي 
معرفي شده براي اين مقصود، 
كشور تركيه به رغم داشتن تاريخ 
اسالمي، فاقد فرهنگ اسالمي و 
كشور مالزي هر دو مؤلفه  فوق را 
در حد ضعيفي واجد است. در اين 
ميان كشورهاي زيادي نيز از جمله 
عراق، سودان، عربستان، مصر و... 
هستند كه به رغم داشتن هر دو 
مؤلفه مذكور در حد نسبتًا قابل 
قبول، به دليل اينكه واجد ديگر 
شرايط الزم براي الگوي تمدني 
شدن نيستند، نمي توانند براي اين 

مقصود در نظر گرفته شوند 
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ــنت به مدرن توجيه مي شود؛ همچنان كه جوامع  ملزومات يك گذار جهشي از عالم س
غربي نيز در مرحله گذار به عالم مدرن، ناگزير از جاده استبداد گذشته  اند! مهم تر اينكه 
ــين غرب «فقيه سنتي ديكتاتور»  ــيك و پيش امام خميني(ره) نيز كه در قرائت كالس
ــد، به «فقيه دوران گذار» تغيير نام مي يابد و تئوري واليت فقيه وي ديگر  تفسير مي ش
ــت كه در آن «مصلحت» بر «شرع»  نه يك تئوري شرعي بلكه يك «تئوري عرفي» اس
مقدم شده و از همين روي «شوراي تشخيص مصلحت نظام» كه شورايي عرفي است، در 

جايگاه باالتري نسبت به «شوراي نگهبان» كه شورايي شرعي است قرار دارد.1
3. بازخواني مجدد مسئله صدور انقالب اسالمي: در اين پروژه، برخالف تفسيرهاي 
پيشين غرب از موقعيت ايران پساانقالبي در ميان جوامع اسالمي كه آن را در هر حال، 
مؤثر و البته خطرناك و الهام بخش مي ديد- و از همين رو الزم بود كه موانع و دغدغه هايي 
ــود آيد كه پروژه  ــي و... براي آن به وج ــاي بين المللي، جنگ تحميل از قبيل تحريم ه
صدورش به تعويق افتد- در تفسير جديد از مكان يابي آن، مسبوق به يك جامعه شناسي 
ــكيك مي شود. در اين  ــاً در «امكان» صدور، ترديد و تش ويژه از جوامع اسالمي، اساس
برداشت جديد، موانع مذهبي مثل اختالفات ريشه اي تسنن و تشيع، موانع نژادي مثل 
اختالفات تاريخي عرب و عجم، موانع قومي مثل مسائل جديد پان قومي و... به گونه اي 
ــوند كه به  خودي خود مانع صدور انقالب اسالمي  ــده و مهم تلقي مي ش اصالت داده ش
مي شوند؛ به  ويژه اينكه بسياري از كشورهاي اسالمي برخالف ايران كه نسبتاً يك كشور 
يك دست مسلمان مي باشد، يا داراي اقليت هاي ذي نفوذ و نزديك به اكثريت مسلمان 
بوده2 يا اساساً خود مسلمانان در آنها در اقليت هستند. از اين رو، الگوي ايران اسالمي در 
صورت صدور به اين كشورها مستلزم چنان تغييراتي است كه در صورت تحقق، با نمونه 

ــاهد بازاري ضمن عرفي خواندن تئوري واليت  1. به عنوان مثال سعيد حجاريان در كتاب از شاهد قدسي تا ش
ــرايط پروس در حال گذار به  ــير حضرت امام به فقيه دوران گذار، شرايط ايران پساانقالب را همان ش فقيه و تفس
ــمارك ارزيابي مي كند. همچنان كه وي با تأكيد  آلمان شدن و نيز شخصيت حضرت امام را مشابه شخصيت بيس
ــت ذكر كرده، از وصف «مطلقه» براي  بر اينكه ژان بدن نيز قيد «اطالق» را يكي از چهار ويژگي ضروري حاكمي

«واليت فقيه» در شرايط گذار از سنت به مدرن دفاع كرده است! 
2. به عنوان مثال در كشور لبنان هر چند تعداد مسيحيان يك سوم تعداد مسلمانان مي باشد، با اين همه به دليل 
قانون اساسي ويژه آن كه رياست دولت را همواره به مسيحيان سپرده،  مسيحيان از قدرت و نفوذ فوق العاده اي حتي 
بيشتر از مسلمانان برخوردار هستند و تنها در سال هاي اخير به دليل رشد محبوبيت و البته قدرت مردمي- سياسي 

حزب اهللا لبنان است كه قدرت مسيحيان در آن كنترل شده و تنزل يافته است. 
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اصل خود تفاوت هاي فاحشي خواهد داشت.1 
4. بازخواني جايگاه اسالم در جوامع اسـالمي: در اين پروژه، برخالف اظهار نگراني 
ــالم و خودآگاهي مذهبي- تاريخي  بحقي كه در دهه هاي گذشته از رشد روزافزون اس
ــئله اي كه به نوبه خود باعث به وجود آمدن نوعي اسالم هراسي  مسلمانان مي شد- مس
گسترده در غرب شد- مسبوق به جهان شناسي ويژه ناشي از تفسير غيرواقعي جهاني 
ــجم و وحدت بخش و نهايتاً در حال حل  شدن، مسلمانان امروزي فاقد يك هويت منس
ــوند. در اين تفسير جديد، «اسالم»- كه هر چند  شدن درون نظام جهاني تفسير مي ش
به لحاظ نظري حاوي آموزه هايي با عقالنيت باال نيز مي باشد- به دليل اينكه نتوانسته 
فاصله «آموزه» تا «عمل» را براي پيروانش پر كند، ناگزير از حيات اجتماعي مسلمانان، 
به نفع «غرب» كنار مي رود؛ چراكه غرب اگرچه ممكن است از آن درجه غناي آموزه اي 
كه اسالم دارد، برخوردار نباشد، اما به دليل اينكه به ضرورت هاي عملي (پراگماتيك) 
ــدني تر داده، از اقبال بيشتري برخوردار مي باشد. به عنوان  زندگي انساني پاسخ هاي ش
مثال در تفسير جديد از مكان يابي اسالم در بين مسلمين و نيز مكان يابي مسلمانان در 
جهان امروز، از مفهوم «بحران» يا «خأل» هويتي ناشي از نا همخواني احكام اسالمي با 
مقتضيات عصر استفاده مي شود كه بر اساس آن، يا مسلمانان بايد از هويت اسالمي شان 
به نفع زندگي شان دست كشند يا بايد از زندگي مدرني كه به هر حال درون آن قرار دارند 
به نفع اسالم دست كشند.2 تجربه تاريخي مسلمانان نشان داده كه با گزينه اول راحت تر 
كنار آمده اند تا گزينه دوم؛ آنها در بهترين شرايط با توجيه هاي تقليلي مكرر احكام اسالم 

تالش كرده اند تا راهي ميانه دو گزينه فوق انتخاب كنند.3
5. بازخواني مفاهيـم اجتماعي هويت بخش در اسـالم: در اين پروژه، برخالف انكار 

ــالمي ايران هر چند از شيوه  ــنده كتاب مجموعه  مقاله اي بازتاب جهاني انقالب اس ــپوزيتو نويس 1. جان ال اس
اصطالحاً «يكي به نعل و يكي به ميخ زدن» استفاده كرده و گاهي نيز به تأثيرگذاري انقالب ايران بر برخي جنبش ها 
و جوامع اذعان مي كند، اما در مجموع بر شكست صدور انقالب ايران تأكيد دارد و پروژه صدور را پروژه اي تمام شده 

تلقي مي كند. 
ــروزي-  به  ويژه  ــلمانان ام ــده تالش مي كند تا مس ــنده كتاب امت مجازي ش 2. به عنوان مثال اليويه روا نويس
ــلماناني كه در اروپا و امريكا زندگي مي كنند- را در ذيل مفهوم «هويت حيرت زده» يا «هويت به تقليل رفته»  مس
ــريع و در عين حال  ــايبري و ايجاد نوعي روابط گسترده، پيچيده، س ــترش عالم س تحليل كند. از نظر روا، با گس
ــياري از معتقدات خود به نفع زندگي شان دست كشند. ضمن اينكه با كم رنگ  ضروري، مسلمانان ناگزيرند از بس
ــلمانان- از جمله مرزهاي جغرافيايي- ديگر عالم اسالمي نيز  ــين هويت بخش براي مس شدن همه مرزهاي پيش

چندان مفهوم روشني نخواهد بود. 
3. به عنوان مثال اصرار اسالم بر خوردن غذاي حالل، زندگي براي مسلمانان در دنياي غرب را با سختي روبه رو 
كرده است؛  به ويژه مسلمانان تازه وارد و مسافر در غرب كه قصد اقامت طوالني مدت در آن را ندارند؛ آنها مجبورند 
به وعده مك دونالد مبني بر ارايه غذاي «حالل» اكتفا كنند،  حتي اگر مك دونالد به واقع به آنها غذاي حالل ندهد! 
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ــبت به برخي مفاهيم  ــلبي شديد غرب نس و برخوردهاي س
ــه مفهوم «جهاد»،  ــالم از جمل اجتماعي هويت بخش در اس
«واليت» و... اين دست مفاهيم به گونه اي بازتفسير مي شوند 
ــترين هماهنگي با  ــالمي خوانده شدن، از بيش كه ضمن اس
اهداف كلي غرب برخوردار باشند. به عنوان مثال در تفسير 
ــود تا آن به يكي از دو  جديد از مفهوم «جهاد» تالش مي ش
قسمش يعني نوع اكبر، دروني و فردي اش  تقليل داده شود. 
انحصار مفهوم جهاد اسالمي به «جهاد اكبر» يا همان «جهاد 

با نفس»، ضمن فردي و دروني كردن آن، جريان مقاومت اسالمي را كه مصداق «جهاد 
ــتعماري- استكباري مي باشد، به  اصغر» و به مثابه مهم ترين مانع تحقق برنامه هاي اس
ــت» غرب تالش كرده تا  ــير جديد از مفهوم «والي محاق مي برد.1 همچنان كه در تفس
اين مفهوم را از ساحت «فقه» به ساحت «عرفان» انتقال دهد. تفاوت مهم فقه و عرفان 
اسالمي در اين است كه فقه، رسالت مديريت جوارح و عرفان رسالت سامان جوانح را بر 
ــال را تصحيح مي كند و عرفان، ميل ها و  عهده دارند. به عبارت ديگر فقه، رفتارها و اعم
انگيزه ها را. واليت فقهي، جهاد، حماسه، جنبش و انقالب اسالمي خلق مي كند و واليت 
عرفاني صرف، خانقاه و محفل ذكر و رقص سماع2 و البته روشن است كه واليت عرفاني 
ــت. غرب براي نيل به اهداف خود، جريان  براي غرب به مراتب بهتر از واليت فقهي اس
جهاد و مقاومت اسالمي را از طريق جريان هاي خودساخته، غيرانساني و ناكارآيي مثل 
ــان مايه ايجاد نفرت و دشمني با اسالم مي شود، به  «القاعده» و «طالبان» كه وجودش
ــازي  ــاند3 و جريان واليت فقهي را از طريق هم عرض س ورطه تحريف و انحراف مي كش
واليت عرفاني- با تفسيري كامًال اباحي گرايانه و متساهالنه از عرفان-  و حمايت گسترده 

ــگاه ويرجينياي امريكا در جلسه اي كه خدمت ايشان بودم،  نقل  1. پروفسور شاسادينا استاد شيعه مذهب دانش
ــروژه تحقيقاتي درباره «جهاد  ــنهاد يك پ ــگاه هاروارد امريكا به من پيش مي كردند كه مدتي قبل، از جانب دانش
اسالمي» با لحاظ همه امكانات و امتيازات مالي- معنوي شد. وقتي جلسات مذاكره با آنها برگزار شد، دانستم كه 

آنها توقع دارند كه در اين پروژه،  جهاد اسالمي به جهاد اكبر و دروني منحصر شود! 
2. در انديشه شيعي، عرفان، مرحله اي باالتر و پس از فقه است. عرفان شيعي دربردارنده همه آموزه هاي فقهي آن 
نيز مي باشد. به عبارت ديگر عرفان شيعي برآمده از فقه شيعي است تا جايي كه مي  توان گفت عرفان همان فقه به 
كمال رسيده و بارور شده است. اين در حالي است كه اگرنه در «انديشه» تسنن، حداقل در «تاريخ» تسنن، عمده 

عارفان اگر ضد فقه نبوده اند، حداقل برآمده از آن نبوده اند. 
3. تبليغات گسترده غرب براي نشان دادن جريان هاي «القاعده»، «طالبان» و... به عنوان نمونه هاي كامل جهاد 
ــود كه افكار عمومي دنيا به جريان هاي جهادي اصيل اسالمي مثل «حزب اهللا لبنان»  اسالمي، مانع از اين مي ش

(نمونه شيعي) و «حماس فلسطين» (نمونه سني) معطوف شود. 

كه  است  اين  واقعيت 
رقابت فرضي ايران و 
مالزي بر سر الگوي تمدني 
جهان اسالم اگر روزي 
به واقعيت بپيوندد، تراث 
غني اسالمي در ايران به 
راحتي قادر است تا عرصه 
خالي از تراث اسالمي 

مالزي را درنوردد
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از اقطاب سياسي و وابسته تصوف، تضعيف مي كند.1
ــروژه، برخالف اذعان  6. بازخواني جايگاه الگويي ايران در جهان اسـالم: در اين پ
پيشين غرب مبني بر قابليت  الگوبخشي ايران براي ساير كشورهاي اسالمي- كه البته 
ــود تا در شرايط  ــت- تالش مي ش واكنش هاي خصمانه اي را از جانب غرب در پي داش
ــورهاي اسالمي شود؛  ــود كه ايران ديگر نمي تواند الگوبخش كش پسيني چنين القا ش
چراكه برخي از ديگر كشورهاي اسالمي در مقوالت پيشرفت و آباداني، رضايت مردمي، 
گسترش تعامالت بين المللي، التزام عملي به اسالم و... گوي سبقت را از ايران ربوده اند. 
غربي ها در سال هاي گذشته، كشور مالزي و در سال هاي اخير، كشور تركيه را به عنوان 
ــير از مكان يابي  ــالمي معرفي كرده اند. تحليل چرايي اين بازتفس نمونه الگوبخش اس
كشورهاي اسالمي توسط غرب بسيار ضروري به نظر مي رسد. به نظر مي رسد توجه به 

نكات ذيل در اين خصوص حائز اهميت باشد: 
ــالمي به اندازه ايران رويارويي خود با  ــورهاي اس الف. از نظر نگارنده، هيچ يك از كش
ــت. ايران، هم به لحاظ كمي و هم به لحاظ كيفي بيشترين  غرب را حداكثري نكرده اس
موضع گيري عليه غرب و اهداف آن را دارد. سطوح درگيري ايران با غرب از بيروني ترين 
و سطحي ترين مسائل خرد تا عميق ترين و پنهاني ترين مسائل كالن را شامل مي شود. به 
عبارت ديگر ضديت ايران با غرب از چنان درجه اي برخوردار است كه به درستي مي توان 
غرب را «غيريت» هويت ايراني معاصر دانست. اين در حالي است كه در ساير كشورهاي 
اسالمي، معموالً غرب به صورت موردي- در موارد خاص اختالف يك كشور اسالمي با 
غرب- نفي مي شود. از اين رو الگوبخشي ايران براي كشورهاي اسالمي مي تواند به معني 
حداكثري شدن رويارويي كشورهاي اسالمي با غرب باشد. در حالي كه مثًال الگوبخشي 
ــتند- هرگز  ــتي با غرب برخوردار هس ــه- كه از نوعي تعامل و بلكه دوس مالزي يا تركي
نمي تواند چنين پيامدي داشته باشد و اين بسيار طبيعي است كه غرب، از الگوي مالزي 

و تركيه خرسندتر از الگوي ايران باشد.
ب. مخالفت سياسي و اوليه انقالب اسالمي با غرب در ادامه به مخالفت هاي فرهنگي 
ــت. به عبارت ديگر سطح درگيري  ــيده اس و نهايتاً  مخالفت هاي فكري و زيربنايي رس

1. به  رغم اينكه جريان تصوف اسالمي در بسياري از كشورهاي اسالمي همچنان ضد غرب و حتي ضد نحله هاي 
ــند، برخي از اقطاب تصوف به صورت آشكاري برخالف آيين  افراطي و انحرافي اسالمي از جمله وهابيت مي باش
تصوف وارد زدوبندهاي سياسي و متأسفانه وابستگي مالي به غرب و امريكا شده اند. اقامت برخي از آنها در غرب و 
حمايت هاي آشكار رسانه هاي غربي از آنها به  ويژه در مواضعي كه عليه جريان هاي اصيل اسالمي اتخاذ مي كنند، 

به خوبي گواه ادعاي مذكور است. 
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انقالب اسالمي با غرب از سطح قضاوت درباره 
ــه مراتب  ــتعماري غرب ب ــت هاي اس سياس
ــي و  ــفه سياس فراتر رفته و به حوزه هاي فلس
فلسفه تاريخ رسيده است. درگيري در سطح 
تمدني، با قطع نظر از مصاديق رفتاري صورت 
ــروزه حتي اگر  ــن معني كه ام مي گيرد؛ بدي
ــالمي ايران  غرب هيچ كاري هم با انقالب اس
ــد و بلكه به عنوان حق السكوت،  ــته باش نداش
ــاز هم بنيادها  ــدان بپردازد، ب امتيازاتي هم ب
ــالمي و غربي به نفي  و بنيان هاي دو تفكر اس
يكديگر خواهند رسيد. درگيري تمدني وقتي 
ــلبي چندان كارآمد  آغاز شد، رويكردهاي س

نخواهند بود و تنها رويكردهاي اثباتي مي توانند جا را براي تمدن رقيب تنگ كنند. در 
ــالمي، تنها ايران وارد نوعي درگيري تمدني با غرب شده است و از  ميان كشورهاي اس

اين رو به مراتب براي غرب خطرناك تر از كشورهايي مانند مالزي و تركيه مي باشد. 
ــورهاي اسالمي، پيشرفت صنعتي  ج. واقعيت اين است كه تمايز اساسي ايران با كش
ــالمي از ايران آبادتر و بنا به داليلي از  ــت؛ چه، برخي از كشورهاي اس و آباداني آن نيس
ــتند. آنچه ايران را از ساير كشورهاي اسالمي  پشتوانه اقتصادي باالتري برخوردار هس
متمايز مي كند، اراده استقالل آن به معني واقعي كلمه است كه مستلزم به هيچ انگاشتن 
ــورهاي اسالمي به اين  ــي ايران نيز براي ساير كش و دور زدن غرب مي باشد. الگوبخش
ــي با همه اقدامات  ــد كه به آنها مي فهماند كه مي  توان بدون اتكا به غرب- حت مي باش
خصمانه آن- با تكيه بر آموزه هاي اسالمي و خدمت صادقانه به مردم، راهي مستقل از 
غرب پيمود. ايران اسالمي به دنبال شكستن الگوي زيستي انحصاري غرب است و اين 
چيزي است كه غرب نمي خواهد آن را برتابد. غرب به دنبال سروري است و كشورهاي 
اسالمي مادام كه در انديشه تقليد از آن به سر مي برند، حتي اگر به اندازه كافي هم رشد 
كنند، هيچ خطري براي غرب نخواهند داشت؛ چراكه در بدترين شرايط، آنها با روش ها 
و ابزار غرب چنان رشد مي كنند كه از خود آنها هم جلوتر مي زنند و در اين صورت، آنها 
خود تبديل به غرب شده اند و غرب را توسعه داده اند نه اينكه متمايز و متفاوت از آن بوده 
باشند. آيا به راستي كشورهاي مالزي و تركيه چيزي بيش از روش ها، ابزار، ساختارها و 

يكي از مهم ترين اقدامات درازمدت 
استكبار جهاني عليه انقالب اسالمي، 
تحريف مهم ترين دستاوردها و نتايج 
آن از طريق بازخواني و تفسير مجدد 

آنهاست؛ از جمله :
1. بازخواني مجدد رابطه دين و 
سياست؛ 2. بازخواني مجدد تئوري 
واليت فقيه؛ 3. بازخواني مجدد 
مسئله صدور انقالب اسالمي؛ 4. 
بازخواني جايگاه اسالم در جوامع 
اسالمي؛ 5. بازخواني مفاهيم اجتماعي 
هويت بخش در اسالم؛ 6. بازخواني 
جايگاه الگويي ايران در جهان اسالم
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حتي غايات غربي توليد كرده اند؟!
ــا از جايگاه انقالب  ــود تا به منظور نقد بازخواني غربي ه ــتار، تالش مي ش در اين نوش
اسالمي در شرايط امروزي، به صورت موردي و تطبيقي به وضعيت و ظرفيت اسالم در 

مالزي و ايران پرداخته شود. 
ــالمي كه به دليل جمعيت زياد، طبيعت نامساعد،  برخالف بسياري از كشورهاي اس
فقر و عقب ماندگي و... خسته كننده به نظر مي رسند، مالزي براي مسافراني كه بدان جا 
سفر مي كنند، كشوري راحت به نظر مي رسد: هزينه پايين زندگي، طبيعت زيبا، اخالق 
نرم استوايي مردم، پيشرفت هاي ظاهري (مناسب بودن خيابان ها، ساختمان ها، منازل 
ــده اند تا اتباع ديگر كشورها به راحتي  و...) به ضميمه تبليغات بيروني و... همه باعث ش
بتوانند با آن خو بگيرند. خو گرفتن با فرهنگ يك كشور بيگانه به لحاظ هويتي اما پديده  
ــت؛ به ويژه اينكه كميت ايرانياني كه به داليل مختلف تحصيلي، تجاري،  مناسبي نيس
ــغلي، اقامتي و... در مالزي زندگي مي كنند، باال و در حدود يك صد هزار نفر است. از  ش
ــور ديگر براي متفكران ايراني بايد  اين رو چگونگي حفظ هويت ايراني در عمق يك كش
ــت تا تراث و ظرفيت ايراني به  ــته حاضر با اين دغدغه نگارش يافته اس مهم باشد. نوش
صورت تطبيقي با تراث و ظرفيت مالزيايي به ايرانياني كه در مالزي زندگي مي كنند هديه 
داده شود. از اين رو تالش شده تا ذهنيت ايرانيان مسافر در مالزي نسبت به بسياري از 
اموري كه ممكن است به صورت مكرر در آنجا مشاهده كنند از طريق ارجاع تطبيقي با 

متناظرهاي ايراني اش حساس شود. 

بازخواني مؤلفه هاي اسالمي در مالزي
بي شك همه مسلمانان جهان از اينكه يك كشور اسالمي راه رشد و پيشرفت را برگزيده 
و در اين راه توفيق كسب كرده باشد، خوشحال خواهند بود. همچنان كه اخبار اسفناك 
ــالمي نيز براي همه مسلمانان دردناك  فقر، بي نظمي، نابساماني و... در كشورهاي اس

است. 
از سال ها قبل از سفر به مالزي شنيده و خوانده بودم كه اسالم در مالزي در حال رشد و 
پيشرفت است و مالزي از چنان وضعيتي برخوردار شده كه به درستي مي تواند به عنوان 
ــت 2011 (مردادماه 1390) براي  الگو براي كشورهاي اسالمي مطرح شود. در آگوس
يك پژوهش دانشگاهي به مدت يك ماه به مالزي سفر كردم و بيش از ده جلسه علمي 
ــتم. نتايج حاصل از اين جلسات به  با اسالم شناسان و متفكران دانشگاهي آن ديار داش
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ضميمه مشاهدات عيني و مصاحبه هايي با 
ــي و حتي مردم عادي  شخصيت هاي سياس
ــالم در  ــوص وضعيت اس ــار، در خص آن دي

مالزي به شرح ذيل است: 
ــياري از نخبگان  ــان بس 1. حداقل در مي
ــش و ولع  ــي عط ــزي نوع ــگاهي مال دانش
ــكل  ــه ش ــالم پژوهي ب ــالم خواهي و اس اس
مشهودي وجود دارد. خوشبختانه اين عطش 
ــكل خودآگاهي  ــلبي اش به ش در جانب س
ــود دارد.1 به  ــذار از غرب وج معطوف به گ

ــرب، به مطالعات و  ــزي به انگيزه گذار از غ ــياري از نخبگان علمي مال عبارت ديگر بس
ــئله آنها را متفاوت از آن دسته از نخبگان  دغدغه هاي اسالمي روي آورده اند و اين مس
جهان اسالم كرده كه مي خواهند اسالم را از طريق هماهنگي با دنياي مدرن اثبات كنند. 
به عبارت سوم براي نخبگان علمي مالزي حداقل در مقام نظر، اسالم از اصالت بيشتري 
نسبت به غرب برخوردار است؛ به گونه اي كه در تعارض ميان داده هاي اسالمي و غرب، 
ــالم مصادره كنند و نه برعكس. اين جريان براي  ترجيح مي دهند كه غرب را به نفع اس

اينكه به بار بنشيند الزم است برخي اقدامات ذيل را ايجاد و مديريت كند: 
ــالم عموماً و مالزي خصوصاً از آن در رنج  ــاً جهان اس الف. يكي از نقص هايي كه اساس
ــيني تفاوت وجود دارد. گذار از غرب زماني به درستي  1. بايد توجه داشت كه ميان گذار از غرب و نفي غرب به صورت پيش
اتفاق مي افتد كه جوامع اسالمي معبري به درون غرب باز كرده و از طريق آن پس از آشنايي كامل با غرب از آن گذار كنند. اين 
در حالي است كه نفي غرب بدين معني است كه با تكيه بر برخي پيش داشت ها و باورها آن را به صورت پيشيني بايد دفع كرد. 
الگوي جمهوري اسالمي و مالزي در قبال غرب، گذار از آن و الگوي طالبان نفي آن مي باشد. البته بايد توجه داشت كه گذار از 
غرب نيز به دو صورت ممكن مي شود: نخست اينكه با اتخاذ يك نقطه عزيمت در درون پارادايم غرب به نقد آن پرداخته شود 
ــود بدان تمسك مي شود و دوم آنكه اساساً عامل محرك براي گذار،  و در فرآيند اين نقد اگر نقطه اتكايي خارج از غرب پيدا ش
وجود پيشيني يك نقطه اتكا بيرون از غرب باشد كه در فرآيند گذار ممكن است به ظرفيت هاي عوامل دروني غرب براي گذار از 
آن نيز توجه شود. به عنوان مثال به نظر مي رسد برخي از روشنفكران ديني مثل دكتر داوري اردكاني با رويكرد نخست فرآيند 
گذار از غرب را تجربه كرده اند؛ چه، آنها ابتدا با اتخاذ نقطه عزيمت «پست مدرنيسم» به نقد غرب پرداخته و در فرآيند اين نقد 
به نقطه اتكا انقالب اسالمي كه بيرون از غرب وجود دارد رسيده اند و با استفاده از ظرفيت هاي انقالب اسالمي براي گذار از غرب 
ــت كه امام خميني به صورت پيشيني با تكيه بر مباني حكومت اسالمي فرآيند  فرآيند گذار را كامل كرده اند. اين در حالي اس
گذار از غرب را آغاز كرده و البته در مسير گذار، از ظرفيت هاي پست مدرنيسم نيز كمك گرفته است. نكته مهم اينجاست كه در 
مالزي فرآيند گذار از غرب به صورت ناقصي از الگوي نخست مي باشد؛ بدين معني كه آنها با تكيه بر پست مدرنيسم به نقد غرب 
پرداخته اند، اما در فرآيند اين نقد هرگز به يك نقطه اتكايي بيرون از غرب نرسيده اند تا به مدد آن بتوانند پروژه گذار از غرب را 
كامل كنند و تا زماني كه به اين نقطه اتكاي بيروني نرسند، امكان گذار از غرب به صورت مفيد و كامل براي آنها ميسر نخواهد 
بود. از اين رو شايد نه فقط مالزي بلكه حتي هر كشور اسالمي ديگري كه درصدد گذار از غرب باشد، گو اينكه ناگزير است براي 

تكميل كردن اين پروژه از انقالب اسالمي ايران مدد بگيرد. 

تفاوت مهم فقه و عرفان اسالمي در اين 
است كه فقه، رسالت مديريت جوارح، 
و عرفان رسالت سامان جوانح را بر 
عهده دارند. به عبارت ديگر فقه، رفتارها 
و اعمال را تصحيح مي كند و عرفان، 
ميل ها و انگيزه ها را. واليت فقهي، جهاد، 
حماسه، جنبش و انقالب اسالمي خلق 
مي كند و واليت عرفاني صرف، خانقاه و 
محفل ذكر و رقص سماع؛ و البته روشن 
است كه واليت عرفاني براي غرب به 

مراتب بهتر از واليت فقهي است
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مي باشد، توقف بيش از حد در حوزه هاي نظري 
است. در اينكه تمدن اسالمي بر فرهنگ اسالمي 
ــالمي در زيرين ترين  مبتني است و فرهنگ اس
ــالمي است  ــي از آموزه هاي اس اليه هايش ناش
ــت اما در هر حال براي ايجاد تمدن  شكي نيس
ــوي  ــالمي ناگزير به حركت از آموزه ها به س اس
فرهنگ و از فرهنگ به سوي تمدن هستيم. به 
ــالمي ناگزير  عبارت ديگر براي ايجاد تمدن اس
هستيم از پژوهش هاي بنيادين به پژوهش هاي 
ــد در جريان  راهبردي پل بزنيم. به نظر مي رس
اسالم خواهي مالزي در بهترين شرايط، دغدغه  
ــت. فارغ  پژوهش  هاي بنيادين را مي توان جس
ــن صورت گرفته  ــه پژوهش هاي بنيادي از اينك
ــادام كه اين  ــتند، م تا چه اندازه  قابل دفاع هس
پژوهش ها راهبردي نشوند، پروژه تمدن سازي 
ــاً مي توان از پژوهش هاي راهبردي به عنوان گام  اسالمي ره به جايي نخواهد برد. اساس

دوم پژوهشي در پروژه مذكور ياد كرد. 
ــالمي به مراتب راحت تر از خارج  ب. توليد فكر و سپس تمدن اسالمي درون عالم اس
ــرايط  ــود. به عنوان مثال اگر نتايج فعاليت دو محققي كه در ش اين عالم ممكن مي ش
ــالمي و ديگري خارج از آن مشغول هستند بررسي شود  يكسان اما يكي درون عالم اس
ــالمي زندگي مي  كند بايد به نتايج عيني تر، دقيق تر و  منطقاً محققي كه درون عالم اس
اسالمي تري رسيده باشد؛  چراكه خود محيط و عالم مي تواند زمينه ساز برخي جرقه هاي 
ــياري از موارد هم مي توان به عنوان بستر حمايت كننده عمل كند.  علمي باشد و در بس
يكي از راه هاي ساختن يا نزديك شدن به عالم اسالمي، ايجاد، تكثير و تقويت نمادهاي 
آن مي باشد. نمادها معموالً ظاهري و ملموس هستند. به عنوان مثال گسترش پوشش 
ــتفاده از نمادهاي اسالمي در  ــطح شهرها، اس ــالمي، تكثير تابلوهاي اسالمي در س اس
تبليغات سياسي، اقتصادي و...، تكثير اسامي اسالمي براي افراد و... هر چند در زمره امور 
كامًال ظاهري هستند- و حتي مي توانند كه احياناً با فرهنگ هاي غير و ضد اسالمي هم 
جمع شوند- به رغم اين، براي تقويت فرهنگ اسالمي و سرعت بخشيدن تحقق تمدن 

در مقايسه ميان جامعه ايران و مالزي 
بايد گفت كه هر چه مظاهر، نمادها و 
بسترهاي اسالمي در ايران به وضوح به 
چشم مي آيد، به همان ميزان جاي خالي  
نمادهاي اسالمي در جامعه مالزي 
محسوس است. به عنوان مثال در حالي 
كه مردم ايران شعار اسالم گرايي شان 
را طي سال هاي جنگ تحميلي، طي 
تحريم هاي متوالي و متمادي و نهايتًا 
فتنه هاي گسترده و مكرر از طريق 
ثبات قدم شان در راه آرمان هاي اسالم 
نشان داده و در اين مسير متحمل 
هزينه هاي سنگيني نيز شده اند، ملت 
و جامعه مالزي تنها از امتياز «شعار» 
اسالم گرايي بي آنكه فرصتي براي 
محك عملي آن يافته باشد، بهره مي برد
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اسالمي مؤثر هستند؛ اگرچه اين دست اقدامات هرگز نمي توانند در زمره عوامل اساسي 
فرهنگ سازي و تمدن سازي اسالمي قرار  گيرند. 

ــالم پژوهي نيز مي تواند در تقويت  ج. بعد دادن به اين عطش و ولع اسالم خواهي و اس
ــالم خواهي نخبگان علمي نبايد تنها  و تسريع آن كمك كند؛ بدين معني كه عطش اس
ــد  بلكه مي تواند در حوزه هاي هنري، ورزشي، فرهنگ هاي  معطوف به حوزه علوم باش
عامه، روابط ديپلماتيك و خارجي و... نيز تعميم يابد. حتي شعر و طنز و... نيز مي توانند- 
و بايد- در اين پروژه استخدام شوند. بعد يافتن عطش و ولع اسالم خواهي و اسالم پژوهي 
ــاري آن به راحتي ممكن  ــود كه مخالفت با آن يا عدم پذيرش الزامات رفت باعث مي ش
نباشد. به عبارت ديگر پروژه علمي اسالم خواهي زماني مي  تواند در كمال آرامش به كار 

خود ادامه دهد كه از خارج از اين حوزه كم ترين فشار و انكاري را احساس كند. 
ــالم پژوهي حتي در  ــالم خواهي و اس ــد دادن به عطش و ولع اس د. قاعده ضرورت بع
خود حوزه علم نيز جاري و ساري است؛ بدين معني كه به عنوان مثال به هر ميزان كه 
دپارتمان هاي مطالعات اسالمي تكثير شوند مسائل و مشكالت عالم اسالمي به صورت 
ــر دپارتمان هاي  ــد اگ ــر و دقيق تري مورد مطالعه قرار مي گيرد. به نظر مي رس جزيي ت
مطالعات اسالمي حتي به صورت موازي نيز فعاليت كنند، از اينكه اساساً وجود نداشته 
باشند، به مراتب بهتر است؛ چراكه حداقل اين است  كه افراد بيشتري را به  طور مستقيم 
با مسائل اسالمي درگير مي كنند. ضمن اينكه نبايد از اين نكته غافل شد كه ظرفيت ها 
و قابليت هاي انساني حتي آنجا كه به نظر كامًال مشابه و برابر مي رسند، متفاوت هستند 
ــكوفا مي شوند. بسا  ــائل، ش ــدن و قرار گرفتن در متن مس و معموالً به هنگام درگير ش
انسان هاي معمولي كه پس از قرار گرفتن در متن يك مسئله براي حل نهايي آن به خوبي 

توانسته اند زمينه سازي و فرصت سازي كنند. 
ــالم خواهي حتي نخبگان علمي تا چه رسد به  ــد حس اس 2. متأسفانه به نظر مي رس
نخبگان غير علمي يا اساساً غير نخبگان (عموم مسلمانان) مالزي به صورت غير طبيعي 

فعال شده است. اينكه چرا چنين اتفاقي افتاده مي  تواند داليل متعددي داشته باشد: 
ــت ورزي و نه انديشه ورزي باشد، تا مدت  الف. اگر نقطه  عزيمت اسالم خواهي، سياس
ــد كاذب و غير واقعي خواهد بود؛ چراكه  قابل  مالحظه اي حس اسالم خواهي داراي رش
بسياري از مردم نه به دليل باور به اسالم بلكه به اين دليل كه اسالم خواهي مورد حمايت 
دستگاه سياسي وقت مي باشد، به اسالم روي خواهند آورد. به عبارت ديگر اگر سياست، 
انديشه اسالم خواهي را راهبري كند جرياني نحيف و ناقص از اسالم روي كار خواهد آورد 
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كه البته در برخي از موارد ممكن است از نبودنش بهتر باشد. 
ب. ظهور يك شخصيت كاريزما- مثل آقاي ماهاتير محمد در مالزي- در يك مرحله 
ــت يك قوم را تا اندازه قابل  توجهي جهش دهد؛ اين در حالي است  تاريخي ممكن اس
ــوند و عموم مردم تا اندازه نسبتاً  كه اگر در ادامه، بنيادها و مباني اين جهش تثبيت نش
ــد پاييد كه آن جهش رو به افول خواهد  مطلوبي بدان ها خودآگاه نگردند، ديري نخواه
ــد مبنا و خودآگاهي  ــته از جهش هاي اجتماعي كه فاق گذارد.1 به عبارت ديگر آن دس
ــش به مثابه منبع  ــند، ابتر و بي نتيجه خواهند ماند. بنيادها و بنيان هاي يك جنب باش
مولد آن عمل مي كنند كه اگر توليد و تثبيت نشوند يا حتي پس از توليد نسبت به آنها 

خودآگاهي به وجود نيايد،  مي خشكد و جريان ناشي از آن نيز نابود مي شود. 
ــا تا درجه اي  ــت كه تنه ــي يك قوم به گونه اي اس ــز تيپولوژي ژن ج. گاهي اوقات ني
ــياء تأمل كند. همچنان كه افراد انساني از ضريب هوشي و  معين مي تواند در عمق اش
ــاني نيز چنين هستند و نبايد انتظار  استعدادهاي نابرابري برخوردار هستند، اقوام انس
ــت راهي را كه قوم «الف» با ظرفيت هاي امكان هاي مشخص طي كرده، بالضروره  داش
ــد  قوم «ب» نيز بتواند با همان ظرفيت ها و امكان  ها همان راه را بپيمايد. به نظر مي رس
ــاً ديرتر تمايل پيدا مي  كند كه به  ــت كه اساس ــرقي به گونه اي اس ژن قومي آسياي ش

پرسش هاي عميق پاسخ دهد. 
د. در رفتارهاي بسياري از مردم،  حس بر عقل تقدم دارد و اين البته عيب نيست بلكه 
اگر حس نتواند به درستي به سوي عقل راهبري شود، عيب خواهد بود. به نظر مي رسد 
ــالم خواهان آنها هنوز به مرحله  ــياري از اس ــالم خواهي مالزيايي ها در نزد بس حس اس
ــالم خواهي مالزيايي ها، «شعار» بر  ــت. به عبارت ديگر در اس ــده اس عقل شان وارد نش
«شعور» غلبه دارد و البته الزم به ذكر نيست كه در ميان آنها نخبگاني نيز وجود دارند 
كه شعارشان در خانه شعورشان قرار گرفته و عالوه بر اين تالش مي كنند تا نوعي شعور 

جمعي نسبت به شعار اجتماعي شان ايجاد كنند. 
3. حتي شعار اسالم خواهي مالزيايي ها را بايد جدي گرفت؛ چراكه شعارهاي اجتماعي 
ــت است، با جابه جايي  ــالم خواهي در مالزي بيش از آنكه يك فرهنگ باشد يك سياس 1. از آنجا كه جريان اس
قدرت سياسي نشاط آن نيز فروكش مي كند و متأسفانه با كناره گيري ماهاتير محمد از منصب نخست وزيري اين 
اتفاق در مالزي به وقوع افتاده است؛ چه، از زمان خانه نشيني ماهاتير محمد، مالزي در ادبيات طرفداران ديروزش 
جايش را به تركيه داده است. از اين رو اسالم خواهي به عنوان يك پديده حادث در مالزي از اين پس بايد به دنبال 
علت مبقيه اي غير از علت محدثه اش باشد. واقعيت اين است كه شرايط كنوني مالزي با شرايط يك دهه قبل آن 
بسيار متفاوت است؛ چراكه قبل از دهه گذشته، همين  كه برخي مالزي را پيشتاز كشورهاي اسالمي به سوي تمدن 
اسالمي مي دانستند به خودي  خود قادر بود تا براي مالزي شور و انگيزه حركت ايجاد كند، اما اينك كه ديگران آن 

را پيشتاز نمي دانند، نشاط حركتي مالزي به سوي تمدن اسالمي نيز به كندي گراييده است.
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ــعارها، چكيده فرهنگ ها هستند و از اين رو تا زماني  معموالً پسيني توليد مي شوند. ش
كه فرهنگ اسالمي-  هر چند در سطح اجمالي اش- به وجود نيايد، شعار اسالمي توليد 
نمي شود. وقتي احساسي- ولو در حد شعار- در انسان ايجاد شود، براي تثبيت و تكميل 
ــالم خواهي در مالزي زماني آشكارتر  ــعار اس شدنش فرصت سازي مي كند. اهميت ش
مي شود كه بدانيم در بسياري از كشورهاي اسالمي حتي همين شعار اسالم خواهي نيز 
هنوز توليد و عمومي نشده است.1 به عبارت ديگر مالزي گام نخست در اسالم خواهي خود 
را برداشته و الزم است كه با شناخت همه ظرفيت  هاي موجود آن، گام هاي بعدي اش را 

طراحي كرد و برداشت. 
ــالمي براي اينكه در عمل بتوانند  توجه به اين نكته مهم است كه همه كشورهاي اس
ــت ابتدا به لحاظ نظري آن را دور بزنند. وابستگي بسياري از  غرب را دور بزنند، الزم اس
ــت كه امكان گذار عملي از آن به سهولت غيرممكن  مسلمانان به غرب به اندازه اي اس
است. در چنين شرايطي، بسيار مفيد خواهد بود اگر كشورها و ملت هاي اسالمي بتوانند 
معبرهاي نظري گذار از غرب را ايجاد كنند. به هر ميزان كه غرب در ذهن مسلمانان از 
اصالت بيفتد به همان ميزان آنها را براي گذار عملي از غرب مستعد مي كند. گذار نظري 
ــود و چنين  ــتي هاي معرفتي آن حاصل مي ش صرفاً از طريق مطالعه درباره نقد و كاس
ــت كه نظر به اينكه غرب  ــد. اين در حالي اس ــلمانان سخت باش اقدامي نبايد براي مس
امروزه از طريق تكنولوژي و ابزار محسوس خود تا پنهاني ترين اليه هاي زندگي فردي و 
اجتماعي مسلمانان رسوخ كرده، گذار عملي از آن در نهايت صعوبت است و بي شك گذار 

نظري از آن، استعداد مسلمانان در گذار عملي را تسهيل مي كند. 
ــد، به راحتي  ــبوق به گذار نظري از غرب هم نباش ــالم خواهي حتي اگر مس شعار اس
مي تواند زمينه رواني براي اين گذار را آماده كند. البته نبايد پنداشت كه عمومي كردن 
اين شعار در ميان مسلمانان كاري سهل و آسان است؛ چراكه تحقق يك شعار در جان 
و دل مردم از جنس خلق و ايجاد فرهنگ است كه معموالً به سادگي صورت نمي گيرد. 
ــبتاً زيادي صورت  ــرزمين ها از جمله مالزي با تأخير نس 4. ورود اسالم به برخي از س
ــم روز جهاني قدس- رمضان 1433 كه خود در جاكارتا حضور  1. به عنوان مثال تنها حدود 600 نفر در مراس
ــود كه بدانيم عموم مردم اندونزي- حسب گفت وگوي  ــركت كردند! تعجب انسان آنگاه تشديد مي ش داشتم- ش
شخصي اينجانب با بسياري از آنها- ضد امريكا و اسراييل بوده و كشور اندونزي با داشتن 230 ميليون جمعيت كه 
215 ميليون آنها مسلمان هستند، پرجمعيت ترين كشور مسلمان در جهان مي باشد! اين مسئله تنها با تفطن به 
اين قضيه قابل درك مي شود كه بدانيم فاصله وجود فردي افراد و وجود اجتماعي آنها كم نيست. به عبارت ديگر 
ــت هاي فردي افراد به راحتي بتوانند حيث اجتماعي پيدا كنند، حتي اگر افراد داراي  ــت كه خواس اين گونه نيس
خواست هاي مشترك زياد هم باشند. از اين رو اجتماعي شدن شعار اسالم خواهي در مالزي را از آن  روي كه نشان 

از تبديل خواست هاي فردي شان به حيث اجتماعي دارد، بايد ارج نهاد. 
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گرفته است. ورود متأخر اسالم باعث ظهور نوعي 
از اسالم كه ويژگي هاي نسبتاً متفاوتي دارد شده 
است. در خصوص ظهور و رشد اسالم در مالزي، 

توجه به نكات ذيل حائز اهميت است: 
الف. مشهور اين است كه اسالم در اواخر قرن 
ششم و عمدتاً از سه طريق ذيل وارد مالزي شده 
است: از طريق هندوهاي مسلمان، از طريق تجار 
ــواهد  ايراني و از طريق صوفي هاي يمني تبار. ش
ــن عوامل  ــه كدام  يك از اي ــراي اينك معتبري ب
ــت و  ــت نيس مؤثرتر يا مقدم تر بوده اند، در دس
البته ورود نسبتاً همزمان اين عوامل هم بعيد به 
نظر نمي آيد. نكته مهم در اين خصوص اين است كه ورود اسالم به مالزي همراه با نزاع 
ــير وارد مالزي نشده است. ورود  و ستيز نبوده است. به عبارت ديگر اسالم با زور شمش
ــالم در مالزي باعث شده كه حافظه تاريخي  ديرهنگام، آرام، طبيعي و غير تهاجمي اس
عنصر مااليي نسبت به اسالم حساسيت منفي نداشته باشد.1 ورود اسالم به مالزي از هر 
يك از سه طريق پيش گفته باشد، نشان از آن دارد كه حامالن نخستين اسالم به مالزي، 
ــالمي نبوده اند. اين مسئله باعث شده كه حتي امروزه و با  اساساً اهل علم و متفكران اس
ــالم به مالزي به زحمت بتوان از «تراث اسالمي» در آن  گذشت چندين قرن از ورود اس
ــامحه بتوان گفت اساساً مالزي فاقد تراث  صحبت به ميان آورد تا جايي كه شايد با مس

عملي اسالمي است!2 
1. افكار و اقوامي كه از طريق تهاجم وارد يك سرزمين مي شوند، حتي اگر باعث آباداني و خدمت در آن منطقه 
ــيت منفي مي يابد. به عنوان مثال مغول ها در ايران و  ــبت به آنها حساس بشوند، حافظه تاريخي قوم فتح شده نس
هندوستان با تهاجم وارد شده اند، با اينكه آنها كمي بعد از فتح اين مناطق، خود مسلمان شده اند و حتي خدمات 
ــتان كرده اند، باز هم حافظه تاريخي عنصر ايراني و هندي نسبت به مغول ها  شاياني هم در ايران و هم در هندوس
ــتان نيز به عنوان شاهدي ديگر اشاره كرد.  داراي حساسيت منفي است. مي توان به ورود انگليسي ها در هندوس
ورود خشن انگليسي ها در هندوستان باعث شده، به  رغم برخي آباداني ها و خدماتي كه به هندي ها داشته اند- كه 
ــبت به انگلستان حساسيت  ــتثمار آن هيچ به حساب نمي آيد- حافظه تاريخي عنصر هندي نس البته در برابر اس

منفي داشته باشد. 
2. اساساً همه كشورهايي كه اسالم در آنها به صورت متأخر وارد شده، از فقدان يا نقص تراث اسالمي رنج مي برند. 
شديدترين فقر در اين خصوص متعلق به كشورهايي است كه در قرون اخير- دوره معاصر- اسالم در آنها تبديل به 
مسئله شده است. مسلمانان اين كشورها به راحتي نمي توانند در جايگاه الگوي جهان اسالم قرار بگيرند (اگرچه 
اين امر محال نيست اما واقع شدن آن در غايت صعوبت است). حسب حكمت و مثلي ايراني، «توبه كرده را به مسجد 
راهش مي دهند، اما امام جماعتش نمي كنند». تازه مسلمانان را اگرچه مسلمان شان مي شمارند، اما به راحتي آنها 

را فرد ايده آل اسالمي نمي شمارند. اين قاعده در مورد جوامع تازه مسلمان نيز صدق مي كند. 

اسالمي  جهاد  مفهوم  انحصار 
به «جهاد اكبر» يا همان «جهاد با 
نفس»، ضمن فردي و دروني كردن 
آن، جريان مقاومت اسالمي را كه 
مصداق «جهاد اصغر» و به مثابه 
مهم ترين مانع تحقق برنامه هاي 
استعماري- استكباري مي باشد، 
به محاق مي برد. همچنان كه در 
تفسير جديد از مفهوم «واليت» 
غرب تالش كرده تا اين مفهوم را 
از ساحت «فقه» به ساحت «عرفان» 

انتقال دهد
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ــت براي اينكه بتواند تبديل به الگوي  ــالمي اس ــوري كه فاقد تراث اس ب. اساساً كش
ــود، راه دور و درازي را  ــالمي بش ــالمي براي حركت به سوي تمدن اس كشورهاي اس
ــورهايي مانند عراق، ايران، تركيه، مصر و حتي  بايد بپيمايد. واقعيت اين است كه كش
ــالمي هستند،1 به راحتي  ــتان، مغرب و... كه داراي تراث غني درباره انديشه اس عربس
نمي پذيرند كه مالزي به عنوان الگوي عملي و موفق جهان اسالم معرفي شود. به عنوان 
ــور اندونزي در جاكارتا داشتم، آنها  مثال در ديدارهايي كه با برخي از انديشمندان كش
ايده الگو بودن مالزي براي كشورهاي اسالمي را بيشتر شبيه يك لطيفه سياسي قلمداد 
مي  كردند. حتي اندونزي كه به لحاظ فرهنگي، اقتصادي و... در شرايط پايين تري نسبت 
به مالزي قرار دارد،  حقيقتاً در توليد تراث و علم اسالمي سنگين تر از مالزي مي باشد و 
همين  سنگيني باعث عدم پذيرش مالزي به عنوان الگو مي شود. اين در حالي است كه 
كشور اندونزي اشتراكات زباني، اقليمي، نژادي و قوميتي زيادي با مالزي دارد كه به نوبه 

خود مي تواند آن را مستعد پذيرش مالزي به عنوان يك الگو كند. 
ــوي تمدن از آن روي مي باشد كه  ج. تأكيد بر ضرورت وجود تراث براي حركت به س
تحقق تمدن و تكامل، موتاسيوني و جهشي صورت نمي گيرد. تفاوت وهم و اميد هم در 
همين نكته است كه اميد با مقدمات معقول ساخته مي شود برخالف وهم. تمدن، بسط 
فرهنگ است و اين دو پديده هايي موهوم نيستند و به همين  علت بايد داراي مقدمات 
ــبوق به نظامي حقوقي باشد؛ چراكه  معقولي باشند. به عنوان مثال هر تمدني بايد مس
تمدن پديده اي منظم و منسجم است و بدون نظام حقوقي- يعني مجموعه ضوابطي كه 
داراي ضمانت اجرايي هستند- امكان برقراري نظم نمي باشد. از سوي ديگر تمدن بايد 
مسبوق به تراث مناسب باشد؛ بدين معني كه نمي شود با تراث بودايي، تمدن اسالمي 
ساخت. تراث بودايي، تراثي بسيط است و توان خلق تمدن كه عين پيچيدگي مي باشد 
ــازي كند، الزم است بساطت  را ندارد. از همين  روي، براي اينكه مالزي بتواند تمدن س
ــر جز از طريق توليد  ــاي عقلي ارتقا دهد و اين ام فطري مردمش را تا حد پيچيدگي ه
تراث در بستر زمان ممكن نمي شود. البته بايد توجه داشت كه تراث مثل آثار باستاني 
ــتاني را به صورت معاصر ساخت،  است؛ بدين معني كه هم چنان كه نمي شود آثار باس
ــد حتي اگر  تراث را هم نمي  توان يك دفعه ايجاد كرد. نكته مهم تر اينكه به نظر مي رس

1. نگارنده در پژوهشي ديگر به صورت تفصيلي به ظرفيت هاي تمدني كشورهاي اسالمي خواهد پرداخت. اجماالً 
بايد گفت كه بسياري از كشورهاي اسالمي از جمله ايران، تركيه، مصر، عراق، مراكش و... از ظرفيت هاي تمدني 
ــرايط عادي چنين به نظر مي رسد كه مادام كه اين كشورها  به مراتب باالتر از مالزي برخوردار هستند و حسب ش

مدعي الگويي جهان اسالم باشند، بي شك جايي براي مالزي باقي نخواهد ماند. 
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ــر غفلت به رهبري و نقش  ــالمي هم از س كشورهاي اس
ــالم تن دهند، مالزي  ــي مالزي براي جهان اس الگوبخش
ــي را ندارد؛  ــك هم چون نقش ــودش ظرفيت ايفاي ي خ
چراكه مالزي اساساً فاقد تراث علمي اسالمي است1 و تا 
زماني كه يك منبع مولد نظري براي توليد علم اسالمي 
ــوي تمدن اسالمي يك توهم  ايجاد نشود، حركت به س

بيش نخواهد بود.
5.كشور مالزي به لحاظ قوميتي و جمعيتي از سه قوم 
ــكيل شده است كه عمده  «مااليي، چيني و هندي» تش
چيني ها و هندي ها غيرمسلمان و عمده مااليي هاي آن مسلمان هستند.2 واقعيت اين 
ــه قوم، هر كدام براي برتري شان در كشور مالزي  ــت كه اين س است كه از ديروقتي اس
ــيار طبيعي مي نمايد كه هر يك از اين اقوام براي نيل به  به رقابت برخاسته اند.3   اين بس
ــان حداكثر استفاده را بكنند. هيچ عنصري اندازه  مقصودشان از ما به االشتراك خودش

1. تراث علمي اسالمي را در سه چيز مي توان دنبال كرد: نخست در شخصيت هاي فكري جريان ساز مثل فارابي، 
ــه هاي علمي با كتابخانه هاي غني و معتبر مثل  ابن سينا، خواجه  نصير، مال صدرا، امام خميني و...؛ دوم در مدرس
ــوم در كتاب هاي مهم جريان ساز در تاريخ مثل تهافت  حوزه علميه نجف، دانشگاه االزهر، حوزه علميه قم و...؛ س
الفالسفه غزالي، مقدمه ابن خلدون، اسفار اربعه مالصدرا، جواهر الكالم شيخ محمدحسن نجفي، المراجعات امام 
ــه چيز در عقبه تاريخي مالزي يافت نمي شود! آيا به راستي مي توان  شرف الدين و... متأسفانه هيچ كدام از اين س

تمدني را بر ستوني از «هيچ» بنا كرد؟! 
2. وجود دو قوم چيني و هندي در مالزي كه عمدتاً غير مسلمان هستند نيز الگوي تمدني شدن مالزي براي جهان 
اسالم را به مخاطره مي اندازد؛ چراكه اساساً با وجود كميت بااليي از غير مسلمانان در مالزي، امكان اينكه فضاي 
عمومي شهر (خيابان، بازار، ادارات دولتي و...) آراسته به ظاهري اسالمي گردد ناممكن مي شود. به عنوان مثال آيا 
با وجود قريب به نيمي از جمعيت غير مسلمان مالزي، مي توان وضعيت پوشش يا وضعيت اماكن عمومي در ماه 
مبارك رمضان و... را حداقل به صورت ظاهري اسالمي كرد؟ اهميت اين مسئله از اين رو است كه بدانيم اگرچه در 
اسالم، ظاهر اصل نيست، اما بي شك ظاهر تنها معبر به سوي باطن است و بدون اصالح ظاهر، امكان اصالح باطن 
در نهايت صعوبت خواهد بود. شايد به لحاظ فردي بتوان در شرايط خاص مثل شرايط تقيه، با ظاهري غير اسالمي 
به باطني اسالمي دست يازيد، اما اين مسئله در مقياس اجتماعي اساساً ممكن نيست؛ چراكه ظاهر- به ويژه وقتي 
فراگير و مداوم شود- هنجارسازي مي كند و بلكه مبناي هنجار مي شود و در اين صورت، ايجاد خودآگاهي جمعي 
ــر ظاهر فراگير و مداوم،  ــا آن در غايت صعوبت خواهد بود. به عبارت ديگ براي گذار از ظاهر به باطن نامتجانس ب
ــترده اي در خصوص ارتباط متقابل فرهنگ و سبك  خود تبديل به «سبك زندگي» مي شود. امروزه مباحث گس
زندگي مطرح شده است كه به  رغم وجود اختالف ديدگاه ها، اين مسئله از موارد اتفاقي و مشترك صاحب نظران 
در اين خصوص مي باشد كه نمي توان با اتخاذ يك سبك زندگي، انتظار دسترسي به فرهنگي را داشت كه نه فقط 
از هماهنگي و تجانس با آن سبك برخوردار نيست بلكه مي تواند متضاد با آن نيز باشد. از اين رو طرح اين پرسش 
مهم است كه در حالي كه مالزي در مقياس عمومي خود ناگزير از اتخاذ يك سبك زندگي غير اسالمي است، چگونه 

مي تواند به نتايج اسالمي دست يازد؟ 
3. در اين سه گانه، گفته مي شود كه مسلمانان، قدرت اجرايي، هندوها، قدرت علمي و چيني ها، قدرت اقتصادي 

را در اختيار دارند و هر گروه در تالش  هستند تا قلمرو و ميزان قدرت شان را گسترش دهند. 

ضديت ايران با غرب از چنان 
درجه اي برخوردار است 
كه به درستي مي توان غرب 
را «غيريت» هويت ايراني 
معاصر دانست. اين در حالي 
است كه در ساير كشورهاي 
اسالمي، معموًال غرب به 
صورت موردي- در موارد 
خاص اختالف يك كشور 
اسالمي با غرب- نفي مي شود
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اسالم و زبان مااليي در ميان قوم مااليي وحدت بخش نمي باشد1 و در ميان اين دو عنصر 
ــتر از زبان مااليي- كه تا حدودي  ــالم براي وحدت بخشي به مراتب بيش نيز قابليت اس
چيني ها و هندوهاي مالزي نيز با آن آشنايي دارند و آن را به كار مي گيرند- مي باشد. بر 
اساس اين تحليل، اسالم در مالزي بيش از اينكه يك «باور» باشد، يك اهرم و يك «ابزار» 
وحدت بخشي به قوم مااليي براي كسب قدرت بيشتر در مالزي است. در اين خصوص، 

توجه تفصيلي به محورهاي ذيل حائز اهميت است: 
الف. تقليل اسالم از محتواي يك «آيين و مكتب» به محتواي يك «ايدئولوژي ابزاري» 
كارويژه آن را بسيار پايين مي آورد؛ چه برخالف اينكه آيين ها معموالً كاركردهاي مانا و 
جاودانه دارند، ايدئولوژي ها و ابزارها داراي كاركردهاي مقطعي و محلي هستند و از زمان 
ــد. به عبارت ديگر جايگاه اعتباري  و مكاني به زمان و مكان ديگر متفاوت عمل مي كنن
ــتلزم باور قلبي پيروانش بدان مي باشد- با اسالم به  اسالم به مثابه يك «دين»- كه مس
مثابه يك «مالط قومي» بسيار متفاوت است؛ چراكه اگر اسالم نه به عنوان يك باور بلكه 
به عنوان يك عامل وحدت بخش قومي مورد مالحظه قرار گيرد، اين امكان وجود دارد 
ــب تر و كارآمدتر به راحتي جايگاه اعتباري خود  كه در صورت پيدا شدن مالطي مناس
در ميان آن قوم را از دست بدهد. واقعيت اين است كه كشوري كه در آن اسالم حضوري 
صرفاً ابزاري و معطوف به قدرت دارد، به راحتي نمي تواند الگوي عملي كشورهايي شود 
ــار البته نه فقط به اين  ــالم به مثابه يك آيين و مكتب حضور دارد و اين ب كه در آنها اس
ــدن چنين كشوري براي كشورهاي اسالمي وجود  دليل كه پذيرش رواني براي الگو ش
ندارد، بلكه بيشتر به اين دليل كه چنين كشوري از قابليت هاي عملي اندكي در راستاي 

آرمان هاي اسالمي برخوردار است. 
ب. هيچ كدام از اين تحليل ها نبايد مطلق انگاشته شوند؛ بدين معني كه نبايد پنداشت 
ــك، افراد و جريان هايي حضور  همه مسلمانان مالزي به اسالم نگاه ابزاري دارند. بي ش
ــكل ابزاري نگاه  ــالم، به ش ــر غفلت يا تغافل به اس دارند كه حتي اگر در ابتدا هم از س
مي كردند،  اينك آن را به مثابه يك استراتژي كمال بخش مي شناسند. بايد توجه داشت 
كه اسالم ابزاري در مقايسه با اسالم راستين از امتياز اندكي برخوردار است نه در مقايسه 

ــاً «قوميت مااليي» انتخاب كنند؛ چراكه قوميت به  1. مااليي ها نمي توانند عامل اصلي وفاق قومي خود را صرف
تنهايي نمي تواند قوام بخش و عامل وفاق يك قوم باشد. در مالزي حتي هندي ها و چيني ها هم به راحتي مي توانند 
به مؤلفه هاي قومي مااليي مثل پوشش، زبان و حتي آداب و رسوم رايج در شادي ها، غم ها و... تمسك جويند. اين 
ــت؛ مگر اينكه واقعاً مسلمان شوند. از اين رو انتخاب  در حالي است كه تمسك آنها به اسالم به راحتي ميسور نيس
ــت و به جرئت مي توان گفت كه هيچ  ــالم به عنوان عامل وفاق قوم مااليي بسيار هوشمندانه و درست بوده اس اس

عاملي مثل اسالم نمي تواند براي قوم مااليي وحدت بخش باشد. 
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با بي اسالمي. به عبارت ديگر اگر امر داير باشد ميان بي اسالمي (بي ديني) و اسالم ابزاري، 
بي شك، اسالم ابزاري گزينه بهتري خواهد بود؛ چراكه حتي اسالم به مثابه يك ابزار هم 
از ديگر ابزار متناظر و متشابه، كامل تر است. به عبارت سوم، عدالت، آزادي، انسانيت و 
بسياري ديگر از شعارهاي اسالمي، اگر نه به مثابه باور، حتي اگر به مثابه ابزار و روش هم 

به كار گرفته شوند، داراي كارآمدي و بهتر از ديگر ابزار خواهند بود.1
ــئله را به صورت  ــالم در مالزي صورت گرفته، اين مس 6. اكثر مطالعاتي كه درباره اس
ــالم خواهي در مالزي قضاوت  «جرياني» مورد مطالعه قرار نداده اند. مطالعه جرياني اس
ــه اكثر مطالعاتي كه با  نهايي درباره آن را دقيق تر مي كند. حتي مي توان اذعان كرد ك
رويكردهاي جريان شناختانه به اين مسئله نپرداخته اند، نتايج غير دقيقي ارايه داده اند. 
ــناختي مي تواند پرسش هاي اساسي تري درباره  مطالعه يك مسئله با رويكرد جريان ش

آن را طرح كند و پاسخ دهد. به عنوان مثال برخي از اين نمونه پرسش ها عبارت اند از:
الف. «نقطه عزيمت معرفتي» جريان هاي اسالم خواه در مالزي كجاست؟ اكثر كساني 
ــالم خواه در مالزي از آن ها ياد مي شود از جمله  كه به عنوان رهبران معاصر جريان اس
ــگاهي (بعضاً در  انور ابراهيم،2 ماهاتير محمد، هادي آونگ3 و... داراي تحصيالت دانش
ــورهاي غربي) هستند كه البته دغدغه هاي اسالمي  كشورهاي اسالمي و عمدتاً در كش

1. اسالم ابزاري دو معني مي تواند داشته باشد: يكي بدين معني كه اسالم ابزار نيل به اهداف و برنامه هايي شود كه 
در باطن شان در تضاد با روح خود اسالم است و ديگري اينكه اسالم در نازل ترين كارويژه اش- كه ابزاري براي نيل 
به برخي اهداف و برنامه هاي جزيي انساني است- مورد استفاده قرار گيرد. اسالم ابزاري به معني نخست، مصداق 
ــالم ابزاري به معني دوم وجودش از عدمش مفيدتر است. البته اسالم ابزاري  ــد؛ اما اس نفاق بوده و مردود مي باش
ضرورتاً همان اسالم ناقص نيست؛ چراكه اسالم ناقص غلط نيست، بلكه كامل نيست. اين در حالي است كه اسالم 
ابزاري مي تواند غلط هم باشد. اسالم ابزاري به معني دوم، تنها يك «امكان» براي نيل به حقيقت است كه از طريق 
ــالم ابزاري به معني دوم قابل دفاع است؛ چراكه ايجاد امكان يا همان  تالش مضاعف مي تواند «بالفعل» شود. اس
«امكان سازي» براي نيل به حق نمي تواند اشتباه باشد، بلكه آنچه اشتباه است، فقدان توان براي تبديل امكان به 
فعل مي باشد. عالوه بر اين بايد توجه داشت كه عامل اساسي در ارزيابي درست ابزاري بودن اسالم، نه صرف ابزاري 
ــت. به عنوان مثال چنين به نظر مي رسد كه اسالم هم  بودن آن، بلكه جهتي است كه ابزار بدان معطوف شده اس
در مالزي و هم در عربستان ابزاري است، با اين تفاوت كه جهت اسالم در مالزي مثبت و در عربستان منفي است. 

2. وي يكي از سرشناس ترين رهبران اسالم  خواه در دهه هاي هفتاد، هشتاد و نود قرن بيستم در مالزي بوده كه 
سال ها در دولت هاي متعدد ماهاتير محمد مسئوليت هاي مختلف در حد وزارت و حتي معاون نخست وزير داشته 
است. گفته مي شود كه وي در سال هاي آغازين قرن بيست ويكم دچار نوعي دگرانديشي مذهبي- سياسي مي شود 
و ضمن جدا شدن از جريان ماهاتير محمد، به اردوي غرب و امريكا مي پيوندد. در حال حاضر، جريان ماهاتير محمد 
وي را به مفاسد عديده اي از جمله فساد اخالقي، مالي و سياسي متهم مي كند. در كتاب اخير ماهاتير محمد تحت 

عنوان Doctor In House بخش هاي نيز به جريان فكري انور ابراهيم اختصاص داده شده است. 
ــد- از روابط  ــالم خواه در مالزي مي باش ــزب PAS قوي ترين حزب اس ــه اينك دبيركل ح 3. هادي آونگ - ك
ــالم و از جمله ايران برخوردار است. وي تاكنون به منظور شركت و سخنراني در  خوبي با رهبران فكري جهان اس

كنفرانس هاي بين المللي چندين سفر به ايران داشته است. 
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ــالمي عميقاً  ــل اينكه با خود آموزه ها و معارف اس ــد.1 چنين افرادي به دلي پيدا كرده ان
آشنايي ندارند، در بهترين شرايط مي توانند براي وارد شدن تمدن اسالمي زمينه سازي 
ــازي، پژوهش ها و  ــت كه كار اصلي در فرهنگ سازي و تمدن س كنند. واقعيت اين اس
راهبردهاي اثباتي و نه صرفاً سلبي است. طرح هاي اثباتي در خصوص يك موضوع تنها 

از كساني برمي آيد كه عميقاً با آن موضوع آشنا باشند. 
ــت؟ در تحليل  ــالم خواه در مالزي كجاس ب. «نقطه عزيمت تاريخي» جريان هاي اس
نمودار اسالم خواهي در يك منطقه بايد ميان دو گونه عوامل داخلي و خارجي تفاوت قائل 
شد و سؤال را اين گونه مطرح كرد كه اگر عاملي خارجي مثل استعمار هلند و انگليس در 
مالزي وجود نداشت، آيا هيچ عامل دروني اي براي تحريك جريان اسالم خواهي در مالزي 
وجود داشت يا خير؟2 به نظر مي رسد به لحاظ تاريخي، جريان اسالم خواهي در مالزي 
بيش از آنكه داراي خاستگاه دروني باشد، داراي خاستگاه بيروني است و مادام كه عوامل 
بيروني در تحريك جريان اسالم خواهي با عوامل دروني گره نخورند، اميد به چشم اندازي 
ــانه نخواهد بود و حتي اين اندازه هم كافي نيست؛  روشن و پويا از آن چندان كارشناس
بلكه بايد فرآيند اسالم خواهي بيش از آنكه واكنشي به عوامل بيروني محرك آن باشد، 
تابعي از منطق حركت عوامل دروني محرك آن باشد؛ چراكه اگر غير از آن باشد،  جريان 
ــالم خواهي همواره به عنوان يك جريان منفعل در برابر عوامل بيروني عمل خواهد  اس
كرد. در چنين شرايطي،  جريان اسالم خواهي در بهترين شرايط يك پاسخ گوي موفقي 

خواهد بود نه يك مسئله ساز موفق. 
ــت كه بتوان براي  ــالم خواهي در مالزي مستلزم اين اس ج. جرياني ديدن فرآيند اس
ــك جريان  ــايي كرد. بي ش ــم انداز و... شناس آن امواج (مراحل)، نقاط اوج و فرود، چش
1. دو جريان را مي توان از يكديگر متمايز ساخت:  جرياني كه خاستگاه معرفتي غربي دارد و البته در سير مطالعات 
و دغدغه هاي پژوهشي- راهبردي خود به عالم اسالم رسيده و حتي سپس در برابر آن خاضع شده و با تغيير ذائقه 
علمي دوباره به جنگ غرب پرداخته است (بسياري از روشنفكران ديني در اين جريان جاي مي گيرند) و جرياني 
ــير مطالعات و دغدغه هاي پژوهشي- راهبردي خود به عالم غرب  كه خاستگاه معرفتي اسالمي دارد و البته در س
رسيده و آن را مهم و جدي ديده و از همين رو به مطالعه و تحقيق درباره آن پرداخته و هر چه بيشتر در آن خرد شده 
به نقص ها و ضعف هاي آن واقف تر گشته است. به نظر مي رسد براي فرهنگ و تمدن سازي اسالمي اگر به جريان 
ــنايي عميق با اسالم از ظرفيت هاي  دوم اميدوارتر باشيم به حقيقت نزديك تريم؛ چراكه جريان دوم به دليل آش
بيشتري براي ارايه طرح هاي اثباتي و ايجابي برخوردار است تا جريان اول. تجربه تاريخي نيز نشان داده است كه 
جريان نخست در بهترين شرايط- به دليل آشنايي دقيقي كه از غرب دارند- مي توانند منتقدان خوبي بر آن باشند، 

اما آنها عمدتاً نتوانسته اند هم زمان، تئوري پردازان خوبي نيز براي عالم اسالمي باشند. 
ــيعه به عنوان مهم ترين  ــالم خواهي در ايران مي توان از اجتهاد تكاملي ش 2. به عنوان مثال در مورد جريان اس
عامل دروني جريان اسالم خواهي ياد كرد و ادعا نمود كه حتي اگر دشمني به نام غرب هم وجود نمي داشت، منطق 
اجتهاد تكاملي شيعه اقتضاي حركت و پويش داشت و وجود غرب و غرب گرايان تنها سرعت حركت اين منطق را 

زياد كرده  نه اينكه موجد آن باشد. 
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ــاط اوج و فرودي  ــالم خواهي در مالزي داراي نق اس
مي باشد، اما اين نقاط به راستي به آن اندازه «نقطه» 
نبوده  اند كه قبل و بعد خود را از يكديگر متمايز كرده 
ــتي نمي توان از قبل  باشند؛ بدين معني كه به درس
و بعد آن نقاط به عنوان يك «مرحله» و «موج» ياد 
ــد، بدين معني است  كرد. اگر اين نكته درست باش
ــالم خواهي در مالزي هنوز  كه اساساً «فرآيند» اس
تبديل به «جريان» نشده است. از همين روست كه 
پرسش از چشم انداز اسالم خواهي در مالزي پرسشي 
ــم مي آيد؛ چراكه در مورد چيزي كه هنوز  نو به چش
ــت كه فرآيند  ــخن از طرح تكميلي آن راند.1 واقعيت اين اس ــده نمي توان س متولد نش
اسالم خواهي در مالزي قبل از پيروزي انقالب اسالمي متأثر از جريان بيداري اسالمي 
و اخوان  المسلمين و پس از آن متأثر از انقالب اسالمي- البته با در نظر گرفتن مجموعه 
شرايط مسلمانان مالزي- به  وجود آمده و متأسفانه به جاي اينكه رشدي صعودي داشته 

باشد، از نوعي رشد نزولي برخوردار شده است.
ــالم خواهي معاصر در مالزي را با مسامحه به صورت  د. اگر بخواهيم نمودار فرآيند اس

جرياني ترسيم كنيم، مي توان مراحل ذيل را براي آن برشمرد: 
ــالم صرفاً به مثابه يك ابزار در كنار ديگر  • مرحله استعمارستيزي: در اين مرحله اس
ــتفاده  ــي از مالزي اس ــتعمارگران انگليس ــار براي خروج اس ابزارها به عنوان اهرم فش
مي شود. ادبيات ناظر به عصر استقالل مالزي2 به خوبي گواه اين نكته است كه به شكل 
باورنكردني، در اين مرحله حتي خودآگاهي نسبي براي عموم مسلمانان مالزي به نقش 
ابزاري اسالم- تا چه رسد به نقش واقعي آن- براي مقابله با استعمار نيز به وجود نيامده 
ــراي برخي خواص جامعه به صورت خودآگاه-  بلكه تنها به صورت ناخودآگاه- و البته ب

1. در ديدارهاي علمي اي كه با برخي از نخبگان جامعه مالزي داشتم، وقتي نظرشان را درباره چشم انداز فرآيند 
ــدند؛ انگار كه پرسش فوق، زيادي خارج از موضوع بوده است!  اسالم خواهي در مالزي مي پرسيدم، متعجب مي ش
معدودي از كساني هم كه به اين پرسش پاسخ مي دادند، چنان صحبت مي كردند كه گويي قبًال درباره اين پرسش 
اساساً تأمل نكرده بودند. ظاهراً آنها نه مقصر بوده اند و نه كوته بين؛ بلكه واقعيت اين است كه پرسش از چشم انداز 

يك جريان زماني واقعي است كه آن جريان، حقيقتاً «جريان» باشد. 
2. كشور مالزي در سال 1957 ميالدي از انگلستان مستقل شده و در همان سال به عضويت سازمان ملل درآمده 

است. 

مخالفت سياسي و اوليه انقالب 
اسالمي با غرب در ادامه به 
مخالفت هاي فرهنگي و نهايتاً  
مخالفت هاي فكري و زيربنايي 
رسيده است. به عبارت ديگر 
سطح درگيري انقالب اسالمي 
با غرب از سطح قضاوت درباره 
سياست هاي استعماري غرب به 
مراتب فراتر رفته و به حوزه هاي 
فلسفه سياسي و فلسفه تاريخ 

رسيده است
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ظرفيت  ظلم ستيزي و استعمارستيزي اسالم به كار گرفته شده است.1
• مرحله جامعه سازي: در اين مرحله اسالم به عنوان يك عامل وحدت بخش قوم مااليي 
در برابر قوم هندي و چيني مورد استفاده قرار گرفته است. تا حدودي مي توان گفت كه 
مسلمانان مالزي به اين نقش اسالم نسبتاً خودآگاهي داشته اند و تا حدودي توانسته اند 
ــان- البته در برابر هندوها و چيني ها- هويت سازي كنند.  از طريق اسالم براي خودش
حتي در اين مرحله كه نوعي خودآگاهي عمومي نسبت به اسالم ايجاد شده نيز متأسفانه 
ظرفيت هاي اسالم در حد مسائل قوميتي تقليل داده مي شود و عجيب اينكه مسلمانان 

مالزي هم گويا بيش از اين ظرفيت از اسالم مطالبه نمي كردند.
• مرحله نهادسازي: در اين مرحله تالش مي شود تا از درون معارف اسالمي، نهادهايي 
ساخته شود كه بتوان با آن جامعه را مديريت كرد. اين مرحله اگر به معني واقعي اش در 
يك جامعه اسالمي به وجود بيايد، بي شك يكي از مراحل تمدن زايي اسالمي محسوب 
مي شود؛ اما نكته اين جاست كه اين مرحله جز در مقام نظر در مالزي به وجود نيامد، كه 
ــت. در اين مرحله به جاي اينكه از اسالم نهادسازي  البته در حد خودش ذي قيمت اس
مطالبه شود، از آن قابليت هماهنگ شدن با نهادهاي مدرن مطالبه شد! به عبارت ديگر 
در اين مرحله- كه همزمان با دوره طوالني مدت نخست وزيري ماهاتير محمد مي باشد- 
اسالم چنان در ذهن مسلمانان مالزي مهم شده است كه ناسازگاري اش با مدرن سازي 
ــالم به گونه اي تفسير شود كه  جامعه مي  تواند براي آنها رنج آور باشد. از اين رو بايد اس

پذيراي مدرنيته باشد. 
• مرحله تمدن سازي: در اين مرحله تالش مي شود تا فرهنگ اسالمي تبديل به تمدن 
ــود. در برخي از مقاطع تاريخي، برخي از وعده ها چنان شيرين به ذائقه ها  ــالمي ش اس
1. در مورد استعمارستيزي مالزي اين سؤال به صورت جدي قابل طرح است كه آيا استعمارستيزي آن فعاالنه بوده يا منفعالنه. 
مسئله اين است كه قرائني وجود دارد كه نشان مي دهد استعمارستيزي مالزي بيش از آنكه يك خواست عمومي قوم مااليي 
ــتقالل مالزي در 1957 رقم خورده است؛ يعني سال هاي پس از  باشد، اقتضاي شرايط جديد استعمار انگليس بوده است. اس
جنگ جهاني دوم كه اساساً خود كشورهاي استعماري ترجيح دادند كه شكل استعمارشان را از نوع «كالسيك» به نوع «نو» 
تغيير دهند. در نوع كالسيك، استعمارگران حضورشان در كشور استعمارشونده به صورت فيزيكي و عمدتاً نظامي بوده است. 
اين در حالي است كه در استعمار نو، استعمارگران ترجيح داده اند كه حضور پنهاني و غير محسوس داشته باشند و اهدافشان 
در كشورهاي استعمارشونده را از طريق نيروهاي بومي تربيت شده- مثل خاندان پهلوي براي انگليس در ايران- دنبال كنند. 
واقعيت اين است كه اگر استعمارستيزي مالزي فعاالنه مي بود، تا قرن ها نوعي نفرت عمومي در ميان مردم مالزي نسبت به كشور 
استعمارگر (انگليس) بايد وجود داشته باشد. اين در حالي است كه اساساً نمي توانيم در مالزي شاهد يك نفرت اجتماعي نسبت 
به انگليس- آن سان كه در ايران نسبت به امريكا وجود دارد- باشيم. اگر اين تحليل درست باشد، نتيجه اين مي شود كه اساساً 
استقالل مالزي بيش از اينكه يك مقاومت و نهضت آگاهي بخش باشد، يك پروژه انفعالي و هم سو با برنامه هاي استعمارگران 
است. عالوه بر اين، اگر استعمارستيزي مالزي فعاالنه مي بود، بايد يك سير اشتدادي پيدا مي كرد و از سطح مخالفت با برنامه هاي 
محسوس و ظاهري، به سطح مخالفت هاي اساسي در حوزه مباني و مبادي پيش مي رفت؛ بسان ايران كه مخالفت خود با غرب 
را از سطح نفس سلطه سياسي- فرهنگي شروع كرده و تا سطح مخالفت در فلسفه سياسي و فلسفه تاريخ ارتقا بخشيده است. 
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ــه در آن، به  ــا عقالنيت و مداق ــر فرصت مي كنند تا ب ــيند كه حتي خواص كم ت مي نش
بررسي بپردازند.1 جامعه مالزي قرن هاي متمادي- و حتي تا حدود چند دهه قبل- به 
ــبتاً سريع و موفق از اين وضعيت2  صورت بدوي و اوليه زندگي مي كرده است. گذار نس
به وضعيتي كه امروز در آن قرار دارد، چنان به ذائقه مردم مالزي شيرين آمده است كه 
ــش كنند. آنها تنها به  ــالم پرس آنها فرصت نكرده اند تا از عقالنيت اين گذار از منظر اس
همين «تصادف» كه اين گذار هم زمان با جريان بيداري اسالمي در جهان اسالم بوده، 
بسنده كرده و چنين پنداشتند كه البد اين گذار به صورت اسالمي صورت گرفته است. 
عجيب اينكه آنها بسيار سريع فراروي كرده و يك باره با تكيه بر همين رشد چند دهه اي 
خود، شعار تمدن سازي اسالمي را مطرح كردند!3 تنها در اين چند سال اخير كه برخي 
از عوارض و پيامدهاي منفي توسعه غربي در جامعه مالزي رو شده، شعارهاي احساسي، 
مطلق گرايانه و زيادي خوش بينانه اي كه پيش از اين هم در داخل و هم در خارج از مالزي 
درباره توانمندي مالزي در تمدن سازي اسالمي و الگوبخشي به جهان اسالم داده مي شد، 

به سردي گراييده است. 
7. مالزي كشوري است كه ظاهراً عموم كشورهاي اسالمي و حتي كشورهاي غربي و 
ــايد در بادي امر چنين به نظر آيد كه اين يك امتياز  امريكا نيز با وي مشكلي ندارند. ش
باشد چراكه مالزي توانسته از خود چنان وضعيتي نشان دهد كه مورد تحسين همگاني 
ــوارد ذيل مي تواند نتيجه  ــت كه در اين خصوص تأمل در م قرار گيرد. اين در حالي اس

مذكور را مورد ترديد قرار دهد: 
الف. بر اساس يك مثل و حكمت ايراني، بايد به انساني كه همه مردم از او راضي  هستند، 
ــند، به همان ميزان دشمن خواهند  ــان ها هر چه قدر هم كه خوب باش شك كرد. انس
ــهيد مطهري درباره حقوق زنان در غرب جديد مي نويسد: مهجوريت و رنج تاريخي زن در  1. به عنوان مثال ش
ــان تر و ارزان تر زنان در كارخانه ها و مراكز  ــنگين و طوالني بوده كه وقتي به منظور بهره گيري آس غرب چنان س
صنعتي، شعار آزادي زنان توسط مجلس لردهاي انگليس داده شد، چنان به ذائقه زنان اروپايي شيرين نشست كه 
كم تر زني فرصت كرد از خود بپرسد كه چرا مردان به يك باره براي زنان دلسوز شده و خواهان آزادي آنان گشته اند. 
متأسفانه اين سؤال به  طور ديرهنگام و زماني مطرح شد كه ديگر بسياري از زنان خانه  و خانواده هايشان را به خاطر 

كارخانه ها از دست داده بودند. 
2. كشور مالزي به لحاظ فرهنگي شبيه اندونزي بوده و بلكه در حوزه تمدني اندونزي نيز جاي مي گرفته است. 
ــان مي دهد كه تا چه اندازه رشد مالزي، سريع و موفق بوده  مقايسه شرايط امروزي مالزي و اندونزي به خوبي نش

است.
ــاً دارند بوق را از  ــيده اند كه اساس 3. البته برخي از خواص جامعه مالزي،  زود هنگام تر از ديگران به اين نكته رس
دهانه اش مي دمند. نكته اينجاست كه تا زماني كه اين فهم،  فراگير و عمومي شود، ديگر ظاهراً راهي براي بازگشت 
ــازندگي- كه به مدد برنامه هاي كامًال هماهنگ با  يا دوباره شروع كردن باقي نمي ماند؛ چراكه همه اين رشد و س
ــازي صورت گرفته و در اين صورت، تبيين دركي متفاوت و تازه از  ــعه غربي به وجود آمده- به نام اسالمي س توس

اسالم، در نهايت صعوبت و سختي خواهد بود. 
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ــالم(ص) پيامبر رحمت است، با اين  داشت. پيامبر اس
ــته  ــمن هم داش همه در طول تاريخ به اندازه كافي دش
ــان ها هرگز به خوبي  است. شفقت، رحمت و خوبي انس
خداوند متعال نمي رسد؛ به رغم اين، انسان هاي زيادي 
ــتند كه حتي از خداوند متعال هم ناراضي  هستند.  هس
ــاً اين اقتضاي يك ويژگي است كه با ضدش جمع  اساس
ــود (الضدان ال يجتمان). به عنوان مثال ويژگي  نمي ش
ــتي جمع  ــي نمي تواند با ويژگي ظالم دوس مظلوم پناه

شود؛ عدالت نمي تواند ظلم، دزدي، رشوه و... را برتابد و... به نظر مي رسد بتوان اين قاعده 
را از انسان ها به كشورها و حتي نرم افزارها هم تعميم داد و ادعا كرد بايد به كشوري كه 
ــكل ندارد يا بايد به نرم افزاري كه همگان آن را مي پسندند، شك  هيچ كشوري با او مش
و ترديد داشت. آيا مي توان در چنين مواردي احتمال «شريك دزد و رفيق قافله» بودن 

را طرح كرد؟ 
ب. بي شك اسالم دين صلح و سالم است و تمايل دارد اهداف خود را از طريق گفت وگو 
با ديگران محقق كند اما واقعيت هاي تاريخي گواه آن است كه بسياري از افراد، جريان ها 
ــت. امنيت، صلح، اعتماد و... مفاهيمي  ــتيز و جنگ اس ــان در گرو س و دولت ها حيا تش
ــتند و با التزام يك طرف به آنها، محقق نمي شوند. از اين رو هر چه هم  بين االثنيني هس
يك جريان قوي عمل كند، باز هم نمي تواند همه طرف هاي مقابلش را در برابر منطقش 
ــت كه برخالف ميل اسالم، همواره تاريخ بستر جنگ و  خاضع كند. اين بدين معني اس
ــر دو جبهه مذكور فرماندهي متعلق به  نزاع حق و باطل خواهد بود و در اين ميان در ه
كسي است كه ستيزش با ديگري حداكثري است. به عبارت ديگر نمي توان فرماندهي 
جبهه حق را به كسي سپرد كه همواره سخنان و افعالش دوپهلو و به نفع جبهه باطل هم 
قابل تفسير است. واقعيت اين است كه مالزي مواجهه حداكثري با جريان هاي بين المللي 
ــاً نمي تواند نقش رهبري و  كه خود آنها را باطل مي پندارد، ندارد و به همين علت قطع

الگويي براي جبهه اسالمي- كه خود را حق مي پندارد- داشته باشد. 
ج. كشور الگو در جهان اسالم بايد از چنان ظرفيتي برخوردار باشد كه بتواند بسياري 
از كثرات عالم اسالمي را در درون خود به وحدت رساند. به رغم اين بايد توجه داشت كه 
ــتند. به عنوان مثال در تمدن اسالمي فرق پنج گانه فقهي  كثرات، همان متضادها نيس
به رغم تفاوت هايي كه با يكديگر دارند، مي توانند حضور داشته باشند، اما جرياني مثل 

ايران پساانقالب عالوه بر 
تراث معنوي اسالمي- كه 
مالزي نيز مي  تواند از برخي 
از آنها برخوردار باشد سرمايه 
عظيمي از معنويت- ناشي از 
مديريت رهبران ديني (فقيهان 
عارف) و نيز چند صد هزار 
عطر شهادت- در اختيار دارد 
كه مالزي از آنها بي بهره است
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وهابيت كه حكم به تكفير و لزوم قتل جرياني ديگر مثل شيعه مي دهد، هرگز نمي تواند 
ــت. از اين رو كشور الگوي  حضور داشته باشد؛ چون حضورش مستلزم نفي ديگري اس
ــازگاري داشته باشد و بايد از ميان  اسالمي نمي تواند هم با وهابيت و هم با تشيع سر س
ــور الگوي اسالمي  اين دو، يكي را برگزيند. همچنان كه در مقياس بين المللي نيز كش
نمي تواند هم حامي فلسطين و هم طرف پيمان با اسراييل و امريكا باشد.1 واقعيت اين 
ــورهاي ضد اسالمي از چنان ابهامي  است كه مواضع مالزي در قبال امريكا و ديگر كش
ــالم نه ساده انديشانه بلكه  ــت كه پذيرش نقش الگويي آن براي جهان اس برخوردار اس

ابلهانه به نظر مي آيد. 
ــد اصيل ترين جريان اسالمي مؤثر در مالزي كنوني  8. برخالف انتظار، به نظر مي رس
 PAS هنوز «تصوف» باشد. البته وجود برخي از افراد و حتي دغدغه هاي اصيل در حزب
غيرقابل انكار است؛ با اين همه، حزب مذكور به مثابه يك جريان، بيش از آنكه آبشخور 
اسالمي داشته باشد، آبشخور غربي دارد. از اين رو جريان تصوف هنوز مي تواند به عنوان 
تنها جريان اصيل اسالمي2 در مالزي مطرح باشد. واقعيت اين است كه بنا به داليل ذيل، 
ــالمي خود، تبديل به الگويي  مالزي نمي تواند با تكيه بر اين تنهاترين جريان اصيل اس

براي كشورهاي اسالمي شود: 
الف. اساساً جريان تصوف، جريان ساختارساز و نظام سازي نيست و خودش نيز چنين 
ــاختارها و نظام ها  ــس، تصوف هويت خود را در اعراض از س داعيه اي ندارد؛ بلكه برعك
ــادگي مي جويد؛ دو  ــت كه كمال خود را در انزوا و س تبيين مي كند. تصوف جرياني اس
خصلتي كه با ساختارسازي و نظام سازي كه به صورت پيچيده اي در متن اجتماع روي 
مي دهند به كلي تفاوت دارند. البته مالزي شايد بتواند با تصوف، نوعي فرهنگ اسالمي 
را گسترش دهد اما اگر بخواهد با تكيه بر آن به نظام سازي و تمدن سازي اسالمي برسد، 

ناگزير بايد آن را تغيير ماهيت دهد.3

1. به عنوان مثال در حالي كه در سال هاي اخير شاهد تشديد مخاصمات سياسي ميان تركيه و اسراييل هستيم، 
ناباورانه آمار حاكي از آن هستند كه بزرگ ترين شريك تجاري اسراييل، تركيه مي باشد! آيا به راستي چنين كشوري 

مي تواند الگوي كشورهاي اسالمي شود؟ 
2. واقعيت اين است كه هر چند در ايران، تصوف پساصفوي، تصوفي غير پويا، سياسي، وابسته به غرب و نهايتاً 
فاقد كارآمدي شده است، اما در بسياري از كشورهاي اسالمي و از جمله در مالزي هنوز تصوف- به عنوان جرياني 
ــابهات اعتقادي زيادي با تشيع برخوردار است- بيشترين  ــنن دارد و از سوي ديگر از تش كه از يك سو گرايش تس

ظرفيت براي بسط فرهنگ اسالمي را دارد. 
ــكيل دهند و ساختارسازي و  ــالمي، هر چند متصوفه توانستند در عهد صفويه دولت تش 3. در تجربه ايران اس
نظام سازي كنند اما واقعيت اين است كه تصوف پس از نيل به قدرت و تشكيل دولت، تغيير ماهيت داده و به تفقه 

شيعي روي آورده است. مؤيد اين ادعا،  تخريب خانقاه هاي صوفيانه به دستور خود شاهان صفوي است. 
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ــوي  ــزي از حركت به س ــت مال ــت حكوم ب. حماي
ــئله اي كه چندان به ذائقه تصوف خوش  مدرنيته- مس
نمي آيد- باعث مي شود تا فرهنگ مردم كم كم با هواي 
ــالئق و ذواق آنها در اين راستا  مدرنيته گره بخورد و س
سرپرستي شود. به هر ميزاني كه مردم مالزي مدرن تر 
ــوند، پذيرش تصوف براي آنها به عنوان يك «سبك  ش
زندگي» سخت تر خواهد بود. البته شايد بتوان حتي در 

ــت، اما باوري كه به ندرت توفيق عملي شدن  دل مدرنيته نيز به تصوف باور قلبي داش
ــوي مدرن شدن باعث مي شود كه  مي يابد. به عبارت ديگر حركت عمومي مالزي به س
اين تنها جريان اصيل اسالمي خود را نيز بيش از پيش به انزوا ببرد و در اين صورت براي 

الگوي جهان اسالم شدن چيزي براي ارايه نخواهد داشت. 
ج. مالزي مي تواند با نوعي سرمايه گذاري و توجه خودآگاهانه به جريان تصوف، آنها را 
مناسب با يك حضور اجتماعي فعال آموزش دهد و در اين صورت، ضمن فرهنگ سازي 
اسالمي از طريق آنها، زمينه را براي تعالي دادن به اين تنهاترين جريان اصيل اسالمي 
ــد با يك برنامه ريزي  ــت كه هر چند چنين چيزي مي توان خود مهيا كند. نكته اينجاس
درازمدت محقق شود، اما تشابهات نظري و اعتقادي نسبتاً زياد تصوف با تشيع از جمله 
اعتقاد به واليت (البته با دو تفسير متفاوت)، محبت اهل بيت(ع) و... باعث مي شود كه 
ــيع بكشاند.1 هر چند اين  رشد و بسط تصوف در مقام عمل آنها را به سمت و سوي تش
مسئله به خودي خود نه تنها براي نيل به تمدن سازي اسالمي مشكلي نخواهد داشت 
ــتري آن را برخوردار خواهد كرد؛ اما اگر  ــيعه، از كارآمدي بيش ــب اعتقاد ش بلكه حس
حكومت مالزي نخواهد با اين قضيه كنار آيد  ناگزير به نحو پارادوكسيكالي مجبور خواهد 

شد اين تنهاترين جريان اصيل اسالمي خود را محدود كند! 
9. براي اسالمي سازي جامعه، الگوهاي متفاوتي از سوي انديشمندان اسالمي ارايه شده 

است كه برخي از مهم ترين يا رايج ترين آنها عبارت اند از:
ــاس اين الگو، هر آموزه، رفتار و  ــالم تطبيقي): بر اس الف. الگوي تطبيق اسالمي (اس

ــيع الزام و ضرورتي وجود ندارد،  اما نكته اينجاست كه تصوف اگر  1. هر چند در گرايش تصوف اجتماعي به تش
بخواهد مديريت اجتماع را به دست گيرد و همچنان بر آموز ه هاي صوفيانه نيز باقي بماند، با فقه االمامه بهتر مي تواند 
اين مهم را انجام دهد تا با فقه الخالفه. حداقل سرگذشت تصوف ايراني در دوره ميانه اسالمي به مثابه يك تجربه 
تاريخي نيز گواه است كه تصوف در مرحله اجتماعي شدن خود تا حدودي ناگزير است كه از فقه الخالفه فاصله گيرد؛ 
چراكه فقه الخالفه به دليل اينكه قلمرو آن همواره در ذيل حاكميت سياسي تعريف شده، «فقه تابع» است نه «فقه 
مدير» و تصوف اگر بخواهد مديريت اجتماعي را در دست بگيرد، با «فقه مدير» سازگارتر از «فقه تابع» خواهد بود. 

كه  است  اين  واقعيت 
مالزي مواجهه حداكثري با 
جريان هاي بين المللي كه خود 
آنها را باطل مي پندارد، ندارد و 
به همين علت قطعًا نمي تواند 
نقش رهبري و الگويي براي 
جبهه اسالمي- كه خود را حق 

مي پندارد- داشته باشد
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ساختاري كه با مجموعه منظومه معارف اسالمي در تضاد نباشد، مي توان آموزه، رفتار و 
ساختار اسالمي ناميد. در اين تلقي حتي احراز موافقت قطعيه براي هماهنگي با منظومه 
ــت بلكه احراز عدم مخالفت قطعيه با آن كفايت مي كند. اين  معارف اسالمي الزم نيس
الگو بسيار حداقلي است و براي محقق كردن آن حتي نياز به كارشناس اسالمي مولد نيز 
نيست بلكه تنها عنصر مورد نياز، يك كارشناس اسالمي است كه بتواند امور توليدشده 

را با اسالم تطبيق دهد نه اينكه الزم باشد خودش آنها را بسازد و سپس تطبيق دهد. 
ب. الگوي كارشناس اسالمي: بر اساس اين الگو، الزم است خود پديده هاي فرهنگي- 
ــند كه خود، خبره اسالمي هستند. بر اساس اين  تمدني توسط كساني ايجاد شده باش
ــائل پيراموني از قبيل مديريت، فعاليت  الگو، آشنا كردن برخي خبرگان اسالمي با مس
ــالمي كردن جامعه كفايت مي  كند. طبيعي است  اقتصادي، سياست ورزي و... براي اس
ــود، نيل به هدف آسان تر و دقيق تر  كه هر چه تعداد اين كارشناسان اسالمي بيشتر ش

خواهد بود. 
ج. الگوي كارشناسي اسالمي: بر اساس اين الگو  براي اسالمي كردن جامعه حتي اگر 
ــوند كفايت نمي  كند بلكه آنچه مهم تر و  همه مديران جامعه هم كارشناس اسالمي ش

ضروري تر به نظر مي رسد، «كارشناسي اسالمي» است نه «كارشناس اسالمي».
واضح است كه الگوي دوم از الگوي اول و الگوي سوم از الگوي دوم اصيل تر و دقيق تر به 
نظر مي رسند. پرسش اين است كه الگوي اسالمي سازي مالزي به كدام يك از الگوهاي 
سه گانه فوق نزديك تر است؟ در بهترين شرايط مي توان گفت كه فرآيند اسالمي سازي 
در مالزي همواره بين الگوي اول و دوم و بلكه بيشتر مناسب با الگوي اول بوده است. به 
راستي آيا با به كار گيري ضعيف ترين الگوي اسالمي سازي جامعه مي توان به نمونه برتر 

و الگوي جهان اسالم تبديل شد؟ 
10. تمدن بايد از هاضمه اي بزرگ برخوردار باشد چراكه اگر غير از اين باشد، نمي تواند 
ــان براي تمدن ضروري است- در خود جاي  خرده فرهنگ هاي مختلف را- كه وجودش
دهد. تمدن عين «پيچيدگي» است و پيچيدگي معلول كثرت ها و تفاوت هاست و گرنه، 
اشياء يكسان هر مقدار هم كه زياد شوند، تنها «تورم» ايجاد مي  كنند نه «پيچيدگي». 
پس، از آنجا كه براي برپايي تمدن به پيچيدگي نياز داريم نه تورم، الزم است به كثرت ها 
و تفاوت ها بينديشيم. اما جمع شدن تنها كثرت ها و تفاوت ها در مقام عمل چيزي جز 
«هرج و مرج رفتاري» به وجود نمي آورد، مگر اينكه اين كثرت ها و تفاوت ها حول چيزي 
به وحدت رسيده باشند؛ وحدت در عين كثرت. نكته اينجاست كه تنها چيزي مي تواند 
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رسالت  وحدت بخشي كثرات و تفاوت ها را بر عهده گيرد كه خود،  جامع همه آنها باشد. 
به عبارت ديگر امر وحدت بخش بايد با همه كثرات و تفاوت ها وجه اشتراك داشته باشد. 
اگر ريشه تمدن  را فرهنگ بدانيم، الزم است اذعان كنيم كه بايد درون فرهنگ معطوف 
ــد. از همين روست كه در همه  به تمدن، علم وحدت بخش ساير علوم وجود داشته باش
فرهنگ ها مسئله طبقه بندي علوم- كه نتيجه آن وحدت بخشي علوم مي باشد- دغدغه 
صاحب نظران1 بوده است.2 نكته مهم در طبقه بندي علوم اين است كه علمي كه به عنوان 
ــد. در دنياي  ــود، بايد داراي زبان عام و كالني باش ــناخته مي ش علم پايه (علم مادر) ش
اسالم اين علم، «فلسفه»- به معني عام آنكه شامل كالم هم مي شود- و در دنياي غرب، 
ــت. زبان عام علم مادر، اجازه زايش و توليد بدان مي دهد،  «رياضيات» معرفي شده اس

زبان هاي محدود و جزيي از قلمرو جوالن محدودي برخوردار هستند. 
ــالم بخواهد الگوبخش باشد،  بايد  چنين به نظر مي رسد كه كشوري كه در جهان اس
ــاير علوم را پايه ريزي كند و بسط  به علم پايه (علم مادر) مجهز باشد تا بتواند مبادي س
ــور مالزي- و بلكه اساساً كشورهاي آسياي شرقي- فاقد  دهد. واقعيت اين است كه كش
هر گونه فلسفه اي هستند تا جايي كه به جرئت مي توان گفت كه فلسفه در آسياي شرقي 
ــته اي كه متعلق به آسياي  ــد.3 كوچك ترين اثر فلسفي شايس مهجورترين علم مي باش
ــالمي وجود ندارد. با اين حساب آيا به  شرقي باشد در گنجينه و تراث عظيم فلسفه اس
راستي عاقالن مي توانند باور كنند كه مالزي الگوي تمدني جهان اسالم باشد؟ جهاني 
كه برخي نقاط سرزميني آن از جمله ايران، گنجينه اي عظيم از فلسفه اسالمي را در خود 

جاي داده است! در اين خصوص توجه به نكات ذيل حائز اهميت است: 
الف. ممكن است گفته شود برخي از كشورها- مثل ژاپن- در حالي كه به درستي الگوي 
تمدني شده اند، فاقد فلسفه مشخص و شاخصي هستند. اين بدين معني است كه فلسفه 
چندان هم براي برپايي تمدن ضروري نيست. به عبارت ديگر چه بعدي دارد كه كشوري 
ــالم،   ــطو و در دنياي اس ــيك در دنياي غرب، طبقه بندي ارس 1. به عنوان مثال در ميان طبقه بندي هاي كالس

طبقه بندي فارابي از علوم مشهور است. 
ــي طبقه بندي و  ــمندان اروپايي چگونگ ــر قرن نوزدهم دغدغه دانش ــوان مثال در غرب جديد، سراس 2. به عن
وحدت بخشي به علوم بوده است كه پس از بحث و جدل هاي زياد،  نهايتاً مبادي همه علوم جديد به فيزيك و سپس 
به رياضي برگردانده شد. از همين روست كه امروزه، در دانشگاه هاي مدرن، علوم رياضي، فيزيك، شيمي و... در زمره 

علوم پايه معرفي مي شوند. علوم پايه يعني علومي كه مبادي علوم ديگر را پايه ريزي مي كنند. 
براي اطالع تفصيلي از روند طبقه بندي و تحويل  گرايي علوم در قرن نوزده و بيست، رك: مهدي گلشني، علم و 

دين و معنويت در آستانه قرن بيست و يكم، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 1379. 
3. در ديدارهاي علمي كه با بعضي از اساتيد فلسفه از جمله پروفسور عثمان بكر، پروفسور كريم كرو و... در مالزي 
ــخت مي ناليدند و براي توضيح وضعيتشان، مكرر از تعبير غربت  ــان در آن ديار س داشتم، آنها از تنهايي و غربتش

فلسفه در آسياي شرقي استفاده مي كردند. 
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مثل مالزي الگوبخش نوعي تمدن ويژه از جنس اتفاقي كه در ژاپن افتاده باشد؟ اساساً 
آيا نمي توان به يك نمونه ژاپن اسالمي انديشيد؟ 

واقعيت اين است كه باور به اينكه ژاپن ارايه دهنده تمدني غير و مستقل از همان تمدن 
ــت. تنها چيزي كه در مورد ژاپن مي توان گفت اين  غرب بوده، باوري ساده انديشانه اس
است كه اين كشور بنا به داليلي به خوبي توانسته است همراه با ديگر كشورهاي اروپايي 
ــاً تأمل در قضيه ژاپن به درستي مؤيد ادعاي  در تاريخ تمدن غرب شريك شود.1 اساس
ــفه» مي باشد؛ چراكه اگر  نگارنده مبني بر «عدم امكان برپايي تمدن بدون اتكا بر فلس
ــد تكنولوژيك خويش، داراي يك فلسفه  ژاپن با همه پشتكار و هوشمندي خود در رش
قوي مي بود، چنان متمايز مي شد كه در ادبيات علمي سخن از «تمدن ژاپني» به ميان 
مي آمد. اين در حالي است كه حتي خود ژاپني ها نيز تاكنون اين واژه «تمدن ژاپني» را 

به مثابه تمدني در عرض «تمدن غربي» به كار نبرده  اند تا چه رسد به ديگران. 
ب. از اواخر قرن بيستم تاكنون كتاب هاي زيادي با مضمون و حتي نام «مرگ فلسفه» 

1. شهيد آويني در مقاله معروف «راز سرزمين آفتاب»  خود در كتاب فردايي ديگر در خصوص نسبتي كه ژاپن 
با تمدن غرب برقرار كرده مي نويسد: «جمع سنت و تجدد ممكن نيست و اگر در سرزمين آفتاب اين جمع امكان 
يافته، از آن روي است كه از يك سو مقاومت سنت ژاپني در برابر تمدن غرب و توسعه سرمايه داري از همه جاي ديگر 
كم تر است و از سوي ديگر در بطن سنت ژاپني صفات و خصايصي وجود دارند كه مي توانند با توسعه تكنولوژي و 
تمدن سرمايه داري هم سويي و هم جهتي داشته باشند. [عالوه بر آن] ميان خصوصيات روحي نژاد زرد و سنت هاي 
ــه در ژاپن امروز روي داده  ــبتي خاص وجود دارد... رويكرد تام تاريخي به تمدن غرب- يعني آنچه ك آنان نيز نس
ــود، مگر آنكه در بطن دين و سنت يك قوم، آمادگي الزم  است- نمي تواند بدون انصراف از دين و سنت محقق ش
براي هم سويي با آن موجود باشد و نگارنده... ناگزير است كه در اين مقام به ماكس وبر و تحقيقات گران قدر او در 
ــاره كند. او با درك اين حقيقت كه واقعيت هاي تاريخي و اجتماعي را  جامعه شناسي تطبيقي اديان و مذاهب اش
نمي توان در قالب هاي انتزاعي قوانين علمي محصور كرد، در انتقاد به ماترياليسم تاريخي اظهار مي داشت كه در 
تحوالت تاريخي جوامع نبايد در جست وجوي علتي مشترك و ايجابي برآمد. نسبتي را كه او بين تمدن سرمايه داري 
ــت كه در اين مقاله بين سنت ژاپني شينتو  و پوريتانيسم يافته بود مي توان صورتي ديگر از همين رابطه اي دانس
و توسعه تكنولوژي در ژاپن برقرار مي شود. پوريتانيسم كه صورت دنيازده مسيحيت است ماهيتي منطقي و ضد 
سنت دارد و به همين لحاظ، نه تنها در برابر رويكرد اروپاي شرقي به سرمايه داري و انقالب تكنولوژيك ممانعتي 
ــت و حيات دنيايي انسان ها را عين تكليف  ــتان ها مقبول اس ندارد، بل با اين اعتبار كه در ميان همه فرق پروتس
الهي شان مي انگارد، به آن مدد مي رساند... توانايي ژاپن را در الحاق به تاريخ غرب بايد در آنجا جست و جو كرد كه 
ــرمايه داري وجود دارد. دين شينتو (شينتائو) تفسير  ــينتو صفاتي آماده گر براي رويكرد تام به نظام س در دين ش
ــخه اي مكرر از همان صورت چيني آن  خاص ژاپني ها از تائوئيسم است و بايد دانست كه اگر تائوئيسم ژاپني نس
ــرمايه داري و تعلق به تكنيك، آن همه بود كه اين  مي بود، بدون ترديد در ژاپن نيز مقاومت سنتي در برابر روح س
ــاً امكان قبول صورت هاي متعدد قومي ندارد و  توجه تاريخي به تمدن غرب روي نمي نمود. تمدن صنعتي ماهيت
در هيچ جاي ديگر از دنيا جز با همان صورتي كه در غرب به خود گرفته است، موجود نمي شود. تمدن تكنولوژيك 
ماهيتاً با هيچ شريعت ديگري نيز جمع نمي شود؛ چراكه خود در صورت يك شريعت ظهور يافته است... حقيقت 
تكنولوژي يك صورت وجودي بيش ندارد و آن همين صورتي است كه در غرب ظهور يافته است و هيچ ديني جز 
ــه آن رويكرد از حد ظاهر فراتر نرود- يعني آنچه كه  با انكار خويش نمي تواند روي به اين حقيقت بياورد، مگر آنك
در غالب ممالك جهان سوم روي داده است- و يا در ذات آن دين آمادگي براي توجه ماهوي به تكنولوژي موجود 
باشد.» سيد مرتضي آويني، فردايي ديگر، «راز سرزمين آفتاب»، تهران، كانون فرهنگي- هنري ايثارگران، 1374. 
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در دنياي غرب نگارش يافته اند. نويسندگان اين 
ــه تمدن جديد  ــر اين باورند كه اگرچ كتاب ها ب
ــفه هاي دكارت، كانت و هگل  غرب بر شاخ فلس
به وجود آمده و قوام يافته است، اما ديري است 
كه فلسفه در غرب در بستر احتضار افتاده و توان 
ــت داده  ــدن غرب را از دس خود در راهبري تم
ــياري بر اين باورند كه  است. به عبارت ديگر بس
ــفه بلكه اين «تكنيك» است كه  امروزه نه فلس
ــت.  ــالت راهبري غرب را بر عهده گرفته اس رس
اگر تحليل اين نويسندگان درست باشد، باز هم 
ــاهد برپايي يك تمدن بدون وجود و  مي توان ش
ــفه قوي بود. به عبارت ديگر چه  حضور يك فلس

ــفه بتواند الگوبخش تمدن اسالمي  بعدي دارد كه مالزي با تكيه بر «تكنيك» و نه فلس
شود؟ 

واقعيت اين است كه همزمان با نگارش كتاب هايي در مضمون «مرگ فلسفه» و بلكه 
ــده است.  ــته ش حتي قبل از آن، كتاب هاي زيادي نيز در مضمون «غروب غرب» نگاش
به عبارت ديگر پيامد مرگ فلسفه1 در غرب، چيزي جز مرگ خود غرب نبوده است؛ با 
مرگ فلسفه، تمدن غرب نيز به احتضار افتاده است،2 اما نبايد انتظار داشت كه تمدني كه 
چندين قرن نشاط داشته به يك باره فرو ريزد. تمدن غرب سير انحطاط خود را آغاز كرده 

و ممكن است چند دهه و حتي چند قرن زوال كامل آن به طول انجامد. 
ــت برخي از عالم ها بر بنياد فلسفه استوار نشده  ــت كه ممكن اس البته بايد توجه داش
باشند، اما در همان عالم ها نيز برپايي تمدن بدون اتكا فلسفه در غايت صعوبت مي باشد 
1. برخي بر اين باورند كه ديروقتي است كه در دنياي غرب، «فلسفه محض» تبديل به «فلسفه مضاف» شده است. 

اين تفكر، آخرين فيلسوف محض در دنياي غرب را راسل يا حداكثر هايدگر نام مي برد. 
2. توجه به اين نكته مهم است كه اين گونه نيست كه در همه عالم ها اگر فلسفه به ضعف و انحطاط گرايد، انحطاط 
تمدني آغاز گردد. به عنوان مثال در مقاطعي از عالم اسالمي نيز فلسفه ضعيف شده، اما عالم اسالمي به اين علت 
به انحطاط نگراييده است بلكه علل ديگري داشته است. راز اين مسئله در اين است كه اساساً عالم اسالم برخالف 
تمدن جديد غرب نه بر بنياد «فلسفه» بلكه بر بنياد «وحي» استوار بوده است. همچنان كه حتي عالم يونان باستان 
ــتوار بوده و ظهور سقراط، افالطون و ارسطو بسيار متأخرتر از  نيز نه بر بنياد فلسفه بلكه بر بنياد «شعر و هنر» اس
ظهور شاعران و اديباني چون هومر- نه قرن قبل از ميالد مسيح- و  هزيود- شش قرن قبل از ميالد مسيح- و حتي 
فيزيست هايي چون طالس و... و بلكه در مرحله پاياني تمدن يونان باستان بوده است. اين در حالي است كه تمدن 
غرب جديد، بر بنياد فلسفه به وجود آمده و اين بسيار طبيعي است كه با مرگ فلسفه- كه برخي آن را به تماميت 

همه ظرفيت ها و پتانسيل فلسفه تفسير كرده اند- مرگ خود اين تمدن نيز رقم بخورد. 

كشور الگو در جهان اسالم بايد از 
چنان ظرفيتي برخوردار باشد كه 
بتواند بسياري از كثرات عالم اسالمي 
را در درون خود به وحدت رساند. 
به رغم اين بايد توجه داشت كه 
كثرات، همان متضادها نيستند. به 
عنوان مثال در تمدن اسالمي فرق 
پنج گانه فقهي به رغم تفاوت هايي كه 
با يكديگر دارند، مي توانند حضور 
داشته باشند، اما جرياني مثل وهابيت 
كه حكم به تكفير و لزوم قتل جرياني 
ديگر مثل شيعه مي دهد، هرگز 
نمي تواند حضور داشته باشد؛ چون 
حضورش مستلزم نفي ديگري است
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ــفه و رياضي عام ترين زبان هاي بشري هستند؛1 البته با  و بلكه محال است؛ چراكه فلس
ــفه، كميات به كيفيات و در رياضيات، كيفيات به كميات ارجاع  اين تفاوت كه در فلس
داده مي شوند. به عبارت ديگر مي توان گفت كه فلسفه رسالت تبيين كيفي و رياضيات 

رسالت تبيين كمي عالم را بر عهده دارند. 

1. ظرفيت هاي الگويي انقالب اسالمي براي جهان اسالم
ــالمي ايران آخرين تحول بزرگ ساختاري است كه مطابق ادبيات سياسي  انقالب اس
جهان مي توان به آن عنوان «انقالب» اطالق كرد. به عبارت ديگر پس از انقالب اسالمي 
ــي از مفهوم انقالب بتوان بدان عنوان  ــاس تعاريف علوم سياس هيچ رخدادي كه بر اس
انقالب داد، به وقوع نپيوسته است. از اين رو انقالب اسالمي ايران آخرين مصداقي است 
كه تئوري ها و نظريه هاي انقالب در مقياس جهاني خود را با آن ارزيابي كرده اند.2 بيش 
از سه دهه از پيروزي انقالب اسالمي ايران گذشته و در اين مدت جهان، هم در مقياس 
ــتخوش تحوالتي شده كه تئوري هاي گذشته  اسالمي و هم در مقياس بين المللي دس
براي تبيين اين صورت بندي هاي جديد كفايت نمي كند. بي شك انقالب اسالمي ايران 
يك عنصر محوري در تغيير اين صورت بندي جهاني است تا جايي كه به جرئت مي توان 
ــلباً و ايجاباً- مورد توجه قرار نگرفته  گفت هيچ جرياني در جهان اسالم به اندازه آن- س

است. 
اين بخش از نوشتار حاضر، بر اين ادعا استوار است كه توجه جهاني به انقالب اسالمي 
ايران بيشتر مسبوق به دركي است كه آن را قابل الگوبرداري و تكرار مي بيند. برخي از 
ظرفيت هاي الگويي انقالب اسالمي ايران كه يا در ديگر كشورهاي اسالمي اساساً وجود 

ندارد يا نوع ضعيف و ناقص آن وجود دارد، عبارت اند از: 
ــتين  روزهاي پيروزي اش تاكنون بر پايه سياست «نه  1. انقالب اسالمي ايران از نخس
ــفه و با اتكا به زبان عام «وحي» نيز ممكن است كه  ــري (تمدن  ديني) بدون فلس 1. البته برپايي تمدن غير بش
تبيين چگونگي آن هر چند از حوصله اين نوشتار بيرون است، اما اجماالً  بايد گفت كه برپايي چنين تمدني مستلزم 
مراتبي از اعجاز و خلق امور خارق العاده مي باشد. الزم به ذكر است كه كساني كه مالزي يا هر كشور ديگري مثل 
تركيه و ايران را براي نيل به مرحله الگوي تمدني جهان  اسالم شدن مطرح مي كنند، اساساً نمي خواهند فرآيند اين 
الگو شدن را از طريق اعجاز و خلق امر خارق العاده تبيين كنند؛ بلكه آنها با تأمل در همين برنامه هاي توسعه اي كه 

در اين كشورها اعمال مي شود، چنين نظرياتي را ارايه مي دهند. 
2. برخي از تئوري ها پس از تطبيق داده شدن با انقالب اسالمي ادعاي حقيقت و درست بودن كرده و برخي ديگر 
ــكاچپل- معروف ترين تئوري پرداز انقالب ميان  آن را ناقض تئوري خود يافته اند. به عنوان مثال تئوري خانم اس
ساختارگرايان- كه بر اين نكته تأكيد داشت كه «انقالب ها ساخته نمي شوند، بلكه خود مي آيند» با انقالب اسالمي 
ــماً اعتراف كرد كه برخالف تئوري من، انقالب ايران توسط يك ايدئولوژي و با مديريت  نقض شد و اسكاچپل رس

يك رهبر مذهبي ساخته شد! 
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ــه جهاني حضور  ــرقي- نه غربي» در عرص ش
ــرق و  ــت. تحليل وضعيت قدرت ش يافته اس
ــي ميزان  ــكا) به خوب ــوروي و امري غرب (ش
ــان  ــه در برابر آنها قد علم كرده نش قدرتي ك
مي دهد. به عبارت ديگر به هر ميزان كه قدرت 
ــانه اي تبيين شوند، به  امريكا و شوروي افس
ــوري كه در برابر اين  همان ميزان قدرت كش
قدرت افسانه اي مقاومت كرده و بدون اتكا به 
ــود را محقق كرده،  آنها آرمان ها و اهداف خ
ــانه اي خواهد بود. واقعيت اين است كه  افس
ــورهاي جهان دوم و سوم و  ــياري از كش بس
ــورهاي جهان اول تجربه  حتي برخي از كش

ــته اند؛ آنها با تمام وجود سيطره  تالش براي قطع وابستگي به قطب هاي قدرت را داش
قطب هاي قدرت را بر خود و سرنوشت ملت شان حس كرده اند و مي دانند كه مقاومت در 
برابر آنها تا چه ميزان سخت است. اما آنها در كمال ناباوري مشاهده كرده  اند كه انقالب 
اسالمي ايران به رغم همه فشار وارده از جانب قطب هاي قدرت، به  طور نسبي توانسته 
سايه آنها را از سر ملت خود و سرنوشت شان كنار بزند. به نظر مي رسد هر چه زمان اين 
مقاومت طوالني تر مي شود همزمان ايمان اين كشورها به قدرت انقالب اسالمي افزايش 
ــدرت ايران بايد عالوه بر  ــبه ق و به قدرت ابرقدرت ها كاهش مي يابد. از اين رو در محاس
ايمان ملت ايران به راهي كه انتخاب كرده، ايمان ملت هاي بسياري از كشورهاي جهان 

دوم و سوم به آن را نيز افزود.1
ــت هاي آن  ــت كه با غرب و سياس ــورهاي جهان اين تنها ايران نيس 2. در ميان كش
ــالمي از استكبار غرب بر  ــياري از كشورهاي اسالمي و غير اس ناسازگار است؛ بلكه بس
ــورها اين تنها ايران است كه نوعي  ــتند، اما از ميان همه اين كش خودشان نگران  هس

ــت كه اگر ايران هم بخواهد روزي با  1. موقعيت جهاني و ميزان الگوبخشي انقالب اسالمي ايران به گونه اي اس
ابرقدرت ها كنار بيايد، همان ملت هاي جهان دوم و سومي كه خود نمي توانند در برابر ابرقدرت ها بايستند،  اجازه 
چنين كنار آمدني را به ايران نخواهند داد. فشار برخي از اين ملت ها به حاكمان ايران حداقل در دو مورد ذيل گواه 
اين ادعاست: نخست، زماني كه آقاي خاتمي ملت امريكا را ملتي متمدن ياد كرد (كه با نامه اعترا ض آميز لوئيس 
فراخان رهبر مسلمانان سياه پوست امريكا و بسياري از ملت هاي مسلمان مواجه شد) و دوم، زماني كه اسفنديار 
رحيم مشايي ادعا كرد كه ما (ايران) با ملت اسراييل مشكلي نداريم و تنها با دولت آن مشكل داريم؛ كه نه فقط مورد 

اعتراض ايرانيان بلكه بسياري از شخصيت ها و ملت هاي مسلمان قرار گرفت. 

كشور الگوي اسالمي نمي تواند هم 
با وهابيت و هم با تشيع سر سازگاري 
داشته باشد و بايد از ميان اين دو، يكي 
را برگزيند. همچنان كه در مقياس 
بين المللي نيز كشور الگوي اسالمي 
نمي تواند هم حامي فلسطين و هم طرف 
پيمان با اسراييل و امريكا باشد.  واقعيت 
اين است كه مواضع مالزي در قبال 
امريكا و ديگر كشورهاي ضد اسالمي 
از چنان ابهامي برخوردار است كه 
پذيرش نقش الگويي آن براي جهان 
اسالم نه ساده انديشانه بلكه ابلهانه به 

نظر مي آيد
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مواجهه حداكثري با غرب پيدا كرده است. 
ــت  ــه ايران نه تنها با سياس بدين معني ك
ــتعماري غرب بلكه با فرهنگ، اقتصاد،  اس
مباني معرفتي و هر چيزي كه به نحوي در 
استحكام آن مؤثر است، غيريت و ضديت 
ــه حداكثري با  ــت. مواجه ــرده اس پيدا ك
ــت غير وابسته در جهان  غرب، تجربه زيس
ــار ايران قرار  ــروزي را در اختي پيچيده ام
داده كه هر چند همراه با فشارها، تحريم ها 
ــوده، اما نتايج و  و هزينه هاي بعضاً كالن ب
ــته اي را براي آن به  ــتاوردهاي خجس دس
ارمغان آورده است. يكي از اين دستاوردها،  
خودباوري عنصر ايراني است كه بسياري 
ــتند. خودباوري ايراني باعث شده تا ايران ضمن  از كشورهاي اسالمي از آن محروم هس
ــود رقم زند. ممكن  ــي تجدد بومي را براي خ ــداري از تراث و مآثر خود بتواند نوع پاس
ــبت به كشوري مثل مالزي  است در مقايسه برخي وجوه تمدني، ايران پساانقالبي نس
عقب تر باشد، اما مهم اين است كه رشد و پيشرفت ايران، نه فقط با ايرانيان بلكه مهم تر 
ــت كه در پيشرفت مالزي، بيش از  ــه ايراني محقق شده؛ اين در حالي اس از آن با انديش
ــد، «عنصر» مالزيايي  حضور دارد. مواجهه  آنكه «انديشه» مالزيايي حضور داشته باش
حداكثري با غرب باعث شده تا ايران از جوانب مختلف در يك انزواي برنامه ريزي شده 
ــوري كه اراده حركت كرده،  بيش از  ــت كه تحريم براي كش قرار گيرد. واقعيت اين اس
آنكه نقمت باشد، نعمت است. تجربه كاالهاي تحريمي در ايران به خوبي گواه است كه 
ــتر مورد تحريم قرار گرفته، بيشتر رشد  به شكل ناباورانه اي در هر زمينه كه ايران بيش
ــالمي براي پيدا كردن مواجهه حداكثري با غرب  و پيشرفت كرده است. كشورهاي اس

چاره اي جز استفاده از تجربه ايران ندارند. 
3. انقالب اسالمي ايران از بدو ظهورش تاكنون همواره مورد تحريم و فشار بين المللي 
ــان آن و ابرقدرت ها، به دليل  ــياري از موارد اختالف مي ــت. با اين همه در بس بوده اس
قدرت ويژه اي كه داشته توانسته از گزينه خود دفاع كند. قدرت ابرقدرت ها به امكانات 
ــد و قدرت ايران به باور عميقش به  ــان مي باش اقتصادي،  نظامي، تبليغاتي و سياسي ش

بسياري از مسلمانان هنوز اسير تنگناهاي 
مذهبي و گرفتار تعصبات شيعي- سني 
هستند و اين مسئله مي تواند تحقق عملي 
الگو شدن ايران اسالمي را به تعويق 
اندازد. از اين رو، الزم است ايران اسالمي 
زبان تبيين خود را به گونه اي ارتقا دهد 
كه ضمن توانايي براي دفاع از مباني و 
آرمان هاي اسالمي (شيعي)، كم ترين 
اصطكاك مذهبي را به وجود آورد. به 
نظر مي رسد بهترين الگوي معاصر در اين 
خصوص، شيوه تبييني حضرت امام(ره) 
باشد كه به  رغم پايبندي به مباني و اصول 
تشيع، نه تنها باعث تفرقه در جهان اسالم 
نشده بلكه تا حد زيادي موجبات وحدت 

اسالمي را نيز فراهم كرده است
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آرمان هايش. آخرين مورد اختالف جدي ايران و غرب بر سر مسئله انرژي هسته اي ايران 
ــارهاي بين المللي، ايران به خوبي توانست از آن دفاع كند  مي باشد كه به رغم همه فش
ــوراي امنيت هم تأثيري در اراده آن نداشت. به عبارت  و حتي ارجاع پرونده ايران به ش
ديگر ايران از چنان قدرت  چانه زني حتي در شوراي امنيت برخوردار است كه به راحتي 
مي تواند ائتالف قدرت ها را بشكند. همزمان با مسئله انرژي هسته اي، بحث حمله نظامي 
امريكا به ايران مطرح شد و حتي در سطح بااليي نيز به توافق رسيد؛ با اين همه باز هم 
ــد.  ــت روبه رو ش به دليل قدرت باالي ايران در چانه زني در دقايق پاياني خود با شكس
ــت ها اعتبار امريكا را در تهديد ايران، به شدت در  نمونه هاي متعدد از اين دست شكس
افكار عمومي دنيا زير سؤال برده است. اين اعتبار بيشتر آنگاه مورد ترديد و تشكيك قرار 
مي گيرد كه هرازچندگاهي مسئوالن ايران تهديدات امريكا را در رسانه هاي عمومي به 
سخره مي گيرند و طرفه آنكه گاه آن را تحريك به حمله مي كنند و از اينكه نمي تواند به 

ايران حمله كند، تحقيرش مي كنند. 
ــت در برخي از جهات اقتصادي، نظامي،  ــالمي ممكن اس ــورهاي اس 4. برخي از كش
ــند، اما هرگز اين قدرتشان را در عرض  ــتر از ايران باش رسانه اي و... داراي قدرتي بيش
قدرت هاي ضد اسالمي بروز ندهند. ملت هاي مسلمان هرگز از اينكه كشوري اسالمي 
به چنين قدرتي دست يازيده، خوشحال نخواهند بود؛ چراكه مادام كه قدرت اسالمي 
در برابر قدرت هاي ضد اسالمي عيان نشود، انگار كه به تعداد قدرت هاي جهاني، قدرتي 
ــت و اين نه تنها براي ملت هاي ستمديده خوشحال كننده نيست  ديگر افزوده شده اس
كه مايه اضطراب و نگراني است. آنچه ايران اسالمي را از ساير كشورهاي اسالمي متمايز 
مي كند اين است كه قدرت ايران در عرض قدرت  هاي استكباري رخ عيان نموده است. 
براي آنكه بدانيم چه قدرتي در عرض و چه قدرتي در طول قدرت هاي استكباري ظهور 
ــتعماري از ظهور آن قدرت  ــت كه بدانيم آيا قدرت هاي اس يافته ، بهترين روش اين اس
استقبال كرده يا به ستيزش رفته اند. به عنوان مثال پاكستان و ايران به عنوان دو كشوري 
ــتند، هر دو مجهز به انرژي هسته اي هستند، اما  كه داراي نظام جمهوري اسالمي هس
ــتكباري از انرژي هسته اي پاكستان حمايت مي كند و از  امريكا به عنوان يك قدرت اس
انرژي هسته اي ايران نگران است. اين بدين معني است كه قدرت هسته اي پاكستان در 
برابر قدرت هسته اي غرب عيان نشده بلكه در طول و شايد هم در خدمت آن نمود يافته 
است. بنابراين قدرت ايران از آن رو ظرفيت الگوبخشي به جهان اسالم دارد كه حقيقتاً 
متعلق به جهان اسالم است، نه اينكه ظرفيتي متعلق به خارج از جهان اسالم، اما به ظاهر 
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درون جهان اسالم باشد. 
5. ظرفيت علمي انقالب اسالمي ايران به اندازه اي است كه به رغم همه توجه آگاهانه اي 
ــر در برابر برخي وجوه آن  ــور خبري و اعالم نكردن آن دارد،  ناگزي كه غرب براي سانس
تسليم شده است. امروزه ايران در برخي از حوزه هاي علمي نه فقط در رديف كشورهاي 
برتر اسالمي بلكه در رده هاي باالي جهاني قرار دارد. به عنوان مثال ظرفيت علمي ايران 
ــلول هاي بنيادين و...)،  نانوتكنولوژي  در حوزه هاي پزشكي (مثل مهندسي ژنتيك، س
و... در مقياس جهاني و در حوزه هاي نظامي، پتروشيمي، برخي صنايع1 و... در مقياس 
ــال هاي اخير كه «نهضت توليد علم و  جهان اسالم در حد بااليي ثبت شده است. در س
ــاط علمي با هدف  جنبش نرم افزاري» به وجود آمده، در ميان جوانان ايراني نوعي نش
گذار از غرب ايجاد شده است كه در آينده نه چندان دور حتماً نتايج مثبتي به بار خواهد 
ــاً اينكه جوانان يك ملتي اراده كرده  اند كه به جاي تقليد از غرب، خودشان  آورد. اساس
بايد توليد كنند بسيار اميدزاست. تقريباً همه حاكمان غيروابسته دنيا دغدغه دارند تا به 
جوانان كشورشان روحيه خودباوري را تلقين كنند. نبايد پنداشت كه عموميت يافتن 
اين روحيه در ايران، تصادفي و كم اهميت است. جوانان و حتي خواص برخي كشورهاي 
ــد محال دورش  ــم مي آيد، تا ح ــالمي، افقي كه براي جوانان ايراني نزديك به چش اس
مي پندارند. توفيق ايران در جنبش مذكور مي تواند ظرفيت  الگوبخشي آن در حوزه علم 

را مضاعف كند. 
ــاس آمايش هاي سرزميني صورت مي گيرد.  6. امروزه بسياري از برنامه ريزي ها بر اس
ــرزميني، تيپولوژي اقوام از زواياي مختلف روحي، جسمي، امكاناتي  در آمايش هاي س
و... سنجيده مي شود. به عنوان مثال بررسي مي شود كه فالن قوم از چه ضريب  هوشي، 
ــان  ــرزميني به خوبي نش ــت. آمايش هاي س ظرفيت، تهديد، امكانات و... برخوردار اس
ــياري از اقوام مسلمان ديگر برتري دارد؛  مي دهد كه قوم ايراني از جهات مختلف بر بس
برتري هايي كه آن را براي الگوبخشي به جهان اسالم مستعد ساخته است. برخي از اين 

برتري هاي نسبي قوم ايراني نسبت به ساير مسلمانان عبارت اند از:
الف. ايرانيان داراي ذهن عقل گراي بااليي هستند (البته منظور از ايرانيان، حوزه تمدني 
ايراني است كه شامل افغانستان و تاجيكستان امروزي نيز مي شود). در تاريخ اسالم، به  
ــحاق كندي در ميان اعراب و تني چند از جمله ابن رشد، ابن باجه، ابن طفيل  جز ابواس
ــورهاي اسالمي عربي داراي صنعت خودروسازي نيستند، ايران  1. به عنوان مثال در حالي كه هيچ كدام از كش
سال هاست كه مجهز به اين صنعت بوده و هر روز تالش مي  كند تا خودروهايي با كيفيت و كميت بيشتري توليد 

كند. بسياري از خودروهاي ايراني به كشورهاي عربي اسالمي صادر شده و مورد استفاده قرار گرفته است. 
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ــپانيا)، همه  ــي در دنياي غرب (اس و ابن عرب
فالسفه بزرگ اسالمي متعلق به حوزه تمدني 
ايران هستند. اين در حالي است كه به عنوان 
ــن نقل گرا و نص گرا و  مثال اعراب داراي ذه
مسلمانان اروپا داراي ذهن تكنيكال هستند. 
ــي باال  ــي با ضريب هوش ــان قوم ب. ايراني
هستند تا جايي كه گفته مي شود دومين رتبه 
ضريب هوشي در كل دنيا را دارند. كم تر قومي 
ــت. ضريب  از اين موهبت الهي برخوردار اس
ــي باال بدين معني است كه مي  توان در  هوش
ــل كرد (البته  وقت كم نتايج زيادي را حاص

ــتند كه اگر بودند با توجه به ضريب  متأسفانه ايرانيان داراي روحيه پشتكار بااليي نيس
ــيار بهتر از اين كه هستند، جلوه كنند). اين در  هوشي بااليي كه دارند مي  توانستند بس
حالي است كه برخي از مسلمانان از جمله هندي ها، آسياي شرقي ها و... نه فقط ضريب 
هوشي بااليي ندارند، بلكه به عكس، ضريب هوشي پايين آنها به انضمام بساطت و سادگي  
ــان) نتايج كارهاي آنها را حتي در قبال صرف هزينه هاي زياد  (البته دوست داشتني ش

وقتي، اقتصادي و... پايين آورده است. 
ج. ايرانيان از غيرت مندي ويژه اي برخوردار هستند؛ آنها در پاسداري از مسائل مربوط 
به عرض و آبرو، خانواده، وطن (كشور) و... به شدت حساس و كوشا هستند. اين در حالي 
است كه بسياري از اقوام مسلمان نسبت به مسائل پيش گفته حساسيت ويژه اي ندارند.1 
به نظر مي رسد يكي از عللي كه امريكا به رغم ميلش تاكنون نتوانسته به ايران حمله كند، 

توجهش به اين روحيه ويژه ايرانيان است. 
د. در تئوري معروف هانتينگتون تحت عنوان «برخورد تمدن ها»- كه ناظر به جنگ 
پاياني تاريخ است- از ميان همه كشورهاي اسالمي، ايران به عنوان نماينده و الگو براي 
ــت. هانتينگتون به خوبي دريافته است  شركت در نبرد آخرين تاريخ نام برده شده اس
ــيوس و غرب بيشتر از همه  ــالم با كنفوس كه ظرفيت هاي ايران براي مقابله جهاني اس

كشورهاي اسالمي ديگر است. 
1. در سال 2008 خبري ويژه از جانب يك تحليل گر عرب روي آنتن «الجزيره» رفت كه در آن از اعراب خواسته 
شده بود كه براي نجاتشان الزم است كه تغيير ژن قومي بدهند. نويسنده پيشنهاد كرده بود كه خوب است عرب ها 

از طريق ازدواج با ايرانيان داراي ژن ايراني شوند! 

در ميان كشورهاي جهان اين تنها 
ايران نيست كه با غرب و سياست هاي 
آن ناسازگار است؛ بلكه بسياري از 
كشورهاي اسالمي و غير اسالمي از 
استكبار غرب بر خودشان نگران  هستند؛ 
اما از ميان همه اين كشورها اين تنها ايران 
است كه نوعي مواجهه حداكثري با غرب 
پيدا كرده است. بدين معني كه ايران نه 
تنها با سياست استعماري غرب بلكه 
با فرهنگ، اقتصاد، مباني معرفتي و هر 
چيزي كه به نحوي در استحكام آن مؤثر 
است، غيريت و ضديت پيدا كرده است
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7. از زماني كه استعمار كالسيك، قدرت و ثبات يافت و تكنولوژي و صنعت هم مددكار 
آن شد، بسياري از استعمارگران دغدغه گسترش مستعمرات خود را تا آنجا پيش بردند 
كه هوس فتح كل جهان را كردند و براي نيل به اين مقصود، تئوري هايي توليد كرده اند. 
در قرون اخير حداقل پنج تئوري معروف براي كسب قدرت برتر جهاني ارايه شده است 

كه عبارت اند از: 
ــت كه درياها را در اختيار دارد.  ــي اس الف. قدرت برتر جهاني در آينده متعلق به كس
انگليس در سراسر قرن نوزده و بيست به اعتبار اين تئوري درصدد افزايش قدرت دريايي 

خود بوده است.
ب. قدرت برتر جهاني در آينده متعلق به كسي است كه فضا را در اختيار داشته باشد. 
جنگ ستارگان ميان دو قطب امريكا و شوروي سابق بر اساس اين تئوري شكل گرفته 

است. 
ــي است كه «هالل خصيب»- منطقه اي  ج. قدرت برتر جهاني در آينده متعلق به كس
هالل گونه و استراتژيك در خاورميانه- را در اختيار داشته باشد. اسراييل شعار از نيل تا 

فرات را به اعتبار اين تئوري طرح كرده است. 
ــت كه هفت گردنه آبي مهم دنيا از  د. قدرت برتر جهاني در آينده متعلق به كسي اس

جمله تنگه هرمز، كانال سوئز، كانال پاناما و... را در اختيار داشته باشد. 
ــاني  ــت كه از كميت باالي انس ــي اس هـ . قدرت برتر جهاني در آينده متعلق به كس
برخوردار باشد. اين تئوري چندان مورد اقبال جهاني قرار نگرفته، اما نكته اينجاست كه 
دومين كشور پرجمعيت دنيا (هند) به اعتبار اين تئوري است كه هنوز سياست «كنترل 

جمعيت» را در دستور كار خود قرار نداده است. 
شايد هيچ يك از تئوري هاي فوق مطلق نباشند، اما همه آنها بهره اي از حق و درستي 
را در اختيار دارند. واقعيت اين است كه در عصر ما دريا، فضا، تنگه هاي استراتژيك آبي 
ــالمي، ايران از معدود كشورهايي  ــتند. در ميان كشورهاي اس و... همه و همه مهم  هس
است كه تقريباً از همه عوامل قدرت جهاني بهره مند است. اين در حالي است كه برخي از 
كشورهاي مسلمان از جمله مالزي فاقد كميت باالي انساني، دور از هالل خصيب، فاقد 
ــد. به عبارت ديگر قدرت نسبي ايران  امتياز كنترل گردنه هاي آبي مهم دنيا و... مي باش
ــالمي نيز مي تواند يكي ديگر از ظرفيت هاي الگوبخش آن براي  در ميان كشورهاي اس

جهان اسالم باشد. 
ــه جهان بيني آنها بدان ها  ــوام، درون جهت گيري هايي حركت مي كنند ك 8. همه اق
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مي بخشد. در نگاه كلي، ملت هاي جهان از سه نوع جهان بيني كلي برخوردارند: 
الف. برخي از آنها گذشته  محور هستند و كمال انسان و جامعه را در رجعت به گذشته 
ــلمان (طالبان، وهابيت و...) از اين  ــيوس و نيز سلفي هاي مس مي بينند. مكتب كنفوس

دسته هستند. 
ب. برخي از آنها حال  محور هستند و كمال انسان و جامعه را به ماندن در همين وضعيت 
ــته خط بطالن  ــن جهان بيني اي دارد: هم بر گذش ــد. غرب جديد چني موجود مي دانن
ــد و بلكه آنچنان كه نيچه گفته بود آن را عامل افسردگي و بدبختي هاي انسان  مي كش
مي داند و هم با پذيرش سكوالريسم كه از منطق «اينجا- اكنون» تبعيت مي  كند، داعيه 

رفتن به فردا ندارد. 
ــان و جامعه را در هماهنگي با نظم  ــتند و كمال انس ج. برخي از آنها آينده محور هس
ــت كه ديروز، امروز مي شود و امروز، فردا. اين  طبيعت مي دانند. قانون طبيعت اين اس
گروه صيرورت انسان در زمان را مي پذيرند. اين گروه خود به سه دسته تقسيم مي شوند: 
• برخي از آنها فقط آينده نگر هستند؛ بدين معني كه براي نجات بشر چشم به آينده 

دوخته اند. 
• برخي از آنها عالوه بر اينكه آينده نگر هستند، آينده  گرا نيز هستند؛ بدين معني كه نه 
فقط چشم شان به فردا دوخته شده، بلكه پاي آنها نيز به طرف فردا مي رود (هماهنگي 

چشم و پا). 
ــتند؛ بدين معني كه  • برخي از آنها، هم آينده نگر، هم آينده گرا و هم آينده پرداز هس
چشم و پايشان را تصادفاً و بدون برنامه وارد فردا نمي كنند بلكه برنامه سازي براي فردا 

دارند. 
در ميان همه ملل و نحل موجود در جهان معاصر، تنها قومي كه آينده محور از نوع سوم 
(آينده پرداز) مي باشد، ايران شيعي است. تحليل اينكه آيا ديگر اقوام، مثًال اهل سنت يا 
غربي ها مگر براي آينده برنامه ريزي ندارند، از حوصله اين نوشتار بيرون است اما به  طور 
اجمال مي توان گفت كه ميان دو اصطالح «ما اليه الحركه» و «ما الجله الحركه» تفاوت 
بسيار است. حركت شيعه «براي فردا» و حركت غير شيعه «به سوي فردا» مي باشد و اين 
دو بسيار متفاوت هستند. بي شك آينده از آن كشوري است كه براي فردا حركت مي  كند 
ــوي فردا حركت كند. از آنجا كه ايران از معدود كشورهايي است كه  نه اينكه فقط به س
ــالمي كه عمدتاً «به سوي  ــبت به ديگر كشورهاي اس «براي فردا» حركت مي كند، نس
فردا» حركت مي  كنند، از ظرفيت الگوبخشي بااليي براي جهان اسالم برخوردار است. 
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ــالم در جوامع اسالمي را بايد  9. حداقل دو نحوه حضور اس
از يكديگر تفكيك كرد: يكي «اسالم به مثابه تاريخ» و يكي 
ــياري از بررسي هايي كه  ــالم به مثابه فرهنگ». در بس «اس
تاكنون درباره وضعيت اسالم در جوامع اسالمي انجام شده 
ــن دو مقوله، خلط مبحث هاي  به دليل عدم تفكيك ميان اي
ــت. در اين خصوص توجه به نكات  زيادي صورت گرفته اس

ذيل حائز اهميت است: 
ــگ ارتباطي وثيق برقرار  الف. هر چند ميان تاريخ و فرهن
مي باشد، با اين همه اين گونه نيست كه هر تاريخي تبديل به 
فرهنگ شود يا هر فرهنگي از تبار تاريخي روشني برخوردار 
ــكل ارتباط تاريخ و فرهنگ، صورتي  باشد. منطقي ترين ش
ــده باشد. تاريخ  ــت كه در آن تاريخ تبديل به فرهنگ ش اس
فرهنگ شده همان تاريخ پويا و تاريخ به ثمرنشسته مي باشد. 
همچنان كه بدترين شكل ارتباط اين دو نيز صورتي است كه در آن تاريخ و فرهنگ در 

تضاد با يكديگر عمل كنند.
ــالمي برخي از جوامع از تبار تاريخي اسالمي برخوردار  ب. در ميان جوامع كنوني اس
هستند، بي  آنكه داراي فرهنگ اسالمي روشني باشند. به عنوان مثال در طول خالفت 
عثماني- حدود شش قرن- كشور تركيه در جايگاه دال مركزي جغرافياي جهان اسالم 
بوده و اين مسئله باعث شده تا تاريخ تركيه به بخش مهمي از تاريخ اسالم تبديل شود. 
اين در حالي است كه به لحاظ فرهنگي به  ويژه از زماني كه آتاتورك قانون اساسي تركيه 
ــالم خواهي در آن در حال تكوين و  را قانوني الييك معرفي كرده تا امروز كه جنبش اس
نضج مي باشد، فرهنگ عمومي تركيه چندان فرهنگ اسالمي نمي باشد. به عبارت ديگر 
ــالمي خود به اندازه تاريخ آن جلوه گيري نمي كند. اين بدين  فرهنگ تركيه در وجه اس

معني است كه تاريخ تركيه به روشني نتوانسته پشتوانه فرهنگ آن قرار گيرد.
ج. در ميان جوامع اسالمي كمتر كشوري وجود دارد كه داراي فرهنگ اسالمي باشد، 
ــد؛ چراكه اساساً فرهنگ، خود مقوله اي تاريخي  بي  آ نكه از تاريخ اسالمي برخوردار باش
است و نمي توان فرض كرد كه در جايي فرهنگ بدون حضور تاريخ وجود داشته باشد؛ 
چه، فرهنگ، مولود تاريخ است. البته فرهنگ مي تواند از بيرون تاريخ يك قوم و توسط 
ــود همچنان كه مصدايقي زيادي در جهان اسالم مي توان  يك تاريخ بيگانه راهبري ش

جهان  در  كه  كشوري 
اسالم بخواهد الگوبخش 
باشد،  بايد به علم پايه 
(علم مادر) مجهز باشد تا 
بتواند مبادي ساير علوم 
را پايه ريزي كند و بسط 
دهد. واقعيت اين است 
كه كشور مالزي- و بلكه 
اساسًا كشورهاي آسياي 
شرقي- فاقد هر گونه 
فلسفه اي هستند تا جايي 
كه به جرئت مي توان گفت 
كه فلسفه در آسياي شرقي 
مهجورترين علم مي باشد
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يافت كه به رغم داشتن تاريخ اسالمي از نداشتن فرهنگ اسالمي در رنج هستند. طرفه 
ــپانيا را يافت كه به رغم داشتن تاريخ اسالمي،  اينكه حتي مي توان كشورهايي مثل اس
ــتند.1 در جهان امروز كم تر كشوري را مي توان  ــالمي هس اينك داراي فرهنگ ضد اس
جست كه به رغم اينكه داراي تاريخ غير  اسالمي است، به دليل تأثيرپذيري از تاريخ اسالم 

در بيرون مرزهاي جغرافيايي اش، داراي فرهنگ اسالمي باشد. 
د. واقعيت اين است كه كشوري مي تواند به عنوان الگوي تمدن اسالمي معرفي شود 
ــورهاي اسالمي  ــد. در ميان كش ــالمي باش كه هم داراي تاريخ و هم داراي فرهنگ اس
ــور تركيه به رغم داشتن تاريخ اسالمي، فاقد فرهنگ  معرفي شده براي اين مقصود، كش
ــت. در اين ميان  ــور مالزي هر دو مؤلفه  فوق را در حد ضعيفي واجد اس اسالمي و كش
كشورهاي زيادي نيز از جمله عراق، سودان، عربستان، مصر و... هستند كه به رغم داشتن 
هر دو مؤلفه مذكور در حد نسبتاً قابل قبول، به دليل اينكه واجد ديگر شرايط الزم براي 

الگوي تمدني شدن نيستند، نمي توانند براي اين مقصود در نظر گرفته شوند. 
هـ . ايران اسالمي كشوري است كه هم به لحاظ تاريخي از تبار اسالمي قوي و درازمدتي 
برخوردار است و هم به لحاظ فرهنگي بهره وافري از اسالم دارد. به لحاظ تاريخي، ايران 
ــده و پس از آن، ايرانيان  ــط مسلمين فتح ش كشوري است كه در همان قرن اول توس
ــالمي (در قامت وزارت، سلطنت و...) و چه  چه در حوزه مديريت سياسي امپراتوري اس
ــته اند. به عنوان مثال «چهار امام  در حوزه مديريت فكري امت اسالمي نقش بسزا داش
فقهي» بزرگ اهل سنت، نويسندگان «صحاح سته»، عمده فالسفه بزرگ اسالمي- به  
ــند- همه ايراني هستند. به لحاظ فرهنگي  جز چند نفري كه متعلق به اسپانيا مي باش
ــالمي بوده كه هيچ نويسنده اي- اعم  نيز ايران اسالمي چنان تحت تأثير آموزه هاي اس
از مسلمان و غيرمسلمان- در اصالت و اسالمي بودن فرهنگ ايراني ترديد نكرده است. 
اين در حالي است كه بسياري از مؤلفه هاي فرهنگي ايران متعلق به ايران باستان و قبل 
از اسالم مي باشد؛ به رغم اين، در مواجهه اين مؤلفه ها با اسالم بيشتر آنها صبغه اسالمي 

به خود گرفته اند. 
و. به نظر مي رسد ايران اسالمي عالوه بر واجد بودن تاريخ و فرهنگ اسالمي، از ديگر 

ــياري از مردم آن ديار را مسلمان كرده اند. از  1. مسلمانان بيش از شش قرن در اسپانيا حكومت داشته اند و بس
اين رو بخش قابل  مالحظه اي از تاريخ اسپانيا با تاريخ اسالم گره خورده است. اين در حالي است كه فرهنگ امروزي 
اسپانيا نه فقط اسالمي نيست بلكه ضد اسالمي مي باشد. طرفه اينكه در اسپانياي كنوني مسيحياني وجود دارند كه 
به لحاظ تبار نسبي از سلسله سادات و بني فاطمه هستند؛ مسيحياني كه آبا و اجداد آنها مسلمان بوده و اخالفشان 

كم كم مسيحي شده اند! 
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شرايط الگوي تمدني نيز برخوردار است. يكي از 
مهم ترين اين شرايط، داشتن حكومت اسالمي 
ــر، عراق،  ــورهاي مص ــد؛ چيزي كه كش مي باش
ــتند.  ــودان و... از آن محروم هس ــتان، س عربس
ــنن در صورتي مي توانند  نظام هاي سياسي تس
ادعا كنند كه حكومت اسالمي دارند كه از الگوي 
خالفت اسالمي يا الگويي كه اكثريت مسلمانان 
ــند.  ــه بگذارند، برخوردار باش ــني بر آن صح س
ــيع نيز در  ــي تش همچنان كه نظام هاي سياس
ــته باشند  صورتي مي توانند چنين ادعايي داش
ــا الگويي كه اكثريت  كه از الگوي واليت فقيه ي
تشيع آن را قبول داشته باشند، برخوردار باشند. 
اين هر دو الگوي سياسي حكومت اسالمي در غير از ايران، وجود ندارد. از اين رو در بين 
ــالمي تنها ايران را منطقاً مي توان به عنوان الگوي تمدني جهان اسالم  ــورهاي اس كش

مطرح كرد. 
مجموعه اي از عوامل فوق باعث شده ايران براي الگوبخشي به جهان اسالم نسبت به 
بسياري از ديگر كشورهاي اسالمي ويژه  باشد. البته نبايد از اين نكته غافل بود كه ممكن 
ــالمي نيز ويژگي هاي منحصر به فرد خود را داشته باشند.  است برخي از كشورهاي اس
منظور اين است كه ايران با لحاظ مجموعه  ويژگي هايي كه دارد براي الگوبخشي به جهان 

اسالم نسبت به ساير كشورهاي اسالمي مستعدتر است. 

2. نتيجه گيري (مقايسه ميان انقالب ايران و مالزي) 
بي شك جنبش هاي اسالمي در صورتي كه فراروي خود يك نوع آرماني يا يك نمونه 
نسبتاً موفق داشته باشند، از شدت انگيزه و سالمت بيشتري برخوردار خواهند بود. اين 
ــلمانان پيدا كردن يك الگوي اسالمي موفق،  مسئله باعث شده كه براي بسياري از مس
دغدغه شود. به لحاظ تاريخي سه كشوري كه تاكنون بيشتر از ساير كشورهاي اسالمي 
در افكار عمومي يا در مكتوبات جهان اسالم به عنوان كشور الگو مطرح بوده اند، به ترتيب 
ايران، مالزي و تركيه است. بررسي شرايط تركيه در اين خصوص از حوصله اين نوشتار 
بيرون بوده اما در خصوص مقايسه ايران و مالزي توجه به نكات ذيل حائز اهميت است: 

انقالب اسالمي ايران از نخستين  
روزهاي پيروزي اش تاكنون بر پايه 
سياست «نه شرقي- نه غربي» در 
عرصه جهاني حضور يافته است. 
تحليل وضعيت قدرت شرق و غرب 
(شوروي و امريكا) به خوبي ميزان 
قدرتي كه در برابر آنها قد علم كرده 
نشان مي دهد؛ به عبارت ديگر به هر 
ميزان كه قدرت امريكا و شوروي 
افسانه اي تبيين شوند، به همان ميزان 
قدرت كشوري كه در برابر اين قدرت 
افسانه اي مقاومت كرده و بدون اتكا به 
آنها آرمان ها و اهداف خود را محقق 

كرده، افسانه اي خواهد بود
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1. اساساً كسي كه از نزديك و به صورت عميق با جريان هاي تفكر اسالمي در دو كشور 
ايران و مالزي آشنا باشد، طرح سؤال مقايسه ميان اين دو را غيركارشناسانه، غيرمنصفانه 
و حتي توطئه آميز مي بيند. سيره عقال بر اين است كه دو چيزي كه «ما به االشتراك» 
دارند را با يكديگر مقايسه مي كنند و مثًال مي گويند: عسل از شكر شيرين تر است، اما آنها 
هرگز اموري كه يا «ما به االشتراك» ندارند يا اگر هم دارند بسيار ناچيز است با يكديگر 
مقايسه نمي كنند. به عنوان مثال عقال هرگز نمي گويند: عسل از زهر مار شيرين تر است! 
البته كه عسل از زهر مار شيرين تر است، اما اين مسئله چندان در مقام مقايسه استبعاد 
ــبت مالزي و ايران، نسبت زهر  دارد كه كاربردش عقاليي به نظر نمي رسد. بي شك نس
مار و عسل نيست اما الاقل در حوزه فكر اسالمي، مالزي چنان فقير و فاقد تراث است كه 
عقال، فرض مقايسه ميان آن با ايران را در زمره لغويات مي شمارند. البته بدون ترديد در 
هر يك از دو كشور ايران و مالزي ويژگي ها و ظرفيت هايي وجود دارد كه در ديگري وجود 
ــه بر مجموع ويژگي هايي كه در هر يك از اين دو ممكن  ندارد. با اين همه فرض مقايس
ــد، داللت دارد. به عبارت ديگر در اين مقايسه نگاه كل نگر مفيد  است وجود داشته باش
فايده خواهد بود نه نگاه هاي جزيي محور. اين در حالي است كه نوع تبيين هايي كه مالزي 
ــالم معرفي مي كند، نگاه هاي جزيي   محور هستند. واقعيت  را به عنوان الگوي جهان اس
اين است كه در نگاه كل نگر، مالزي حتي فاقد شرايط اوليه براي نامزدي الگويي جهان 
اسالم است. با اين همه، بايد به اين سياست كه مالزي را در كنار ايران و تركيه براي ايفاي 
نقش الگويي جهان اسالم معرفي مي كند، به شدت به ديده ترديد نگريست. نگارنده در 
اين قضيه، تئوري توطئه را قابل مطالعه مي داند و بر اين باور است كه مالزي نه از جانب 
مسلمانان و حتي شخصيت هاي آگاه خود مالزي بلكه بيشتر از جانب دشمنان اسالم به 
مثابه الگوي جهان اسالم معرفي شده است. به نظر مي رسد موشكافي تفصيلي اين قضيه 

براي پژوهشگران مسلمان ضروري باشد.1
2. براي اينكه پروژه الگويي ايران براي جهان اسالم تسريع شود، الزم است دو مشكل 
ــير تنگناهاي مذهبي و  ــياري از مسلمانان هنوز اس جدي حل شود: نخست اينكه بس
ــه بين ايران و مالزي و هم به خود مسئله مقايسه  ــت كه نگارنده هم به تئوري توطئه در مقايس 1. قابل ذكر اس
ــت؛ بدين معني كه وي در پس يك تاريخ مقايسه بين اين دو كشور، در  ميان آن دو، به صورت پسيني رسيده اس
عقالنيت اين مقايسه ترديد كرده است نه اينكه از اول مسئله وي اين مقايسه باشد. واقعيت اين است كه نويسنده 
به دنبال تبليغات فراواني كه طي دهه گذشته مبني بر معرفي مالزي به عنوان الگوي تمدني جهان اسالم از جانب 
ــايي ظرفيت هاي مالزي در اين خصوص و  ــنفكران ديني در داخل ايران صورت گرفته بود، به منظور شناس روش
ــده و در ضمن پژوهش كتابخانه اي و ميداني خود در اين باره،  بررسي كيفيت انتقال آنها به ايران، راهي مالزي ش
ــنفكران ديني را نقض مي كند و نهايتاً تكرار و تعدد اين موارد وي را به  متوجه مواردي شده است كه مدعاي روش

ترديد و تشكيك در اصل مدعا كشانده است.
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ــئله مي تواند تحقق عملي الگو شدن  ــني هستند و اين مس گرفتار تعصبات شيعي- س
ايران اسالمي را به تعويق اندازد. از اين رو، الزم است ايران اسالمي زبان تبيين خود را به 
ــالمي (شيعي)،  گونه اي ارتقا دهد كه ضمن توانايي براي دفاع از مباني و آرمان هاي اس
كم ترين اصطكاك مذهبي را به وجود آورد. به نظر مي رسد بهترين الگوي معاصر در اين 
خصوص، شيوه تبييني حضرت امام(ره) باشد كه به  رغم پايبندي به مباني و اصول تشيع، 
نه تنها باعث تفرقه در جهان اسالم نشده بلكه تا حد زيادي موجبات وحدت اسالمي را 
ــي در قلمرو محدودي از جهان اسالم رايج  نيز فراهم كرده است؛1 دوم اينكه زبان فارس
ــالم را ايفا كند، بايد دستاوردهاي  است و كشوري كه قرار است نقش الگوي جهان اس
ــلمانان جهان در دسترس باشد. براي اين مقصود  نظري- عملي آن به راحتي براي مس
ــويي آموزش زبان عربي (زبان متون و نصوص اصلي اسالمي) را به  الزم است ايران از س
ــالمي و از سويي آموزش  ــريع در فهم و تبليغ اسالم در جوامع اس منظور تسهيل و تس
زبان انگليسي (زبان متون و نصوص فراوان درباره اسالم) را به منظور گفت وگو با دنياي 
ــي خود قرار دهد. توجه به اين نكته مهم است كه  خارج از جهان اسالم، در نظام آموزش
بدانيم كشور مالزي در آموزش زبان انگليسي به ملت خود موفق تر از كشور ايران بوده، 
ــي در ميان ملت مالزي به صورت متوسط و در دانشگاه هاي  به گونه اي كه زبان انگليس
آن تا حد نسبتاً خوبي رايج است و البته اين در حالي است كه كشور مالزي در خصوص 

1. در خصوص مسئله تشيع- تسنن، شرايط مالزي براي اقبال عمومي در جهان اسالم مستعدتر از شرايط ايران 
مي باشد؛ از سويي برخالف ايران، مالزي به لحاظ مذهبي داراي مذهب تسنن مي باشد و در كشورهاي اسالمي- كه 
عمدتاً داراي ساختار سياسي- مذهبي سني هستند- بدون تقيه، خوف و احساس دوگانگي مي تواند حضور فرهنگي 
پررنگ داشته باشد؛ از سويي تسنن مالزي به لحاظ فقهي از نوع شافعي مي باشد كه اوالً به لحاظ كمي از بيشترين 
كميت مذهبي در جهان اسالم برخوردار است و ثانياً از ميان فرق چهارگانه اهل سنت، بيشترين نزديكي و قرابت را 
با تشيع دارد و بدين وسيله حتي براي استفاده از ظرفيت تشيع نيز مستعد است. اين در حالي است كه برخي فرق يا 
گروه هاي اسالمي نه با فرقه هاي  مختلف تسنن و نه با تشيع قرابتي ندارند و به همين علت نمي توانند از ظرفيت هاي 
آنها استفاده كنند. به عنوان مثال وهابيت به دليل رويكرد متصلبانه اي كه به دين دارد- به گونه اي كه تنها تفسير 
ــير مغاير با آن را در حد كفر و شرك طرد مي كند- نه فقط پشتوانه هاي  خود را از دين، صائب مي داند و همه تفاس
شيعي بلكه حتي پشتوانه هاي سني خود را نيز از دست داده است. واقعيت اين است كه وهابيت امروزه در جهان 
اسالم فاقد عقالنيت مقبول بوده و رشد نسبي آن در برخي از جاها جز از طريق جهل به تاريخ و مباني اسالم (حتي 
اسالم سني) و صرف ميلياردي دينار نبوده است. متقابًال حنفي ها به دليل رويكردهاي تأويلي بيشترشان در مقايسه 
ــتري براي مواجهه و ديالوگ با غير جهان تسنن (اعم از تشيع و اديان غير  با ساير فرق اهل سنت، از ظرفيت بيش
اسالم) برخوردار هستند. به نظر مي رسد ايران براي غلبه بر اين محظور بهتر است به جاي «حضور اسمي» خود در 
جهان اسالم به «حضور رسمي» خود در آن بينديشد؛ بدين معني كه ايران بايد به گونه اي عمل كند كه حتي در 
شرايطي كه كشورهاي جهان اسالم به دليل تعصبات مذهبي از پذيرفتن اسم آن ابا مي كنند، به دليل كارآمدي 
رسم و روش هايش ناگزير از پذيرش آن باشند. به عنوان مثال ايران مي تواند از طريق صادر كردن برخي رسم هاي 
ــتكبار جهاني، اتخاذ رويكردهاي وحدتي و تقريبي، افزايش قدرت از طريق باور  خود از جمله مقاومت در برابر اس

كردن نيروهاي بومي و... به حضور خود در كشورهاي اسالمي سني تداوم بخشد. 
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ارتباط گيري علمي با متون زبان عربي در مقايسه با ايران در سطح بسيار نازلي قرار دارد. 
ــدن در مقياس جهان  ــان ايران و مالزي براي الگوي تمدني ش 3. در رقابت فرضي مي
ــيد. واقعيت اين  ــالم، مي توان به فرض تصرف هر يك از آن دو در ديگري نيز انديش اس
ــور مذكور تصرف در ديگري مقدور نيست، اما  است كه اگرچه براي هيچ  يك از دو كش
بي شك شرايط و ظرفيت ايران براي تصرف كردن در مالزي به مراتب بيشتر از شرايط و 
ظرفيت مالزي براي تصرف كردن در ايران مهيا مي باشد. وامداري مالزي نسبت به ايران 
ــالمي بر موج هاي شديد اسالم خواهي  در خصوص ورود اسالم به آنجا، تأثير انقالب اس
در مالزي در دهه هاي 80 و 90 قرن گذشته، حضور قريب به 100 هزار ايراني در مالزي 
ــفير فرهنگي براي ايران ايفاي  كه هر كدام از آنها به راحتي مي توانند به عنوان يك س
ــاس جهاني، برتري ضريب  ــي و چانه زني ايران در مقي نقش كنند، برتري قدرت سياس
ــبت به مااليي ها، وجود رگه هاي ضعيفي از فرهنگ فارسي از طريق  هوشي ايرانيان نس
ــي و  ــي، تاريخي، علمي، اجتماعي، سياس ــي در مالزي و... زمينه هاي روان ــعر فارس ش
ــبي ايران در مالزي مي باشد. واقعيت اين است  بيولوژيكي اي است كه مؤيد تصرف نس
ــر الگوي تمدني جهان اسالم اگر روزي به واقعيت  كه رقابت فرضي ايران و مالزي بر س
بپيوندد، تراث غني اسالمي در ايران به راحتي قادر است تا عرصه خالي از تراث اسالمي 
مالزي را درنوردد. برخالف ايران مالزي فاقد كتاب ها و كتابخانه هاي غني اسالمي،1 فاقد 
مدارس قوي اسالمي و نهايتاً فاقد شخصيت هاي فكري2 قوي اسالمي مي باشد. فقدان 
ــالمي مالزي و رؤيايي بودن ايده الگوي تمدن  اين امور به معني فقدان ظرفيت قوي اس

اسالمي آن مي باشد. 
4. وجود تراث در يك قوم اوالً باعث مي شود تا تجربه پيشينيان در تجربه موجود ضرب 
ــود. به عنوان مثال وقتي آقاي  ــرعت، كميت و كيفيت حركت تاريخي افزوده ش و به س

ــالمي وجود نداشته و تنها چيزي كه از معارف  1. اساساً تا قبل از قرن 18 ميالدي در مالزي هيچ كتاب فقه اس
اسالمي وجود داشته، طريقت اسالمي بوده كه از طريق صوفيان و با اسلوب شفاهي رشد مي يافته است. 

2. اهميت نخبگان فكري در هويت بخشي به نسل ها در مقايسه ميان كشورها روشن تر مي گردد. به عنوان مثال 
اگر يك ايراني در نقطه اي دوردست در دنيا مورد پرسش قرار گيرد كه اهل كجاست، وي پاسخ مي دهد كه ايراني 
هستم و اگر بالفاصله با اين پرسش روبه رو شود كه ايران كجاست، وي با خيال راحت مي تواند بگويد: ايران، كشور 
ــي را دارد كه با اشاره به آن حتي در خارج از مرزهاي  آيت اهللا خميني است. آيا به راستي ملت مالزي آنچنان كس
ــالم نيز يك ايراني با طيب خاطر امام خميني را به عنوان نماد  اسالمي بتواند هويت يابد؟ در مقايسه با جهان اس
ــالم در اينكه امام خميني مولود راستين اسالم در  ديني خود معرفي مي كند و طرفه اينكه هيچ كسي در عالم اس
ــت ترديد نمي كند. اما آيا ملت مالزي مي تواند مثًال ادعا كند كه اسالم اگر مي خواست در  سده بيستم ميالدي اس
قرن معاصر فرزندي ايده آل به جامعه بشريت دهد، همانا آن «ماهاتير محمد»- كسي كه بيش از ده كاخ شخصي 
دارد و همسرش فاقد حجاب اسالمي است- مي بود؟! آيا اگر يك ايراني چنين ادعايي را در مورد حضرت امام مطرح 

كند، با استبعاد روبه رو مي شود؟
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هاشمي رفسنجاني مسئوليت ساختن كشور ايران را- كه طي هشت سال دفاع مقدس 
ــت از تجربه اميركبير، شاه  عباس  ــده بود- برعهده گرفت، به راحتي مي توانس ويران ش
ــتفاده كند. اين در حالي است كه ماهاتير محمد وقتي اراده كرد  و... در اين خصوص اس
ــيوه اي اسالمي ارتقا دهد، هيچ  تا مالزي را از مرحله «بدوي» تا مرحله «مدني»1 به ش
تجربه اي در گذشته تاريخي خود براي اين كار نمي توانست بيابد و ناگزير بود خود راهي 
ــتي مي توان  ــه ماهاتير محمد و امام خميني، به درس را توليد كند.2 از اين رو در مقايس
ــخصيتي كه با تكيه بر ويژگي هاي  از ماهاتير به عنوان يك شخصيت كاريزما- يعني ش
شخصي اش دست به اقدامات بزرگ مي زند- ياد كرد؛ اين در حالي است كه حضرت امام 
به رغم اينكه از ويژگي هاي شخصي منحصر به فردي برخوردار بوده است، تمام ظرفيت 
وي مرهون اين ويژگي ها نيست؛ چراكه برخالف ماهاتير محمد، امام خميني داراي تبار 
و تراث است و ظرفيت  اين تبار و تراث در توان و تجربه شخصي وي ضرب شده است. به 
عبارت ديگر توانمندي حضرت امام منحصر به توان ناشي از ويژگي هاي ناشي از كاريزما 
بودن وي نيست و بلكه فراتر از آن است. اين در حالي است كه توانمندي ماهاتير محمد 
ــد؛ ثانياً حركت تكاملي قومي  تنها منحصر به همان ويژگي هاي كاريزمايي وي مي باش
ــردي از آن قوم را- حتي اگر  ــت تا اگر حوادث روزگار ف كه تراث دارد، قائم به فرد نيس
ــتي انداخت، حركت متوقف شود. اين در حالي  فردي كاريزما و ويژه باشد- از حيز هس
است كه قومي كه فاقد تراث است، حركت هاي تكاملي اش را مديون افراد كاريزماست 
ــدن و حتي توقف حركت  ــراد به راحتي مي تواند به كند ش به گونه اي كه فقدان اين اف
مزبور بينجامد. از اين رو در مقايسه ايران و مالزي مي توان گفت: از آنجا كه حركت هاي 
تكاملي ايرانيان ناشي از ظرفيت هاي دروني تراث قوي و غني آنان- البته به ضميمه توان  
ــد، مي توان منطق و معادله  و ظرفيت ويژگي هاي فردي حاكمان و مديران آن- مي باش
ــن تر آن اميد بست. اين در حالي  چشم انداز آن را تبيين و محاسبه كرد و به آينده روش
است كه از آنجا كه حركت هاي تكاملي مااليي ها ناشي از ظرفيت هاي افراد كاريزمايي 
است كه به شكل كامًال تصادفي در تاريخ آن ظهور مي كنند، نمي توان منطق و معادله 
ــبه كرد و به همين علت نمي توان با طيب خاطر از آينده اي روشن  آن را تبيين و محاس
1. اين تعابير از فلسفه تاريخ ابن خلدون اقتباس شده اند. از نظر ابن خلدون، سير تكامل و پيچيده شدن جوامع از 
مرحله بدوي (باديه و صحرا)، به مرحله قروي (قريه و روستا) و نهايتاً به مرحله مدني (شهر) مي باشد. رك: محسن 

مهدي، فلسفه تاريخ ابن خلدون، ترجمه مجيد مسعودي، تهران، علمي و فرهنگي، 1383، ص244-274. 
ــتي بتوان بدان عنوان «راهي اسالمي» براي  ــفانه نتوانست راهي بيابد كه به درس 2. البته ماهاتير محمد متأس
خروج از شرايط پيشامدني مالزي به شرايط مدني آن داد و از همين روي، وي ناگزير تجربه غرب را براي اين هدف 

به كار گرفت! 
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درباره آن سخن گفت. 
5. در مقايسه ميان جامعه ايران و مالزي بايد گفت كه هر چه مظاهر، نمادها و بسترهاي 
ــي  نمادهاي  ــان ميزان جاي خال ــم مي آيد، به هم ــالمي در ايران به وضوح به چش اس
ــت. به عنوان مثال در حالي كه مردم ايران شعار  اسالمي در جامعه مالزي محسوس اس
اسالم گرايي شان را طي سال هاي جنگ تحميلي، طي تحريم هاي متوالي و متمادي و 
ــترده و مكرر از طريق ثبات قدم شان در راه آرمان هاي اسالم نشان  نهايتاً فتنه هاي گس
داده و در اين مسير متحمل هزينه هاي سنگيني نيز شده اند، ملت و جامعه مالزي تنها از 
امتياز «شعار» اسالم گرايي بي آنكه فرصتي براي محك عملي آن يافته باشد، بهره مي برد. 
ــعارهاي اسالم گرايي و شخصيت هاي اسالم گراي  متأسفانه تنها نمونه هاي اندكي از ش
مالزي هم كه به محك تجربه آمده اند، اميدواركننده نبوده اند. به عنوان مثال انورابراهيم 
شخصيت برجسته اسالم گراي دهه هاي 70 تا 90 قرن گذشته در مالزي به ميزاني كه 
فرصت حضور در ساختار قدرت سياسي و عملي كردن انديشه هايش را يافته به همان 
ميزان از اسالم گرايي دست كشيده، به امريكا نزديك شده، مقبوليتش را از دست داده 
ــالم گرا و محبوب مالزي- ماهاتير محمد- قرار گرفته است.1  و مورد تنفر ديگر رهبر اس
همچنان كه تجربه دوره طوالني مدت نخست وزيري ماهاتير محمد نيز كه انتظار مي رفت 
ــعار استكبارستيزي در  در كنار ترويج شعار اسالم گرايي در سياست داخلي، ترويج ش
ــود، تا حد زيادي ناكام ماند؛ چه ماهاتير محمد به راحتي  سياست خارجي نيز دنبال ش
ــتكبار از جمله تاچر، كلينتون، بوش (پسر) و... به مذاكره و حتي ميهماني  با رهبران اس
نشست. وي حتي حاضر نشد در كنار دفاع از فلسطين كه خود را بدان مقيد مي ديد، به 
لوازم آن يعني اسراييل ستيزي تن دهد! عجيب اينكه ملت مالزي نيز به رغم اينكه سال ها 
در استعمار انگليس بوده و مورد استثمار و غارت آن قرار گرفته، هيچ گونه احساس نفرتي 
ــواهد نتوانند داليل قانع كننده اي براي مردود خواندن  نسبت به آن ندارد! شايد اين ش
عزم اسالمي مسلمانان مالزي باشند، اما به راستي مي توانند قرائني باشند كه با تكيه بر 
آنها بتوانيم واكنش آنان را در قبال برنامه هاي غير اسالمي كه ممكن است در آينده بر 

سر راهشان قرار گيرد يا بدان ها تحميل شود، حدس بزنيم. 
ــعار اسالم خواهي  6. فارغ از تالش هايي كه در مالزي براي حداقل اجتماعي كردن ش
ــوري با  ــاي ديگري نيز براي جذاب بودن دارد؛ مالزي كش صورت گرفته، مالزي چيزه

1. Mohamad Mahathir, A Doctor In The House, Kuala Lumpur, MPH, 2011, P 
404-415.
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ــبز و باراني است. در چنين طبيعتي،  طبيعتي بسيار زيبا است كه در تمام سال، سرس
ــتاها مي تواند به زيبايي اش بعد و شدت  اندك ظرافتي در طراحي نقشه شهرها و روس
ــاختن يك برج در كنار يك درياچه پاي كوهي سرسبز به مراتب منظري  دهد؛ چه، س
ــك و خالي از سبزه و... ايجاد مي كند. در  زيباتر از ساختن همان برج در يك مكان خش
ــت كه معماران برج نخست هنرمندانه تر و  مقايسه ميان اين دو برج نبايد سريع پنداش
بهتر از معماران برج دوم هستند و چه بسا برج دوم از جهاتي بهتر از برج اول هم ساخته 
ــي از ظرفيت  تمدني موجود در مالزي مربوط به طبيعت  ــد. در هر حال بخش شده باش
زيباي آن است كه بخش قابل مالحظه آن خارج از اختيار انسان مي باشد. از طرف ديگر، 
الاقل از چند دهه قبل به اين سو اراده اي جدي براي ساختن و كارآمد كردن اين طبيعت 
ــط دولتمردان مالزي به  ويژه همكاران ماهاتير محمد شروع شده كه قابل  زيبا نيز توس
تقدير است. اين در حالي است كه در برخي از كشورهاي هم جوار مالزي از جمله اندونزي 
كه در بسياري از جهات از ظرفيت ها و امكان هاي مستعدتري نسبت به مالزي برخوردار 
ــالمي، طبيعت زيبا و مستعد، كميت  ــت (از جمله: نيروي كار ارزان، تراث غني اس اس
انساني باال، يكپارچگي مذهبي و...)، چنين اراده اي وجود نداشته است. با اين همه، نبايد 
ــت كه طبيعت زيبا در كنار مدنيت مهندسي شده يعني تمدن اسالمي! بسياري  پنداش
از كساني كه به تحسين و تمجيد مالزي پرداخته اند از اين نكته غافل بوده اند كه اين دو 
ويژگي در بسياري از ديگر كشورهاي غير اسالمي نيز وجود دارد و صرف وجود آنها نبايد 
ــد؛ چراكه تمدن، زماني منتسب به  عامل پذيرش آنها به عنوان يك كشور اسالمي باش
اسالم مي شود كه خاستگاه اسالمي داشته باشد. در اين صورت حداقل دو نوع تمدن را 
نمي توان تمدن اسالمي خواند: نخست، تمدن هايي كه صرفاً بر پايه مشتركات اسالم با 
ديگر اديان بنا شده اند. چنين تمدن هايي مي توانند تمدن ديني يا تمدن انساني ناميده 
شوند. تمدن اسالمي هر چند يك نوع تمدن ديني و انساني است، اما از آنجا كه معتقديم 
اسالم دين آخرين و كامل ترين است، تمدن آن، نوع خاص تري از حيات دين و انسان را 
به نمايش مي گذارد. بر اين اساس، تمدن اسالمي تمدني است كه عالوه بر اينكه شامل 
ــت، مؤلفه هاي ويژه اسالمي نيز در آن تعبيه  حوزه هاي مشترك اسالم و غير اسالم اس
شده باشد؛ دوم، تمدني كه هر چند توسط مسلمانان بنا شده، اما مسبوق به انديشه ها و 
آموزه هاي اسالمي و مبتني بر آنها نمي باشد. چنين تمدني نيز نمي تواند وصف اسالمي 
ــلمانان گفت. واقعيت اين است كه آنچه در  ــايد بتوان بدان تمدن مس بگيرد، اگرچه ش
ــبوق و مبتني بر آموزه ها و انديشه هاي اسالمي نيست و  مالزي جلوه تمدني يافته، مس
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تنها مي توان گفت تمدني است كه مسلمانان و غير 
ــاس آموزه ها و انديشه هاي رايج  ــلمانان بر اس مس
غرب بنا كرده اند.1 اين در حالي است كه جلوه هاي 
تمدني در ايران معاصر توسط مسلمانان، ناشي از 
ــالمي، معطوف به ارزش هاي اسالمي و  مباني اس
ــناس ارشد اسالمي (فقيه  تحت نظارت يك كارش
ــت. جلوه هاي  ــرايط) صورت گرفته اس جامع الش
مذكور در صورتي كه در برخي ظرفيت هاي موجود 
در مالزي (از جمله طبيعت زيباي آن) ضرب شوند، 
ــتري برخوردار  از جذابيت و حتي كارآمدي بيش

خواهند بود.
ــرفت و آباداني دارند،  ــر دو دغدغه پيش ــئله كه ايران و مالزي ه 7. ظاهراً در اين مس
ترديدي وجود ندارد. نكته اينجاست كه اولويت هاي پيشرفت در اين دو كشور متفاوت 
ــت اين است كه به صورت اسالمي  است. واقعيت اين است كه آنچه براي ايران مهم اس
ــرفت كند. به عبارت ديگر اراده  هاي ايراني نه فقط معطوف به ساختن ايران بلكه  پيش
معطوف به «اسالمي ساختن» آن است. اين در حالي است كه ظاهراً آنچه براي مالزي 
ــت؛ به گونه اي كه به جرئت مي  توان  مهم است، اصل پيشرفت و نه جهت ارزشي آن اس
ــالم معطوف است.  ــتين مالزيايي ها به تجدد و تدين ثانوي آنها به اس گفت تدين نخس
شايد بتوان در مقايسه ماهيت پيشرفت در ايران و مالزي گفت كه ايرانيان- آن سان كه 
پست مدرن ها شعار مي دهند-  جهاني مي انديشند و بومي عمل مي كنند اين در حالي 
است كه مالزيايي ها هم جهاني مي انديشند و هم جهاني عمل مي كنند! پرسش اين است 

1. نكته مهم اين است كه اگر جلوه هاي تمدني مالزي آنچنان كه ادعا مي شود واقعاً اسالمي است، چرا غرب- كه 
ــالم ترديدي وجود ندارد- با اين جلوه ها مخالفتي ندارد و بلكه خود مبلغ و مروج آنهاست؟!  ــمني آن با اس در دش
ــاس مباني، الگو و حتي غايات غرب شكل  دليل اين مسئله اين است كه جلوه هاي تمدني در مالزي نه فقط بر اس
گرفته اند بلكه اساساً بيشتر آنها توسط خود كارشناسان غربي ايجاد شده اند. به عنوان مثال ممكن است بانك هاي 
مالزي به گونه اي مديريت شوند كه درصد دريافت سود و بهره آنها از مشتريان كم تر از دريافتي بانك هاي ايراني 
باشند، اما نكته اينجاست كه فرآيند كاهش سود بانكي در مالزي بر اساس تئوري  ها و راهبرد هاي اسالمي صورت 
گرفته تا بتوان ادعا كرد كه مالزي از ايران پيشرفته تر است يا بر اساس الگوهاي غربي تا بتوان ادعا كرد كه مالزي 
ــت كه جلوه هاي تمدني در ايران- از جمله پيشرفت هاي  نسبت به ايران، به غرب وابسته تر است؟ واقعيت اين اس
علمي در حوزه هاي پزشكي، صنايع نظامي، پتروشيمي، هسته اي و...- عالوه بر اينكه عمدتاً توسط خود ايراني ها 
ــالمي و ضد غربي شكل گرفته اند و از اين حيث، تفاوتي آشكار  تحقق يافته اند، بر اساس مباني، الگوها و غايات اس
و فاحش با مالزي دارد و اساساً راز عصبانيت غرب از ايران و در عين حال دوستي آن با مالزي نيز در همين تفاوت 

و نكته نهفته است. 

 ايران اسالمي كشوري است كه 
هم به لحاظ تاريخي از تبار اسالمي 
قوي و درازمدتي برخوردار است 
و هم به لحاظ فرهنگي بهره وافري 
از اسالم دارد. به لحاظ تاريخي، 
ايران كشوري است كه در همان 
قرن اول توسط مسلمين فتح شده 
و پس از آن، ايرانيان چه در حوزه 
مديريت سياسي امپراتوري اسالمي 
(در قامت وزارت، سلطنت و...) و 
چه در حوزه مديريت فكري امت 

اسالمي نقش بسزا داشته اند
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كه آيا جوامع اسالمي- با فرض اينكه بر تمايز تمدني شان نسبت به ساير ملل و نحل اصرار 
داشته باشند- كشوري را كه پيشرفتش را جز از طريق تقليد روش هاي تمدني كه آن را 
رقيب خود مي پندارند، به دست نياورده است، به عنوان الگوي تمدني خود مي پذيرند؟! 
واقعيت اين است كه ايران و مالزي و هر كشور اسالمي ديگري كه مدعي رهبري جهان 
اسالم است مادام كه نتوانند راهي متمايز از راهي كه غرب براي بشريت به ارمغان آورده 
ــورهاي اسالمي به انتظار آنها لباس  ايجاد كنند، هرگز نبايد اميد داشته باشند كه كش

عمل بپوشانند. 
ــط فرهنگ اسالمي باشد.  8. تمدن؛ بسط فرهنگ است؛ پس تمدن اسالمي بايد بس
ــه تمدن، امري  ــت ك ــت. اين در حالي اس ــردي، معنوي و باطني اس فرهنگ، امري ف
ــت. از اين رو تبديل فرهنگ اسالمي به تمدن اسالمي به  اجتماعي، مادي و ظاهري اس
معني محسوس شدن آموز ه هاي اسالمي خواهد بود. بدين معني كه در گذار از فرهنگ 
به تمدن اسالمي بايد مشخصاً نشان داده شود كه به عنوان مثال اگر اسالم زكات را مايه 
افزايش و رشد رزق انساني معرفي مي كند، فرآيند افزايش رزق به  طور محسوس چگونه 
ــالمي بدون راهبردي كردن آموزه هاي  ــت كه تمدن اس اتفاق مي افتد. واقعيت اين اس
ــد نه ايران و نه مالزي در اين خصوص  ــد. به نظر مي رس نظري اسالم محقق نخواهد ش
ــته اند.1 همچنان كه ديگر كشورهاي اسالمي نيز  گام هاي درخور و شايسته اي برنداش
مشمول اين حكم هستند. در مقايسه ميان ظرفيت هاي ايران و مالزي در اين خصوص 
ــاره كرد و چنين نتيجه گرفت كه در حالي  ــور اش مي توان به تراث تاريخي اين دو كش
كه مالزي فاقد هر گونه تجربه اي تمدني با رنگ و لعاب اسالمي مي باشد، ايران در عهد 
صفويه تجربه اي نسبتاً موفق در اين خصوص را كسب كرده است. شكوه تمدني اصفهان 
ــا نيز با همه  ــت كه حتي غربي ه ــهرت و وضوحي برخوردار اس عصر صفوي از چنان ش
ــته اند آن را پنهان كنند. تمدن صفوي  انگيزه هايي كه براي كتمانش داشته اند، نتوانس
ــته كه حامل مؤلفه هاي فرهنگي آن بوده و خوشبختانه توسط  يك اليه نرم افزاري داش
علماي دين تا به امروز كشيده شده و يك اليه سخت افزاري داشته كه متأسفانه تداوم 
نيافته است كه به نظر مي رسد يكي از راه هاي نيل به تمدن اسالمي در ايران، كشاندن 

1. البته به نظر مي رسد پرسش هاي نظري در مورد كيفيت تبديل آموزه هاي اسالمي به رفتارهاي عيني در ايران 
به مراتب بيشتر از مالزي طرح شده و درباره آنها تأمل شده است. نگارنده در بسياري از گفت وگوهايي كه با اساتيد 
ــش نموده و جز جوابي كوتاه، مجمل و  ــته، از طرح آنها براي اسالمي كردن جامعه پرس دانشگاه هاي مالزي داش
حتي مبهم مبني بر اينكه بايد اخالق اسالمي را ترويج كنيم(!) نشنيده است. چنين به نظر مي رسيد كه آنها حتي 

لحظه اي به اين مسئله نينديشيده بودند كه چگونه بايد در جامعه اخالق ورزيد؟ 
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اليه سخت افزاري تمدن صفوي تا به امروز است؛ البته با 
رعايت الزامات و شرايط امروزه. 

ــبوق به الزامات خاصي است  ــالمي مس 9. تمدن اس
ــوري كه درصدد الگوي تمدني شدن است،  كه هر كش
ناگزير از تن دادن به آنهاست. به عنوان مثال براي نيل به 
تمدن؛ اوالً الزم است خود تمدن از طريق تأسيس مراكز 
«مطالعات و تحقيقات تمدن» مورد پرسش و تأمل قرار 
ــياري از موارد- و از جمله در مالزي- فهم  گيرد. در بس
و تصوير از «تمدن» با فهم و تصوير از «فرهنگ» خلط 
ــت؛ به گونه اي كه وقتي مي گويند ما به دنبال  شده اس
ــتيم، چيزي بيش از ترويج  ــالمي هس تحقق تمدن اس
فرهنگ اسالمي اراده نمي شود! پرسش كردن از تمدن 

باعث مي شود تا شاخصه هاي آن كشف و تبيين شود. متأسفانه بسياري چنين مي پندارند 
ــالمي بايد همان شاخصه هاي تمدن هاي مادي باشد. از  كه البد شاخصه هاي تمدن اس
ــالمي و غربي، همواره كشورهاي اسالمي به  همين روي، در مقام مقايسه كشورهاي اس
دليل نداشتن شاخصه هاي تمدني موجود در كشورهاي غربي مورد سؤال قرار مي گيرند؛ 
ثانياً الزم است با تأسيس مراكز «مطالعات گفت وگوي تمدن ها» تجارب و ظرفيت هاي 
تمدني ديگر فرهنگ ها رصد و تحصيل شود و البته بايد توجه داشت كه چنين مراكزي 
نبايد با مراكز «مطالعات منطقه اي» كه هم در مالزي و هم در ايران فراوان وجود دارند، 
ــور مالزي و ايران، مراكز مطالعات گفت وگوي  ــبختانه در هر دو كش ــود. خوش خلط ش
ــت كه نياز  ــت و كيفيت آنها به گونه اي نيس ــود دارد، اما به  طور حتم كمي تمدن ها وج
مذكور را برطرف كند. ثالثاً الزم است مطالعات دانشگاهي از «رويكردهاي ديسيپليني» 
به «رويكردهاي تمدني» تغيير يابد. متأسفانه بسياري از اساتيد و محققان جهان اسالم 
با رويكردهاي تمدني آشنايي ندارند. در مطالعات تمدني، نگرش هاي كل نگر نسبت به 
نگرش هاي خردنگر از اولويت بيشتري برخوردار هستند و... به نظر مي رسد نه در ايران 
و مالزي و نه در هيچ كشور اسالمي ديگر، ضرورت اتخاذ رويكردهاي تمدني در سلوك 
ــت و مادام كه اين اتفاق نيفتد، نمي توان به تحقق  ــگاهي تمام نشده اس مطالعات دانش

تمدن اسالمي اميدوار شد. 
10. تمدن، پديده اي بزرگ و پيچيده است كه همه روابط دروني آن بر اساس قوانين،  

كشور ايران بيش از سه دهه 
است كه به دليل پافشاري بر 
ارزش هاي انقالبي- ديني خود 
از جانب ابرقدرت هاي شرق و 
غرب مورد تحريم، تحريف و 
جنگ قرار گرفته است؛  عواملي 
كه حداقل تداوم آنها مي  تواند 
ناهنجاري و خشونت اجتماعي 
ايجاد نموده و جامعه را از مدار 
لطافت و انعطاف خارج كند. 
با اين  همه همچنان در رديف 
و  امن  باثبات،  كشورهاي 
اخالقي جامعه جهاني قرار دارد
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ــده و... انجام مي  گيرد كه البته براي  ــوم، جايگاه هاي حقوقي و حقيقي مشخص ش رس
ــد. زندگي در شرايطي تا اين  برقراري نظم اجتماعي، ظاهراً گريزي از اين امور نمي باش
اندازه خشك و بي روح به زودي خسته كننده و كسل آور مي شود. انسان هايي كه درون 
ــند،  به زودي نشاط و  ــاط و سرور برخوردار نباش يك تمدن زندگي مي كنند اگر از نش
بالندگي تمدن را نيز به خطر مي اندازند. از اين رو تمدن ها براي تداوم خود همچنان كه 
نيازمند آن «نظم آهنين» هستند، به عامل يا عوامل تعديل كننده اي نيز- كه از ويژگي 
ــند- نياز دارند. لطافت و انعطاف موجود در فرهنگ ها و  لطافت و انعطاف برخوردار باش
تمدن ها بر دو نوع هستند: برخي از آنها خلقي اند كه عمدتاً غير اكتسابي و ناشي از شرايط 
ــابي و ناشي از منظومه  آب و هوايي (اقليمي) بوده و برخي هنجاري اند كه عمدتاً اكتس
عقايد مردم مي باشند. از ميان اين دو، نوع دوم با تمدن سازگاري بيشتري دارد؛  چراكه 
ــده و معطوف به اهداف تمدني ايجاد شود. اين در حالي است كه  مي تواند قاعده مند ش
نوع دوم به دليل تعميم يكساني كه نسبت به همه مردم دارد، به نوعي به هم زننده نظم 
تمدني است؛ چراكه نظم اجتماعي در مواردي اقتضاي عدم لطافت و انعطاف و در مواردي 
ــه ميان ايران و مالزي به روشني  ــان آنها را دارد. در مقايس نيز اقتضاي تحقق غير يكس
درمي يابيم كه لطافت و انعطاف موجود در فرهنگ مالزي بيشتر ناشي از طبيعت استوايي 
آن و لطافت و انعطاف موجود در فرهنگ ايراني بيشتر ناشي از اخالق ديني است. واقعيت 
ــاانقالب عالوه بر تراث معنوي اسالمي- كه مالزي نيز مي  تواند از  اين است كه ايران پس
برخي از آنها برخوردار باشد سرمايه عظيمي از معنويت- ناشي از مديريت رهبران ديني 
(فقيهان عارف) و نيز چند صد هزار عطر شهادت- در اختيار دارد كه مالزي از آنها بي بهره 
ــخص مي شود كه عوامل خارجي مؤثر در  است. ظرفيت اين سرمايه آنگاه به خوبي مش
ــران و مالزي مورد تجزيه و تحليل قرار  فاصله گيري از اخالق و معنويت در دو جامعه اي
گيرد: كشور ايران بيش از سه دهه است كه به دليل پافشاري بر ارزش هاي انقالبي- ديني 
خود از جانب ابرقدرت هاي شرق و غرب مورد تحريم، تحريف و جنگ قرار گرفته است؛  
ــونت اجتماعي ايجاد نموده و  ــا مي  تواند ناهنجاري و خش عواملي كه حداقل تداوم آنه
ــورهاي  جامعه را از مدار لطافت و انعطاف خارج كند. با اين  همه همچنان در رديف كش
ــت كه مالزي هيچ كدام  باثبات، امن و اخالقي جامعه جهاني قرار دارد. اين در حالي اس
از عوامل مذكور را تجربه نكرده است تا به صورت دقيقي امكان ارزيابي ظرفيت معنوي 

جامعه آن وجود داشته باشد. 
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محمد پورغالمى1
ــال از انعقاد نطفه غرب جديد مي گذرد؛ از قرن شانزدهم تا  چيزي حدود چهارصد س
امروز كه غرب در حوزه فرهنگي و تمدني آخرين مرحله قد كشيدن را تجربه كرده و افول 
و غروب را به تجربه نشسته است. در طي اين مدت بيش از دويست سال تجاوز به مرزهاي 

خاكي جهان اسالم و هجمه  فرهنگي عليه مسلمانان را شاهد بوده ايم.
ــكاف بر ديواره هاي تمدن متجاوز غربي،  ــت كه با بروز ترك و ش اما مدت سه دهه اس
شاهد نوعي تمايل به اسالم در جهان غرب هستيم. پيش تر، يكي از نمايندگان پارلمان 
هلند درباره اين موج اسالم گرايي از تعبير «سونامي اسالمي» استفاده كرد. موضوعي كه 
امروزه به عنوان يكي از مهم ترين بحران  هاي اجتماعي براي سياستمداران و انديشمندان 

غرب تبديل شده است. 
ــپتامبر و اعالم اين موضوع توسط  در دوران حاضر و به  طور خاص بعد از واقعه  11 س
جورج بوش كه جنگ هاى صليبى آغاز شده است، اين امر مورد توجه بيشتر تحليل گران 
قرار گرفت. برخى از سياستمداران غربى با اذعان به اين امر كه اسالم روز به روز در حال 

1. كارشناس ارشد علوم سياسي 

درآمدي بر مديريت استراتژيك امام خميني و امام 
خامنه اي در گسترش موج اسالم خواهي در جهان
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گسترش در جهان غرب است و جمعيت مسلمانان در حال افزايش در اين كشورهاست 
ــب پديد آمدن  ــد كه به تبع آن موج ــى» را مطرح كردن موضوعى به نام «اسالم هراس

منازعات جديدي در ابعاد جهاني و بين المللي شد.
چندي پيش سايت شبكه خبري CNN در گزارشي با اعالم اينكه زنگ هاي خطر براي 
كليسا به صدا در آمده است هشدار داد كه جمعيت مسلمانان در اروپا به نحو چشم گيري 
رو به گسترش است و ديري نخواهد پاييد كه قاره اروپا تبديل به قاره مسلمانان خواهد 
ــترش يافته است كه  ــالم آنچنان در بين رسانه هاي غرب گس ــد اس شد. نگراني از رش
ــدار مي دهند: «به زودي مردم  ــانه هاي آنان خطاب به دولتمردان و سياسيون هش رس

امريكا با صداي اذان از خواب بيدار خواهند شد.»
بر اين اساس بسياري از رسانه ها و مؤسسات وابسته به كارتل ها و تراست هاي امريكايي- 
ــالم در قاره امريكا و اروپا و همچنين كشورهاي  صهيونيستي، از ترس نفوذ فزاينده اس
حوزه نفوذ آنان، دست به تبليغات گسترده اي عليه اسالم و مسلمانان زده اند. به استناد 
ــال گذشته بيش از 40  ــي را كه طي 10 س يكي از گزارش ها، هزينه پروژه اسالم هراس
ميليون دالر صرف آن شده است، هفت بنياد امريكايي تأمين كرده اند. نام اين بنياد ها 

به اين ترتيب است: 
1. بنياد ريچارد ملون اسكايفي
2. بنياد لينده و هري برادلي

3. نيوتن و روشله بكر
4. بنياد و سازمان خيريه نيوتن و روشله بكر

5. بنياد راسل بريه، صندوق خيريه لنگرگاه و ويليام روزندال
6. صندوق خانواده
7. بنياد فربروك

ــناس انحراف افكار عمومي، رهبري و هدايت گسترش  بر پايه اين گزارش، پنج كارش
پروژه اسالم هراسي را بر عهده دارند و اين وظيفه را با استفاده از ابزار شركاي رسانه اي و 

سازمان دهي مردمي انجام مي دهند. نام اين افراد نيز بدين قرار است:
1. فرانك گفني از مركز سياست امنيت 

2. ديويد يروشالمي از انجمن امريكايي ها براي موجوديت ملي 
3. دانيل پايپس از انجمن خاورميانه 

4. رابرت اسپنسر از ديده بان جهاد و اسالمي شدن امريكا را متوقف كنيد 
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ــق درباره  ــون عضو پروژه تحقي ــتيون امرس 5. اس
تروريسم 

ــكل  تبليغات اين افراد در زمينه هاي گوناگوني ش
مي گيرد و داراي ابعاد مختلفي است. براي مثال دانيل 
ــه در طول فعاليتش  پايپس، عضو انجمن خاورميان
ــلمانان معاصر از  «خصومتي دردناك نسبت به مس
ــت. اگرچه او نسبت به مسلمانان  خود نشان داده اس
(علي الظاهر) ابراز ارادت مي كند، اما همواره رفتاري 
ــت.» (واشنگتن پست)  تحقيرآميز با آنان داشته اس
ــالم، وي بي حرمتي نژادي  سواي نفرت ژرف او از اس
نسبت به مهاجران مسلماني كه «تمايل به وارد كردن 
آداب و رسوم [مناطق] خاورميانه و جنوب آسيا [در 
جامعه امريكا] را دارند نشان مي دهد.» (لس آنجلس 

تايمز). وي در سال 1990 گفت: 
جوامع اروپاي غربي آمادگي الزم را 
ــترده  ندارند تا پذيراي مهاجرت گس
ــتي باشند كه  مردمان قهوه اي پوس

غذاهاي عجيب مي پزند و از معيارهاي متفاوت بهداشتي برخوردارند... 
ــب با خود  ــاي عجيب و غري ــوم و نگرش ه ــران آداب  و رس همه مهاج
مي آورند، اما آداب  و رسوم مسلمانان مسئله سازترين آنهاست. (نشنال 

ريويو)1 
البته در طول تاريخ ارتباط مستقيمي بين روند گسترش اسالم و اقدامات اسالم ستيزانه 
ــت؛ بدين معني كه هر گاه روند گسترش اسالم به ويژه  و اسالم هراسانه وجود داشته اس
ــدت گرفته، در واكنش به آن تالش ها براى مخدوش كردن  ــرزمين هاى غرب ش در س
ــت. در دوران معاصر و از حدود يك قرن  ــديد شده اس چهره اسالم و مسلمانان نيز تش
پيش موج مهاجرت مسلمانان به غرب دامنه دار شده و مسلمانان مقيم در اروپا و غرب، 
با مقاومت در برابر حل شدن در فرهنگ غربي و پافشاري بر نقاط افتراق و تقيد به ظواهر 
ــنا و بيگانه» مبدل شده اند. در كنار  ديني و شرعي، از نگاه غربي ها به «كلني هاي ناآش

1. اسماعيل سالمي، «اسالم  ستيزى؛ زمينه ها و انگيزه ها»، سايت www.psyop.ir، كد مطلب: 8730. 

واژه «اسالم هراسي» از اصطالحات 
تقريبًا تازه اي است كه در چند سال 
اخير در زمينه رابطه اسالم با غرب 
متداول شده است؛ هر چند مي توان 
گفت كه اين پديده ريشه كهني در 
تاريخ دارد كه سرشار از سلسله 
درازي از روابط ناآرام ميان غرب 
و اسالم است و در طي اين روابط 
ناآرام، هراس از اسالم در ذهنيت 
غرب تثبيت شده و موجب شده تا 
آنان اسالم را چونان خطري جدي 
بنگرند كه تهديدكننده هر چيز 
غربي است. از اين منظر شايد بتوان 
عقبه آن را به جنگ هاى صليبى كه 
بين مسلمانان و مسيحيان اروپايى 
در گرفت و نيز وارونه گويي ها و 
جعل سازي هاي آنان درباره اين 

حادثه دانست
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ــانه هاي غربي تصويري غير  ــئله اي رس چنين مس
واقعي از مسلمان و مسلماني ارايه داده و برداشتي 
ــالم را به افكار عمومي اروپا و غرب  يك جانبه از اس
ــلمانان خود را برتر از  عرضه كرده اند كه در آن مس
ــالم درصدد است بر سراسر  ديگران مي دانند؛ اس
جهان حكومت كند؛ قوانين اسالمي با حقوق بشر 
همخواني ندارد؛ اسالم ديني خشونت طلب، عصبي 
ــالم، جنگ و  ــم است؛ اس ــه تروريس و مولد انديش
خونريزي را امري مقدس برمي شمارد؛ مسلمانان 

افرادي بدبين، منزوي، جدايي طلب، گوشه گير و بي اعتنا به تغيير و تحول هستند و...1 
ــت كه در چند سال اخير در  اما واژه «اسالم هراسي» از اصطالحات تقريباً تازه اي اس
زمينه رابطه اسالم با غرب متداول شده است؛ هر چند مي توان گفت كه اين پديده ريشه 
كهني در تاريخ دارد كه سرشار از سلسله درازي از روابط ناآرام ميان غرب و اسالم است 
ــالم در ذهنيت غرب تثبيت شده و موجب شده  و در طي اين روابط ناآرام، هراس از اس
تا آنان اسالم را چونان خطري جدي بنگرند كه تهديدكننده هر چيز غربي است. از اين 
منظر شايد بتوان عقبه آن را به جنگ هاى صليبى كه بين مسلمانان و مسيحيان اروپايى 

در گرفت و نيز وارونه گويي ها و جعل سازي هاي آنان درباره اين حادثه دانست. 
ــه Islamophobia از كلمات  ــى بايد گفت ك ــه اصطالح اسالم هراس در بيان ريش
ــيك o و كلمه Phobia، به معناي ترس نامعقول از  Islam، حرف التين مابعد كالس
ــت. پسوند phobia دو كاربرد كلي و متفاوت  چيزي يا بيزاري از آن، تشكيل يافته اس
دارد. اين پسوند گاه در روان شناسي در مورد افراد به معناي نوعي بيماري به كار مي رود 
ــه ضديت با اقوام و مليت ها  و گاه در زمينه اي اجتماعي و در كنار اصطالحات مربوط ب
استفاده مي شود. مورد نخست، فاقد داللت مستقيم سياسي است؛ ولي مورد دوم داللتي 

سياسي دارد.2
ــى اروپا، معانى مشخصى دارد؛ چنانكه در قرن  واژه «اسالم هراسي» در قاموس سياس
ــت. تحت اين عنوان كه منظور از آن  نوزدهم، واژه «سامى ستيزى» چنين وضعى داش
ــى و فكرى در غرب برگزار شده  تروريسم اسالمى است، ده ها همايش و ميزگرد سياس

1. سيد عماد رضوى، «اسالم سياسي، اسالم هراسي و ارتباطات ميان فرهنگي»، رسالت، 1388/7/16. 
2. تبعيض و ناشكيبايي عليه مسلمانان در اتحاديه اروپا بعد از 11 سپتامبر (گزارش فدراسيون بين المللي حقوق 

بشر هلسينكي IHF)، ترجمه دكتر علي مرشدي زاد. 

به طور كلى مى توان گفت كه اسالم 
در بيشتر رسانه هاى تبليغاتى غرب، 
«خطرى بزرگ براى تمدن غربى» 
به حساب مى آيد و مسلمانان نيز 
عمومًا گروه هايي خشونت طلب 
و تندرو كه جهاد را پيشه خود 
قرار داده و به چندهمسرى (تعدد 
زوجات) اعتقاد دارند و مخالف 
سكوالريسم و آميختگى با ديگر 

مردم هستند، شناخته شده اند
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است تا به بررسى نقاط هراس از اسالم و مسلمانان و ابعاد فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى 
آن بپردازد.

شايد نخستين كار نظرسنجى ميدانى در اين باره از سوى مؤسسه اى به ظاهر مستقل 
ــلمانان در انگلستان قرار  ــت» كه محور پژوهش خود را اوضاع مس به نام «رنيميد ترس
داده بود، انجام شد. اين مؤسسه پيش از اين نيز پژوهش مشابهى در باب سامى ستيزى 
ــه در پژوهش خويش،  ــام داده بود. اين مؤسس ــال 1994ميالدي انج در جهان، در س
ديدگاه  هاى مختلف در باب نزاع كنونى ميان مسلمانان و غيرمسلمانان را گردآورى كرده 
و در پايان، به مجموعه اى از رهيافت هاى اجتماعى و حقوقى دست يافته كه در برقرارى 

پل هاى تفاهم ميان گروه هاى دينى در انگلستان يارى مى رساند.
ــى»، ريچارد چارلز اسقف لندن و خاخام  در كميسيون تحقيق پيرامون «اسالم هراس
جولياتوبرگر و پروفسور اكبر احمد، استاد انسان شناسى دانشگاه كمبريج و دكتر زكى 

بدوى متفكر مسلمان و رئيس شوراى يهودى برابرى نژادى مشاركت دارند.
ــال گذشته، پديده اسالم هراسى روشن تر،  اين پژوهش اشاره مى كند كه در بيست س
خشن تر و خطرناك تر شده است و برانگيختن هراس از اسالم، گاه به گونه اى ويران گر و 
خباثت آميز جريان داشته است و به بخشى از زندگى روزمره بريتانيايى ها تبديل شده 

است.
ــت كه در اوايل قرن بيستم رواج داشته است. اين  اين پديده، شبيه سامى ستيزى اس
پژوهش مى افزايد شيوع احساسات ستيزه جويانه نسبت به مسلمانان، مى تواند صداهاى 
معتدل در متن اقليت هاى مسلمان را خفه كند و تندروى و دشمنى نسبت به فرهنگ 

غربى را برانگيزد.1 
بار اصلي اين مسئله يعني ترويج اسالم هراسي بر عهده صنعت سينمايي غرب است. 
ــرارت را به يدك  ــر از امريكايى ها نوعى ش ــردم جهان به غي اگرچه در هاليوود تمام م
ــيايى ها، حيله گر؛ سياه پوستان، بى فرهنگ  مى كشند كه مثًال ايتاليايى ها، مافيايى؛ آس
ــوند كه شخصيت  ــنده مواد مخدر معرفى مى ش و مردم امريكاى التين خريدار و فروش
امريكايى بايد با تمام اين گروه ها مبارزه كند و افراد مظلوم را نجات دهد، ولى شايد بتوان 
گفت اين بى انصافى ها و دروغ گويي ها درباره مسلمانان و دين اسالم بيشتر از ساير اقوام 
و مذاهب بوده است. مسلمانان در فيلم هاى هاليوودى به عنوان افرادى به تصوير كشيده 
مى شوند كه هواپيماربايى مى كنند، بمب كار مى گذارند و آدم مى كشند و در اين ميان 

1. معرفى كتاب صوره االسالم فى  االعالم الغربى، سايت باشگاه انديشه. 
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زنان مسلمان، مظلومينى نشان داده مى شوند كه از سوى مردان مورد ظلم واقع مى شوند 
و در حقيقت برده مردان مسلمان هستند.

ارايه تصويري متوحش از مسلمانان، منتسب ساختن تمامي حوادث سوء، انفجارها، 
ترورها، بحران هاي اقتصادي به مسلمانان در دستور كار رسانه هاي غربي است. ساخت 
فيلم هايي شبيه فتنه، چاپ كاريكاتور و امثال اينها تنها يك از هزار نمونه هستند؛ ارايه  
تصويري از مسلمانان هواپيماربا، شهوت ران، بي رحم و تروريست در فيلم هاي هاليوودي 

بازوي ديگر اين پروژه است. 
ــاً  ــلمانان اساس ــئله را جلوه مى دهند كه عرب ها و به طور كلى مس آنها اين گونه مس
بى فرهنگ و خشن هستند و اسراييل و امريكا تنها براى حفظ حيات خود بين اين همه 
ــتفاده كنند. همين تبليغات كافى است كه  خشونت ناچار هستند از نيروى نظامى اس
حجم بمب و گلوله در افغانستان و عراق و ساير كشورهاى جهان به چشم جهانيان نيايد 
و به جاى آن وقتى بمب هاى رژيم صهيونيستى در سال 2006 خانه و كاشانه بسيارى 
ــانه هاى امريكايى به نقل از  ــهروندان جنوب لبنان را با خاك يكسان مى كند رس از ش
ــاكن امريكا اين اقدامات را به عنوان دفاع از يك  آلن درشويتس، نظريه پرداز يهودى س
كشور متمدن در برابر گروهى مسلح به نام «حزب  اهللا» ذكر كنند كه در صورت نبود اين 
حمالت كشورهاى متمدن ديگر نيز بايد منتظر حمالت از سوى مسلمانان تندرويى مثل 

حزب  اهللا و گروه هاى شيعى در ايران و پاكستان باشند.1 
به طور كلى مى توان گفت كه اسالم در بيشتر رسانه هاى تبليغاتى غرب، «خطرى بزرگ 
براى تمدن غربى» به حساب مى آيد و مسلمانان نيز عموماً گروه هايي خشونت طلب و 
تندرو كه جهاد را پيشه خود قرار داده و به چندهمسرى (تعدد زوجات) اعتقاد دارند و 

مخالف سكوالريسم و آميختگى با ديگر مردم هستند، شناخته شده اند.2 
ــده بود يكي از  ــي آغاز ش ــالمي كه تازه موج اسالم هراس در اوايل پيروزي انقالب اس
مخالفان اين جريان به نام «جك جي شاهيني» كتابي با عنوان عرب تلويزيوني منتشر 
ــال در اياالت  كرد كه در آن 100 برنامه تلويزيوني محبوب و پرمخاطب طي مدت 8 س
متحده مورد بررسي قرار گرفته بود. نويسنده نتيجه گرفته كه در اين 8 سال و طي اين 
100برنامه تلويزيوني كه حدود  صد و پنجاه ميليون نفر در اياالت متحده مخاطب داشته، 

حتي يك ويژگي خوب و مثبت هم از مسلمانان نشان داده نشده است.3
1. دوربين هاى هاليوود در مساجد آلپ سايت خبرى- تحليلى حيات، 1388/9/24. 

2. خبرگزارى جمهورى اسالمى (ايرنا)،1388/10/20، كد خبر 888381. 
3. رضا سراج، «اسالم ستيزى بازى برد- برد نظام سلطه عليه اسالم»، كيهان. 
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انقالب اسالمى و امواج اسالم هراسى
به  طور كلي مي توان موضوع اسالم هراسى در دنياى 
ــالمى به لحاظ تاريخى در  معاصر را بعد از انقالب اس
ــيم بندى كرد. اين مراحل به اجمال  ــه مرحله تقس س

عبارت اند از:
موج اول: پيروزي انقالب اسالمي

به موازات پيروزي انقالب اسالمي در 1979 ميالدي، 
ــد خورد. چرايي  ــي در غرب كلي موج اول اسالم هراس
عملياتي شدن اسالم هراسي و اسالم ستيزي به خوبي 
روشن است؛ غرب از اينكه مي ديد نظامي در ايران روي 
كار آمده كه از طرفي داعيه ورود دين به عرصه سياست 
و نظام سازي دارد و از طرفي ديگر الگوي جديدي براي 

حكومت مداري در جهان معرفي كرده است به شدت به وحشت افتاد. اريك هابسبام از 
تاريخ نگاران انگليسي معاصر معتقد است انقالب اسالمي ايران نخستين جنبش عمده 
اجتماعي در دوران جديد است كه سنت هاي 1789 و 1917 ميالدي را رد كرد. منظور 
او از سنت 1789 انقالب فرانسه بود كه در آن «بورژوازي» فرانسه عليه طبقه «اشراف» 
ــتي روسيه است كه در آن شاهد  قيام كرد و نيز مراد او از سنت 1917 انقالب كمونيس
انقالب طبقه «پرولتاريا» عليه «بورژوازي» بوديم. اما از منظر هابسبام، انقالب اسالمي 
ــود؛ چراكه در انقالب  ــتگاه طبقاتي و تعريف هاي طبقاتي ب ايران بدين معنا فاقد خاس
ايران، كارگران و بازاريان (پرولتاريا و بورژوازي)، روحانيون و روشنفكران توأمان با هم 

در شكل گيري و نضج انقالب نقش داشتند.
از سويي ديگر، انقالب ايران كه از پشتوانه هاي محكم ديني و ملي برخوردار بود موجب 
ــالمي ايران وارد مرحله جديدي از  ــي از انقالب اس شد تا ساير ملل اسالمي نيز با تأس
مبارزات خود با استعمار شرق و غرب شوند. به همين علت در اوايل پيروزي انقالب، شاهد 
شكل گيري جريان ها و گروه هاي اسالمي در سراسر جهان اسالم بوديم. واضح است كه 
غرب در مقابل چنين موضوعي چاره اي نداشت جز آنكه بخواهد با تبليغات رسانه اي و 

عمليات رواني، از حجم آن بكاهد.
موج دوم: فروپاشي اتحاد جماهير شوروي 

ــالمي و آغاز موج اول اسالم هراسي يعني در سال  ــال پس از پيروزي انقالب اس ده س

به موازات پيروزي انقالب 
اسالمي در 1979 ميالدي، موج 
اول اسالم هراسي در غرب كليد 
خورد. چرايي عملياتي شدن 
اسالم هراسي و اسالم ستيزي به 
خوبي روشن است؛ غرب از 
اينكه مي ديد نظامي در ايران 
روي كار آمده كه از طرفي داعيه 
ورود دين به عرصه سياست 
و نظام سازي دارد و از طرفي 
ديگر الگوي جديدي براي 
جهان  در  حكومت مداري 
معرفي كرده است به شدت به 

وحشت افتاد
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ــوروي از هم فروپاشيد. فروپاشي  1989، اتحاد جماهير ش
شوروي به منزله فروپاشي يكي از دو بلوك جهاني بود و حاال 
ديگر بلوك غرب بود كه ميدان سياست جهاني را بر عهده 
داشت. به طور كلي بعد از فروپاشي شوروي، سه دسته نظريه 

در عرصه روابط بين الملل به  سرعت فراگير شد: 
نظريه «دهكده  جهاني» مك لوهان كه معتقد بود گسترش 
رسانه هاي جمعي باعث نزديكي هر چه بيشتر اقوام، ملل و فرهنگ ها به هم شده است 
و بنابراين از اين پس جهان بايد به سمت «يكسان سازي» در فرهنگ و سياست حركت 
ــت كه اين جهان جديد  كند. نتيجه منطقي كه در پس اين نظريه خوابيده بود اين اس
ــت و آن هم كسي نيست جز اياالت متحده و  براي مديريت خود نيازمند كدخدايي اس
نرم فزاري هم كه بايد براي آن در نظر گرفت چيزي نيست جز «الگوي زندگي امريكايي». 

(American Life Style)
ــت برتر بنگاه رند،  ــيس فوكوياما، استراتژيس نظريه دوم نظريه «پايان تاريخ» فرانس
وابسته به نيروي دريايي اياالت متحده بود. فوكوياما معتقد بود بعد از فروپاشي شوروي، 
ــرمايه داري پناه برده و عمًال تنها  جهان چاره اي ندارد جز آنكه به دامان نظام ليبرال س

نسخه اي كه براي كشورها تجويز مي شود چيزي نيست جز «نظام سرمايه داري». 
اما نظريه سوم كه از استقبال بيشتري در بين سياست مداران و دولتمردان امريكايي 
برخوردار شد نظريه معروف «برخورد تمدن ها»ي ساموئل هانتينگتون بود. هانتينگتون 
ــم را جهاني مملو از منازعات و تنش هاي  برخالف دو نظريه  قبل، جهان مابعد كمونيس
جديد بين تمدني قلمداد كرد. او در نظريه خود كه به جهان پس از فروپاشى بلوك شرق 
ــت، به جاي تأكيد بر نقش «قطب» در روابط بين ا لملل، بر «تمدن»ها تأكيد  نظر داش
ــكل گيرى چندين تمدن  جديد  مي كند. وي در نبود ايدئولوژي كمونيسم، سخن از ش
ــى و تمدنى مي داند.  ــات بين الملل را در عرصه فرهنگ  كرد و از آن پس روابط و منازع
هانتينگتون از ميان همه تمدن هايى كه نام برد بيش از همه به «تمدن اسالمى» تأكيد 
مى ورزد و معتقد است رويارويي اصلي غرب در جهان پس از اين، با تمدن اسالمي است؛ 
ــد فرهنگي را دارد.  ــرايط موجود توانايي بازتولي ــت كه در ش چراكه تنها اين تمدن اس
بنابراين جهان غرب به هر شكل ممكن كه شده، بايد اين تمدن را مهار كند. او حتي در 
آثار بعدي خود از جمله «موج سوم دموكراسي»، راهكارهاي عملياتي براي انجام چنين 

پروژه اي را نيز ذكر  كرد. 

سومين موج اسالم هراسي 
پس از حادثه 11 سپتامبر 
و انفجار برج هاي دوقلوي 
سازمان تجارت جهاني 
انفجار  و  نيويورك  در 
در ساختمان پنتاگون در 

واشنگتن عملياتي شد
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ــي نيز  ــوج دوم اسالم هراس ــود كه م ــا ب از همين ج
ــد. جهان غرب كه تصور مي كرد با فروپاشي  شروع  ش
كمونيسم و اتحاد جماهير شوروي به رؤياي هميشگي 
ــك جهان  ــدرت هژموني ــتيابي به ق ــود يعني دس خ
ــكل جديدي به نام «تمدن  دست مي يابد حال، با مش
ــده كه به مراتب سخت تر از جهان  اسالمي» مواجه ش
شرق است. پس القاي اين مفاهيم كه قوانين اسالمي 
ــالم ديني خشونت طلب و  ناقض حقوق بشر است، اس

ــرفت است، اسالم مولد  ــت، دين اسالم بنيادگرا و مخالف علم و پيش مروج عصبيت اس
انديشه تروريسم است و... در دستور كار سياسيون و رسانه هاي غربي قرار گرفت. 

موج سوم: حادثه 11 سپتامبر
سومين موج اسالم هراسي پس از حادثه 11 سپتامبر و انفجار برج هاي دوقلوي سازمان 

تجارت جهاني در نيويورك و انفجار در ساختمان پنتاگون در واشنگتن عملياتي شد. 
ــه «جنگ هاى صليبى»  ــپتامبر جورج بوش اعالم  كرد ك بالفاصله بعد از واقعه 11 س
ــورها را از اين پس به دو گروه دوست و دشمن اياالت  مجدداً شروع شده است. وى كش
متحده تقسيم بندى كرد و با صراحت اعالم كرد كه «هر كه با ما نيست پس بر ما است». 
ــالمي را به عنوان كشورهاى  ــخن از «محور شرارت» كرده و كشورهاى اس از اين رو س

حامى تروريست و نقض كننده منافع دنياى آزاد و جهان غرب معرفى كرد. 
ــانه اي نظام سلطه  ــتيزي توسط امپراتوري هاي خبري و رس اسالم هراسي و اسالم س
آنچنان سازماندهي شد كه نخست وزير وقت ايتاليا در اظهاراتي نسنجيده، تمدن غرب 
ــلمانان را به علت آنچه او فرودستي مي ناميد،  را اصيل تر از تمدن اسالمي خواند و مس

مورد تحقير قرار داد. 
در ادامه اين روند، فوكوياما يك ماه پس از حادثه 11 سپتامبر در مصاحبه اي با روزنامه 
گاردين تأكيد كرد كه اسالم تنها نظام فرهنگي است كه مدرنيته غربي را تهديد مي كند. 
ــورهاي اسالمي در برابر  ــتن مقاومت كش او تصريح كرد كه امريكا مي تواند براي شكس

مدرنيته، از توان نظامي خود نيز استفاده كند. 
در همين رابطه ويليام كوهن، وزير دفاع اسبق امريكا و از استراتژيست هاي برجسته 
اين كشور اعالم كرد جنگ امريكا و متحدانش با اسالم، جنگ چهارم جهاني است. وى 
جنگ جهانى سوم را دوران جنگ سرد و به مدت 45 سال مى داند و جنگ جهانى چهارم 

واژه «اسالم هراسي» در قاموس 
سياسى اروپا، معانى مشخصى 
دارد. تحت اين عنوان كه منظور 
از آن تروريسم اسالمى است، 
ده ها همايش و ميزگرد سياسى و 
فكرى در غرب برگزار شده است 
تا به بررسى نقاط هراس از اسالم 
و مسلمانان و ابعاد فرهنگى، 
اجتماعى و اقتصادى آن بپردازد
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را هم نبرد بين تمدن غرب و تمدن اسالم معرفى مى كند.1 
ــي به افغانستان و ايجاد  ــغال آن كشور به مدت ده سال، لشكركش حمله به عراق و اش
ــك القاعده كه در  ــم و گروه ــور به بهانه مبارزه با تروريس پايگاه هاي نظامي در آن كش
ــتان،  ــهرهاي پاكس ــاخته خود اياالت متحده بود، بمباران دايمي ش حقيقت دست س
ــايه ايران با توجيه مهار ايران و در نهايت  اردوكشي به كشورهاي حاشيه خليج و همس
جنگ افروزي در فلسطين و لبنان و كشتار هزاران هزار مسلمان بي گناه، همه و همه از 

پيامدهاي موج سوم اسالم هراسي بود.
ــال هاي اخير شدت يافت موضوع  ــي، مسئله اي كه در س در كنار موضوع اسالم هراس
«شيعه هراسي» و به تبع آن «ايران هراسي» بود. نظام سطله به خوبي دريافته آن مكتب 
و مذهبي كه در اسالم از بيشترين توانايي بازتوليد فرهنگي برخوردار است مذهب تشيع 
است. الگوي موفق واليت فقيه در ايران كه مبتني بر انديشه ديني- سياسي تشيع است 
موجب شد تا به سرعت به  عنوان يك نظام مردم ساالر ديني در جهان اسالم مورد توجه 
قرار گيرد. از اين رو پروژه شيعه هراسي در سال هاي اخير از دامنه وسيعي برخوردار شد. از 
طرفي ديگر شتاب فزاينده جمهوري اسالمي در عرصه هاي علمي- تكنولوژيك، سياسي، 
ــد تا غرب براي آن كه «الگوي  ــته اي باعث ش اقتصادي و به  خصوص فن آوري هاي هس
ــود به مقابله با آن برخاسته و موضوع ايران هراسي  انقالب اسالمي» در جهان تكثير نش

را هم دامن بزند. 
ــال، غرب همواره تصور مي كرد با اعمال سياست هاي  در طول مدت اين سي واندي س
ــي مي تواند از نفوذ انقالب اسالمي در جهان  اسالم هراسي، شيعه هراسي و ايران هراس
اسالم بكاهد. اما شواهد امر گوياي چيز ديگري بود. رشد اسالم بر خالف تصوري كه غرب 
ــتاب بيشتري گرفت؛ براي مثال  مي كرد به جاي آنكه فرآيند معكوس به خود گيرد، ش
كارشناسان آمار با مقايسه رشد دو جمعيت مسلمان و مسيحي در فرانسه به اين نتيجه 
رسيده اند كه اين كشور حداكثر تا 40 سال آينده به كشوري با اكثريت جمعيت مسلمان 
تبديل خواهد شد. تا سال 2025 از هر پنج فرانسوي يك نفر مسلمان خواهد بود و نرخ 

رشد جمعيت اگر به همين منوال ادامه يابد به يك كشور اسالمي تبديل خواهد شد. 
ــال قبل 82 هزار نفر بوده كه هم اكنون اين  جمعيت مسلمانان در انگليس نيز 30 س
ــت. در آلمان نيز به رغم وجود تبعيض نژادي  ــيده اس جمعيت به 2/500/000 نفر رس
ــالم مي گروند. نيمي  ــاالنه چهار هزار آلماني به اس و فشار و خشونت ضد مسلمانان س

1. همان. 
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ــه دنيا مي آيند  ــال در هلند ب از كودكان كه هر س
ــتند و چنانچه اين روند ادامه يابد  ــلمان هس مس
ــال آينده  ــد را در 15 س ــت هلن ــي از جمعي نيم
مسلمانان تشكيل خواهند داد. جمعيت مسلمانان 
روسيه 23 ميليون نفر است و 40 درصد نيروهاي 
ــور را در چند سال آينده مسلمانان  ارتش اين كش
تشكيل خواهند داد. 25درصد جمعيت بلژيك نيز 
ــتند و نيمي از كودكاني كه هر سال  مسلمان هس
ــلمان هستند.  ــور به دنيا مي آيند، مس در اين كش
ــلمانان امريكا در سال 1970 يكصد  جمعيت مس
هزار نفر بود اما در سال 2008 به 9 ميليون نفر بالغ 

شده است.1 
در ديگر كشورهاي غربي هم رشد اسالم آن قدر 
ــيحيان مي گويند  چشم گير بوده كه برخي از مس
ــا را نخواهند  ــان فرهنگ و دين آنه كه نوادگانش

ــم به جهان خواهند گشود. واتيكان كاتوليك بيشتر  ديد چراكه در جوامع اسالمي چش
ــالم بزرگ ترين دين جهان خواهد بود. روزنامه   شده و در ظرف 5 الي 6 سال، ديگر اس
ــالم به سرعت مرزهاي جغرافيايي را پشت  پر تيراژ سيدني برنينگ هرالد نيز نوشت اس
سر مي گذارد، مكتب هاي سياسي و رژيم هاي ملي را در مي نوردد و كشورهاي گوناگون 

شاهد تحريكات سياسي و رشد پاينده اسالم خواهند بود.
حال سؤال مهم اين است كه چرا و چگونه برخالف همه تحليل هاي رايج تحليل  گران و 
سياسيون غربي، پروژه اسالم هراسي و اسالم زدايي به موضوع «اسالم خواهي» در جهان 
ــانه هاي غربي و بنگاه ها و كارتل هاي مالي و معنوي حمايت كننده از  منتج شد؟ آيا رس
اين پروژه، در كار خود كوتاهي كرده يا كار خود را به  درستي انجام نداده اند؟ يا موضوع 

چيز ديگري است و علت ها را بايد در جاي ديگري جست وجو كرد؟
شواهد و مدارك موجود گوياي آن است كه رسانه هاي وابسته به «نظام سلطه» جهاني 
ــلمانان كوتاهي نكر ده اند كه با تمام  ــالم و مس نه تنها در اقدامات و اعمال خود عليه اس
ــده و دشمني با اسالم و  ــتند وارد ميدان ش قدرت و توان خود و هر آنچه در چنته داش

1. «فرانسه جمهوري مي شود»، سايت تابناك، كد مطلب: 46978. 

در كنار موضوع اسالم هراسي، 
مسئله اي كه در سال هاي اخير 
شدت يافت موضوع «شيعه هراسي» 
و به تبع آن «ايران هراسي» بود. 
نظام سطله به خوبي دريافته آن 
مكتب و مذهبي كه در اسالم از 
بيشترين توانايي بازتوليد فرهنگي 
برخوردار است مذهب تشيع است. 
الگوي موفق واليت فقيه در ايران 
كه مبتني بر انديشه ديني- سياسي 
تشيع است موجب شد تا به سرعت 
به  عنوان يك نظام مردم ساالر ديني 
در جهان اسالم مورد توجه قرار 
گيرد. از اين رو پروژه شيعه هراسي 
در سال هاي اخير از دامنه وسيعي 

برخوردار شد
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ــاندند كه تنها يك نمونه آن ماجراي فتنه 88 در  مسلمانان را به باالترين حد خود رس
ايران است. پس بايد روند گسترش اسالم خواهي را در جاي ديگري جست وجو كرد.

ــالم خواهي مي توان داليل و عوامل متعددي را بيان  ــترش اس براي تحليل روند گس
ــالم و توجه به  ــمول بودن دين اس ــر، جهان ش كرد. داليلي مانند فطرت خداجوي بش
ــان و.... اما به نظر مي رسد  ــخ به نيازهاي همه جانبه انس همه ساحت هاي بشري و پاس
ــتراتژيك» امام خميني و رهبر انقالب  مهم ترين و كليدي ترين موضوع، «مديريت اس
ــالم خواهي در جهان بوده است. توضيح آنكه  در ايجاد، ساخت، حفظ و تداوم فضاي اس
ــت.  ــناخت، مهار و كنترل «فرصت» ها و «تهديد»ها اس ــتراتژيك، علم ش مديريت اس
ــت بايد محورها و نقاط فرصت و تهديد را به خوبي رصد كرده و با  يك مدير استراتژيس
شناخت كامل و دقيق از آنها، در وقت مشخص و معين، بهترين بهره را از آن ببرد. رهبر 
ــيب زا و تهديد را به خوبي مي شناسد و هم  استراتژيست رهبري است كه هم نقاط آس
نقاط قوت زا و فرصت را. در مرحله بعد كار يك رهبر استراتژيست آن است كه تهديدهاي 
ــتم را تبديل به فرصت كرده و از آنها در جهت پيشبرد اهداف و  به وجود آمده در سيس

رسالت سيستم و مجموعه خود استفاده كند.
ــي و رهبر انقالب اين موضوع را  از اين منظر، دقت و تأمل در رفتار و گفتار امام خمين
نشان مي دهد كه اين بزرگواران بيش از هر كس ديگري در مدت اين سي سال، فرصت ها 
و تهديد هاي پيش آمده براي انقالب اسالمي و جهان اسالم را شناسايي كرده و در مواقع 
لزوم به آن جهت داده اند. از همين رو آنان توانسته اند تا از تهديداتي به نام اسالم هراسي، 
ــد مثال ها و  ــايد بهتر باش ــازند. براي فهم اين نكته ش ــالم خواهي بس فرصتي به نام اس
ــش رهبر انقالب در جمع  ــم. به عنوان نمونه چندي پي مصداق هايي براي آن ذكر كني
ــاه، از موضوعي به نام «موج سوم اسالم خواهي»  روحانيون شيعه و اهل سنت كرمانش
ــه دوره تاريخي بيان فرمودند. توجه به اين سه دوره، ما را در  سخن گفته و براي آن س
جهت شناخت هر چه بهتر مديريت استراتژيك امام راحل و مقام معظم رهبرى كمك 

مي كند.

موج اول اسالم خواهي 
از نظر رهبر انقالب موج اول اسالم خواهي مصادف بود با پيروزي انقالب اسالمي. اگر 
ــت، بايد در تحليل انقالب اسالمي هم  ــانه، پيام اس زماني مك لوهان گفت كه خود رس
گفت خود وقوع انقالب يك پيام بود. انقالب اسالمي در ذات خود حامل پيامي به همه 
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مردم جهان و به  خصوص جهان اسالم بود؛ پيام بيداري 
ــت به هويت اصيل اسالمي و بومي كه  اسالمي و بازگش
ــتعمارگران مواجه بود.  براي قرن ها با تحقير غرب و اس
براي همين بود كه حضرت روح اهللا از همان اوايل پيروزي 
انقالب اسالمي، با پيش دستي بر دول غربي، استراتژي 
مهم «صدور انقالب» را بيان فرمودند. امام خميني اتخاذ 
«استراتژي فعال» در سياست خارجه جمهوري اسالمي 
ــتراتژيك» اردوگاه  و الگوي حمله به عمق «گفتمان اس
شرق و غرب را در رأس اقدامات دايمي و اصول اساسي 

كشور مد نظر قرار دادند. امام بارها و بارها با صداي رسا اعالم كرد كه: 
... ما اين واقعيت و حقيقت را در سياست خارجى و بين الملل اسالمى 
ــترش نفوذ اسالم در جهان و  خود بارها اعالم نموده ايم كه درصدد گس
كم كردن سلطه جهان خواران بوده و هستيم. حال اگر نوكران امريكا نام 
اين سياست را توسعه طلبى و تفكر تشكيل امپراتورى بزرگ مى گذارند، 
از آن باكى نداريم و استقبال مى كنيم. ما درصدد خشكانيدن ريشه هاى 
فاسد صهيونيسم، سرمايه دارى و كمونيسم در جهان هستيم. ما تصميم 
گرفته ايم به لطف و عنايت خداوند بزرگ، نظام هايى را كه بر اين سه پايه 
ــتوار گرديده اند نابود كنيم؛ و نظام اسالم رسول اهللا(ص) را در جهان  اس
ــتكبار ترويج نماييم و دير يا زود ملت هاى دربند شاهد آن خواهند  اس

بود...1
ــلطه كه عليه انقالب  ــتراتژي صدور انقالب يعني حمله به مواضع آفندي نظام س اس
اسالمي در حال جريان بود. گرچه در يك نگاهي كلي تر، صدور انقالب در حقيقت همان 
وقوع انقالب بود و وقوع انقالب، خود عامل صدور آن بود؛ موضوعي كه بعدها رهبر انقالب 

در سخناني به آن اشاره كردند: 
ــالب، يك بار صادر  ــادر كنيم. انق ــروز نمى خواهيم ص ما انقالب را ام
ــر دنيا، گرايش و ايمان  مى شود و شد! اينكه مى بينيد امروز در سرتاس
ــت؛ اينكه مى بينيد ملت ها در شمال آفريقا و در  اسالمى زنده شده اس
ــالمى بيدار شده اند؛ اينكه  ــرق و غرب كشورهاى اس خاورميانه و در ش

1. صحيفه امام، ج21، ص81. 

جمهوري  فزاينده  شتاب 
عرصه هاي  در  اسالمي 
علمي- تكنولوژيك، سياسي، 
خصوص  به   و  اقتصادي 
فن آوري هاي هسته اي باعث 
آن كه  براي  غرب  تا  شد 
«الگوي انقالب اسالمي» در 
جهان تكثير نشود به مقابله 
با آن برخاسته و موضوع 
ايران هراسي را هم دامن بزند
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ــورهاى گوناگون به زيبايي هاى دين  مى بينيد جوانان مسلمان در كش
ــت كه انقالب اسالمى در اول  و قرآن رو آورده اند، همه حاكى از اين اس
ــت. ما كه نمى خواهيم بعد از گذشت چهارده  وقوع خود صادر شده اس
سال، تازه به فكر صدور انقالب باشيم! يك بار انقالب صادر مى شود و آن 
هم شد. وقتى كه انقالب، پيروز شد و خبر و جذابيت آن، دنيا را پر كرد، 
ــما از آن ناراضى هستيد...  ــود شد. همان كارى كه ش كارى كه بايد بش
ــده و كار از كار  ــمناك مى شويد، ش و همان كارى كه به خاطر آن خش
گذشته است! شما هم هيچ كارى نمى توانيد بكنيد و هيچ كس ديگرى 

هم نمى تواند كارى بكند. كار از كار گذشته است!1 

موج دوم اسالم خواهي
ــالم خواهي را همزمان با فروپاشي نظام كمونيستي شوروي  رهبر انقالب موج دوم اس

مي دانند: 
موج دوم، آن وقتى شد كه نظام ماركسيستى شكست خورد. حتى در 
ــالمى، جوان هاى زياد و مردمان بااخالص زيادى بودند  كشورهاى اس
ــته بودند؛ فكر مي كردند  كه اميد خودشان را به نظام ماركسيستى بس
ــتى خواهند توانست فقر و بى عدالتى و چه  با تشكيل دولت سوسياليس
و چه و چه را از كشورهاشان دور كنند؛ بعضى هاشان هم واقعاً مردمان 
صادقى بودند؛ بنده بعضى از اينها را ديده بودم؛ چه از مسلمان هاشان، چه 
از غير مسلمان هاشان؛ مردمان صادقى بودند، اما به اسالم هيچ اعتقادى 
نداشتند؛ ماركسيست شده بودند براى خاطر اينكه خيال مي كردند در 
ماركسيسم اميدى براى مردم هست؛ بعد كه ماركسيسم شكست خورد، 

اينها ديدند نه، فايده اى ندارد؛ لذا به سمت اسالم آمدند.2
ــد تا اين مردماني كه رهبر انقالب از آنها سخن گفته اند، به  اينكه چه عاملي باعث ش
ــتراتژي فعال حضرت  ــالم گرايش يافتند به نظر مي رسد دليل عمده آن اس سمت اس
ــال  ــد. نامه حضرت روح  خدا در اولين روز س روح اهللا در ماجراي نامه به گورباچف باش
1989 ميالدي- 11دي1367- به ميخاييل گورباچف، آخرين رئيس جمهور شوروي، 

1. بيانات رهبر معظم انقالب در خطبه هاى نماز عيد سعيد فطر، 1372/1/4. 
2. بيانات رهبر انقالب در جمع روحانيون شيعه و اهل سنت كرمانشاه ، 1390/7/20. 
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در حقيقت نامه اي بود به تمام كشورهايي كه زير 
ــده بودند آن هم  سايه اردوگاه كمونيسم جمع ش
درست قبل از آنكه موج دوم اسالم هراسي توسط 

غرب آغاز شود. 
ــه رئيس جمهور  ــرد جهان معاصر ب نامه آن ابرم
اتحاد جماهير شوروي در شرايطي منتشر شد كه 
هنوز اين كشور به عنوان يك مجموعه واحد برقرار 
بود و هنوز اين ايدئولوژي كمونيسم بود كه قوانين 
ــامان مي بخشيد. هنوز جنگ  و قواعد جامعه را س
سرد- كه چنانچه اشاره شد برخي از تحليل گران 
از آن به عنوان «جنگ جهاني سوم» ياد مي كنند- 
تمام نشده بود و عمر آن نزديك به نيم قرن رسيده 
بود؛ همچنين هنوز ديوار برلين كه به عنوان نماد 
جدايي اردوگاه شرق و غرب بود نيز فرو نريخته بود.

ــه  امام،  ــار نام ــل از انتش ــال قب ــه از يك س البت
ــعه سياسي موسوم  ــائل مربوط به توس ميخاييل گورباچف دكترين خود در حوزه مس
ــعه اقتصادي خود به نام «پرسترويكا» را كه  ــت» و نيز راهبردهاي توس به «گالسنوس
قرار بود با هماهنگي و همكاري غرب باشد، آغاز كرده بود تا از اين طريق بتواند كشتى 
به گل نشسته كمونيسم را به حركت بيندازد. اما كشورهاي غربي مانند هميشه با خلف 
وعده هاي خود و عدم مساعدت هاي الزم به دولت گورباچف عمًال زمينه فروپاشي دولت 
او و در نهايت اتحاد جماهير شوروي را موجب شدند؛ يعنى موضوعى كه در طول اين 45 

سال خواست هميشگي آنان بود.
ــيار و با درايت سياسي، همه اين موضوعات را به  امام خميني به عنوان يك عالم هوش
ــه اي براي شوروى كشيده است.  دقت زير نظر داشتند و مي دانستند كه غرب چه نقش
ايشان از يك طرف مي دانستند كه ايدئولوژي چپ به دليل «ماهيت مادي گرايانه» اي 
كه دارد عمًال قادر به پاسخ گويي به نيازهاي موجودي چندبعدي مانند انسان نيست و 
ــتند در  از طرف ديگر چاره كار نيز، برخالف تصوري كه گورباچف و كابينه او مي پنداش
پناه بردن به نظريه هاي نظام سرمايه داري و الگوهاي ليبراليستي غرب هم نيست. براي 
همين امام در اين نامه، ابتدا به آفت «دين زدايي» در مكتب كمونيسم اشاره كرده و آن 

جهان غرب كه تصور مي كرد با 
فروپاشي كمونيسم و اتحاد جماهير 
شوروي به رؤياي هميشگي خود 
يعني دستيابي به قدرت هژمونيك 
جهان دست مي يابد حال، با مشكل 
جديدي به نام «تمدن اسالمي» 
مواجه شده كه به مراتب سخت تر 
از جهان شرق است. پس القاي اين 
مفاهيم كه قوانين اسالمي ناقض 
حقوق بشر است، اسالم ديني 
خشونت طلب و مروج عصبيت 
است، دين اسالم بنيادگرا و مخالف 
علم و پيشرفت است، اسالم مولد 
.. در  انديشه تروريسم است و.
دستور كار سياسيون و رسانه هاي 

غربي قرار گرفت
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را بزرگ ترين علت فروپاشي شوروي قلمداد كرد. 
بالفاصله پس از انتشار نامه امام، موجي از اظهارات و تحليل هاي مثبت و منفي پيرامون 
آن شكل گرفت. اما متأسفانه گورباچف و آن دسته از سياسيوني كه مي بايست متوجه 
منظور امام شوند، نشدند. كما اينكه هشت هفته بعد، هنگامي كه ادوارد شوارد نادزه، وزير 
خارجه وقت شوروي در روز هفتم اسفند 1367 پاسخ گورباچف را در حسينيه جماران 
به اطالع امام خميني رساند، نشان داد بيش از آنكه درصدد تبيين و تحليل محتواي نامه 
امام بر آمده باشند سعي كرده اند تا اقدامات و اعمال خود را توجيه كنند. به همين علت 

حضرت روح اهللا پس از شنيدن سخنان شوارد نادزه به او پاسخ دادند: 
ــان بگوييد كه من مي خواستم  ــند، ولي به ايش ان شاءاهللا سالمت باش
ــما يك فضاي بزرگ تر باز كنم. من مي خواستم دريچه اي به  جلوي ش
ــت را براي  دنياي بزرگ، يعني دنياي بعد از مرگ كه دنياي جاويد اس
آقاي گورباچف باز نمايم و محور اصلي پيام من آن بود. اميدوارم بار ديگر 

ايشان در اين زمينه تالش نمايند.
ــدا، گورباچف طي  ــالگرد رحلت روح  خ ــال 1378 و در س ــال بعد، يعني در س ده س
ــدارهاي آن روز  ــكو از اينكه به هش ــد مركزي خبر در مس مصاحبه اي با خبرنگار واح
بنيان گذار جمهوري اسالمي ايران بي اعتنايي كرده بود، اظهار تأسف كرد. گورباچف در 
اين مصاحبه گفت: «مخاطب پيام آيت اهللا خميني از نظر من، همه اعصار در طول تاريخ 
ــاس كردم كه شخصي  بود». و ادامه داد: «زماني كه من اين پيام را دريافت كردم احس
كه اين پيام را نوشته بود متفكر و دلسوز براي سرنوشت جهان است. من از مطالعه اين 
پيام استنباط كردم كه او كسي است كه براي جهان نگران است و مايل است من انقالب 

اسالمي را بيشتر بشناسم و درك كنم.»
ــريح نابساماني هاي اقتصادي و سياسي  ده سال از نامه امام گذشت تا گورباچف با تش
ــي را در آن پيام جدي  ــگويي هاي آيت اهللا خمين ــيه اعتراف كند كه: «اگر ما پيش روس

مي گرفتيم امروز قطعاً شاهد چنين وضعيتي نبوديم.»1 

موج سوم اسالم خواهي
سال 1368 روح خدا به خدا پيوست و جايگزين او، مردي از تبار او شد. خط او خط امام، 
ــيره امام بود. «خامنه اي» به تمام معنا تالي تلو «خميني» بود. رهبر  و سيره او همان س

1. جمهوري اسالمي، 1378/3/11. 
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انقالب در عرصه بين الملل همان روش امام خميني 
ــتراتژيك غرب را  يعني حمله به عمق گفتمان اس
سرلوحه اعمال خود و نظام جمهوري اسالمي قرار 

داد. 
ــال از  ــت س رهبر انقالب در طول مدت اين بيس
ــئله جنبش  ــان، از طرفي با تأكيد بر مس واليت ش
ــاخت  نرم افزاري و نهضت توليد علم و به تبع آن س
مدل نظام اسالمي، موجب رشد فزاينده و جهشي 
ايران شدند و از طرفي ديگر در حوزه مسائل كالن 
ــلطه و توجه به  جهاني، با حمله به مواضع نظام س
جنبش ها و نهضت هاي اسالمي، موجبات بيداري 
اسالمي و بازگشت هويتي مسلمانان را ايجاد كردند. 
حاال ديگر دامنه  موج اسالم خواهي «تا قلب اروپا و 

امريكا» به پيش رفته است. 
ــالم خواهي در جهان در حقيقت برخاسته از اتخاذ چنين راهبردي بوده  موج سوم اس
است: نااميدي از نظام ليبرال سرمايه داري و اميدواري به هويت اصيل اسالمي. چنانچه 

رهبر انقالب فرمودند: 
ــت؛ مأيوس شدن از ليبراليسم  يك مقطع هم حاال به وجود آمده اس
غربى، ليبرال دموكراسى غرب، اقتصاد كاپيتاليستى. مى بينيد چه خبر 
ــئله را در تبليغات كوچك كنند. واقع قضيه  است؟ مي خواهند اين مس
كه كوچك نمي شود. در مركز مالى امريكا، در پايتخت اقتصادى امريكا، 
ــتريت» كه كانون اصلى  يعنى در نيويورك، آن هم در خيابان «وال اس
ــوند، بگويند ما  ــت، هزاران نفر جمعيت جمع بش سرمايه دارى دنياس
سرمايه دارى را نمي خواهيم. اينها نه مهاجرند، نه همه سياه پوست اند، 
ــگاه هست،  ــتاد دانش ــان اس نه از طبقات پايين جامعه اند؛ در ميان ش
سياست مدار هست، گروه هاى دانشجويى به اينها پيوسته اند؛ مي گويند 
ما نظام كاپيتاليستى را نمي خواهيم. خوب؛ اين همين حرف ماست؛ ما 
هم كه از اول گفتيم نه شرقى، نه غربى، يعنى نه نظام كاپيتاليستى، نه 
نظام سوسياليستى؛ آن سوسياليستى اش بود كه به جهنم رفت، اين هم 

حمله به عراق و اشغال آن كشور 
به مدت ده سال، لشكركشي به 
افغانستان و ايجاد پايگاه هاي 
نظامي در آن كشور به بهانه مبارزه 
با تروريسم و گروهك القاعده 
كه در حقيقت دست ساخته خود 
اياالت متحده بود، بمباران دايمي 
شهرهاي پاكستان، اردوكشي به 
كشورهاي حاشيه خليج و همسايه 
ايران با توجيه مهار ايران و در 
نهايت جنگ افروزي در فلسطين و 
لبنان و كشتار هزاران هزار مسلمان 
بي گناه، همه و همه از پيامدهاي 

موج سوم اسالم هراسي بود
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دارد يواش يواش سرازير مي شود. بعد از اين حادثه، اقبال به اسالم بيشتر 
خواهد شد. اين هم يك موج ديگر است؛ موج سوم است.1 

1. بيانات رهبر معظم انقالب در جمع روحانيون شيعه و اهل سنت كرمانشاه ، 1390/7/20. 
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سيد مجتبى نعيمى1
مقدمه 

پيرامون موضوعات سياسى- اجتماعى، از لحاظ زمانى، سه سطح تحليل وجود دارد: 
ــود تا قبل از وقوع يك پديده، و با ديدن  ــينى؛ كه در آن سعى مى ش الف. تحليل پيش
ــده و بر اين مبنا، يك سرى  شواهد و ادله مربوط به آن، كم و كيف پديده پيش بينى ش
ــائل  ــى كه در غالب آينده پژوهى مس ــيات ارايه گردد. مى توان ادعا كرد مباحث حدس

سياسى- اجتماعى توليد مى شود، از نوع تحليل هاى پيشينى هستند. 
ب. تحليل ميانى؛ اين دسته از تحليل  ها شامل آنهايى مى شود كه در دوران وقوع پديده 
ــوند. اصوالً از آنجا كه چنين پديده هايى در ظرف زمانى  سياسى- اجتماعى ابراز مى ش
طوالنى حادث مى شوند، در اين برهه، نظريه ها و ديدگاه هايى ارايه مى شود كه از درون 
فضاى درگير پديده، به آن مى نگرند. اين نظريه ها، محيط بر پديده سياسى- اجتماعى 

بوده و متناسب با تغييرات رخ داده در آن، دچار تحول مى شوند.
ــود كه پس از گذشت زمان قابل  ج. تحليل هاى پسينى؛ به تحليل هايي اطالق مى ش

1. كارشناس ارشد علوم سياسي 

انقالب در تحليل ها، پيش شرط 
تحليل انقالب  اسالمى
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مالحظه اى از وقوع پديده هاى سياسى- اجتماعى و با رو شدن اسناد، مدارك، شواهد و به 
طور كل، همه يا اكثر داده هاي الزم براى تحليل چنين مسائلى، توليد مى شوند. هر چند 
در مورد كمتر واقعه سياسى- اجتماعى رخ داده در گذشته، مى توان به قطعيت اعالم كرد 
كه همه ابعاد آن روشن شده، اما در هر صورت، تحليل هاى پسينى از امتياز استفاده از 
مواد خام تحليلى بهره مى برند؛ امتيازى كه در تحليل هاى پيشينى يا آينده پژوهانه وجود 
ــته و در تحليل هاى ميانى نيز به جامعيت تحليل هاى پيشينى نيست. اين چنين  نداش
است كه پژوهشگر موجود در اين دسته، محاط بر ماجرا بوده و با دقت بيشترى، به بررسى 

اتفاقى كه گذشته مى پردازد. 
ــت كه ما ابزار تحليل خود را به عقل بشرى منحصر  ــرايطى اس البته همه اينها در ش
ــت كه تحليل برآمده از عقل خويش را به تناسب زمان  كنيم. در اين شرايط طبيعى اس
دسته بندى كنيم. اما اگر به منابع فراعقلى مانند وحى مقدس معتقد بوده و آنها را مورد 
استفاده قرار دهيم، دسته بندى مزبور مورد خلل واقع مى شود. به عبارت ديگر، مى توان 
با آگاهى از سنن الهى، وعده هاى موجود در قرآن كريم و تواريخى كه ذكرشان رفته، در 
هر نسبت زمانى با يك پديده سياسى- اجتماعى، از يك تحليل درست و موضع مشخص 

برخوردار بود. 
با توجه به مباحث باال، اگر بخواهيم از منظر صرف عقل بشرى به انقالب هاى اسالمى 
رخ داده در بالد عربى بنگريم- همان طور كه در اكثر تحليل ها، چنين اتفاقى مى افتد و 
همين قضيه، پاشنه آشيل  آنها مى شود- بايد عنوان كنيم كه ما در نسبت با برخى از اين 
ــينى قرار داريم و در برخى ديگر، در وضعيت تحليل  انقالب ها در موقعيت تحليل پيش

ميانى. 

نسبت مرزهاى اعتبارى و قلمرو فرهنگى اسالم با تحليل هاى زمان مند 
تقابل ژئوكالچر انقالب اسالمى با ژئوپلتيك غرب در جنبش هاى جارى 
جهان اسالم، تقابل حقيقت با واقعيت جهان اسالم است. بايد پذيرفت 
ــكاف بزرگى در الگوهاى  ــالم ش كه با جنبش هاى جارى در جهان اس
استبدادى نظام هاى حاكم بر كشورهاى اسالمى به وقوع پيوسته است 
ــالم را كنترل كرد. اين همان  و ديگر نمى توان با اين نظام ها، جهان اس

آرمان بزرگ امام خمينى در بيدارى اسالمى است... 
ــت كه نظام ها،  ــر چهارچوب فرهنگى اى اس الف. ژئوكالچر: كه بيانگ
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ــرده و اثر مى گذارند و  ــا و ايدئولوژى ها در محدوده آن عمل ك مكتب ه
مقدمات و مبانى فكرى خود را نه در محدوده ملى و محلى بلكه در يك 
ــازند. در ژئوكالچر تمركز فعاليت ها بر  جغرافياى فرهنگى منتشر مى س
ــت و از مؤلفه هايى چون دعوت  ــت و اقتصاد اس فرهنگ به جاى سياس
فرهنگى، تبليغ، نشان دادن كارآمدى، نشان دادن توانايى توليد سرمايه 
ــاى معنوى و فرهنگى و مقاومت به جاى  فرهنگى و اجتماعى و رابطه ه

زور و سيطره و استعمار استفاده مى شود. 
ــبت به واژه ژئوكالچر  ب. ژئوپلتيك: ژئوپلتيك مفهوم قديمى ترى نس
ــراى تحوالت و  ــانه اى ب ــه عنوان نش ــتم ب ــوده و از ابتداى قرن بيس ب
ــط قدرت به كار رفته  درگيرى هاى جهانى در مورد كسب، حفظ و بس
ــتم  ــتم را قرن ژئوپلتيك گفته اند. در طول قرن بيس ــت. قرن بيس اس
ــتمر رقابت جهانى بين بلوك  ژئوپلتيك به منظور تعريف و توصيف مس
سرمايه دارى غرب و بلوك شوروى و سياست هاى استعمارى در جهان 
سوم به كار رفته است. در ژئوپلتيك بسط جغرافيايى و سرزمينى به جاى 

تكيه بر فرهنگ و روش هاى فرهنگى بر سياست و اقتصاد تكيه دارد.1
به نظر مى رسد آنجاهايى كه هنوز مرزهاى جغرافيايى در برابر موج فرهنگى بيدارى 
ــت تا مرزهاى ملى اعتبارى به ارث رسيده از  ــالمى مقاومت مى كند و در تالش اس اس
ــينى قرار داريم. به طور مثال  ــتفالى را حفظ كند، در موقعيت تحليل پيش قرارداد وس
تحليل تحوالت سياسى- اجتماعى در مورد كشورهايى مانند عربستان، كويت، قطر و... 

از جمله اين تحليل هاست. 
ــد و فرهنگ بيدارى  ــر خم كرده ان ــوى ديگر، مناطقى كه در برابر اين موج س اما از س
اسالمى را جايگزين مرزهاى سياسى- جغرافيايى پيشين نموده اند، در ذيل تحليل هاى 
ــتند كه تصلب مرزهاى  ــى، بحرين و... از مناطقى هس ميانى قرار مى گيرند. مصر، ليب
اعتبارى را با موج بيدارى اسالمى از بين برده اند و در فرآيند انقالب اسالمى قرار دارند. 

ــود ندارد. علت  ــينى وج ــالمى موجود، تحليل پس در نتيجه، در مورد انقالب هاى اس
ــا در چنين موقعيتى  ــوز زمان الزم براى قرار گرفتن م اين امر به آن برمي گردد كه هن
فراهم نيست؛ زيرا همان طور كه گفتيم پديده هاى سياسى- اجتماعى زمان بر هستند 

ــالمى با ژئوپلتيك غرب در  ــالم در چرخه دگرگوني؛ رويارويى ژئوكالچر انقالب اس 1. مظفر نامدار، «جهان اس
جنبش هاى اسالمى معاصر»، 15خرداد، 1390، ش27، سخن سردبير. 
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ــالمى موجود در بالد عربى- حتى بر اساس نظريه هاى غربى پيرامون  و انقالب هاى اس
جامعه شناسى سياسى انقالب و تئورى هاى انقالب- در مراحل اوليه به سر مى برند و ما 

محيط بر اين مسائل هستيم. 

انقالب هاى اسالمى، انقالب هايى بى پايان 
ــم كه هيچ انقالب  ــن مقوله بنگريم بايد بگويي ــم از منظر ديگرى به اي اما اگر بخواهي
اسالمى را نمى توان يافت كه نقطه پايان داشته باشد تا ما را در موقعيت تحليل پسينى 
ــد اصوالً انقالب هايى از جنس اسالم، حد يقف  قرار دهد. به عبارت ديگر به نظر مى رس
ــرايطى را در نظر گرفت كه در آن، فكر و عمل اسالمى- انقالبى  ــته و نمى توان ش نداش
ــالمى را نمى توان مانند انقالب هاي  ــود. به عبارت ديگر انقالب هاى اس تعطيل بردار ش
ــقف خواسته هاى خويش و  ماركسيستى در نظر گرفت كه ايجاد جامعه بى طبقه را س
ــا مانند ليبرال هاى قرن  ــتضعفان اعالم كنند ي نقطه پايانى براى انقالب كارگران و مس
شانزده و هفده ميالدى در غرب- نظريه هاى ليبراليستى در اين ادوار كه هنوز مسلط بر 
جامعه غربى نبودند، در برابر نظام هاى سياسى سلطنتى موجود در اروپا، جزء نظريه هاى 
ــروطه و دولت حداقلى و مدافع  ــدند- وجود نظام سياسى مش انقالبى محسوب مى ش

آزادى هاى فردى را آرمان انقالب معرفى كنند.1
هر چند در انقالب هاى اسالمى، برقرارى حكومت اسالمى و عدالت اجتماعى (عدالت 
ــود، اما اين بدان معنى نيست كه  اجتماعى اسالمى) به عنوان آرمان مطلوب معرفى ش
ــرد و گفت كه مثًال از اين  ــالمى فرض ك مى توان نقطه نهايى براى عدالت اجتماعى اس
زمان به بعد و با برقرارى اين شرايط، كار ما در اين حوزه تمام شده يا حكومت اسالمى، 
با فالن شرايط تحقق يافته و ديگر نيازى به فعاليت فكرى- عملى در اين بخش نداريم. 
حتى اگر بتوان نقطه اى را براى تبلور كامل ايده آل هاى اسالمى تصور كرد، تالش براى 
حفظ اين ايده آل ها نيازمند حفظ روحيه انقالبى است و همين باعث مى شود كه ما براى 
انقالب هاى اسالمى نتوانيم نقطه پايانى را در نظر بگيريم و به تبع، تحليل هاى پسينى 
از انقالب هاى اسالمى ارايه دهيم. (اصوالً از آنجا كه اين دنيا محل نزاع دايمى خير و شر 
ــه وجود دارد و همين شرايط است كه بستر  بوده و موقعيت امتحان براى همه و هميش
انقالب هاى اسالمى را فراهم مى كند، تصور وجود زمانى كه اين شرايط برچيده شود، از 

ــين  ــه غربى، ترجمه حس ــتر رك: فرانكلين لوفان بومر، جريان هاى بزرگ در تاريخ انديش 1. براى مطالعه بيش
بشيريه، تهران، باز، 1380، ص427-452. 
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منظر اسالمى اشتباه است.) 
ــينى خود را در  ــرايط وجود دارد. راه اول اينكه تحليل پس البته دو راه گريز از اين ش
ــن وضعيت، تحليل ما  ــى تعريف كنيم. در اي ــبت با ادوار مختلف چنين انقالب  هاي نس
ــت از آنچه تا آن مقطع در  ــت، بلكه تحليلى اس ــينى از انقالب اسالمى نيس تحليل پس
ــت كه انقالب اسالمى را از جايى  قالب انقالب اسالمى رخ داده. راه حل ديگر هم آن اس
ــده فرض كنيم و بعد از آن بياييم در قبال نوستالوژى باقى مانده از آن،  به بعد تعطيل ش
تحليل هاى ناهمگن ارايه كنيم. (مثل برخى از افرادى كه روزگارى جزء بزرگان انقالب 
ما بودند و امروز از خواص بى بصيرت اند. افرادى كه فرآيند انقالب اسالمى را از يك جايى 
تمام شده تصور كرده و از آن به بعد، شروع به توسعه مملكت با تئورى هاى غربى كردند 
كه حاصلش چيزى جز شكاف فقر و غنا نبود. وضعيتى كه حضرت امام در نامه مشهور 
به جام زهر، و با استفاده از عقالنيت دينى خويش و سنن الهى موجود در قرآن كريم، آن 

را پيش بينى كرده بود.)1

نظريه هاى ناهمگن نقدشده يا قوانين همگن خلل ناپذير 
ــت كه ما- مراد از ما، همه مسلمانانى  حال، نكته اى كه در اين ميان وجود دارد آن اس
ــاى مختلف  ــراى موقعيت ه ــئوليت دارند- ب ــالمى مس ــت كه در قبال بيدارى اس اس
ــالمى، احتياج به تحليل ها و نظريه هايى داريم كه بتوانيم بر اساس آنها،  انقالب هاى اس
تصميم گيرى هاى استراتژيك، عمل و عكس العمل هاى صحيحى داشته باشيم؛ زيرا در 
صورت نبود چنين نظريه ها و ديدگاه هايى، در دام عمل گرايى افتاده و امكان اين مسئله 

وجود دارد كه رفتارهاى اشتباه و پرهزينه اى از ما بروز كند.
ــود و آن اينكه كدام نظريه يا نظريه هاي  ــى در اينجا مطرح مى ش اما يك سؤال اساس
موجود در علوم انسانى توانايى تحليل انقالب هاى اسالمى را دارند؟ آيا نظريه هاى حاضر 
ــم بوده، مى تواند  ــى- اجتماعى غرب و بر مبناى ماترياليس كه برآمده از شرايط سياس
انقالب هاى اسالمى را تحليل كند؟ آيا نظريه اى توانسته انقالب اسالمى ايران را تحليل 
ــه و تحليل قرار  ــالمى بالد عربى را مورد تجزي كند كه ما بر مبناى آن، انقالب هاى اس

دهيم؟ 
در جواب بايد گفت از آنجا كه اكثر نظريه هاي موجود در حوزه علوم انسانى، در بستر 

1. «... امروز جنگ حق و باطل، جنگ فقر و غنا، جنگ استضعاف و استكبار، و جنگ پابرهنه ها و مرفهين بى درد 
شروع شده است و من دست و بازوى همه عزيزانى كه در سراسر جهان كوله بار مبارزه را بر دوش گرفته اند و عزم 

جهاد در راه خدا و اعتالى عزت مسلمين را نموده اند مى بوسم...» صحيفه امام، ج21، ص85. 
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ــده، همگنى الزم بين آن بسترها و زمينه  سياسى- اجتماعى كشورهاي غربى توليد ش
ــت آنها در اين مورد اشتباه خواهد بود.1  انديشه ورزى جهان اسالم وجود ندارد و كاربس
از سوى ديگر، نقدهاى بسيارى كه بر اين نظريه ها وارد شده نيز، ما را مجاب مى كند كه 
نمى توانيم از آنها بهره كامل ببريم و اين ديدگاه ها را به عنوان چهارچوب نظرى خويش 
ــى خود را از مباحث  ــته اصل قلمداد كنيم؛ زيرا غالب نظريه هايى كه به هر نحوى، هس
ماركسيستى و ليبراليستى دريافت مى كنند از آنجا كه ذاتاً به تحوالت سياسى- اجتماعى 
ــائلى را محصول اختالفات طبقاتى و وجود  ــته و چنين مس ــتى داش نگاهى ماترياليس
گروه هاى پيشروى انقالبى مى دانند، هيچ گاه نمى توانند وجود دغدغه الهى و تالش براى 
برقرارى دستورات دين خداوند در عرصه جامعه را به عنوان مبناى انقالب در نظر بگيرند. 
ــد، بلكه اصوالً قائل به وجود  اين نظريه ها نه تنها نمى توانند چنين چيزى را درك كنن
ــت كه جان فوران در آغاز مقاله «انقالب  چنين موضوعاتى نيستند. به همين دليل اس
79-1977 چالشي بر تئوري اجتماعي» چنين نوشته است: «تحول گسترده اي كه در 
1978 تمام ايران را فرا گرفت، تقريباً تمام ناظران را، از ژورناليست ها و ديپلمات ها گرفته 
تا انديشمندان ايراني و نظريه پردازان تغييرات اجتماعي جهان سوم، به تحير افكند.»2 
ــاي گوناگون در تحليل  ــاره به چالش هاي فراوان نظريه ه وي در ادامه مقاله، ضمن اش
ــد: «موضوع نظريه اجتماعي در دهه 1980 به اين ترتيب درآمد  انقالب ايران مي نويس
كه آيا انقالب ايران را بايد به عنوان يك مورد منحصر به فرد، خالف ساير انقالب ها مورد 
بررسي قرار داد و يا اينكه علت انقالب ها را بايد در پرتو شواهد ايران مجدداً مورد مداقه 
قرار داد؟»3 براى روشن شدن اين موضوع، به دو نمونه از اين تئورى ها و نقدهايى كه بر 

آنها وارد شده اشاره مى كنيم. 
رابرت دي لي، پروفسور علوم سياسي در دانشگاه كلرادو كه يكي از استادان برجسته 
علوم سياسي در اياالت متحده امريكاست، در مقاله «انقالب اسالمي و اصالت» كوشش 
مي كند انقالب ايران را در چهارچوب متدلوژي غربي تحليل نمايد، اما اذعان مي كند كه 
1. در يكى از كالس هاى دوره كارشناسى ارشد، فردى مهمان دانشگاه ما شد كه در امريكا مشغول به تحصيل در 
رشته علوم سياسى بود. از ايشان در مورد اساتيد ايرانى موجود در آنجا سؤال كرديم. در كنار مطالبى كه وى پيرامون 
ايشان عنوان كرد، موضوعى خيلى جالب توجه بود و آن اينكه اساتيد ايرانى مقيم امريكا توسط جامعه علمى آنجا 
من  باب اين مسئله مورد نقد قرار گرفته اند كه چرا از نظريه هاي ما غربى ها براى تحليل شرايط سياسى- اجتماعى 

ايران استفاده مى كنيد؟ در حالى كه ما (غربى ها) اين نظريه ها را براى تحليل مسائل خودمان توليد كرده ايم. 
2. عبدالوهاب فراتي، رهيافت نظري بر انقالب اسالمي (مجموعه مقاالت)، «انقالب 79-1977 چالشي بر تئوري 
ــاتيد و دروس معارف اسالمي نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، 1379،  اجتماعي»، معارف، معاونت امور اس

ص325 و 328. 
3. همان. 



10
5

90
تان

مس
 ز

30 
اره

شم
م 

ل نه
 سا

سوم
ره 

دو
مى

سال
ب  ا

قال
ل ان

حلي
ط ت

شر
ش 

ا، پي
ل ه

حلي
در ت

ب 
قال

ان

انقالب اسالمي ماهيت خاصي دارد كه در قالب متدلوژي متداول در غرب قابل تحليل 
ــتركات موجود بين انقالب اسالمي و انديشه هاي  نيست؛ ليكن با استناد به برخي مش
ــراي غرب نيز  ــالمي را از بُعد اصالت كه ب ــالش مي نمايد انقالب اس اصالت در غرب، ت

آشناست تحليل كند. وي در آغاز مقاله مي نويسد: 
ــاوات طلب است، اما  ــرارآميز است. مس انقالب اسالمي پيچيده و اس
ــت. راديكال است، اما  ــت يا دموكراتيك نيس در عين حال سوسياليس
سنتي نيز به نظر مي رسد. بيگانه گريز است، اما به ندرت انزواگراست و 
نمايانگر انقالب هاي فرانسه، روسيه و يا تجربه امريكا نيست. نظريه هاي 
ــواه ملهم از  ــت، خ ــازي، خواه ماركسيس علوم اجتماعي راجع به نوس
ــي كنند و هنوز  ــتند وقوع آن را پيش بين ــرمايه داري ليبرال نتوانس س
ــالم  توضيح قانع كننده اي براي آن ارايه نكرده اند. تنها در دل تاريخ اس
ــت، مي توان معنايي  ــحون اس كه با قيام هاي زاهدانه در هر عصري مش
ــدا كرد... در  ــالم را درنورديد پي ــش عظيم كه جهان اس براي اين جنب
تاريخ اسالم، انقالب در الگويي متناوب از زوال و تولد قرار مي گيرد، اما 
در پي رسيدن به فراسوي شيوه تفكر متداول است. انقالب اسالمي در 
جست وجوي يك آغاز تازه، يك تأسيس مجدد، بازآفريني و فعال كردن 

دوباره اقدامات انقالبي محمد(ص) است كه ملهم از كالم قرآن بود.1
ــكاچپول در كتاب دولت ها و انقالب هاي اجتماعي كه آن را تنها سه سال پيش  تدا اس
ــت، با مطالعه انقالب هاي فرانسه، روسيه و چين  ــالمي ايران نوش از پيروزي انقالب اس
ادعا كرد كه فقط جوامع كشاورزي مستعد انقالب هاي اجتماعي هستند. وي درباره سه 

انقالب مذكور مي نويسد: 
شورش هاي كشاورزان تاكنون از اجزاي مهم و غيرقابل ترديد پيكره 
انقالب ها به خصوص در چين، روسيه و فرانسه بود. مايه شگفتي نيست 
كه تمامي اين انقالب ها در جوامعي رخ دادند كه نيروي كشاورز آن نقش 
عمده را در توليدات به عهده داشت. بدون مشاركت كشاورزان، كارگران 
شهري مركز قادر به اعمال انقالب و اصالحات نبودند. انقالب هاي آلمان 
ــت... در هر دوي اين انقالب ها نقش  ــتان مبين اين فرضيه اس و انگلس

1. رابرت دي لي، انقالب اسالمي و اصالت، قم، تبيان، 1387، ص240-217، به ويژه صفحات 217، 218، 222 
و 223. 
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كليدي و اصلي در دست كارگران و كارمندان شهري بود ولي علي رغم 
ــاورزان در  حضور يكپارچه و عظيم آنها و تنها به دليل عدم حضور كش
ــدند... نقش كشاورزان در انقالب هاي  روند انقالب با شكست روبه رو ش

چين، فرانسه و روسيه بسيار چشمگير بود.1
ــه مي آيند. در تحليل او  ــت انقالب ها به راه نمي افتند، بلك او عالوه بر اين، اعتقاد داش
براي انقالب ها، جايي براي نقش مذهب وجود نداشت. بر همين اساس بود كه در سال 
ــيعه در انقالب ايران» اعتراف كرد كه  1982 در مقاله «حكومت تحصيل دار و اسالم ش
انقالب ايران موجب تعجب او شده و مجبور به رفوكردن و ترميم و بازنگري نظريه خود 
ــر همين پايه بود كه  ــوژي در انقالب ايران را پذيرفت و ب گرديد. نقش رهبري و ايدئول
اعتراف كرد درك وي از نقش ممكن نظام هاي عقيدتي و مفاهيم فرهنگي در شكل دادن 
ــن شد كه مطابق نظر بسياري از  به كنش هاي سياسي تعميق يافته است. براي او روش
دانشمندان غربي، ايران در هنگام وقوع انقالب يك جامعه كشاورزي نبود و كشاورزي 
ــيوه اصلي توليد و روش عمده امرار معاش به شمار نمي رفت. او در  براي بيشتر مردم ش

آغاز مقاله، تعجب و شگفتي خود را از انقالب ايران چنين بيان مي كند: 
ــال هاي  ــاه ايران و به راه افتادن انقالب ايران بين س ــقوط اخير ش س
ــتان  ــران خارجي، از دوس ــب ناگهاني ناظ ــث تعج 1979-1977 باع
امريكايي شاه گرفته تا روزنامه نگاران و متخصصان سياسي و متخصصان 
ــائل انقالب  علوم اجتماعي از جمله افرادي مثل من كه متخصص مس
ــايد بهت زدگي تحقق وقايع جاري  هستم، گرديد. همه ما با عالقه و ش
ــوي تفحص در مورد واقعيات  ــاهده كرده ايم. تعدادي از ما به س را مش
اجتماعي- سياسي ايران در وراي اين رخدادها سوق داده شديم. براي 
من چنين تحقيقي غير قابل اجتناب بود. بيش از همه به خاطر اين بود 
كه انقالب ايران از جنبه هاي مختلف غير عادي اش مرا تحت تأثير قرار 
ــرايط يك انقالب اجتماعي را دارا مي باشد.  داد. اين انقالب مطمئناً ش
ــقوط شاه  با اين حال، وقوع آن به ويژه در جهت وقايعي كه منجر به س
ــدند انتظارات مربوط به علل انقالبات را- كه من پيش تر در تحقيق  ش
تطبيقي- تاريخي ام در مورد انقالب هاي فرانسه، روسيه و چين تكامل 

1. تدا اسكاچپول، دولت ها و انقالب هاي اجتماعي، ترجمه سيد مجيد رويين تن، تهران، سروش، 1376، ص136. 
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بخشيده ام - زير سؤال برد.1
ــود از انقالب ها و در نتيجه، تغيير در  او در ادامه، برخي آثار انقالب ايران بر تحليل خ

نظريه خويش را آورده و مي نويسد:
ــتثنا از  ــام دولت ها و انقالب هاي اجتماعي بدون اس من در كتابم به ن
ــط نهضت هاي  تمامي نظريه هايي كه پذيرفته اند انقالبات آگاهانه توس
انقالبي متكي به جنبش هاي توده اي اجتماعي ساخته مي شوند انتقاد 
ــاخته  كرده ام... در كتاب، از وندل فيليپس نقل كرده ام كه انقالب ها س
ــخصاً  ــوند، آنها به وجود مي آيند. مراحل اوليه انقالب ايران مش نمي ش
نظرات قبل من در مورد موجبات انقالب اجتماعي را زير سؤال برد. سه 
دشواري آشكار بالفاصله به ذهن من خطور مي كند... اگر در واقع بتوان 
گفت كه يك انقالب در دنيا وجود داشته است كه عمداً و آگاهانه توسط 
ــده تا نظام پيشين را سرنگون  يك نهضت اجتماعي توده اي ساخته ش
ــاه است. تا آخر  ــازد، به طور قطع آن انقالب، انقالب ايران بر عليه ش س
سال 1978 كليه بخش هاي جامعه شهري ايران تحت لواي اسالم شيعه 
ــيعه، آيت اهللا  گرد آمده بودند و از رهنمودهاي يك روحاني عالي قدر ش
روح اهللا خميني، در جهت مخالفت سازش ناپذير عليه شاه و كليه افرادي 
ــروي مي كردند... مردم  ــته باقي مانده بودند، پي كه همچنان به او وابس
شهرنشين ايران با بسيج توده اي خود به يك نهضت فراگير بر عليه يك 
ــاندند. انقالب آنها صرفاً  رژيم سلطنتي و امپرياليست جامه عمل پوش

نيامد، بلكه به صورت آگاهانه و منطقي ساخته شد.2
ــا ايمان و زنجيره بي پايان  وي در ادامه، اين مقاله از نقش روحانيان و غير روحانيان ب
ــم مذهبي در روزهاي ويژه مذهبي و نقش تشيع و اسطوره  از نمازهاي جماعت و مراس
بنيادين آن داستان شهادت مشتاقانه امام حسين(ع) و سخنراني هاي امام خميني(ره) 
در معرفي شاه به عنوان عامل ضد اسالم و نوكر امپرياليسم خارجي، ياد كرده و با تأكيد 

فراوان بر نقش مذهب شيعه در انقالب ايران مي نويسد: 
ــازماني و هم از لحاظ  به طور خالصه، اسالم شيعه هم از نقطه نظر س

ــالمي (مجموعه مقاالت)، تدا اسكاچپول،  1. عبدالوهاب فراتي (به كوشش)، رهيافت هاي نظري بر انقالب اس
«حكومت تحصيل دار و اسالم شيعه در ايران»، ترجمه محسن امين زاده، قم، معاونت امور اساتيد و دروس معارف 

اسالمي، 1377، ص185-216. 
2. همان. 
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فرهنگي براي ايجاد انقالب ايران عليه شاه، نقشي حياتي داشت.1
ــي  ــكاچپول در مقاله «انقالب 79-1977 چالش جان فوران هم در نقد نظريه تدا اس
ــت: «براي مثال، انقالب 1979 ايران، سه سال پس از ادعاي  بر تئوري اجتماعي» نوش
اسكاچپول مبني بر اينكه انقالب ها به راه نمي افتند، بلكه مي آيند، نشان داد انقالبي است 

كه به صورت دقيق و منسجم به راه افتاده است.» 
ــران، با وجود  ــالمى اي ــه هنگام تحليل انقالب اس ــت ك در نتيجه به همين دليل اس
ــردازان انقالب را به  ــارم تئورى  پ ــل چه ــد و اصوالً نس نظريه هاى مختلفى كه ارايه ش
ــتند اين انقالب را درك كنند و آن را يا محصول توسعه اقتصادى  وجود آوردند، نتوانس
تقدم يافته بر توسعه سياسى دانستند2 يا در تحليل هاى چندعليتى از يك سو به عوامل 
داخلى مانند كاهش فشار شاه و افزايش بسيج مردمى و از سوى ديگر به عوامل خارجى 

مانند عدم حمايت امريكا از شاه اشاره كردند.3
همه اينها مؤيد يك نكته اساسى است و آن اينكه استفاده نظريه پردازان و انديشمندان 
ما از تئورى هاى غربى در تحليل مسائل پيش  رو، بزرگ ترين اشتباهى است كه مى تواند 
رخ دهد. به عبارت ديگر، اگر تصور كنيم كه نظريه هاى ناهمگن غربى پر از انتقاد، قانون 
همگن خلل ناپذير است، هيچ نمى توانيم از قيد تصلبات آن رهايى پيدا كنيم و همچنان 

در عدم درك انقالب هاى اسالمى گرفتار مى مانيم. 

انقالب در تحليل ها، پيش شرط تحليل انقالب ها
ــد به مرحله مهمى مى رسيم و اين سؤال مطرح  با توجه به موضوعى كه در باال بيان ش
ــدام نظريه يا  ــالمى موجود در بالد عربى، ك ــود كه براى تحليل انقالب هاى اس مى ش
نظريه هايي باقى مى ماند تا بر اساس آن، بتوانيم آنها را تئوريزه كنيم و درك كامل ترى از 
آنها داشته باشيم؟ آيا چنين نظريه اى موجود است؟ اگر نيست، چه بايد كرد تا توليدات 
ــد كه بتوانيم نظريه الزم را براى انقالب هاى  ما در حوزه علوم انسانى به جايگاهى برس

اسالمى طراحى كنيم؟ 
ــينى، موجود و پسينى، يك  ــالمى پيش ــد براى تحليل انقالب هاى اس به نظر مى رس

1. همان. 
ــن  ــمس آورى و محس ــن ش ــران بين دو انقالب، ترجمه كاظم فيروزمند، حس ــد آبراهاميان، اي 2. رك: يروان

مديرشانه چى، تهران، مركز، 1386. 
ــال هاى پس از انقالب  ــى ايران از صفويه تا س ــكننده (تاريخ تحوالت اجتماع 3. رك: جان فوران، مقاومت ش

اسالمى)، ترجمه احمد تدين، تهران، رسا، 1378. 
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پيش شرط بنيادين بسيار مهم الزم است و آن انقالب در تحليل ها و تئورى هايي است كه 
ــته و ما را مجبور مى كند تا از منظر آنها به تحوالت رخداده در  فعًال در ذهن ما نقش بس
مسائل سياسى- اجتماعى جهان اسالم بنگريم. به عبارت ديگر، تا وقتى كه به مسلمات 
ــك نكرده و آنها را مورد نقد قرار ندهيم،  ــه ورزى خود، ش ــده در انديش نظرى حك ش
نمى توانيم به اين روحيه دست پيدا كنيم كه خودمان را در موقعيت نظريه پردازى قرار 

دهيم. رهبر معظم انقالب پيرامون اين نكته فرموده اند: 
ــگاه ها و خطر اين دانش هاى  ــانى در دانش اينكه بنده درباره علوم انس
ذاتاً مسموم هشدار دادم- هم به دانشگاه ها، هم به مسئوالن- به خاطر 
ــانى اى كه امروز رايج است، محتواهايى دارد  همين است. اين علوم انس
ــالمى است؛  ــالمى و نظام اس كه ماهيتاً معارض و مخالف با حركت اس
ــت؛ حرف ديگرى دارد، هدف ديگرى  متكى بر جهان بينى ديگرى اس
دارد. وقتى اينها رايج شد، مديران بر اساس آنها تربيت مي شوند؛ همين 
مديران مى آيند در رأس دانشگاه، در رأس اقتصاد كشور، در رأس مسائل 
سياسى داخلى، خارجى، امنيت، غيره و غيره قرار مي گيرند. حوزه هاى 
علميه و علماى دين پشتوانه هايى هستند كه موظف اند نظريات اسالمى 
ــند، مشخص كنند، آنها را در  را در اين زمينه از متون الهى بيرون بكش
اختيار بگذارند، براى برنامه ريزى، براى زمينه سازى هاى گوناگون. پس 
ــتوانه اش علماى دين و علماى صاحب نظر و نظريات  نظام اسالمى پش
اسالمى است؛ لذا نظام موظف به حمايت از حوزه هاى علميه است، چون 

تكيه گاه اوست.1
اما اين انقالب مقدماتى در چه سطوح و در چه مواردى بايد رخ دهد؟ كدام بخش هاى 
نظريه پردازى ما بايد دچار تحول شود؟ انقالب در علوم انسانى، انقالب در چه چيزهايى 

است؟ 
حتماً ذهن يك نفر نمى  تواند همه ابعاد يك مسئله را تحت پوشش قرار دهد و هر چقدر 
ــود. اما آنچه به عنوان برخى  ــد، نقص هاى اين امر بيشتر مى ش اين مسئله بزرگ تر باش
ــت كه انقالب در تحليل هاى ما،  از ملزومات اين انقالب به ذهن خطور مى كند اين اس
براى تحليل انقالب هاى اسالمى موجود بايد در سه سطح: بينش نظريه پردازى، روش 

نظريه پردازى و دانش نظريه پردازى اتفاق بيفتد. 

1. بيانات مقام معظم رهبرى در ديدار طالب، فضال و اساتيد حوزه علميه قم، 1389/7/29. 
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انقالب در بينش نظريه پردازى به اين معنى است كه اوالً تصور نكنيم غربى ها خداى 
ــازند؛ به عبارت ديگر  ــت به خاك مى زنند، زر مى س ــتند و هر وقت دس توليد علم هس
شخصيت اسطوره اى از غربى ها در ذهن خود نسازيم و اسير اين بت خودساخته نشويم 
ــينيم. از سوى ديگر، اعتماد به نفس ملى  و با رويكرد انتقادى به بررسى آثار ايشان بنش
ــور كه امروزه، اين  ــيم كه «ما مى توانيم». همان ط خويش را باال برده و به اين باور برس

توانايى را در بخش هايى مانند انرژى هسته اى و نانوتكنولوژى ثابت كرده ايم. 
ثانياً ما بايد قبول كنيم كه توليد علم و نظريه پردازى در حوزه علوم انسانى، عرصه ايست 
كه در آن خطا ممكن است و با تجربه و گذر از اين خطاهاست كه مى توانيم به تئورى هاى 
درست ترى دست پيدا كنيم. حتى بررسى تجربه تاريخى غرب نيز مؤيد اين نكته است 
كه بزرگ ترين نظريه هاى سياسى- اجتماعى آنها محصول نقد و رد تئورى هاى پيشين 

است. 
ثالثاً بزرگان علوم انسانى براى نظريه هاى جديدى كه توسط ديگران توليد مى شود و 
البته خالى از ايراد نيستند، راه ارايه و بروز فراهم كنند و با نگاه دلسوزانه، به تعميق اين 

نظريه ها همت گمارند. 
رابعاً نظريه پردازى در حوزه علوم انسانى و به خصوص توليد تئورى براى انقالب هاى 
ــان عامل به اين نظريه ها باشند. براى مثال  ــت كه خودش اسالمى، نيازمند افرادى اس
حضرت امام(ره) كه در دوران جديد دست به احياى نظريه واليت فقيه زدند، در ابتداى 
امر عامل به آن بودند و همه هستى خود را در جهت اعتال و اجراى اين نظريه اختصاص 
دادند. اين مسئله آنجا از اهميت برخوردار مى شود كه تئورى هاى ايجادشده، بخواهند 
در واقعيت زندگى عملى خود فرد وارد شوند و عدم التزام عملى به وجودآورنده آن، ضربه 

مهلكى است براى آن نظريه. 
ــت كه نظريه پرداز انقالب اسالمى، عالم  مراد از انقالب در روش نظريه پردازى اين اس
ــد و براى موارد كاربردى و عملياتى موجود در عرصه هاى سياسى-  برج عاج نشين نباش
اجتماعى مسلمانان، دست به توليد نظريه بزند. مسلماً بحث هاى تئوريك كه مستقيم 
يا غير مستقيم در جهت كاربرد در حيات سياسى نظريه پرداز انقالب نباشد، گويى اصًال 
توليد نشده. به عبارت بهتر، نظريه هاى ما بايد براى كاربست عموم مردم باشد و اثر آن در 
زندگى مردم ديده شود و پرداختن به موضوعات غير مربوط، خنثى و انحرافى كه امروزه 

در دانشگاه هاى ما موج مى زند، تعطيل شود. 
ــت كه داده ها، مواد خام يا همان  و اما منظور از انقالب در دانش نظريه پردازى اين اس



11
1

90
تان

مس
 ز

30 
اره

شم
م 

ل نه
 سا

سوم
ره 

دو
مى

سال
ب  ا

قال
ل ان

حلي
ط ت

شر
ش 

ا، پي
ل ه

حلي
در ت

ب 
قال

ان

ــرقين غربى  كه  ــد نظريه را، نه از منابع مستش ــورد نياز براى تحليل و تولي مواد اوليه م
بسيار جهت دار است بلكه از خودمان كسب كنيم و از توليدات بومى در اين بخش بهره 
ببريم. جهان اسالم براى برخوردارى از نظريه بومى، نيازمند تئورى هايي است كه از دل 
مناسبات درون چنين جوامعى بيرون آمده باشد و براى اين كار الزم است تا به گنجينه 
ــتخراج كنيم. البته اين به  ــته و آنها را اس نهان موجود در بخش اطالعات اوليه باور داش
معنى نفى توليدات غربى ها نيست بلكه توصيه اى  است براى داشتن نگاه انتقادى به آنها. 
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غالمرضا خاركوهي1
چكيده 

ــاه ايران از تخت طاووس را بايد  ــمين و آخرين پادش ــقوط چهارصد و چهل و شش س
ــت؛ هم از آن جهت كه شاه  شگفت انگيزترين پديده سياسي تاريخ معاصر جهان دانس
تصور نمي كرد با داشتن يك ارتش هفتصد هزار نفري مسلح به انواع تسليحات، شكست 
بخورد و هم از اين نظر كه او تنها شاهي بود كه چند دولت استكباري مختلف العقيده و 
متضاد جهان يعني امريكا، چين، روسيه، فرانسه و... از او حمايت مي كردند. اما پيروزي 
انقالب اسالمي شگفت انگيزتر از سقوط محمدرضاشاه بود؛ چراكه پيروزي يك انقالب 
ــالمي، در هيچ يك از معادالت سياسي قرن بيستم نمي گنجيد.  متكي به ايدئولوژي اس
ولي آنچه اين شگفتي را كامل مي كند حجم توطئه هاي زيادي است كه با سوءاستفاده 
ــالمي به اجرا درآمد. اين  ــمار پس از پيروزي انقالب، عليه نظام اس از آزادي هاي بي ش
توطئه ها كه با حمايت دول بيگانه و توسط عوامل داخلي در ابعاد مختلف انجام مي شد، 
در سال هاي اول انقالب به اوج خود رسيد. لذا ما در اين مقاله با توجه به ضرورت آشنايي 

1. تاريخ نگار انقالب در استان گلستان 

بوران توطئه در نخستين سال پيروزى انقالب
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ــل جديد و به منظور افزايش بصيرت تاريخي جامعه، تنها به معرفي تعدادي از اين  نس
توطئه ها كه مربوط به نخستين سال پيروزي انقالب است، مي پردازيم.

ــاه، امريكا، توطئه،  ــام خميني، محمدرضاش ــالمي ايران، ام كليدواژه ها: انقالب اس
شريعتمداري، مطبوعات، گروه ها و احزاب، النه جاسوسي (سفارت امريكا)، اسالم زدايي، 
ــوروي، خبرگان، اميرانتظام، تروريست،  دولت موقت، خودمختاري (تجزيه طلبي)، ش

فرقان، سازمان مجاهدين خلق (منافقين)، بازرگان، ارتش، حزب خلق مسلمان.

سقوط شگفت انگيز
ــاه پهلوى را بايد يكى از بزرگترين حوادث سياسى تاريخ معاصر  سقوط محمدرضاش
جهان به حساب آورد؛ سقوطى كه به زعم حاميان شاه، «شگفت انگيز و باورنكردنى» بود.1 
ــخنگوى اصلى سازمان مهم اوپك، متحد سياسى و  زيرا او قدرتمندترين شاه جهان، س
نظامى و وفادار اياالت متحده امريكا و دول غرب محسوب مى شد. ويليام فوربيس، يكى 

از مورخان امريكايى در كتاب سقوط تخت طاووس مى گويد: 
ــمين و آخرين  ــرنگونى محمدرضا پهلوى، چهارصد و چهل و شش س
شاه ايران، به عمر رژيم هاى سلطنتى كه طى بيست و پنج قرن بر ايران 
ــلطنتى در ايران... صفحه   ــقوط رژيم س حكومت كردند، خاتمه داد. س

1. مهدى ماحوزى، عوامل سقوط محمدرضا پهلوى (يادداشت هاى على دشتى)، تهران، زوار، 1383، ص28. 
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ــه عمر اين رژيم  ــوده و انقالبى كه ب تازه اى در تاريخ ايران و جهان گش
خاتمه داد، خود يكى از پديده هاى شگفت انگيز تاريخ معاصر است.1 

ماروين زونيس، يكى از محققان امريكايى با اشاره به اوج گيرى مبارزات مردم ايران از 
سال 56 به بعد مى گويد:

ــته بود، مردم ايران در تقاضاى خود براى انجام  در يك  سالى كه گذش
ــه عليه او متحد شده بودند و  تغييرات سياسى اساسى، بيش از هميش
ــال1357]،  ــم مى آوردند و در پاييز 1978 [س موجبات آزار او را فراه
ــه بودند. در همان حال،  در تقاضا براى سرنگونى شاه راسخ تر از هميش
ــوى الخمينى،  ــت اهللا روح اهللا الموس ــت آي مصرانه نيز خواهان بازگش
رهبر مذهبى تبعيدى و سالخورده به ايران و تأسيس يك جمهورى به 
رهبرى معنوى اين روحانى بودند. تظاهرات عليه شاه در راهپيمايى هاى 
ــوراى 1357] كه  ــوعا و عاش ــامبر 1978 [تاس روزهاى 10 و 11 دس
مهم ترين ايام مذهبى در تقويم شيعيان است، به اوج خود رسيد. در هر 
يك از اين دو روز، بيش از يك ميليون ايرانى به خيابان ها ريختند تا اگر 

نه مرگ شاه، الاقل عزل او را خواستار شوند.2
استاد شهيد مرتضى مطهرى كه خود از نظريه پردازان برجسته  انقالب اسالمى است، 
ــف چنين توصيف  ــرهاي مختل ــرى حضرت امام خمينى(ره) را در قش عمق نفوذ رهب

مى كند: 
ــار  ــالمى پيدا كرده و در تمام اقش ــت، ماهيت صددرصد اس اين نهض
جامعه  ما نفوذ كرده است؛ آن هم چه نفوذى! وقتى كه مثًال يك دعوت 
به تعطيلى، دعوت به اعتصابى از ناحيه  رهبران و بالخصوص رهبر بزرگ 
ــن مملكت طنين  ــار اي ــود، در تمام اقش [ما امام خمينى] صادر مى ش
مى افكند؛ در شهر همان مقدار طنين دارد كه در روستا؛ در ميان باسواد 
همان مقدار طنين دارد كه در ميان بى سواد؛ در ميان كارگر همان مقدار 
ــاورز و در ميان معلم و در  طنين دارد كه در ميان كارمند و در ميان كش
ميان طلبه و دانشجو؛ چون سر و كارش با يك نوع آگاهى ديگرى است 

كه نامش خداآگاهى است.3 
1. محمدرضا پهلوي و ديگران، اعترافات شاه مخلوع، ترجمه منوچهر مهرجو، تهران، هفته، 1362، ص83-85. 

2. ماروين زونيس، شكست شاهانه، ترجمه اسماعيل زند و بتول سعيدي، تهران، نور، 1371، ص1. 
3. مرتضى مطهرى، پيرامون جمهورى اسالمى، تهران، صدرا، 1368، ص77. 
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اما با وجود اين نفوذ عميق و گسترش فزاينده  مبارزات مردم مسلمان به رهبرى امام، 
ــتند، بلكه حتى خود شاه هم با  نه تنها امريكا و متحدانش اين قيام را جدى نمى پنداش

اعتماد به نفس كامل به تخت طاووس تكيه زده بود و مى گفت: 
هيچ كس نمى تواند سلطنت مرا واژگون كند، زيرا ارتش هفتصدهزار 

نفرى و كارگران و اكثريت مردم از من حمايت مى كنند.1 
البته اين فقط شخص شاه نبود كه از چنين آسودگى خاطرى برخوردار بود، بلكه ساير 
ــتگاه هاى ادارى رژيم نيز با چنين توهمى، با خيال راحت به برنامه ريزى  مقامات و دس
بلندمدت و اعمال سياست هاى حاكميتى رژيم شاهنشاهى مشغول بودند. چون حتى 
ــى گردد. چنانكه  ــان هم خطور نمى كرد كه روزى حكومت پهلوى متالش در مخيله ش
ــقوط رژيم، گارد جاويدان شاهنشاهى آگهى استخدام در  در آخرين روزهاى فرار و س
مطبوعات صادر مى كند.2 شايد علت اصلى اينكه شاه و اطرافيانش در توهم قدرت پايدار 
ــر مى بردند و واقعيت قيام امام و مخالفت هاى مردم را درك نمى كردند دلخوشى  به س
آنها به حمايت هاى استكبار غرب و شرق بود. چنانكه در اواسط آذرماه سال 57 يكى از 

مطبوعات ايران به نقل از روزنامه اينترناشنال هرالدتريبون مى نويسد: 
ــيار مستحكم است،  وضع شاه در ايران از لحاظ سياست خارجى بس
چون (كارتر) رئيس جمهور امريكا و (برژنف) دبيركل حزب كمونيست 
ــتند و تا امروز  ــوروى و (هوانكوئوفنگ) زمامدار چين طرفدار او هس ش
ــيايى اين طور مورد  ــته كه يك زمامدار آس در تاريخ آسيا سابقه نداش
پشتيبانى سه دولت درجه اول جهان [آن هم با سه ايدئولوژي مختلف 

ليبراليستي، كمونيستي و مائوئيستي] باشد.3 
على دشتى، يكى از درباريان حكومت پهلوى در خاطراتش مى گويد: 

يك بار[خدمت شاه] شرف ياب شدم و راجع به رفتار دولت با روحانيون 
ــبت به اين طبقه  ــاه صحبت كردم و گفتم بى حرمتى دولتيان نس با ش

1. وحيدالزمان صديقى، انقالب اسالمى از نگاه ديگران، ترجمه و تصحيح سيد مجيد رويين تن، تهران، اطالعات، 
1378، ص105. 

ــت. در مقدمه اين آگهى استخدام  2. به عنوان مثال يكى از اين آگهى ها در 18آذر سال 57 به چاپ رسيده اس
ــاهى به منظور تكميل كادر درجه دارى خود تعدادى داوطلب تا پايان  چنين آمده است: «گارد جاويدان شاهنش
سال جارى [سال 57] استخدام مى نمايد. واجدين شرايط مى توانند همه روزه به جز روزهاى تعطيل با در دست 
داشتن شناسنامه عكس دار و مدرك تحصيلى به آجودانى گارد شاهنشاهى واقع در تهران، پادگان لويزان، شعبه 

استخدام مراجعه نمايند.»، خواندنيها، ش13، 1357/9/18، ص72. 
3. همان، ص63. 
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ــه خوبى  ــت و من ب ــد اس دائم التزاي
حس مى كنم كه اين بنا (بناى شامخ 
سلطنت) دير يا زود فرو خواهد ريخت 
ــتقرار  و هيچ علت مبقيه اى براى اس
اساس سلطنت نمى بينم كه «الملك 
يبقى مع الكفر، و ال يبقى مع الظلم» 
به ويژه كه آنها اكثريت مردم را پشت 
ــاه در جواب گفت:  سر خود دارند. ش
ــتى! خيالت از هر حيث آسوده  «دش
باشد، آب از آب تكان نخواهد خورد.»1 

اما هر روز كه مى گذشت، اين توهم شاهانه بيشتر رنگ مى باخت؛ چنانكه چند ماه بعد، 
وقتى شاه مجبور شد در 26دي ماه 57 از ترس جانش ايران را ترك كند و حضرت امام از 
تبعيد بازگشت، تازه پى برد كه مبارزه  مردم ايران جدى است و آنچه او در مورد استحكام 
سلطنت خود مى پنداشته، توهمى بيش نبوده است. لذا با ورود حضرت امام و فراگيرى 
ــاه، اعم از ارتش و نخست وزيرى و ساواك (به  رغم  مبارزه، آخرين ستون هاى قدرت ش
حمايت هاى خارجى) از هم پاشيد و روز 22بهمن سال 57، جهان شاهد سقوط كامل 

سلطنت شاهنشاهى پهلوى ها و پيروزى انقالب اسالمى در ايران بود.

روند ستيز مخالفان با انقالب
ــاه و حاميان غربى و حتى  ــبات ش ــالمى برخالف محاس ــت كه انقالب اس درست اس
ــان نبود، زيرا اين موج عظيم  ــيد، اما نيل به اين پيروزى آس ــرقى اش به پيروزى رس ش
مردمى با هدايت هاى پيامبرگونه حضرت امام خمينى از گذرگاه هاى سهمگينى عبور 
ــمارى را در طول 17 سال مبارزه پشت سر نهاد؛ به  كرد و توطئه ها و دشمنى هاى بى ش
طورى كه از سال 1341 تا سقوط كامل رژيم پهلوى در 22بهمن سال 57، با هزاران مانع 
ستيزجويانه و توطئه بزرگ و كوچك مواجه شد كه از سوى مخالفان داخلى و خارجى 
ــال مبارزه به طور  امام طراحى و اجرا  مي گرديد. مخالفان اصلي انقالب در دوران 17 س
كلى سه دسته بودند كه اضالع يك مثلث شوم را تشكيل مى دادند: 1. رژيم مستبد شاه 

2. حاميان غربى و شرقى شاه 3. متحجران مقدس مآب و عافيت طلب.

1. مهدى ماحوزى، همان، ص20. 

ريزه خواران فرهنگ و تمدن منحط 
غربى، الحادى و شاهنشاهى، پس 
از انقالب اسالمى بر آن شدند كه 
خط انحرافى و استكبارى خويش 
را در حوزه هاى شعر، قصه، تأليف، 
تحقيق، ترجمه، تئاتر، سينما، 
نقاشى، موسيقى، عكس و ديگر 
حوزه ها ادامه دهند و همچنان همان 
«ادبيات مريض» و «هنر فاسد» 
طاغوتي را به خورد جوانان و ساير 

قشرهاى جامعه بدهند
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ــالمى مردم، اگرچه خطر بزرگى  وحدت پيدا و پنهان اين سه گروه در مقابل قيام اس
محسوب مى شد و حتى موجب تأخير در نيل به پيروزى انقالب گرديد، ولى از آنجا كه 
الطاف الهى شامل حال حضرت امام و مردم مبارز بود، اين جنبش بزرگ اجتماعى قرن 
بيستم، هر توطئه و ترفندى را درنورديد و كشتى انقالب اسالمى به ساحل پيروزى نائل 
ــاه، حاميان خارجى اش و متحجران)  آمد. گروه هاى متشكله  اين مثلث شوم (رژيم ش
ــن لحظات پايانى عمر  ــر قيام مردم برخوردار بودند كه تا آخري از چنان اتحادي در براب
ــتند و هر روز توطئه هاى جديدي  ــت از مخالفت با انقالب برنداش حكومت پهلوى، دس
ــد كه از جمله  ــى و اجرا مى كردن ــاه- طراح را- حتي در آخرين روزهاي عمر رژيم ش
مهمترين آنها: اخالل در مسئله بازگشت حضرت امام خمينى از تبعيد فرانسه به ايران 
و بستن فرودگاه ها و نيز طرح «كودتاى نظامى ارتش شاهنشاهى» بود كه توسط ژنرال 
ــتيباني  ــد؛ اما به ياري خداوند و درايت امام خميني و پش هايزر امريكايى دنبال مي ش
ــد. بنابراين انقالب اسالمي در چنين شرايط بحراني  مردم مسلمان به سرعت خنثي ش
ــكل و  ــيد بلكه در ش ــيد. اما با اين پيروزي نه تنها توطئه ها به پايان نرس به پيروزي رس
ــالمي ادامه يافت. به طوري كه محاسبات اوليه  ــگردهاي جديد بر ضد جمهوري اس ش
نشان مي دهد فقط طي يك سال نخست پس از پيروزي، حدود يكصد توطئه خطرناك 
ــالمي نوپا به اجرا درآمد كه تشريح اين آمار  از سوي دشمنان ملت بر ضد اين نظام اس
انبوه مثنوي هفتاد من كاغذ مي شود. اينك در اينجا براي آشنايي نسل جوان و افزايش 
بصيرت سياسي آنها،1 صرفاً به شرح چند نمونه از اين توطئه هاي بي شمار در نخستين 

سال پيروزي انقالب مي پردازيم. 

دشمنى با اسالم انقالبى
يكى از ويژگى هاى مهم انقالب اسالمى ايران، دينى بودن آن است. اين انقالب هنگامى 
ــى حاكم بر جهان  اتفاق افتاد كه وقوع انقالب با ماهيت مذهبى به دليل فرهنگ سياس
ناممكن بود. انديشه هاى الئيك و سكوالر، انديشه هاى رايج جهان سياست بود. در جهان 
اين عصر- با وجود آن كه عصر «تقابل ايدئولوژى ها» ناميده شد- اين وفاق و وحدت نظرى 
ــت كه مذهب نمى تواند و نبايد در سياست دخالت نمايد. اين تفكر محصول  وجود داش
نوگرايى اروپا و حاكميت انديشه هاى سكوالرى در آن خطه2 و انديشه هاى ماركسيستى 
1. متأسفانه نسل دوم و سوم انقالب به علت عدم آشنايي كافي از تاريخ سال هاي اوليه انقالب و انبوه توطئه هاي 

دشمنان داخلي و خارجي، مورد هجوم فرهنگي و سياسي سكوالرها و ليبرال ها قرار گرفته اند. 
2. محمد نصراصفهاني و علي نصراصفهاني، بنيان هاى انقالب اسالمى، تهران، فرهنگ مردم، 1381، ص10. 
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در شوروى و مائوئيستي در چين بود كه بعدها به كشورهاى جهان سوم نيز سرايت كرد. 
در واقع، مطابق انديشه هاى دول استكباري غرب و شرق و حتى در ميان انديشمندان 
ــالمى غيرممكن بود. علت اين ناباورى در ميان  ــلمان، وقوع انقالبى اس كشورهاى مس
سياست مداران غرب و شرق اين است كه آنها نگاهى سكوالر به حكومت و جامعه دارند 
و مخالف كاربرد آموزه هاى الهى به ويژه اسالمى در عرصه  سياست و حكومت هستند؛ 
ــت دارند كه با وقوع قيام هاى دينى، منافع شان به خطر  از طرف ديگر، آنها از اين وحش
ــود. اما علت ناباورى روشنفكران مسلمان اين بود كه  افتد و راه چپاولگرى آنها بسته ش
ــتند و هم از نظر تاريخى تحقق يك  اينان، هم تحت تأثير انديشه هاى سكوالر قرار داش
ــان قابل درك نبود. از  ــتقل، بر پايه آموزه هاى قرآنى و نبوى برايش انقالب اسالمى مس
سوى ديگر، طيف سومى هم با اين دو گروه هم صدا شده بودند كه انديشمندان متحجر 
ناميده مى شوند. اينان سر در مباحث درسى و حوزوى خود داشتند و مخالف تجلى نقش 
مذهب در حيات سياسي- اجتماعى مردم بودند. به همين سبب، اسالم انقالبى معاصر 
كه با قيام حضرت امام خمينى(ره) احيا شد، در كمال مظلوميت از هر سو مورد تهاجم 
ــمنان ديدند اسالم انقالبى  بى رحمانه عناصر داخلى و خارجى قرار گرفت؛ چراكه دش
مخالف سلطه جويى كاخ هاي سرخ و سفيد است. اين نوع اسالم مدافع بحق مستضعفان 
ــت و با متجاوزانى مثل  ــطين و عراق و افغانستان اس جهان و مظلومانى چون ملت فلس

اسراييل از اساس مخالف است و با آنها مى ستيزد. 
ــالم انقالبى پس از پيروزي در دو بعد انجام مى شد: بعد  به طور كلى، توطئه بر ضد اس

سياسى و بعد فرهنگي. 
الف. بعد سياسى اسالم زدايى

ــيد با برقرارى ارتباطات  ــتكبار جهانى كوش ــالمى، اس ــكوهمند اس پس از انقالب ش
ــى امريكا و ستون پنجم  ارگانيك با مهره هاى قديم و جديد خود، از طريق النه  جاسوس
ــتا  ــيه (مانند حزب توده)، بعد مكتبى انقالب را مورد يورش قرار دهد. در اين راس روس
ــار روزنامه، مجله، كتاب و... در بعد سياسى آغاز  اسالم زدايى، با برپايى ميتينگ و انتش
ــازمان هايى مانند «جبهه دموكراتيك ملى»  شد؛ چهره هاى متمايل به غرب كه در س
گرد آمده بودند و طيف وسيعى از طرفداران «قانون اساسى شاه» و افراد غير مذهبى و 
برخى هنرمندان و نويسندگان و شبه روشنفكران وابسته به رژيم شاهنشاهى و عناصر 
ــى بختيار و چپ هاى امريكايى و... را به نام «آزادى» و به نام  طرفدار سوسيال دموكراس
«جمهورى» به دنبال خود مى كشيدند تا وارد صحنه  سياسى و اجتماعى انقالب كنند. 



مقاالت
122

دوره سوم سال نهم شماره 30 زمستان90

ــريات و  ــت كه بيش از 85درصد نش بى دليل نيس
ــار اين گونه گروه ها  جرايد، پس از انقالب در انحص
ــت. يعنى حدود يك درصد  و افراد گمراه قرار داش
ــانه ها را در قبضه قدرت  ــردم، 85 درصد از رس از م
ــاى انحصارطلبانه و  خود گرفته و با اعمال روش ه
ــينه 99درصد از مردم را  زورمدارانه و تخريبى، س
هدف تيرهاى دروغ و برچسب و شايعه قرار داده و 
به تضعيف روحيه مردم مي پرداختند. اما در مقابل، 
تنها حدود 15درصد از روزنامه ها و مجالت در اختيار 99درصد از مردمى كه با نام خدا 
ــالمى قيام كرده و خون داده بودند و انقالب را به پيروزى  ــتقرار حكومت اس و براى اس

رسانده بودند، قرار داشت. 
ــريه و روزنامه ضد انقالبي از سوى چه  آيا از خود سؤال كرده ايد كه اين 85درصد نش
ــيده ايد كه با چه بودجه اى و از كجا، اين  همه روزنامه و  كسانى منتشر مى شد؟ آيا پرس
هفته نامه و كتاب با تيراژ وسيع در سراسر كشور منتشر و توزيع مى شد؟ آيا اينها داراى 
ــد؟ خير؛ بلكه كمك هاي  ــه بگوييم مردم به آنها كمك مى كردن پايگاه توده اى بودند ك
ــتوانه اصلي اين نوع  ــت از درون، پش ــو و حمايت هاي بدخواهان مل بيگانگان از يك س
ــوع حكومت- 12فروردين  ــال هنگامى كه رفراندوم تعيين ن مطبوعات بود. به طور مث
58- در شرف برپايى و انجام بود، جريان سياسى اسالم زدايى، اين عناوين را كه بر اساس 
توطئه اى پيچيده در جهت محو اسالم و تهى كردن محتواى مكتبى انقالب طرح ريزى 
شده بود، بر سر زبان هاى غرب گرايان و شبه روشنفكران انداخت: جمهورى، جمهورى 

دموكراتيك و جمهورى دموكراتيك خلق.
ــد و چه مقاالت و  ــخنرانى ها و ميتينگ هايى كه برپا نش ــن عناوين، چه س در مورد اي
مصاحبه هايى كه در نشريات و روزنامه هاى كذايى انتشار نيافت. اما امام امت، با صراحت 
و قاطعيت، خواست بر حق مردم را چنين بيان كردند: «جمهورى اسالمى» نه يك كلمه 

زياد و نه يك كلمه كم. 
همه پرسى انجام شد و 98/2درصد از شركت كنندگان كه واجد شرايط قانونى بودند، 
به حكومت جمهورى اسالمى رأى «آرى» دادند و بقيه كه حدود 1/8درصد را تشكيل 
مى دادند، رأى «نه». اين همه پرسى كه در آزادى كامل و تحت نظارت دقيق مسئوالن 
ــتكبار جهانى بود. استكبار جهانى از  دولت موقت انجام گرفت، ضربه اى بزرگ براى اس

مخالفان مجلس خبرگان شامل 
ملى گراها، گروه هاى چپ گرا و 
ماركسيستى، جريان هاي التقاطى 
و روشنفكران غرب زده، متحجران 
مقدس مآب و دول استكبارى 
بودند كه وجه اشتراك همه آنها 
يك موضوع بود و آن اينكه همه، 
مخالف تحقق كليت حكومت 
دينى در ايران پس از انقالب بودند
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اسالم زدايى در بعد سياسى، دو هدف را در ابتداي انقالب دنبال مى كرد: 
1. هدف كوتاه مدت: «تحريف شعارهاي انقالب» 

ــيد تا با دخل و تصرف در  ــركردگى امريكا  كوش در كوتاه مدت، استكبار جهانى به س
شعارهاى مترقى انقالب اسالمى و با رواج فرهنگ سياسى ضد اسالم و ضد ارزش هاى 
برخاسته از انقالب، توده هاى مسلمان ايران و مستضعفان به پا خاسته جهان را نسبت به 
حقانيت و اصالت اين انقالب بدبين سازد. براى رسيدن به اين هدف، آنها انقالب اسالمى 
ــوه  قضاييه، كميته ها،  ــته از انقالب مانند دولت، مجلس، ق و رهبرى و نهادهاى برخاس
سپاه، دادگاه هاي انقالب و ساير ارگان هاى مردمى را مورد شديدترين حمالت خود قرار 
مى دادند. عوامل وابسته به شوروي سابق نيز با حمايت دروغين و مزورانه از «انقالب» (نه 
انقالب اسالمى) و خط امام و نهادهاى انقالبى، سعى در بى اعتبار ساختن انقالب اسالمى 

به عنوان يك انقالب الهى و جهان شمول داشتند. 
2. هدف درازمدت: «حاكميت ميانه روهاي غرب زده» 

در اين مرحله، امپرياليسم جهانى به سركردگى شيطان بزرگ كوشيد تا عناصر وابسته، 
سرمايه داران، فئودال ها، اشرار مسلح و گروهك هاى مسلمان نما و چپ هاى امريكايى و 
طرفداران شاه معدوم و بختيار و رگه هاى متمايل به غرب را در درون نظام، با هم در يك 
جبهه متحد نمايد و سرانجام به استقرار حكومت «ميانه  روهاي غرب زده» تحقق بخشد. 

بخشى از مقاله وال استريت ژورنال به قلم پروفسور پل در اين رابطه قابل تعمق است: 
ــازد كه  ــن س پرزيدنت ريگان [رئيس جمهور وقت امريكا] بايد روش
ــران ثبات خود  ــتيبانى كند تا اي ــت از گروه هاى ميانه رو پش مايل اس
ــد. گروه هاى ميانه رو ايرانى هم در  [البته ثبات مورد نظر غرب] را بازياب
داخل و هم خارج از كشور سود دارند، ولى تاكنون به علت وجود بحران 
ــده است. ما بايد از اين  گروگان گيرى، چندان توجهى به اين نيروها نش
گروه هاى ميانه رو و معتدل پشتيبانى كنيم... ما بدون دخالت مستقيم 

در امور داخلى ايران، بايد از گروه هاى ميانه رو حمايت نماييم. 
در افشاگرى دانشجويان مسلمان پيرو خط امام كه حاوى اسناد جاسوسان امريكايى 

است نيز چنين مى خوانيم: 
اگر هر گروه ميانه رو و متمايل به غرب به مبارزه عليه (مالها) برخيزد، 
در مورد او به عنوان يك گروه (مترقى) با عالقه  تمام تبليغ خواهيم كرد. 
ــاندن انقالب به خط سازش  ــتكبار جهانى، كش در يك كالم مي توان گفت هدف اس
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ــتقامت و  ــيارى و اس ــك، هوش ــر مكتبى انقالب بود. بدون ش و ربودن اصالت و جوه
سازش ناپذيرى امام و توده هاى شهيدپرور و قهرمان ايران بود كه تز «اسالم زدايى براي 

برپايى حكومت ميانه روها» را به كابوسى وحشتناك براى كفر جهانى مبدل كرد.1
ب. بعد فرهنگى اسالم زدايى 

اينكه اسالم زدايى را به دو بخش «سياسى» و «فرهنگى» تقسيم كرديم، مطلقاً به اين 
معنى نيست كه اسالم زدايى در بخش فرهنگى، هدف هاى سياسى را تعقيب نمى كند 
يا اسالم زدايى در بخش سياسى فاقد جنبه هاى فرهنگى است. انگيزه  جدا كردن اين دو 
ــن تر طرح شود. بدون ترديد اسالم زدايى  مقوله براى آن است كه مطلب دقيق تر و روش
ــت و خواهد بود و جز اينكه آن را  ــى بوده اس ــه داراى انگيزه ها و مقاصد سياس هميش
وسيله اى براى نيل استعمارگران به مطامع شوم شان بناميم، نمى توانيم نام ديگرى بر 

آن بگذاريم. 
ريزه خواران فرهنگ و تمدن منحط غربى، الحادى و شاهنشاهى، پس از انقالب اسالمى 
ــتكبارى خويش را در حوزه هاى شعر، قصه، تأليف،  ــدند كه خط انحرافى و اس بر آن ش
ــيقى، عكس و ديگر حوزه ها ادامه دهند و  تحقيق، ترجمه، تئاتر، سينما، نقاشى، موس
ــاير  ــد» طاغوتي را به خورد جوانان و س همچنان همان «ادبيات مريض» و «هنر فاس
قشرهاى جامعه بدهند. در اين مورد، سردمداران فرهنگ الحادى به دست و پا افتادند 
و هنوز يادمان نرفته است كه در جلسه اى كه از سوى وزارت فرهنگ و آموزش عالى در 
ــتگان، به اصطالح هنر «بالـه» را- كه  زمان دولت موقت برپا گرديد، يكى از اين سردس
تجسم فحشا و تن فروشى و شكستن شخصيت اصيل و كرامت زن مى باشد- مطرح كرد 
و از «احيا» اين هنر جاهلى سخن گفت. در اين جلسه، دانشگاهيان و هنرمندان راستين، 
اين موضوع را مورد انتقاد قرار دادند. از ميان آنان شهيد بزرگ روحانيت مترقى و مبارز 
ــتعمارى حمله كرد و پاسخ الزم را به  دكتر محمد مفتح به شدت به اين هنر فاسد و اس
ــالم زدايى، در پوشش  ــاهى و جريان اس طرح كنندگان داد و از اين كه جاهليت شاهنش

ظاهرفريب شبه روشنفكرى خود را نشان مى داد، برآشفت و هشدار داد. 
اسالم زدايى در اوايل پيروزي انقالب از سوي هنرمندان و روشنفكران گمراه و مطبوعات 
ــش هنر و ادبيات ادامه يافت؛ اما هر چه  و رسانه هاي صوتي و تصويري مبتذل، در پوش
ــتاوردهاى الحادگرايان  ــترش و تعميق يافت، ابتذال و پوچى دس انقالب اسالمى گس
ــينما، تئاتر،  ــادى، لنگان لنگان پيش رفت و در صحنه  س ــر گرديد. جريان الح نمايان ت

1. سروش، سال دوم، 1359/12/16، ش90، ص12-13. 
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شبه قصه ها و شبه شعرها، «تظاهراتى» انجام داد، اما مردم مسلمان و انقالبى، دانشجويان 
مبارز، فرهنگيان، هنردوستان متعهد، دانشگاهيان متدين و... روزبه  روز بر بى محتوايى 
كار و گم گشتگى راه الحادگرايان بيشتر واقف شدند1 و به افشا و خنثي سازي توطئه هاي 

آنان پرداختند. 

توطئه تجزبه طلبان
ــال 1357، زنجيره  به هم پيوسته  اى از تقاضاهاى قومى و  پس از پيروزي بهمن ماه س
ــونت هاى قومى- محلى آغاز شد. كردها در غرب و شمال غرب ايران،  به دنبال آن، خش
اولين و در عين حال مهم ترين مهره  آغازين اين بازى دومينو بودند. سپس در اسفندماه 
ــمالى كشور را در بر گرفت.  1357 و فروردين ماه 1358 آشوب و درگيرى صفحات ش
هم مرز با جمهورى خودمختار تركمنستان اتحاد جماهير شوروى و در حاشيه  جنوبى 
درياى خزر، از بندر تركمن و شهرستان گنبدكاووس، درگيرى هاى شديدى بين ستاد 
خلق تركمن  (وابسته به سازمان كمونيستي چريك هاي فدايي خلق) و نيروهاى دولتى 
ــتاد خلق عرب كه مورد حمايت رژيم صدام  گزارش شد. در ماه هاى بعد، اغتشاشات س

ــهر و آبادان،  ــهرهاى اهواز، خرمش بود در ش
ــذارى و خرابكارى در  ــپس موج بمب گ و س
ــوط لوله نفت و  صفحات جنوبى در بين خط
گاز، ايستگاه هاى راه آهن، دكل هاى مخابراتى 
و خطوط مواصالتى، استان خوزستان را دچار 

تنش كرد. 
ــز از نيمه دوم  ــژه تبري ــان و به وي آذربايج
فصل پاييز سال 1358، آبستن حوادث غير 

مترقبه اى گرديد كه به سرعت مهار شد.2 
حاشيه مرزهاى جنوب شرقى كشور، يعنى 
منطقه بلوچستان نيز از درگيرى هاى قومى 
ــتان در آن  ــون نماند. بلوچس منطقه اى مص
سال و سال هاى بعد به صورت مقطعى، محل 

1. همان، ص13. 
ــه دهه حاكميت نظام جمهورى اسالمى، طرح و برنامه هاى  2. البته بعد از آن هم آذربايجان در طول بيش از س

ديگرى را نيز از سوى پان تركيست ها و كماليست هاى تركيه و تجزيه طلبان آن سوى رود ارس تجربه كرد.
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بروز ستيزه ها و چالش هايى بود كه حاكميت 
دولت را در صفحات بلوچ نشين آماج حمالت 

خود مى ساخت. 
به عالوه، منازعات ديگرى در ابعاد كوچك تر 
در منطقه حساس و استراتژيك ايل قشقايى 
(از جنوب اصفهان تا خليج فارس) در «اردوى 
خان» و در ديگر شهرها نظير بوشهر و انزلى 
ــيارى رهبران  ــت1 كه با هوش به وقوع پيوس
جمهوري اسالمي به سرعت خاتمه يافت. در 
ــناد جاسوسى امريكا  يكى از گزارش هاى اس

چنين آمده است: 
ــن واقعيت،  ــاه] اي ــم [ش ــقوط رژي ــا س ب
ــرعت ظهور پيدا كرده است. اين  ــى به س يعنى تمايل به تجزيه سياس
ــت كه مثًال يك جدايى بين  ــطوح اجتماعى نيس جدايى ها صرفاً در س
ــد، بلكه در همه جهات  ــلمانان راست باش ماركسيست هاى چپ و مس
است... قوى ترين نشانه  اين امر [يعني اختالف هاى نژادى]، تقاضا براى 
كسب خودمختارى كردستان است. گروه هاى مختلفى وجود دارند كه 
يا بر اساس زبان مانند ترك زبانان آذربايجان و عرب زبانان خوزستان و يا 
براساس اختالف هايى نظير سنى هاى كرد و بلوچ كه خود را جزو فرهنگ 
ايرانى مى دانند، اما در مواقع بروز ضعف در پايتخت تقاضاى خودمختارى 

در درجات مختلف نموده اند.2  
ــفير امريكا در تهران با اشاره به  چند روز بعد، در تاريخ 57/12/12 ويليام سوليوان س
زمزمه هاى گروه هاى چپ براى انحالل ارتش در گزارشى به وزارت خارجه امريكا نويد 
ــت كه احتماالً وضع بى ثباتى امنيت در  داد: «نتيجه آن، حداقل در كوتاه مدت اين اس

ايران ادامه خواهد داشت.»
ــى امريكا به تشكيل گروه هايى نظر داشتند كه  در روزهاى بعد، مأموران النه جاسوس

1. مجتبى مقصودى، تحوالت قومى در ايران؛ علل و زمينه ها، تهران، مؤسسه مطالعات ملى، 1380، ص294.
2. اسناد النه جاسوسى، ج14، دانشجويان مسلمان پيرو خط امام، ص14و17. 

يك جريان سياسي كه دولت موقت را 
هم در دست داشت، تالش مي كرد تا 
پس از پيروزي انقالب گذشته خيانت بار 
امريكا را از ذهن مردم پاك و حتي 
توطئه هايش عليه انقالب را توجيه نمايد 
اما تسخير النه جاسوسي اين جريان را 
ناكام كرد و دشمن اصلي را به خوبي 
به مردم شناساند و جهت گيري هاي 
عمومي را بيش از پيش به سمت مقابله با 
توطئه هاي امريكا كشاند؛ جهت انقالب 
را به سمت اصلي اش سوق داد، جلوي 
انحراف را گرفت و نيروهاي انقالبي و 

متعهد را متحد كرد
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گرايش ويژه اى را به حمايت از تحركات تجزيه طلبانه نشان مى داد.1 نگاهى به نشريات 
گروه هاى تشكيل دهنده جبهه دموكراتيك ملى مثل شوراى همبستگى خلق هاى ايران 
ــان مى دهد كه مهم ترين موضوع در فعاليت هاى اين جبهه، پيگيرى مجدانه بحث  نش
ــتان، تركمن صحرا و آذربايجان بوده  ــتان، خوزس تجزيه طلبى در مناطقى مثل كردس

است.2 
ــدر در تحقق  ــخت اول انقالب، آن ق ــاى س ــب در آن روزه ــاى تجزيه طل گروهك ه
ــتند و اصرار مي ورزيدند كه هيچ گونه تعلل و تأخيرى  ــته  هاى خود تعجيل داش خواس
ــوق ادعايى مبادرت  ــب حق ــاً به كس ــد؛ لذا در صورت امكان، خود رأس را برنمى تافتن
ــتقرار كامل  مى كردند. در چنين اوضاع و احوالى، ضعف قدرت دولت مركزى، عدم اس
ــى، تعدد مراكز  ــوى زمامداران انقالب ــور از س نهادهاى جديد، فقدان تجربه اداره كش
ــوى عوامل داخلى و خارجى، فضاى روانى  تصميم گيرى، اقدامات تحريك كننده از س
ــى- هيجانى بر طرف هاى درگير، دادن شعارها و  موجود، حاكميت نگرش هاى احساس
وعده هاى غيرمعقول و دست نيافتنى و مطلق انگارى ها، تنش هايى را موجب گرديد كه تا 
سال هاى سال، تمام امكانات و توان نظام نوپاي ايران را بلعيد و در خود مستحيل ساخت. 
در حالى كه مسئوالن نظام، تقاضاهاى متنوع گروه هاى متخاصم را سنگين و زودهنگام 
ــت كننده، وضعيت موجود را بهترين موقع براي  ارزيابى مى نمودند، گروه هاى درخواس
ــتند.3 در اين مقطع زمانى، حجم، وسعت و شدت  ــت هاي خود مى دانس طرح درخواس
كشمكش هاى قومى به حدى بود كه برخى از پژوهشگران مسائل ايران، در تحليل هاى 
ــورهاى همسايه چون پاكستان،  ــابه آن بر كش خود از احتمال تجزيه ايران و اثرات مش

عراق، شوروى و تركيه سخن مى گفتند. 
اما در بررسى بحران هاى قومى بعد از انقالب، هشت عامل اهميت زيادى داشته است: 
ميزان شركت گروه هاى قومى، طرح درخواست هاى هويتى- منطقه اى، موقعيت حساس 
ــتقرار متمركز بحران در حاشيه مرزهاى كشور، رهبرى  جغرافيايى به ويژه به لحاظ اس
ــاس بودن مقطع زمانى بروز  ــط نخبگان قوميت ها، حس و هدايت تحركات قومى توس

1. يك عنصر ملى گرا به نام هدايت اهللا متين دفترى، گروهى به نام جبهه  دموكراتيك ملى متشكل از گروه هاى 
ــازمان اتحاد چپ، جمعيت كردهاى مقيم مركز، جنبش  كمونيست مثل شوراى همبستگى خلق هاى ايران، س
مستقل كارگرى و... را تأسيس كرد. بررسى و تحليل اهم مسائل سياسى روز، تهران، معاونت سياسي نمايندگي 

ولي فقيه در نيروى مقاومت بسيج سپاه، 1381، ج2، ص41-43. 
2. هادى نخعى و حسين يكتا، روزشمار جنگ ايران و عراق؛ بحران هاى داخلى (توليد نيروهاى مسلح)، تهران، 

مركز مطالعات و تحقيقات جنگ سپاه، 1375، ج1، ص300. 
3. مجتبى مقصودى، همان، ص294. 
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بحران، نقش بازيگران فرامرزى، توانايى هاى سياسى- نظامى گروه هاى قومى و حجم و 
تعداد زياد نيروي درگير اعم از بازگيران قومى و دولتى. در اين راستا بحران كردستان، 
درگيرى هاى تركمن صحرا، ناآرامى هاى آذربايجان، منازعات بلوچستان و ستيزه  هاى 

خوزستان اليه هايى از عناصر هشت گانه فوق را در خود پديدار كردند.1 
البته روحيه غرب زدگى و مماشات اغلب اعضاى دولت موقت در برابر ضدانقالب، عامل 
مهمى در گسترش درخواست هاى تجزيه طلبانه و گسترش ناآرامى ها بود. به هر حال، 
استراتژى فروپاشى و براندازى نظام جمهورى اسالمى از طريق تحركات تجزبه طلبانه 
ــال در صدر برنامه هاى امريكا و رژيم صهيونيستى  از سال 1357 تا 1362 طى پنج س
قرار داشت و از سوى متحدان منطقه اى آنها و حتى مسكو حمايت مى شد. اما تحركات 
تجزيه طلبانه با هوشيارى مردم فهيم و شريف ايران و دالورى هاى سپاه، بسيج و ارتش 
ــى هنوز هم  ــترده مردم در صحنه عقيم ماند. البته اين خط مش و همچنين حضور گس
يكى از برنامه هاى سرويس هاى امنيتى بيگانه بر ضد تماميت ارضى ايران است و اكنون 
ــغولى هاى نهادهاي امنيتي و نظامى كشور به شمار مى آيد. با  نيز مقابله با آن، از دلمش
آشكار شدن طليعه هاى شكست استراتژى تجزيه طلبى در ايران، خط مشى ديگرى به 
مرحله اجرا درآمد كه هم تكميل كننده سياست تجزيه طلبانه بود و هم خود به تنهايى 
اهداف مشخصى را دنبال مى كرد، و آن خط مشى تهاجم نظامى خارجى و تحميل جنگ 
فرسايشى به انقالب نوپاى اسالمى در 31شهريور سال 1359 بود كه توسط اردوگاه هاى 

غرب و شرق برنامه ريزى شد و به مدت 8 سال توسط عراق به اجرا درآمد.2 

توطئه بر ضد مجلس خبرگان
انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسى- به تعبير ديگر انتخابات اولين دوره مجلس 
خبرگان- در 12مرداد سال 1358، يعنى حدود شش ماه پس از پيروزى انقالب اسالمى 
برگزار شد. اساس كار اين مجلس، بررسى اولين قانون اساسى نظام جمهورى اسالمى 
ــامل ملى گراها،  ــت. مخالفان مجلس خبرگان ش بود، اما اين مجلس مخالفانى هم داش
گروه هاى چپ گرا و ماركسيستى، جريان هاي التقاطى و روشنفكران غرب زده، متحجران 
مقدس مآب و دول استكبارى بودند كه وجه اشتراك همه آنها يك موضوع بود و آن اينكه 
همه، مخالف تحقق كليت حكومت دينى در ايران پس از انقالب بودند. در همين راستا، 

1. همان، ص295. 
2. حسن واعظى، اصالحات و فروپاشى، تهران، سروش، 1379، ص53-54. 
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ــى قانون اساسى به ميان آمد،  وقتى موضوع انتخابات مجلس خبرگان اول و همه پرس
سياسيون و روشنفكران سكوالر به اضافه 85درصد از مطبوعات كه در آن موقع در دست 
مخالفان انقالب اسالمى بود، در يك حركت هماهنگ دست به كارشكنى در اجراى آن 

زدند كه مرور برخى از عناوين مطبوعات آن دوره، گواه اين موضوع مي باشد: 
ـ سنجابى: از رفراندوم قانون اساسى وحشت دارم. (اطالعات، 58/3/9)

ـ خلق تركمن در رفراندوم قانون اساسى شركت نمى كند. (پيغام امروز، 58/3/26)
ـ قانون اساسى را هرگز نمى خوانم. (كيهان، 58/4/4)

ــركت نمى كند. (آيندگان،  ـ جبهه دموكراتيك ملى در انتخابات مجلس خبرگان ش
(58/5/4

ــركت نمى كند. (آيندگان،  ـ سازمان سياسى خلق عرب ايران در مجلس خبرگان ش
(58/5/7

ـ شركت در مجلس خبرگان فريب توده هاست/ اشرف دهقانى و دوستانش. (آيندگان، 
(58/5/9

ـ اعتراض رئيس ايل سنجابى به نحوه  انتخابات. (انقالب اسالمى، 58/5/13)
حتى برخى از مجالت ضدانقالبى آن دوره، يك شماره كامل خود را به صورت ويژه نامه 
ــت بر ضد مجلس خبرگان و انتخابات آن اختصاص دادند كه از جمله آنها مجله  دربس
اميد ايران بود كه در شماره 28 مورخ دوشنبه 22مرداد 1358 سعى كرد اساس انقالب 
و جمهورى اسالمى و خبرگان را مخدوش جلوه دهد. مثًال در صفحه 6 اين شماره، زير 
عنوان «انتخابات و به آذين» از اين كه فرد كمونيستى مثل آقاى محمود اعتمادزاده «م. 
ــى ايران براى راه يافتن به مجلس خبرگان رأى  به آذين» دبيركل اتحاد دموكراتيك مل
ــى مردم با احزاب به  ــد: «خود انتخابات و نوع روياروي نياورده انتقاد مى كند و مى نويس

گونه اى بود كه از هفته هاى پيش از رأى گيرى، مى شد برگزيدگان را نام برد.»1
ــار نظريه هاي منفى حزب جمهورى خلق مسلمان به  در همين صفحه، عالوه بر انتش
ــازمان مجاهدين خلق به چاپ ديدگاه هاى  زعامت آقاي شريعتمدارى و حزب توده، س
منفى برخى از روشنفكران غرب زده و سكوالر مى پردازد. مثل دكتر على شايگان، دكتر 
صديقى، حسن نزيه، مهندس رحمت اهللا مقدم مراغه اى، على اصغر حاج سيدجوادى و 

دكتر محمود عنايت؛ چنانكه از قول محمود عنايت چنين آورده است:
ــى نبود، بلكه انتخابات مذهبى بود. ما  اين انتخابات[خبرگان] سياس

1. اميد ايران، 1358/5/22، ش28، ص6. 
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ــرايطى، داعيه برابرى با كانديداهاى  ــتيم در چنين ش چطور مى توانس
جناح حاكم داشته باشيم؟ در چنين جو و اتمسفرى، هر كس به جناح 
حاكم رأى نمى داد، در حقيقت مرتكب نوعى معصيت مى شد[!] مردم 
ــاه هم داشتند[!] روى  هم بى تفاوتى خاص خودشان را كه در زمان ش

عادت نشان دادند[!]1
آقاى عنايت در اين نوشته، دو نكته نادرست را به خواننده القا مى كند: اول اين كه رأى 
به نامزدهاي هوادار انقالب اجبارى بود، دوم اينكه مردم از اين انتخابات استقبال نكردند. 
حتى مسئوالن اين مجله سراغ برخى از افراد روشنفكر دانشگاهى مثل آقاى دكتر كاظم 
معتمدنژاد رفتند تا سخنى از زبانش عليه خبرگان منتشر نمايند. چنانكه در صفحه 20 
همين مجله زير عنوان «سانسور مطبوعات و راديو و تلويزيون و قانون اساسى» از قول 
آقاى دكتر معتمدنژاد نوشتند: «چيزى با عنوان خبرگان در كشور ما يك بدعت است!»2 
ــماعيل خويى و احمد شاملو هم رفتند و  عالوه بر اين، آنها سراغ روشنفكرانى مثل اس
ــاع از گروهك هاى ضدانقالب  ــالمى و در دف از زبان آنها هم چه ها كه در نقد انقالب اس
ننوشتند. باز در صفحه 9 اين مجله زير عنوان: «انتخابات مجلس خبرگان، تجربه  ناموفق 

دولت براى تمرين دموكراسى» آمده است: 
ــارى... به پاى  ــال 1358] ج ــاه [س ــه، 12مردادم ــردم روز جمع م
ــاى متعددى  ــه افراد و گروه ه ــاى رأى رفتند. همان طور ك صندوق ه
پيش بينى كرده بودند، حزب جمهورى اسالمى ايران در تمامى كشور 
ــد[!]... در هر حال، اعالم  ــع از صندوق هاى آرا بيرون آم با اكثريت قاط
نتيجه انتخابات و اعتراض سخت 17 سازمان سياسى، من جمله حزب 
جمهورى خلق مسلمان [به زعامت آيت اهللا شريعتمدارى] و جبهه ملى 
ــيراز و ارايه مدارك فراوانى  ايران و حتى اعتراض آيت اهللا محالتى در ش
از سوى گروه هاى مختلف به ويژه ائتالفى متشكل از سازمان مجاهدين 
خلق، جاما، ساش، جنبش و همچنين سازمان هاى چپ گرا، عرضه شد. 
ظاهراً وجود اعمال نظر و تقلب به طرق گوناگون را در جريان انتخابات 

قطعى جلوه مى دهد.3

1. همان، ص6. 
2. همان، ص20. البته خوشبختانه ايشان با فاصله گرفتن از جريان هاي ضدانقالبى، در خدمت جامعه اسالمى 

باقى ماند و اكنون يكى از شخصيت هاى برجسته  علمى در زمينه ارتباطات در ايران مى باشد. 
3. همان، ص9.
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ــرگان به همين جا  ــه بر ضد مجلس خب اما توطئ
ــكار  ــگردهاى آش ــد بلكه در كنار اين ش ختم نش
ــز در دولت موقت به  ــى و روانى، عده اى ني تبليغات
ــدس بازرگان  ــاى اميرانتظام، معاون مهن ويژه آق
ــور محرمانه و  ــه ط ــت موقت ب ــخنگوى دول و س
ــرگان بودند تا  ــى، دنبال انحالل مجلس خب پنهان
اينكه دانشجويان مسلمان پيرو خط امام آن را در 
افشاگرى شماره 26 خود طى يك برنامه تلويزيونى 
برمال كردند و به اطالع مردم رساندند. سخنگوى 
دانشجويان اعالم كرد اسنادى در سفارت ايران در 
ــنگر مسائل جديدى  سوئد به دست آمده كه روش
ــناد فاش مى شود، اين جريان كه  است. در اين اس
ــته است با يك  مخالف خط امام بوده در نظر داش
برنامه حساب شده، مجلس خبرگان را منحل سازد 

و در اين برنامه،  آقاى اميرانتظام يا افراد ديگرى كه بودند، چنان طرحى داشتند.1 
جالب آن كه مدتى بعد، اين توطئه توسط خود اميرانتظام هم مورد تأييد قرار گرفت 

و او چنين گفت: 
ــتان نهضت مقاومت دور هم جمع  يكى از شب ها كه با عده اى از دوس
ــور مطرح بود و درباره  ــايعات رايج كش بوديم و مطابق معمول بحث ش
ــد، اينجانب به دليل تغيير مجلس مؤسسان  ــايى آن فكر مى ش راه گش
ــط  ــده توس ــى تهيه ش به مجلس خبرگان و ناديده گرفتن قانون اساس
ــدن زمان آن از يك ماه به سه ماه، كه در  دولت موقت، و نيز طوالنى ش
حقيقت سه تخلف از خواسته هاى ملت ايران در رفراندوم 12فروردين 
1358 محسوب مى شد، پيشنهاد انحالل مجلس خبرگان را دادم. قرار 
ــيد جوادى كه قاضى و حقوق دان  ــد آقايان: بنى صدر و صدر حاج س ش
بودند، مطالعه كنند و نتيجه را بگويند. ضمناً  قرار شد خود [اين] فكر را 
من به اطالع آقاى نخست وزير برسانم. فردا ظهر خدمت آقاى مهندس 
ــتم. ايشان گفتند ابتدا بايد  بازرگان رسيدم و ايشان را در جريان گذاش

1. آن سوى اتهام (خاطرات عباس اميرانتظام)، تهران، نى، 1381، ج1، ص220. 

يكى از نخستين توطئه هاى پس 
از پيروزى انقالب، طرح انحالل 
ارتش بود. مخالفان ارتش به بهانه  
اينكه ارتش ميراث حكومت پهلوى 
است و سيستم و سران آن انقالبى 
و مردمى نيستند و متناسب دوران 
استبداد است، خواستار انحالل آن 
و تشكيل يك «ارتش به اصطالح 
خلقى» بودند. در اينكه سيستم 
ادارى و فكرى حاكم بر ارتش و 
اصالح و پاك سازى آن بايد هر چه 
زودتر محقق مى شد، شكى نيست، 
ولى گروهك هاى مخالف جمهورى 
اسالمى، غالبًا در اين مورد اتفاق 
 نظر داشتند كه بايد ارتش به كلى 

منحل شود
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متن را ببيند. متن توسط آقاى بنى صدر به خط و انشاى ايشان در روى 
كاغذ كوچكى تهيه شده بود كه آن را براى اطالع آقاى نخست وزير بردم. 
ــل مطرح كردن در  ــان مدتى فكر كردند و گفتند وقتى طرحى قاب ايش
ــت كه وزرا آن را امضا كنند. بقيه آقايان وزرا كه جمعاً  هيئت دولت هس
ــه هيئت دولت اين طرح را امضا  17 نفر شدند، قبل از شركت در جلس
كردند و دادند خدمت آقاى مهندس بازرگان و ايشان در جلسه هيئت 
دولت مطرح كردند و قرار شد فردا خدمت امام برسند و آن را ارايه دهند 

كه البته امام طرح را رد كردند.1  
اندكى بعد آقاى عباس اميرانتظام دستگير، محاكمه و زندانى شد، اما جرم او فقط طرح 
ــان  انحالل مجلس خبرگان نبود، بلكه جرم ديگر او، ارتباط نزديك و مكرر او با جاسوس
سفارت امريكا و كمك به فرار جاسوسان امريكايى و عوامل ضد انقالب بود؛ چنانكه شهيد 
ــين خود در مجلس شوراى اسالمى به افشاى  محمد منتظرى در يكى از نطق هاى آتش

چهره اميرانتظام پرداخت و گفت: 
ــور مى گذرد، مسئله  محاكمه عباس  يكى از مسائلى كه اكنون در كش
اميرانتظام است كه جو درست مى كنند و شرايطى را به وجود مى آورند 
ــود. رفته اند صحبت كرده اند كه زن و بچه دارد. رحم  كه طرف آزاد بش
بكنيد طرف را زود آزاد بكنيد. كسى كه اسرار انقالب اسالمى و امام امت 
را در اختيار سفارت امريكا گذاشته است و مرتب در رابطه بوده است، چه 
قبل از پيروزى انقالب، چه پس از پيروزى انقالب، او را اين رقم برايش 
ــود. اين را بدانيد كه  كار بكنيم كه زود آزاد بشود و اعمال قاطعيت نش
دادگاه اميرانتظام، يكى از صحنه هاى جنگ اسالم و امريكاست (احسنت 
ــداء على الكفار» اگر ما از هم اكنون قاطعيت  نمايندگان) به حكم «اش
خودمان را به خرج ندهيم و در مقابل امريكا كوتاه بياييم، اين را احتمال 
بدهيد كه پس از يك  سال، دانشجويان مسلمان پيرو خط امام را مى برند 
در آنجا محاكمه مى كنند كه اصًال چرا سفارت امريكا را اشغال كرديد؟ 
من نمى فهمم اين چه مسخره بازى در كشور است؟! من يك سندى دارم 
ــند، نامه اى كه  و االن براى برادران و خواهران مى خوانم تا متوجه باش

آقاى عباس اميرانتظام امضا كرده است: 

1. همان، ص243-244. 
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«تيمسار فيروزى، مديركل هواپيمايى كشورى. 
جناب آقاى نخست وزير [بازرگان] در مقابل تقاضاى سفارت انگلستان 
ــفارت امريكا در ايران موافقت فرموده اند كه براى خروج اتباع خود  و س
ــيله  هواپيماهاى نظامى و كشورى  ــورهاى خارجى به وس ــاير كش و س
ــراى انجام هر چه  ــت ب ــور هر چه زودتر اقدام نمايد. الزم اس دولت مزب
ــود كه در اين باره  ــئولين مربوطه دستور داده ش بيشتر اين كار به مس
كمك هاى الزم را با توجه به شرايط زير براى اين گونه پروازها در اختيار 
مأموران انگليسى و امريكايى بگذارند: 1. عبور از كليه راه هاى ورودى و 
درهاى فرودگاه مجاز باشد؛ 2. تأمين مأمور كافى براى انجام مسافرت 
ــافر در روز؛ 3. فراهم كردن تسهيالت الزم براى حمل  يك هزار نفر مس
ــى؛ 4. كمك به تنظيم  ــا از در پاويون دولت ــافران اين پروازه اثاثيه مس
برنامه  پروازها و اطمينان دادن به مأموران سفارت كه تمام هواپيماها بر 
طبق برنامه هاى سفارت انگلستان و سفارت امريكا اجازه پرواز خواهند 

داشت... معاون نخست وزير- عباس اميرانتظام- تاريخ 57/11/26»
ــته است، هر چه ضد انقالب  يعنى پس از چهار روز كه از انقالب گذش
بوده و هر چه مستشاران خارجى بوده و همه عوامل جنايت و كشتار در 
اين كشور به دست عباس اميرانتظام و سياست آقاى مهندس بازرگان... 

براى سياست امريكا در اين كشور، از اين كشور خارج شدند.1 

تخريب و انحالل ارتش
يكى از نخستين توطئه هاى پس از پيروزى انقالب، طرح انحالل ارتش بود. مخالفان 
ــت و سيستم و سران آن انقالبى  ارتش به بهانه  اينكه ارتش ميراث حكومت پهلوى اس
ــتار انحالل آن و تشكيل يك  و مردمى نيستند و متناسب دوران استبداد است، خواس
«ارتش به اصطالح خلقى» بودند. در اينكه سيستم ادارى و فكرى حاكم بر ارتش و اصالح 
و پاك سازى آن بايد هر چه زودتر محقق مى شد، شكى نيست، ولى گروهك هاى مخالف 
جمهورى اسالمى، غالباً در اين مورد اتفاق  نظر داشتند كه بايد ارتش به كلى منحل شود. 

طرفداران اين طرح دو دسته بودند: 

1. نطق پيش از دستور شهيد محمد منتظرى، در جلسه 138 مجلس شوراي اسالمي، 1360/2/8، دو ماه قبل 
از شهادتش. 
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الف. عده اى از بيرون ارتش اين تفكر را دنبال مى كردند كه از جمله سازمان مجاهدين 
خلق (به رهبرى مسعود رجوى) و سازمان چريك هاى فدايى خلق بودند؛ چنانكه سه روز 
پس از پيروزى انقالب در تاريخ 25بهمن سال 57، سازمان چريك هاى فدايى خلق يكى 
از رئوس برنامه هاى 5ماده اى خود را براى فشار بر دولت موقت، انحالل ارتش اعالم كرد:

سرمايه اصلى ادامه  انقالب تا پيروزى نهايى و مهم ترين حربه در دست 
ــركوب جنبش خلق، ارتش مغرور و  امپرياليسم امريكا و عامل عمده  س

ضد خلقى است.1  
ــروزى انقالب در  ــك هفته پس از پي ــازمان چريك هاى فدايي خلق ي باز نماينده  س

مصاحبه  مطبوعاتى خود گفت:
ــته باشد...  ما معتقديم هر ذره اى كه از آن ارتش ارتجاعى وجود داش
پيروزى هاى انقالب را تهديد مى كند؛ لذا با تمام نيروهاى خود، حركاتى 
را كه قصد احياى همان ارتش ارتجاعى را داشته باشند، افشا مى كنيم.2 
ب. عالوه بر عوامل و گروهك هاى بيرونى كه براى ضربه زدن به انقالب آشكارا خواستار 
انحالل ارتش بودند، عده اى هم از پرسنل ارتش تحت تأثير همين گروهك ها- از درون 
ــمنان را دنبال مى كردند كه از جمله آن گرد همايى 5اسفند  ــته دش ارتش- اين خواس
ــگاه تهران بود. از اين گونه اقدامات ضد انقالبى، خاطرات زيادى باقى  سال57 در دانش

مانده كه از جمله آن، خاطرات آقاى محمدى رى شهرى مى باشد. او مى گويد: 
فلسفه  اساسى تشكيل دادگاه انقالب اسالمى ارتش، برخورد با توطئه  
ــه در آغاز  ــود. يكى از حوادثى ك ــالب در ارتش ب گروهك هاى ضد انق
تشكيل اين دادگاه به وقوع پيوست، تحصن جمعى از نيروهاى نظامى 
ــائل معموالً با پوشش خواست هاى  در دانشگاه تهران بود. اين گونه مس
صنفى يا مردمى و با هدف متالشى كردن ارتش انجام مى شد. چند روز 
ــئوالن امر نتوانستند مشكل را با مذاكره حل  از اين ماجرا گذشت و مس
ــق دادگاه برخورد  ــخصاً تصميم گرفتم با اين موضوع از طري كنند... ش
ــه اگر نيروهاى نظامى تا  كنم. در اين ارتباط، اطالعيه اى تهيه كردم ك
24 [يا 48] ساعت به تحصن خود پايان ندهند، دادگاه انقالب ارتش با 
آنان برخورد خواهد كرد. اطالعيه دادگاه از صدا و سيما پخش شد. با اين 

1. كيهان، 1357/11/25، ص6. 
2. همان، 1357/11/28، ص2. 
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ــك و خالى، بدون دخالت هيچ  كس و پيش از ساعت مقرر،  تهديد خش
تحصن خاتمه يافت و مشكل حل شد.1 

ايشان در خاطره  ديگرى مى گويد: 
ــز، جمعى از نظاميان  ــلمان در تبري در جريان توطئه  حزب خلق مس
پايگاه هوايى تبريز به آنها پيوستند و در تصرف مركز صدا و سيما نقش 
اصلى را داشتند. در آن هنگام سرهنگ فكورى، فرمانده  پايگاه بود [كه 
بعداً شهيد شد]. تمرد نظاميان به گونه اى بود كه كنترل پايگاه از دست 
وى خارج شده بود و شورشيان مدت كوتاهى او را بازداشت كرده بودند. 
ستاد مشترك از دادگاه براى برخورد با نظاميان متمرد استمداد كرد... 
ــدند و غائله  ــز، متهمان در دادگاه علنى محاكمه ش در اين مأموريت ني
پايان يافت. يكى از كسانى كه در دادگاه عليه آنان شهادت داد، مرحوم 
ــران، او را به عنوان  ــرهنگ فكورى بود. مقاومت او در برابر توطئه گ س
چهره اى حزب اللهى در ارتش مطرح ساخت و همين امر، زمينه انتخاب 
ــار باقرى  وى را به عنوان فرمانده نيروى هوايى، پس از بركنارى تيمس

[ضد انقالب] در جريان واقعه  طبس، فراهم ساخت.2 
يكي از شخصيت هاي مخالف انحالل ارتش، شهيد سرلشكر قرنى بود كه از اولين روز 
پس از پيروزى انقالب به رياست ستاد كل ارتش منصوب شده بود. او قاطعانه در مقابل 
ــتاد و از حيثيت ارتش دفاع  ــروع گروهك ها براي انحالل ارتش ايس اين خواست نامش
ــازى آن در راستاى اهداف  نمود و همواره بر ضرورت وجودى آن توأم با اصالح و پاك س
انقالب اسالمى تأكيد نمود. او در مصاحبه اى در تاريخ اول اسفند سال 57، ضمن دفاع 

از ارتش گفت: 
اگر ارتش ملى را به هر وسيله تضعيف كنند، استقالل ملى و تماميت 
ارضى كشور به خطر مى افتد... ارتش ما بايد بر مبناى ايدئولوژى اسالمى 
ــت كه ما بتوانيم ظرف يكى،  و عدل و انصاف قرار گيرد و اين كارى نيس

دو روز انجام دهيم.3 
ــتن اين گونه مواضع قاطع  اين شهيد بزرگوار چهل روز بعد از انتصابش به خاطر داش
ــكارانه دولت موقت (در قضيه  ــالب و مقاومت در برابر ايده هاى سازش در مقابل ضد انق

1. محمد محمدي ري شهري، خاطره ها، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمي، 1383، ج1، ص89-91. 
2. همان، ص89-91. 

3. كيهان، 1357/12/1، ص2. 
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تجزيه طلبان كردستان)، از مقام خود استعفا داد و چند روز بعد هم ترور شد و به شهادت 
ــرورت وجود ارتش را براي  ــيد. اما حضرت امام خمينى بيش از هر كس ديگرى ض رس
ــه اى از نقاط ايران و مرزهاى ما  ــرايطى كه در هر گوش كشور الزم مي شمرد. لذا در ش
ــرورت وجود ارتش، روز  ــت، او ضمن تأكيد بر ض خطر تجاوز و تجزيه طلبى وجود داش
29فروردين سال 58 را «روز ارتش» اعالم كرد كه اين موضوع موجب شادماني ارتشيان 

و افزايش ارادتشان نسبت به حضرت امام شد: 
1. روز چهارشنبه 29فروردين روز ارتش اعالم مى شود. ارتش محترم 
ــه رژه بپردازند و  ــاز و برگ ب ــتان هاى بزرگ با س در اين روز در شهرس
پشتيبانى خود را از جمهورى اسالمى و ملت بزرگ ايران و حضور خود 

را براى فداكارى در راه استقالل و حفظ مرزهاى كشور اعالم نمايند. 
ــد و احترام  ــتقبال كنن ــالمى اس 2. ملت ايران موظف اند از ارتش اس
ــت و  ــالم اس برادرانه از آنان نمايند. اكنون ارتش در خدمت ملت و اس
ــريف الزم است آن را به اين سمت رسماً  ارتش اسالمى است، و ملت ش
بشناسند و پشتيبانى خود را از آن اعالم نمايند. اكنون مخالفت با ارتش 
اسالمى كه حافظ استقالل و نگهبان مرزهاى آن است جايز نيست. ما و 
شما و ارتش برادرانه بايد براى حفظ و امنيت كشورمان كوشش كنيم و 

به شرارت اشرار و اختالل مفسدين خاتمه دهيم.1 

عمليات تروريستى و بمب گذارى
ــورى را نمى توان يافت كه  به اندازه ايران از تروريسم آسيب  در تاريخ معاصر دنيا كش
ــهروند ايرانى به وسيله   ــته بيش از 16 هزار ش ــد؛ چراكه طي 33 سال گذش ديده باش
ــيده اند كه از اين ميان، حدود 12 هزار نفر توسط منافقين  تروريست ها به شهادت رس
ــده اند. از اين تعداد حدود 200 نفر، از اشخاص برجسته و مؤثر سياسى و مابقى  ترور ش
ــت ها در ايران،  ــخاص عادى و معمولى بودند. پرونده بزرگ جنايت تروريس افراد و اش
ــابقه ترين موارد تاريخ است؛ از به آتش  ــى است كه جزء بى س مملو از نمونه هاى توحش
ــكنجه و آتش زدن اشخاص  ــوزاندن مردم در اتوبوس، ش كشيدن طفلى سه ساله تا س
بى گناه، تكه تكه كردن كاسب و بنا و كارگرى به جرم دوست داشتن رهبر و نظامش. اين 

1. صحيفه امام، ج 7، ص20. 
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موارد چيزى نيست كه بشود آن را پنهان ساخت يا 
توجيه اش نمود.1 

ــازمان هاى تروريستى  ــى حمايت از س خط مش
ــلحانه عليه  ــام اقدامات مس ــك آنان به انج و تحري
ــالمى ايران به مدت هفت  نظام نوپاى جمهورى اس
ــن  ــا 1364- از اصلى تري ــال 1357 ت ــال- از س س
ــمنان خارجى و داخلى ايران  ــى هاى دش خط مش
ــد.2 اولين گروهى كه وارد عرصه  ــوب مى ش محس
ــد، گروه فرقان بود كه در اسفند  مبارزه مسلحانه ش
1357- حدود دو هفته بعد از پيروزى انقالب- اقدام 
ــپس گروه هايى  ــتى نمود؛ س ــات تروريس به عملي
ــدند  ــرات و كومله وارد صحنه ش نظير حزب دموك
ــتى  و در 30خرداد 1360 اكثر گروه هاى كمونيس
ــازمان مجاهدين  ــازمان هاى التقاطى نظير س و س
ــازمان پيكار براى  ــه منافقين) و س خلق (معروف ب
ــلحانه  ــر، وارد عرصه مبارزه مس آزادى طبقه كارگ
ــالمى ايران شدند.  و تروريستى عليه جمهورى اس
تمام اين گروه ها از حمايت مستقيم و غيرمستقيم 
ــازمان هاى اطالعاتى  سازمان هاي سيا، موساد و س

عراق برخوردار بودند.3
ــتى فرقان اولين گروهك مزدورى بود كه فعاليت  ــتا، گروهك تروريس در همين راس
تروريستى خود را آغاز كرد و در مدت كوتاهى، تعدادى از استوانه ها و چهره هاى برجسته 
انقالب و نظام را ترور كرد. سپهبد قرنى (1358/2/3)، استاد مطهرى (1358/2/12)، 
ــى طباطبايى  ــيد محمدعلى قاض ــدش (1358/6/4)، س ــى و فرزن ــدى عراق حاج مه
ــتاد مفتح (1358/9/27) تعدادى از چهره هايى بودند كه توسط  (1358/8/11) و اس
ــيدند. آقاى هاشمى رفسنجانى هم  اين گروهك تروريستى ترور شده و به شهادت رس

1. «حافظ هفت»، ويژه واقعه 6 تير و شهداي ترور، ضميمه همشهرى، تيرماه 1389، ص3. 
ــال هاي اخير نيز چند نفر از  ــت. چنانكه طي س ــيب تاكنون ادامه داشته اس 2. البته سياست ترور با فراز و نش

دانشمندان هسته اي ايران توسط تروريست هاي وابسته به غرب و اسراييل به شهادت رسيدند. 
3. حسن واعظى، همان، ص55. 

از  باقى مانده  اسناد  بررسى 
ساواك نشان مى دهد كه آقاى 
شريعتمدارى شخصى جاه طلب 
سازمان  و  بوده  خودخواه  و 
اطالعات و امنيت رژيم شاه روى 
اين نقطه ضعف او، سرمايه گذارى 
مى كند و با شيوه هاى اطالعاتى 
به تدريج او را به موضع گيرى 
عليه امام خمينى و نهضت اسالمى 
وادار مى سازد و به قدرى دقيق 
و حساب شده روى او و دفتر او 
كار مى كند كه در آستانه پيروزى 
انقالب اسالمى، بيت او به طور 
كامل در راستاى اهداف رژيم شاه، 
مورد سوءاستفاده قرار مى گيرد و 
خانه اى كه روزى نقطه اميد مردم 
مسلمان بود، نقطه اميد شاه و باالتر 
از شاه مى شود و براى اجراى 
موفقيت آميز حكومت نظامى به 

رژيم شاه رهنمود مى دهد
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ــوء قصد قرار گرفت كه خوشبختانه از اين ترور جان سالم  در تاريخ 1358/3/4 مورد س
به در برد. 

ــتى فرقان محسوب  ــهيد مفتح، آخرين ترور گروهك تروريس به شهادت رساندن ش
ــد؛ چراكه پس از آن اعضاى اين گروهك كه تحت تعقيب قرار داشتند در تاريخ  مى ش
ــن گروهك على اكبر  ــدند و پس از محاكمه، رئيس اي ــتگير ش 22دى ماه 1358، دس

گودرزى، و تعدادى از اعضاى آن به اعدام محكوم شدند.1
ــتى پس از انقالب، گروهك فرقان بود الزم  از آنجا كه آغازگر توطئه عمليات تروريس
است انديشه هاى انحرافى اين گروه بيشتر شناخته شود. رهبرى اين گروه تروريستى با 
طلبه اى به نام اكبر گودرزى متولد سال 1335 در استان لرستان بود. بر اساس نشريه اى 
ــده، اكبر گودرزى از سال  كه تحت عنوان فرقان چيست؟ توسط هوادارانش منتشر ش
ــون اصلى» آغاز كرده كه  1350 تالش هاى خود را براى «راه يابى آزادانه به قرآن و مت

حاصل اين مطالعات در سال 55 به صورت تفسير قرآن منتشر شد. 
به نوشته همين نشريه، از همان زمان آقاى مطهرى در جلسات هفتگى به نقد كتاب 
ايدئولوژى توحيد و ابعاد گوناگون آن و تفسير وى پرداخته است. با درگذشت شريعتى 
اولين اعالميه از سوى اين جريان نوپا و به نفع شريعتى پخش مى شود. آنچه فرقانى ها را 
برمى آشوباند، اطالعيه  مشترك مطهرى- بازرگان در انتقاد از آثار دكتر شريعتي است 

ــى نمايندگان ولى فقيه در نيروى  ــى بحران ها و راهبردهاى مقابله با آنها، تهران، معاونت سياس 1. گونه شناس
مقاومت بسيج، 1381، ص75. 
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ــت كه گودرزى  كه البته چند روز بعد بازرگان حرفش را پس مى گيرد. به دنبال آن اس
اطالعيه اى صادر مى كند و به تهديد مخالفان شريعتى مى پردازد.1 فرقانى ها در سال 56 
ــير قرآن خود را كه تحت عنوان پيام قرآن منتشر مى شد،  و 57 مجلدات زيادى از تفس
ــال ها روى تفسير كار مى كرد،  پخش كردند. در اين زمينه آقاى مطهرى كه در اين س
نسبت به اين مسئله احساس خطر فراوان كرده، مرتب هشدار مى داد. تفسيرهاى متعدد 
ــال 55 و 56 موجى از بيم و هراس را در ميان متدينين دامن  ــترده اينان، طى س و گس
زد. گروه فرقان براى پياده كردن استراتژى مسلحانه در برابر رژيم شاه، در بهمن 57 به 
ــود! اين زمان انقالب پيروز شده است ولي فرقان به جاي  تجهيزات نظامى مجهز مى ش
آنكه اين تجهيزات را در جهت پاسداري از انقالب اسالمي به كار برد، به مبارزه با رهبران 
و شخصيت هاي تأثيرگذار آن مي پردازد. در همين راستا فرقان كه «روحانيت را از بنيان 
و اساس باطل» مى دانست، تالش خود را معطوف به مبارزه با آنها كرد. نخستين عاملى 
كه فرقان را به رويارويى مسلحانه با جمهوري اسالمي كشاند، به زعم آنها قربانى شدن 
«ارزش هاى راستين تشيع سرخ علوى بود». همچنين تالش براى «آزاد ساختن اسالم 
ــيدند اكنون چه بايد كرد؟  على از اسارت آخونديسم» عامل ديگر! آنها از خود مي پرس
ــاس آيه «فقاتلو ائمه الكفر» تصميم گرفتند ابتدا مرحوم قرنى و  لذا به زعم خود بر اس
سپس مرحوم مطهرى را بكشند! انتخاب مطهرى براى آن بود كه «فكر به قدرت رسيدن 
ديكتاتورى آخونديسم و آماده سازى تشكيالتى آن مدت ها قبل، حتى قبل از خرداد 42 

از طرف او طرح شده بود»!2
گروه فرقان پس از انجام اين ترورها، با رخنه برخى از اعضاى سازمان مجاهدين انقالب 
ــالمى در آن، لو رفته و اغلب آنان از جمله گودرزى رهبر آنان، به دام افتادند و كشته  اس
شدند. بقاياى فرقانى ها تا اوايل سال60 همچنان به انتشار برخى از جزوات مى پرداختند 
و حتى از ترورهاى مجاهدين خلق نيز به نوعى سوءاستفاده كرده، آنها را با انديشه هاى 

خود پيوند مى دادند.3 
البته انهدام گروهك فرقان به منزله پايان عمليات تروريستى در ايران نبود، چراكه با 
ــازمان مجاهدين خلق ايران به رهبرى مسعود رجوى  اعالم جنگ مسلحانه از سوى س
ــى و تبليغاتى  ــمنان انقالب با حمايت مال ــال 1360، اين توطئه دش در 30 خرداد س

1. رسول جعفريان، جريان ها و جنبش هاى مذهبى- سياسى ايران سال هاى 1357-1320، تهران، پژوهشگران 
فرهنگ و انديشه اسالمى، 1380، ص322. 

2. همان، ص322-323. 
3. همان، ص326. 
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ــى آن، وارد مرحله  ــتكبار جهانى و عوامل داخل اس
ــد كه از ترور ناموفق مقام معظم رهبرى  جديدى ش
ــهادت  ــال 1360 و ش آيت اهللا خامنه اى در 6تير س
ــتى و يارانش در 7تير آن سال و شهادت  دكتر بهش
رئيس جمهور و نخست وزير محبوب ملت- شهيدان 
ــهريور همان سال، مي توان  رجايى و باهنر- در 8ش
ــمند هسته اى ايران  نام برد؛ به اضافه ترور دو دانش
ــال 1389 كه منجر به شهادت يكي از  در آذرماه س
ــد و نيز ترور معاون سايت هسته اي ايران در  آنان ش
ــال 90- كه در ادامه همان  ــال جاري- س دي ماه س

سياست هاي خصمانه ضد انقالب صورت گرفت. 
ــى  ترورهاى صورت گرفته توسط منافقين  با بررس
مى توان آنها را بر حسب انتخاب و شناسايى سوژه ها 

به دو دسته تقسيم نمود: 
1. ترور با شناسايى اوليه

در آن دسته از ترورها كه تيم عملياتى، سوژه خود 
را از قبل شناسايى مى كرد، مسير عبور و مرور، منزل 
و محل كار وى تحت نظر گرفته مى شد و در صورت 
مهيا شدن موقعيت مناسب، ترور صورت مى گرفت. اكثر ترورهاى سازمان در ابتداى فاز 

نظامى از اين دست بود. روش هاى شناسايى سوژه نيز دو نوع بودند: 
ــازمان در هر منطقه  ــنايى قبلى؛ در اين شيوه، اعضاى س الف. شناسايى از طريق آش
ــكونت خود، افراد حزب اللهى و فعال  با توجه به شناخت شخصى شان از محل كار يا س
انقالبى را شناسايى و به تيم ترور معرفى مى كردند. در اين خصوص حتي بسيارى از اعضا 
ــان را هم به تيم هاى عملياتى منافقين  و هواداران سازمان، خط ترور اقوام و بستگانش

مى دادند. 
ب. شناسايى از طريق تحت نظر گرفتن اماكن؛ در اين نوع شناسايى، اعضا و هواداران 
سازمان از طريق تحت نظر گرفتن اماكن حكومتى و انقالبى مثل ساختمان انجمن هاى 
اسالمى، سپاه، مراكز فرهنگى بسيج، سازمان ها و وزارتخانه هاى مهم و تردد افراد به اين 

سال اول پيروزي انقالب را 
و  «حزب بازي»  دوره  بايد 
«جنگ احزاب» عليه جمهوري 
اسالمي ناميد؛ دوره اي كه به 
طور لجام گسيخته و بدون ضابطه 
احزاب سياسي اعالم موجوديت 
مي كردند. اغلب اين گروه ها، 
هم از نظر اعتقادي و هم از نظر 
مواضع سياسي در مسيري مغاير 
با آرمان هاي نظام جمهوري 
مي كردند.  فعاليت  اسالمي 
از سوي ديگر بسياري از آنها 
نقش اقماري داشتند؛ يعني 
زيرمجموعه احزاب بزرگ تر و 
معروف تر بودند. مثًال حزب توده 
كه خود ده ها سازمان و گروه 
وابسته براي قشرهاي مختلف 
داشت؛ سازمان مجاهدين خلق 

نيز به همين شكل
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اماكن، اقدام به شناسايى افراد حزب اللهى و شاغل در ارگان هاى انقالبى مى نمودند.1 
2. ترور بدون شناسايى قبلى

ــازمان، ترورهاى بدون شناسايى قبلى و به اصطالح از نوع كور  بسيارى از ترورهاى س
و اتفاقى بوده است. در اين نوع ترورها، تيم هاى تروريستى سازمان چنين توجيه شده 
بودند كه هر كس، عكسى از امام يا ديگر رهبران سياسى و روحانى را در محل كار شخصى 
ــد يا لباس هاى وى شبيه نوع پوشش  ــته باش ــدارها ريش گذاش خود دارد يا مانند پاس
تيپ هاى خيلى مذهبى و هيئتى باشد، بايد ترور شود و علت آن را نيز اين چنين توجيه 
مى كردند كه اينان افراد حزب اللهى هستند و خانه هاى تيمى هم توسط همين افراد لو 

مى رود و اينان «سرانگشتان رژيم اسالمي» هستند.2
بعضى از تيم هاى تروريستى براى پيدا كردن سوژه ترور، با پوشش مأموران انتظامى 
جلوى افراد را مى گرفتند و از آنها مدارك شناسايى درخواست مى كردند. در صورتى كه 
مدارك فردى دال بر فعاليت وى در نهادهاى انقالبى، سازمان ها و وزارتخانه هاى دولتى 
بود، فرد مزبور را ترور مى كردند يا هرگاه به هنگام بازرسى از مدارك و كيف اشخاص، به 
عكسى از حضرت امام يا مسئوالن برمى خوردند، قصد شوم خود را پياده مى كردند. در 
همين رابطه، فرمانده يكى از واحدهاى تروريستى سازمان مى گويد: «تيم هاى عملياتى 
وقتى به شخصى برمى خوردند كه عكس امام را در كيفش داشت، وى را ترور مى كردند و 

همين يك موضوع، يعنى «حامى خط رهبرى بودن» براى ترور كافى بود.»3 
ــتى جنداهللا (به سركردگى ريگى در  عالوه بر اين، بايد عملكرد گروهك هاى تروريس
استان سيستان و بلوچستان) و پژاك در شمال شرق ايران و كومله و دموكرات در غرب 

ايران و... را به طور مجزا مورد بررسى قرار داد. 

جنگ احزاب و مطبوعات توطئه گر
ــالمى در نخستين سال پيروزى،  يكى از عوامل مهم تخريب و توطئه عليه انقالب اس

1. جمعى از پژوهشگران، سازمان مجاهدين خلق؛ پيدايى تا فرجام (1344 تا 1384)، تهران، مؤسسه مطالعات 
و پژوهش هاى سياسى، 1388، ص5.  

ــى به ابعاد اين  ــتر پ ــده، مى توان بيش ــاغل و نوع فعاليت هاى اجتماعى افراد ترورش 2. با نگاهى اجمالى به مش
ــال 60 و 61، افرادى كه در زمان ترور شاغل  موضوع برد: از مجموع 366 شهيد ترورشده استان تهران، طى دو س
در بخش هاى دولتى بوده اند، 193 نفر هستند؛ يعنى حدود 53درصد كل شهداى ترورشده را كارمندان تشكيل 
ــهربانى بوده اند كه 36درصد از كل افراد  ــپاه، ارتش، بسيج و ش ــاغل در س داده اند. از اين تعداد، 131 نفر افراد ش
ترورشده در استان تهران را تشكيل مى دهند؛ بنابراين بقيه 64درصد ترورشدگان، از مردم عادى بوده اند. همان، 

ص3. 
3. جمعي از پژوهشگران، سازمان مجاهدين خلق؛ پيدايى تا فرجام (1344 تا 1384)، همان، ج3، ص4. 
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احزابي بودند كه از اولين لحظات سقوط سلطنت شاه مثل قارچ در نقاط مختلف ايران 
سبز شدند و هر روز بيانيه اي صادر مي كردند و گروه جديدي را تشكيل مي دادند؛ خاصه 
آنكه در آن شرايط اخذ مجوز براي احزاب الزامي نبود و اگر هم قانوني وجود داشت، به 
ــال اول انقالب به حدي زياد بود  طور جدي اعمال نمي شد. تكثر اين احزاب در يك س
ــي هاي غير رسمي، بيش  كه نمي توان آمار دقيقي از تعداد آنها ارايه كرد. اما برابر بررس
ــتند كه به همين علت سال  ــه هزار گروه سياسي در آن دوره در ايران فعاليت داش از س
اول پيروزي انقالب را بايد دوره «حزب بازي» و «جنگ احزاب» عليه جمهوري اسالمي 
ناميد؛ دوره اي كه به طور لجام گسيخته و بدون ضابطه احزاب سياسي اعالم موجوديت 
مي كردند. اغلب اين گروه ها، هم از نظر اعتقادي و هم از نظر مواضع سياسي در مسيري 
مغاير با آرمان هاي نظام جمهوري اسالمي فعاليت مي كردند. از سوي ديگر بسياري از 
ــتند؛ يعني زيرمجموعه احزاب بزرگ تر و معروف تر بودند. مثًال  آنها نقش اقماري داش
حزب توده كه خود ده ها سازمان و گروه وابسته براي قشرهاي مختلف داشت؛ سازمان 
مجاهدين خلق نيز به همين شكل. و اين ناشي از آزادي بي شماري بود كه پس از انقالب 
و آن هم به طور بي سابقه و بيش از هر انقالبي در جهان به مخالفان داده شده بود. چنانكه 
يكي از اين مطبوعات ضد انقالب در آذرماه سال 58 با انتقاد از اين همه آزادي، نوشت: 

اگر به تاريخ انقالب هاي جهان نظري افكنيم، اصل ديكتاتوري پس از 
ــكل هاي حفظ قدرت در دست رژيم  هر انقالب يكي از ضروري ترين ش
ــد. چنين امري اگرچه از نظر مكتب  روي كارآمده بعد از انقالب مي باش
ــت غير قابل قبول است  ــالم و آزادگي كه در درون اين مكتب هس اس
ــي امري ضروري و  ــر و انقالب هاي بين الملل ولي از جهات مكاتب ديگ
اجتناب ناپذير مي باشد. عدم اتكا بدين اصل ضروري در پي انقالب مردم 
ايران هر چند پديده اي تازه و جالب براي انقالبيون مي باشد ولي از طرف 
ديگر پياده كنندگان طرح آزادي پس از انقالب هم بايد از توده هاي آگاه 
با بينش هاي وسيع سياسي برخوردار باشند تا بتوانند اين اصل را آنچنان 
ــت، پياده نمايند. انقالب اسالمي ايران  كه در اسالم عنوان گرديده اس
ــت نهاده و از نخستين  بنا به ويژگي هاي خاص خودش بر اين امر انگش
روزهاي پس از به ثمر رسيدن انقالب، تمامي احزاب، روزنامه ها و قلم ها 
و قدم ها را در جهت بارور ساختن افكار مردم آزاد گذارد. اين اصل اگرچه 
ــي را در جهان انقالب هاي  ــاني ترين و مترقي ترين شكل دموكراس انس
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ــت توده هاي درگير  ــه علت صداق ــش مي گذارد ولي ب مردمي به نماي
انقالب و همچنين عدم بينش ضروري و شناخت آنان نسبت به حزب ها 
ــر را تاكنون ملت در  ــت. اين خط و گروه ها تا اندازه اي هم خطرناك اس

چندين مورد و به تناوب حس كرده اند.1
اين در حالي بود كه بسياري از اين احزاب، مدارس و دانشگاه ها و مراكز كارگري و حتي 
اداري را پايگاه اصلي فعاليت خود كرده بودند. اما كار تخريبي اين احزاب را مطبوعات 
ــالب مكمل هم و  ــزاب و مطبوعات ابتداي انق ــد. در واقع اح توطئه گر كامل مي كردن
ــي و فرهنگي مخالف انقالب اسالمي در داخل كشور محسوب  مخرب ترين ابزار سياس
ــتند؛ به عبارت ديگر  ــرق و غرب گام برمي داش ــو با دول خارجي ش مي شدند كه هم س

مطبوعات آن دوره بلندگوي انديشه هاي انحرافي احزاب و جريان هاي معاند بودند. 
ــان با كمال آزادى،  ــوت به جا مانده بودند كه انتشارش اين مطبوعات يا از دوران طاغ
ــتفاده از فضاى آزاد منبعث از حكومت  همچنان ادامه داشت يا نشرياتى بودند كه با اس
ــدند. غالب اين مطبوعات (اعم از قديم  اسالمى، بدون كسب مجوز چاپ و توزيع مى ش
ــت و هر دروغى را عليه اسالم، امام، مسئوالن  و جديد) آشكارا هر چه دلشان مى خواس
ــر مى كردند كه به راستي اين  انقالب و ساير اركان و نهادهاى جمهورى اسالمى منتش
ــگفتى هاى ويژه انقالب ما بود. يكى از مطبوعات در همان روزها در اين باره چنين  از ش

نوشت: 
ــت كه براى انتشار  ــالمى ما يكى اين اس ــگفتى هاى انقالب اس از ش
ــان ما، اين  ــه وجود نياورد. در جه ــا، هيچ گونه محدوديتى ب روزنامه ه
ــت كه تمامى محدوديت هاى رژيم سابق را از بين برد و  تنها انقالبى اس
محدوديت جديدى براى انتشار روزنامه به وجود نياورد. در هيچ كجاى 
دنيا نيست كه انقالب شده باشد و به روزنامه هاى مخالف رژيم انقالبى 
ــد. آيا وقتى انقالب ما رفتارى مخالف رفتار  اجازه  انتشار داده شده باش
همه انقالب ها در پيش گرفته است، وظيفه  سنگين همگان به خصوص 
ــن آزمايش با  ــت را بكنند [تا] اي ــت كه منتهاى مراقب مطبوعات نيس
موفقيت روبه رو گردد؟... [در حالي كه] نه در چين، نه در الجزاير، نه در 
كوبا، نه در ويتنام، نه در [هيچ جا]... از لحظه  اول پيروزى، اجازه  انتشار به 

1. قسمتى از مقاله  «آزادي پس از انقالب و عواقب آن» به قلم ع.ا.افجه، كيهان، 1358/9/22، ش43، ص10. 
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هيچ روزنامه اى كه در كنترل رژيم انقالبى نباشد، نه دادند و نه مى دهند.1
صرف نظر از چند نشريه  مذهبى كه از خرداد سال 58 به بعد (مثل روزنامه جمهورى 
ــهيد دكتر بهشتى)  آن هم بدون  اسالمى ارگان حزب جمهورى اسالمى به دبيركلى ش
تجربه  مطبوعاتى منتشر شد، فضاى غالب مطبوعات كشور در دست جريان هاي مخالف 

انقالب بود. اين جريان هاي مخالف در چهار گروه دسته بندي مى شدند: 
1. مطبوعات و نشريه هاي وابسته به لژهاى ماسونى و نئوماسونى سلطنت طلب (اعم 
ــوى عناصر طاغوتي و مرتبط با  ــتثنا از س از روزنامه، هفته نامه  و ماهنامه) كه بدون اس
ــرياتى همچون تهران مصور، سپيد و سياه، اطالعات  سلطه استعمار اداره مى شدند. نش
ــياى جوان، رنگين كمان، خواندنى ها،  بانوان، اميد ايران، فردوسى، زن روز، جوانان، آس
ــريه ها. البته  ــت نش وارليق و فصلنامه آينده، اراده آذربايجان و تعدادى ديگر از اين دس
روزنامه هاى خبرى نظير كيهان، اطالعات، پيغام امروز، بامداد و آيندگان هم كه معجونى 

از جريان هاى مختلف بودند، در اين دسته قرار مى گرفتند. 
2. نشريه هاي ارگان احزاب و گروه هاى سياسى چپ؛ اين گروه از مطبوعات را مى توان 

به سه دسته تقسيم كرد: 
الف. نشريات ماركسيستى متمايل به حزب توده  ايران؛ نظير روزنامه  مردم، آذرخش 
ــرات)، ماهنامه دنيا  ــجويان دموك (ارگان دانش آموزان دموكرات)، آرمان (ارگان دانش
ــت اتحاد جماهير شوروى  ــريه  تئوريك) و... كه از آبشخور مسكو و حزب كمونيس (نش

سابق سيراب مى شدند. 
ب. چپ هاى مائوئيست؛ مانند نشريه  حقيقت (ارگان مركزى اتحاديه كمونيست هاى 
ايران)، رنجبر (ارگان سازمان انقالبى)، طوفان (ارگان حزب كمونيست كارگران ايران) 
و...؛ اين نشريات مائوئيستى ساخته و پرداخته  محافل غرب و زير نفوذ ساواكى ها بودند. 
ج. چپ نماهاى افراطى يا چپ هاى امريكايى؛ نظير نشريه كارگر (ارگان حزب كارگران 
ــازمان پيكار در راه آزادى طبقه كارگر)، آزادى (ارگان  سوسياليست)، پيكار (ارگان س
ــه  آزاد (ارگان كانون  جبهه دموكراتيك ملى)، كتاب جمعه، هفته نامه هاى ايران، انديش
ــته از نشريات پس از استقرار نظام  نويسندگان ايران)، جمهورى و... كه عمدتاً اين دس

جمهورى اسالمى فعاليت خود را آغاز كردند. 
ــريه مجاهد و پيام خلق (ارگان  3. نشريه هاي ارگان گروهك هاى التقاطى؛ مانند نش
ــلمانان مبارز)، آرمان مستضعفين  ــازمان مجاهدين خلق)، امت (ارگان جنبش مس س

1. قسمتى از سرمقاله  روزنامه انقالب اسالمى (بنى صدر)،1358/5/20، ش43، ص1. 



14
5

90
تان

مس
 ز

30 
اره

شم
م 

ل نه
 سا

سوم
ره 

دو
الب

ى انق
روز

ل پي
ن سا

ستي
ر نخ

ه د
وطئ

ان ت
بور

ــد؛ البته در  ــان دادن ــج ماهيت واقعى خود را نش ــان) كه به تدري (ارگان گروهك فرق
ــام از مبارزات امام  ــدادي از طيف هاى مذهبى كه با اله ــريات، تع بدنه  برخي از اين نش

خمينى(ره) جذب صحنه  سياسى انقالب شده بودند، فعاليت داشتند. 
4. جرايد و نشريه هاي گروه هاى ملى گرا با گرايش مذهبى؛ مانند پيام جبهه  ملى (ارگان 
جبهه ملى ايران)،1 هفته نامه جبهه آزادى (ارگان حزب ايران)، هفته نامه هاى جنبش، 
ــلمان ايران «جاما»)، ميزان،  آرمان ملت، مردم ايران (ارگان جنبش انقالبى مردم مس

روزنامه انقالب اسالمى و...2 
ــن 1357، مطبوعات به جاى  ــالمى در 22بهم ــروزى انقالب اس بالفاصله پس از پي
ــاي بيگانه با انقالب و حتى  پرداختن به خط اصيل انقالب، به تبليغ خطوط و جريان ه
ضديت با آن پرداختند. خطوطى كه هنوز چند صباحى از پيروزى انقالب نگذشته، عمًال 
در مقابل آن قد برافراشته و چون سدى در برابر خط اصيل انقالب و رهبرى عمل كردند. 
ــريه ها تا قبل از پيروزى 22بهمن- به ويژه از تابستان 57 به بعد- به تبليغ  اينگونه نش
ــرى مبارزات را به اين گونه گروه ها  خطوطى چون جبهه ملى مي پرداختند و حتى رهب
ــالمى به طور خفيف تر به گروه هاى ملى  نسبت مى دادند، اما بعد از پيروزى انقالب اس
پرداخته و بيشتر به بزرگ كردن گروه ها و اشخاص چپ و چپ نما، التقاطى، روشنفكران 
ماركسيسم زده امريكايى و... همچون سازمان چريك هاى فدايى خلق، مجاهدين خلق 
و... و متحجران مقدس مآب و روشنفكران غرب زده مى پرداختند.3 به طور كلي مطبوعات 
زنجيره اي ضد انقالب در آن دوره با خط فكري كه داشتند داراي چند موضع مشترك و 
وحدت رويه بودند: تجزيه و تضعيف رهبري، تشكيك و مخالفت با اسالميت نظام، ناتوان 
جلوه دادن مسئوالن انقالب، دامن زدن به مطالبات قومي و خودمختاري، نااميد كردن 

مردم، شايعه پراكني و برچسب زني، بزرگ نمايي ضعف ها و... 
ــواه صادقى بر اين  ــن آن دوره مطبوعات فوق، گ ــا و عناوي ــه برخى از تيتره نگاهى ب

مدعاست: 
- پيام سازمان نويد وابسته به حزب توده ايران/ پيام سازمان پيكار در راه آزادى طبقه  
ــنبه 15خرداد سال 1358  ــاس جلسه مورخ سه ش ــكيل دهنده جبهه ملى بر اس ــازمان هاى تش 1. احزاب و س
ــيدجوادى 2. حزب ملت ايران به رهبرى داريوش  عبارت اند از: 1. گروه جنبش به رهبرى دكتر على اصغر حاج س
فروهر 3. حزب ايران به رهبرى ابوالفضل قاسمى 4. گروه ايران امروز (باختر امروز) به رهبرى دكتر سعيد فاطمى 
5. گروه جاما به رهبرى دكتر كاظم سامى و دكتر على شريعتمدارى 6. نهضت آزادى به رهبرى مهندس بازرگان 

[اطالعات، ش15872، 1358/3/16، ص12]؛ البته رهبرى جبهه ملى را دكتر كريم سنجابى بر عهده داشت. 
2. نيمه پنهان، تهران، كيهان، 1383، ش17، ص9-11. 

3. نگرشى بر نقش مطبوعات وابسته در روند انقالب اسالمى ايران، تهران، اداره كل مطبوعات و نشريات وزارت 
ارشاد اسالمى، 1361، ج1، ص177. 
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كارگر. (اطالعات، 57/11/23) 
- پيام چريك هاى فدايى خلق درباره خلع سالح/ رهبر حزب توده به ايران بازمى گردد. 

(آيندگان، 57/11/24)
ــته هاى مجاهدين از جمهورى اسالمى.  ــد: خواس ــعود رجوى اعالم ش - در پيام مس

(كيهان، 57/12/15) 
عالوه بر اين، مطبوعات اوايل انقالب آكنده از تيترها و عناوين و اخبار پررنگ و لعابى 
ــايگان (براى رياست جمهورى)، دكتر  بودند كه به برجسته كردن افرادى مثل دكتر ش
سنجابى (رئيس جبهه ملي)، شيخ عزالدين حسينى (روحانى جدايى طلب كردستان)، 
مسعود رجوى، نورالدين كيانورى، قطب زاده، مصدق، اميرانتظام و... و زير سؤال بردن 
بعد اسالمى و دينى انقالب ايران و كم رنگ كردن نقش مذهب در پيروزى انقالب مشغول 
بودند. مثًال روزنامه آيندگان در تاريخ 58/2/11 چنين تيتر زد: « انقالب ايران مردمى 
است، نه مذهبى/ آيت اهللا روحانى رهبر شيعيان اروپا»؛ يا در روزنامه اطالعات 57/11/25 

آمده: «آنچه اكنون در ايران مي گذرد يك انقالب ملي است». 
تضعيف رهبرى حضرت امام خمينى(ره) و مشاركت دادن ديگران در رهبريت انقالب، 

توطئه  ديگر مطبوعات سرسپرده آن دوره بود: 
- نقش حساس تر براى طالقانى در انقالب. (اطالعات، 57/12/8) 

- دو رهبر يك ساعت در اتاق در بسته گفت وگو كردند. (كيهان، 57/12/8) 
-رهبرى امام خمينى و آيت اهللا طالقانى را گرامى مى داريم. (آيندگان، 57/12/28) 

همچنين در روزنامه آيندگان 57/12/24 به قلم براهنى چنين آمده است: «... ما اينك 
در برابر يك بحران رهبرى ايستاده ايم.» 

روزنامه پيغام امروز هم در تاريخ 58/1/11 چنين نوشت: «... حقيقت ديگر اين است 
ــلح به تئورى انقالبى نبود و برنامه اى روشن و اساسى  كه رهبريت دينى انقالب ما مس

نداشت.» 
به عالوه در روزنامه كيهان مورخ 58/1/8 در مقاله اى به قلم محمدعلى سپانلو اين طور 

مى خوانيم: 
... امام خمينى از زمره رهبرانى است كه تاريخ بدانان «كاريزماتيك» 
مى گويد، يعنى داراى نوعى جاذبه معنوى هستند... اين گونه رهبران در 
ــود اداره خواهند كرد... ما  ــه را در حوزه نفوذ خ زمان حيات خود جامع
مى دانيم كه عصر نبوت تمام شده، امام هم بيش از دوازده نفر نمى آيد. 
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پس عصر معصوميت هم به پايان رسيده و 
ما با بشر جايزالخطا طرفيم. 

ــائلى از قبيل  ــوق با طرح مس ــر اين مطبوعات ف عالوه ب
ــتان، تركمن صحرا، خلق عرب،  خودمختارى براى كردس
ــى را در بر  بلوچ و ترك، بعد از انقالب نقش مهم و حساس
افروختن آتش فتنه و آشوب در مناطق فوق ايفا كردند و 
ــن و مؤثرترين  ــى از بهترين، كم خرج تري از اين طريق يك
خدمات خود را در طول تاريخ مطبوعات به امريكا و روسيه 

ارايه نمودند.1 به طور مثال:
- كردها خودمختارى مى خواهند. (اطالعات، 57/12/1) 
ــد. (كيهان،  ــتان اعالم ش ــرح خودمختارى كردس - ط

 (57/12/13
ــات،  ــد. (اطالع ــالم ش ــا اع ــته هاى تركمن ه - خواس

 (57/12/21
- سنگربندى و نبرد در گنبدكاووس. (آيندگان، 58/1/18) 

ــازى، دروغ پردازي، فتنه گرى و اهانت به امام و جمهورى  اين مطبوعات در شايعه س
ــالمى چنان افراط كردند كه حتى صداى روزنامه انقالب اسالمى آقاى بنى صدر هم  اس
كه خود يكى از همين مطبوعات ضد انقالبى بود، درآمد. به همين سبب، او در سرمقاله 

مورخ 58/5/20 خطاب به مطبوعات چنين نوشت: 
ــايعه هايى كه  ــده ايد؟ و چرا ش ــازى تبديل ش چرا به مراكز شايعه س
ــد و آن بى اعتبار كردن  ــب مى كنن ــازيد، همه يك هدف را تعقي مى س
ــور، مسائلى كه  ــت؟ به جاى طرح مسائل اصلى كش رهبرى انقالب اس
اگر حل نگردند، موجوديت كشور به خطر مى افتد، مسئله مى سازيد و 
بزرگ مى كنيد تا كه با ايجاد ابهام در افكار عمومى حل مسائل اصلى را 
ــان انتقاد، زبان تحريك و تحريف به كار  غيرممكن گردانيد؟ به جاى زب
ــل كنترل به وجود بياوريد؟ به  مى بريد و مى خواهيد جو عصبى غير قاب
جاى مبارزه با توطئه ها و حادثه سازى ها، هر بار از راه حيل و تزوير با تمام 
ــيد حقايق را وارونه جلوه دهيد؟... به جاى كشف و بيان  تالش مى كوش

1. همان، ص211. 

يكى از عوامل مهم تخريب 
و توطئه عليه انقالب اسالمى 
در نخستين سال پيروزى، 
احزابي بودند كه از اولين 
لحظات سقوط سلطنت شاه 
مثل قارچ در نقاط مختلف 
ايران سبز شدند و هر روز 
بيانيه اي صادر مي كردند و 
گروه جديدي را تشكيل 
مي دادند؛ خاصه آنكه در 
آن شرايط اخذ مجوز براي 
احزاب الزامي نبود و اگر هم 
قانوني وجود داشت، به طور 

جدي اعمال نمي شد
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حقايق، جعل و بيان دروغ مى كنيد؟ آيا روزنامه اى كه صفحاتش انباشته 
از دروغ و تهمت و ناسزا و ديگر روش هاى تخريبى است، روزنامه در خور 
ــيدن به اساس  ــت؟... آزادى مطبوعات براى قوام بخش عصر انقالب اس
ــاس. به گمان ما، روزنامه نگارانى  انقالب است و نه ويران كردن اين اس
ــابق از راه تحريف حقيقت و ايجاد اسباب ترس و تخدير،  كه در رژيم س
ــمنان اصلى  از عوامل مهم پابرجايى آن رژيم بوده اند بايد در اعداد دش
انقالب قرار مى گرفتند و زودتر از ديگران محاكمه مى شدند. روزنامه نگار 
ــدى باشد كه ديروز نقش سگ  عصر انقالب نمى تواند همان عنصر فاس
پاسبان را براى رژيم شاه بازى مى كرد و امروز نقش گرگ را عليه انقالب 

اسالمى ما به عهده گرفته است.1 

غائله شريعتمدارى
يكى از شگفتى هاى نخستين سال پس از پيروزى انقالب اين بود كه فردى در كسوت 
ــمنان، در برابر امام و  مرجعيت، گرفتار هواى نفس خود شده و تحت تأثير القائات دش
ــد كه انقالب  ــريعتمداري در زماني واقع ش انقالب قد علم كرد؛2 به ويژه آنكه جريان ش
هنوز ماه هاى نخست پيروزى را مى گذراند و نظام اسالمى هنوز كامًال تثبيت نشده بود 
ــمنان داخلى و خارجى با رنگ و لعاب هاى مختلف و شعارهاى فريبنده، دايماً در  و دش
مسير انقالب سنگ اندازى مى كردند؛ لذا از آقاى شريعتمدارى كه سال ها نان مرجعيت 
ــب كرده بود و به سن كهولت و پختگى  ــانى بين مسلمانان كس را خورده بود و نام و نش
ــرعت رودرروى اين انقالب نوپا  ــيده بود، انتظار نبود كه چنين ناجوانمردانه و به س رس
بايستد و اجازه دهد كه طرفداران متعصب او با ضد انقالبيون هم صدا شوند و غائله آفرينى 
ــريعتمدارى را بايد در سال هاى قبل از  ــه  رفتارهاى سياسى آقاى ش نمايند. البته ريش
ــت وجو كرد؛ چراكه قبل از پيروزى انقالب، همه  ايشان را به عنوان مرجع  انقالب جس
مورد قبول دربار شاه مى شناختند. حمايتى كه نظام شاهنشاهي از مرجعيت وى مى كرد، 
ناشى از توافق هاى به عمل آمده بين آنان بود.3 نظام شاهنشاهى هيچ وقت از مخالفان 
ــرد و حمايت ها و  ــريعتمدارى اتخاذ مى ك خود حمايت نمى كرد. مواضعى كه آقاى ش

1. انقالب اسالمى، 1358/5/20، ش43، ص124. 
2. هر چند در سال هاى بعد مشابه چنين اقدام جاهالنه اى از سوى شيخ ساده لوحى به نام منتظرى سر زد؛ ولى 

اين دو، هم از نظر دوره تاريخى انقالب و هم از نظر شكل كار با هم تفاوت هاى اساسى دارند. 
3. زهره كالچيان، خاطرات حجت االسالم محسن دعاگو، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمى، 1382، ص217. 



14
9

90
تان

مس
 ز

30 
اره

شم
م 

ل نه
 سا

سوم
ره 

دو
الب

ى انق
روز

ل پي
ن سا

ستي
ر نخ

ه د
وطئ

ان ت
بور

سكوت هايى كه در مواقع حساس و بحرانى انجام مى داد، نشان از توافقى داشت كه بين 
آنان به عمل آمده بود. شايد به همين علت بود كه آقاى شريعتمدارى از قبل از انقالب 
ــه كار معروف بود و همواره با تأكيد بر لزوم  به عنوان يك رهبر مذهبى ميانه رو و محافظ
رعايت قانون اساسى مشروطه، مخالفت خود را با استفاده از ابزارهاى قهرآميز و توسل به 
راديكاليسم براي مبارزه با رژيم شاه ابراز مى داشت و همين ديدگاه موجب شده بود تا او 

تماس هاى خود را با رژيم شاه مخفيانه ادامه دهد.1
ــريعتمدارى شخصى  ــان مى دهد كه آقاى ش ــناد باقى مانده از ساواك نش بررسى اس
جاه طلب و خودخواه بوده و سازمان اطالعات و امنيت رژيم شاه روى اين نقطه ضعف او، 
سرمايه گذارى مى كند و با شيوه هاى اطالعاتى به تدريج او را به موضع گيرى عليه امام 
خمينى و نهضت اسالمى وادار مى سازد و به قدرى دقيق و حساب شده روى او و دفتر او 
كار مى كند كه در آستانه پيروزى انقالب اسالمى، بيت او به طور كامل در راستاى اهداف 
رژيم شاه، مورد سوءاستفاده قرار مى گيرد و خانه اى كه روزى نقطه اميد مردم مسلمان 
ــود و براى اجراى موفقيت آميز حكومت نظامى  بود، نقطه اميد شاه و باالتر از شاه مى ش
ــتانه پيروزى انقالب دست از  به رژيم شاه رهنمود مى دهد!2 شريعتمدارى حتى در آس
ــاه و عوامل  او برنمى دارد، بلكه به حمايت از بختيار، آخرين نخست وزير شاه  حمايت ش

1. براي آشنايي بيشتر با سوابق سياسي اين چهره گمراه رك: سيد حميد روحانى، شريعتمدارى در دادگاه تاريخ، 
قم، دفتر اسناد انقالب اسالمي، 1361. 

2. محمد محمدي ري شهري، همان، ص240. 
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مى پردازد. چنانكه در يكى از اسناد النه جاسوسى امريكا تصريح شده كه بختيار حمايت 
آيت اهللا شريعتمدارى، شخصيت برجسته مذهبى ايران را به دست آورده است. 

آقاى شريعتمدارى پس از پيروزى انقالب اسالمى، هيچ گاه با امام و انقالب همراه نشد. 
در واقع ايشان مواضع قبل از انقالب خود را به گونه اى كه شرايط پس از پيروزى ايجاب 
مى كرد، ادامه داد. يكى از خطرناك ترين كارهايى كه پس از پيروزى انقالب اسالمى زير 
چتر حمايت آقاى شريعتمدارى انجام گرفت، تأسيس «حزب جمهورى خلق مسلمان» 
ــالمى» به دبيركلي شهيد دكتر  بود. اين حزب به ظاهر در مقابل «حزب جمهورى اس
ــاس نظام اسالمى را هدف  ــد، اما در واقع ديدگاه هاى امام(ره) و اس بهشتي تأسيس ش
ــريعتمدارى نه تنها اين حزب را تأييد مى كرد، بلكه عضويت در آن  گرفته بود. آقاى ش
را يك وظيفه اسالمى و ملى مى دانست. ايشان حتى پس از غائله  تبريز و تصرف صدا و 
سيماى استان به وسيله  هواداران حزب، در پاسخ به سيل اعالميه ها و نامه هايى كه از او 
انحالل حزب خلق مسلمان را خواستار مى شدند، حاضر نشد اين حزب را محكوم كند و 

در پاسخ نامه  علماى ايران مبنى بر تقاضاى انحالل اين حزب نوشت: 
در خصوص حزب خلق مسلمان، اين حزب، حزبى است مستقل و من 
اكثر افراد مؤسس آن را مى شناسم. مردمانى مسلمان و معتقد هستند، 
انحالل يا ابقاى آن نيز به عهده  خود حزب است و اعضاى آن گويا 2 تا 3 

ميليون نفر هم باشند، خود بايد تصميم بگيرند.1 
ــود- از بهمن  ــول ده ماه فعاليت خ ــلمان در ط ــى بود كه حزب خلق مس اين در حال
ــخنرانى ها، اعالميه ها، جلسات بحث و  ــد- با انجام س 57 تا 15دى ماه 58 كه منحل ش
گفت وگوى هفتگى، انتشار هفته نامه خلق مسلمان و برگزارى راه پيمايى هاى قهرآميز، 
به مرور مخالفت خود را با سياست هاى امام و نظام جمهورى اسالمى آشكار كرد و از يك 
ــد؛ به طوري كه اين حزب  حزب سياسى به يك حزب قهرآميز و شبه نظامى تبديل ش
ــالمى، مخالفت با تشكيل مجلس  ــيوه  برگزارى رفراندوم جمهورى اس با مخالفت با ش
ــلحانه براى جدا كردن استان آذربايجان از ايران، خلع  خبرگان قانون اساسى، قيام مس
ــالح مراكز نظامى آذربايجان، ايجاد ناآرامى در مناطق ترك نشين، تحريم انتخابات  س
ــران اصلى آن با النه  ــى و مخالفت با اصل واليت فقيه و ارتباط برخى از س قانون اساس
ــخنگوى  ــى امريكا- مثل مهندس رحمت اهللا مقدم مراغه اى كه بزرگ ترين س جاسوس
حزب جمهورى خلق مسلمان و مورد عنايت آقاى شريعتمدارى بود- و شركت فعاالنه در 

1. اسناد النه جاسوسى، همان، ج26، ص241. 
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ميتينگ ها و مجامع مختلف و مطبوعات، به تخريب 
مواضع دولت جمهورى اسالمى و سياست هاى نظام 
اسالمى مى پرداخت.1 حجت االسالم محسن دعاگو 

در خاطراتش مي گويد:
ــاى حزب  ــده اى از اعض روزى ع
ــلمان از تبريز  ــورى خلق مس جمه
به قم آمدند و با چماق به خيابان ها 
ــين ها  ــه بعضى از ماش ريختند و ب
ــردم را كتك زدند  حمله كردند، م
ــريعتمدارى  ــزل آيت اهللا ش و به من
ــعارهايى به نفع  رفتند و در راه، ش
آيت اهللا شريعتمدارى دادند. آيت اهللا 
شريعتمدارى هم دست هايش را به 
ــكر براى آنان  عالمت تعظيم و تش
تكان داد. در آن زمان، عده اى تالش 

مى كردند تا آيت اهللا شريعتمدارى را به منزله  امام و رهبر مطرح بكنند 
ــازند. سر نخ اين  ــتند در مقابل حضرت امام يك قدرت بس و مى خواس
ــور، يعنى امريكا بود. از آنجا برنامه ريزى كلى  ــئله در خارج از كش مس
ــى به نفع امام انجام  صورت مى گرفت. فرداى آن روز، تظاهرات عظيم
ــد. به ياد دارم كه تمام كوچه و خيابان هاى قم، مملو از جمعيت بود.  ش
ــريعتمدارى و رفتار حزب  اين حركت به [خاطر] مخالفت با آيت اهللا ش
ــيل جمعيت بر  ــلمان صورت گرفت. در اين روز، س جمهورى خلق مس
ضد آيت اهللا شريعتمدارى شعار دادند. در كل كشور نيز تظاهرات بسيار 
گسترده اى در حمايت از حضرت امام و بر ضد آيت اهللا شريعتمدارى به 
ــهر تبريز هم تظاهراتى برپا شد و با  راه افتاد. جالب اين جاست كه در ش
اين ماجرا، تومار حزب جمهورى خلق مسلمان جمع و پرونده  سياسى 
ــد. امام در برابر اين تظاهرات  زندگى آيت اهللا شريعتمدارى بايگانى ش
سكوت كامل اختيار كرد. اين ماجرا سبب شد تا مردم بيش از پيش پى 

1. يحيى فوزى، تحوالت سياسى اجتماعى بعد از انقالب اسالمى در ايران، تهران، عروج، 1384، ص535. 

در كوتاه مدت، استكبار جهانى 
به سركردگى امريكا  كوشيد تا 
با دخل و تصرف در شعارهاى 
مترقى انقالب اسالمى و با رواج 
فرهنگ سياسى ضد اسالم و ضد 
ارزش هاى برخاسته از انقالب، 
و  ايران  مسلمان  توده هاى 
مستضعفان به پا خاسته جهان را 
نسبت به حقانيت و اصالت اين 
انقالب بدبين سازد. براى رسيدن 
به اين هدف، آنها انقالب اسالمى 
و رهبرى و نهادهاى برخاسته از 
انقالب مانند دولت، مجلس، قوه  
قضاييه، كميته ها، سپاه، دادگاه هاي 
انقالب و ساير ارگان هاى مردمى 
را مورد شديدترين حمالت خود 

قرار مى دادند
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به مظلوميت حضرت امام ببرند.1 
عالوه بر اين، راهپيمايى هاى باشكوهى در تهران و ساير شهرستان هاى كشور از جمله 
گرگان برگزار شد كه طى آن، مردم انقالبى به دفاع از حضرت امام و محكوم كردن آقاى 
شريعتمدارى و حزب خلق مسلمان پرداختند و خواستار انحالل اين حزب شدند و شعار 

مى دادند: 
تا خون در رگ ماست/ خمينى رهبر ماست

توطئه  امريكا خنثى بايد گردد/ حزب خلق مسلمان منحل بايد گردد 
حزب خلق مسلمان مرگ به نيرنگ تو/ خون شهيد تبريز مى چكد از چنگ تو 

يكى از اين راهپيمايى هاى باشكوه براي دفاع از امام و انقالب و عليه آقاى شريعتمدارى 
ــورد توجه  ــى از مهم ترين مناطق م ــل- كه يك ــهر اردبي ــلمان در ش و حزب خلق مس
ــركت  ــريعتمدارى و باند فتنه گرش بود- صورت گرفت كه صدها هزار نفر در آن ش ش

كردند. راهپيمايان در قطعنامه اى خواسته هاى خود را چنين اعالم كردند:
ــا آخرين قطره خون اعالم مى كنيم تا خون در  1. ما با ايمان كامل به وحدت رهبرى ت

رگ ماست، خمينى رهبر ماست. 
ــتار انحالل حزب جمهورى خلق  ــجويان و دانش آموزان تبريز كه خواس 2. ما از دانش

مسلمان هستند، حمايت و پشتيبانى مى كنيم. 
3. ما خواستار محاكمه و مجازات افرادى كه پرونده خيانت شان به ايران و رابطه شان با 

امريكا معلوم شده است، مى باشيم. 
4. ما اعمال كاخ نشينان سفيد را كه ما را تهديد به محاصره اقتصادى و نظامى مى كنند، 

محكوم مى كنيم. 
ــورهاى اروپايى كه توطئه براى انقالب  5. ما سفر ونس [وزير خارجه امريكا] را به كش

اسالمى ايران است، محكوم مى كنيم.2 
هر تحليل گر منصفى، اگر مواضع آقاى شريعتمدارى را پيش از پيروزى انقالب اسالمى 
ــانى به اين نتيجه مى رسد كه ايشان اگر فرصت  و پس از آن مورد تأمل قرار دهد، به آس
پيدا مى كرد، مخالفت خود را با امام و انقالب علنى مى كرد. ايشان حتى به جنگيدن با 

امام(ره) هم فكر كرده بود! چنانكه آقاي علي محمد بشارتي مي گويد:
ــئول اطالعات سپاه بودم،  ــال 1358 هنگامى كه مس در تابستان س

1. زهره كالچيان، همان، ص220. 
2. ره آورد حزب خلق مسلمان (س. ح. ش. د)، بى نا، بى تا (احتماالً سال 1358)، ص72. 
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ــهد گفته است: من  ــريعتمدارى در مش ــتيم كه آقاى ش گزارشى داش
ــيدم و ضمن  ــگ مى كنم. خدمت امام رس باالخره عليه امام اعالم جن
ارايه گزارشى، خبر مذكور را هم گفتم. ايشان سرش پايين بود و گوش 
مى داد، اين جمله را كه گفتم، سر بلند كرد و فرمود: اينها چه مى گويند، 
ــويم، در اينجا  ــت، ما موفق مى ش ــدا تضمين كرده اس پيروزى ما را خ

حكومت اسالمى تشكيل مى دهيم...1
البته آقاى شريعتمدارى تا زمان مرگش در انزوا، هيچ گاه فرصت نيافت كه فرمان جنگ 
عليه حضرت امام و نظام جمهورى اسالمى صادر نمايد، اما تا مرز جنگ پيش رفت چراكه 
ــلمان» با مشاركت در كودتاى قطب زاده- يكى  چند ماه بعد از انحالل «حزب خلق مس
از رابطان و نوكران خوب امريكا- دستور جنگ را عليه انقالب اسالمى صادر كرد كه به 
لطف الهى خنثى شد و او هم بازداشت گرديد و طى سخنانى در صدا و سيما به اشك و آه و 
ندامت پرداخت. البته تاريخ انقالب ما چهره هاى مختلفى از اين گونه روحانيون جاه طلب 
را به خود ديده كه عالوه بر شريعتمدارى، مى توان از شيخ على تهرانى، آقا حسن قمى، 
ــينعلى منتظرى و... را نام برد.  صادق روحانى، سيدرضا زنجانى، اميد نجف آبادى، حس
در اين ميان نقش نفوذى هاى خوش خط و خال و فرصت طلب را نيز نبايد فراموش كرد 
ــتكبار با تشويق و ترغيب عوامل  كه اين موضوع نياز به يك بررسى جامع دارد؛ زيرا اس
سرسپرده خود در بيت بزرگان و مراكز حساس، همواره نشان داده كه از اين راه ضربات 

بسيار سختى به نظام اسالمى ما وارد نموده است. 

مقابله با توطئه گران
ــالمى پديده اى است شگفت انگيز، كه در مقايسه با  بوران توطئه در ابتداى انقالب اس
ــاير انقالب هاي جهان، باالترين ركورد را به خود اختصاص داده است. بى شك هيچ  س
ــتين ماه هاى پيروزى خود، مواجه با انبوه  انقالبى در دنيا به اندازه انقالب ايران در نخس
توطئه هاي كوچك و بزرگ از سوى دشمنان داخلى و خارجى نبوده است. اما به شهادت 
تاريخ، مردم مسلمان ايران مقاوم ترين و با بصيرت ترين مردم جهان محسوب مى شوند؛ به 
همين سبب با هدايت رهبر كبير انقالب خمينى عزيز، با تمام توان در مقابل توطئه گران 

و فتنه گران داخلى و خارجى ايستادند و افتخار و الگوى نسل هاى آينده شدند. 
ــا رهبرى هاى  ــتان ها ب ــدار ايران در تهران و شهرس ــر، مردم بي در آن مقطع پر خط

1. محمد محمدي ري شهري، همان، ص242. 
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خردمندانه حضرت امام(ره) به هر طريق ممكن به مقابله با بوران توطئه ها مى پرداختند. 
تقويت ايمان و اعتقاد مذهبى و ارتقاي بينش و بصيرت سياسى و اجتماعى مردم به ويژه 
در زمينه دشمن شناسى و ترفندهاى مكاران كه در سطح كالن با رهنمودهاى حضرت 
ــاير نخبگان و خبرگان دلسوز نظام و نهادهاى  ــطوح پايين تر توسط س امام(ره) و در س
ــازندگى، تشكل هاى اسالمى،  ــپاه پاسداران، جهاد س انقالبى- كميته هاى انقالب، س
مطبوعات، نويسندگان متعهد و روحانيان آگاه و...- اطالع رساني مى شد، نقش اصلى و 

اساسى را در مقابله با توطئه ها داشت. 
ــال آن خطبه هاى ائمه  ــخنرانى ها و رهنمودهاى امام بزرگوار و به دنب در اين ميان س
ــخصيت هاى انديشمند انقالب از جمله  جمعه، سخنرانى ها و جلسات سياسى ساير ش
آيت اهللا خامنه اى، شهيد آيت اهللا دكتر بهشتى، آقاى هاشمى رفسنجانى، مرحوم فلسفى، 
ــهيد آيت، شهيد ديالمه، مرحوم فخرالدين  مرحوم طالقانى، شهيد محمد منتظرى، ش
حجازى و... تأثير بسزايى در افشاى ترفندهاى دشمنان و افزايش بصيرت سياسى مردم 
داشت؛ به طورى كه نوارهاى حضرت امام و برخى از شخصيت ها در سطح گسترده تكثير 

و در ميان مردم دست به دست مى شد. 
ــات و كالس هاى سياسى كه به  ــخنرانى و تشكيل جلس عالوه بر استفاده از شيوه س
ــط نهادهاى انقالب، احزاب و تشكل هاى مذهبى  ــور توس طور گسترده در سراسر كش
برپا مى شد، شيوه رايج ديگرى كه دوستان انقالب براى خنثى كردن توطئه ها و مقابله 
با دشمنى هاى مخالفان نظام جمهورى اسالمى به كار مى بستند، انتشار مطالب مفيد 
سياسى براى افشاى توطئه هاى بدخواهان، در مطبوعات يا به صورت جزوه و اطالعيه 
ــال 58 در صفحه اول خود با تيتر بزرگى  بود. به طور مثال يكي از مطبوعات در بهار س

تحت عنوان «كشف توطئه خرابكارى در رفراندوم» نوشت: 
ــرار بود روز  ــالب كه ظاهراً ق ــزرگ و خطرناك عليه انق يك توطئه ب
برگزارى رفراندوم (10فروردين) به مرحله اجرا درآيد، عقيم ماند و دو 
ــدند. اين دو تن، پرده از روى ماجراى  تن از عامالن توطئه بازداشت ش
ــراف كردند كه عضو  ــتند و در بازجويى هاى ابتدايى اعت عجيبى برداش
ــت همزمان با  ــتند كه وظيفه داش ــتى بين المللى هس شبكه تروريس
برگزارى رفراندوم در تهران و شهرستان ها، دست به تخريب وسيع بزند 
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و چند تن از رهبران سياسى و انقالبى ايران را ترور كند.1
ــرهاي مختلف عالقه مند به  ــاگرى ها هم به صورت اطالعيه از سوى قش برخى از افش
انقالب اسالمى چاپ و در سطح جامعه توزيع مى شد. به عنوان مثال اعالميه اي از سوى 
ــاي مواضع انحرافى سازمان  ــتان ابوسعيد در مورد افش گروهى از دانش آموزان دبيرس
مجاهدين خلق (منافقين) در سال 58 صادر شد. عالوه بر اين، دوستان و عالقه مندان 
به امام و انقالب نه تنها در داخل كشور بلكه در خارج از كشور هم با تالش هاى بى وقفه 
ــمنان و توطئه گران مى پرداختند؛ از جمله بايد از «اتحاديه  ــاى چهره دش خود به افش
انجمن هاى اسالمى دانشجويان در اروپا» نام ببريم كه در تاريخ 16آذرماه سال 1358 
ــاي توطئه ضد  ــوان «بازهم خيانت» به افش ــدور اطالعيه اى 4صفحه اى تحت عن با ص

ــتند. مسئوالن  ــئوالن كميته منطقه 3 انقالب (خيابان وزرا) در اختيار خبرنگار ما گذاش 1. اين مطالب را مس
ــدگان كه در اوراق بازجويى ثبت شده است، شبكه تروريسم  اين كميته مى گويند: بر اساس اظهارات بازداشت ش
ــده و دو هزار عضو فعال فقط در ايران دارد. بر  ــازماندهى فوق محرمانه تشكيل ش بين المللى، از شعب متعدد و س
اساس همين اظهارات معلوم شد كه اعضاى شبكه تعليم الزم را ديده اند و در فنون جنگى و ترور مهارت دارند. شبكه 
ــورهاى بيگانه در ايران، فعاليت مى كند. دستگيرشدگان،  تروريسم بين المللى با دريافت مبالغ كالن، به نفع كش
دكتر بهمن رحيميان باج گيران پزشك متخصص سرطان و آسيب شناسى و سيد نظام الدين تهرانى نام دارند. دكتر 
رحيميان رهبر عملياتى شبكه تروريستى در ايران است. بر اساس مدارك و اسنادى كه از اين دو تن كشف شده 
و اظهاراتى كه در بازجويى هاى مقدماتى داشته اند، بسيارى از اعضاى شبكه و از جمله رهبر عملياتى آنها- دكتر 
ــركوبى جنبش هاى آزادى خواهانه، از  رحيميان- به عنوان مزدور در خدمت ارتش امريكا بوده اند و در عمليات س
جمله جنگ ويتنام شركت داشته اند. سي درصد از افراد شبكه را بانوان تشكيل داده اند... دكتر رحيميان در تشريح 
سازماندهى شبكه بين المللى تروريسم در ايران گفت: «هر يك از شبكه هاى فرعى، يعنى شبكه هاى كوچكى كه 
از مجموع آنها شبكه اصلى تروريسم تشكيل مى شود، از 3 تا 5 عضو دارد و اعضاى هر شبكه، اعضاى شبكه ديگر را 
نمى شناسند. وى همچنين گفت: اعضاى شبكه تروريسم از بين طبقات مختلف مردم برگزيده شده اند و در ايران 
حدود دو هزار نفر هستند... يكى از برنامه هاى روز دهم فروردين حمله به بعضى از مراكز اخذ رأى بود تا رفراندوم 
ــتيم بعضى از رهبران مذهبى، روحانيونى كه در پيروزى  به طور كامل انجام نشود. در همين برنامه نيز قصد داش

انقالب سهيم بوده اند و برخى از رهبران سياسى انقالب را ترور كنيم...» 
باز همين روزنامه در مورخ هشتم فروردين سال 58 بزرگترين تيتر صفحه نخست خود را به اين عبارت اختصاص 
داد: «چگونگى توطئه ضد انقالب در لندن» و نوشت: «گزارش هاى مختلفى كه ظرف دو روز اخير از لندن و پاريس 
رسيده حاكى از آن است كه گروهى از عوامل شناخته شده رژيم سابق و سران و كارگزاران دولت هاى رژيم شاهى 
كه طى ماه هاى اخير به خارج گريخته اند عليه انقالب تاريخى ملت ايران دست به فعاليت هايى زده اند. گزارش ها 
ــئوالن طراز اول رژيم  ــلطنتى شامل بانكداران، وزيران و مس ــردمداران رژيم س اضافه مى كند كه برخى از اين س
گذشته براى هماهنگى توطئه هاى ضد ملى خود به مغرب رفته، با شاه سابق مالقات كرده اند. افراد شناخته شده 
ــابق»، اسداهللا رشيديان «بانكدار»، محمود منصف  اين گروه ضد ملى عبارت اند از: غالمرضا پهلوى «برادر شاه س
ــور «بانكدار»، رضا فالح  ــرمايه دار معروف»، منوچهر نيكپ ــركت عمران كيش»، على رضايى «س «مديرعامل ش
«قائم مقام سابق مديرعامل شركت ملى نفت»، آقاخان بختيار «عضو سابق هيئت مديره شركت ملى نفت»، باقر 
مستوفى «مديرعامل سابق پتروشيمى»، فرخ نجم آبادى «وزير سابق صنايع»، سپهبد روحانى «معاون هويدا»، 
ــيد آموزگار نخست وزير پيشين»، جالل  سپهبد اسكندر آزموده «استاندار سابق آذربايجان شرقى و دايى جمش
آهنچيان «بازرگان»، على عبده «مدير سابق باشگاه پرسپوليس»، شيخ بهايى «رئيس سابق اتاق اصناف»، يداهللا 
شهبازى «معاون سابق هويدا»، فوالدى «بازرگان»، مصطفى الموتى «وكيل مجلس منحله رستاخيزى»، دكتر 

صدر، غالمرضا نيكپور، جهان بين، ميراسكندرى، صاحبديوانى....» اطالعات، 1358/3/11، ص1. 
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ــور از جمله مواضع «كنفدراسيون دانشجويان» كه گرايش هاي  انقالبيون خارج از كش
ماركسيستى داشتند، پرداخت.1

ــالمي در عرصه داخلي و خارجي در  البته دامنه افشاگري هاي دوستداران انقالب اس
آن مقطع بسيار گسترده تر از آن بود كه تصور كنيم؛ از جمله نقد عملكرد دولت موقت 
و خيانت هايي كه دانسته يا ندانسته توسط عناصر ليبرال تحت مديريت آقاي مهندس 
بازرگان- نخست وزير وقت- اجرا مي شد كه موجب آزردگي شديد امام و مردم انقالبي 
ــن نزيه، مقدم مراغه اي، امير انتظام، مدني و... در پست هاي  بود. از جمله گماردن حس
ــكني در كار شهيد سپهبد قرني، كم  حساس، نرسيدن به وضع نابسامان ارتش و كارش
كردن دوره خدمت سربازي از دو سال به يك سال و فرستادن هر كس به منطقه خودش 
بدون مشورت با ارتش كه موجب خالي شدن پادگان ها به ويژه در مناطق مرزي شد و در 
نتيجه بعضي از آنها به دست ضد انقالب تخليه گرديد و سقوط كرد، به هم زدن قرارداد 
آواكس هاي خريداري شده و طرح فروش فانتوم هاي جمهوري اسالمي به دشمن، بستن 
قرارداد هشت ساله با امريكا براي خريد گندم، ادامه روابط دوستانه با امريكا، فراري دادن 
افراد و سران وابسته به رژيم سابق و نيز جاسوسان امريكا و انگليس توسط اميرانتظام و 
ديگران، كارشكني در امر تأسيس سفارت فلسطين به جاي سفارت سابق رژيم اشغالگر 
ــاواكي ها و افراد فراري رژيم شاه، گماردن يونسي توده اي  قدس، قطع نكردن حقوق س
ــلمين را در اختيار دموكرات ها و فداييان و  ــتان كه بيت المال مس به استانداري كردس
گروهك هاي چپ و راست قرار داد، مماشات با گروهك هاي خائن و نيز ايجاد درگيري 
با برادران مسلمان خرمشهري، دزديده شدن برخي از اسناد مهم از مراكز اسناد كشور 

1. در بخشى از اين اطالعيه چنين آمده است: «درد اصلى شما چيست؟ اگر به راستى عمال ارتجاع و امپرياليسم 
هستيد كه با شما حرفى نداريم و قهر و خشم انقالبى ملت نثارتان باد و اگر نيستيد، پس به چه افتخار مي كنيد؟ 
ــور برادر افغانستان؟ به كشتار  به كشتارهاي چندين ميليوني استالين؟ به مسلمان كشي شوروي غاصب در كش
وحشيانه چين در ويتنام؟ به قتل عام كامبوجي ها به دست ويتنام؟ به تجاوزگري هاي كوبا در آفريقا و خاورميانه 
و يا به مسلمان كشي هاي انورخوجه در آلباني؟ به كدام يك از اين ننگ هاي تاريخ مي باليد؟ حقيقت امر اين است 
كه شما براي كسب منافع شخصي و آمال و آرزوهاي فردي تان از ماسك دفاع از كارگر و دهقان، كرد و ترك، بلوچ 
ــتفاده مي كنيد و اصوالً ناچاريد كه براي اظهار موجوديت خود چنين بكنيد. چرا هر  و تركمن و... به ناحق سوءاس
چه جريان بيشتر در حقيقت آرمان ها و اهداف اسالمي انقالب پيش مي رود، لجاجت و دشمني و خيانت شما باال 
مي گيرد و دامنه توطئه و فحاشيتان گسترده تر مي شود؟... [شما] آرزوي حاكميت بر ملت را در سر پرورانده ايد و 
حتي در محافل خود پست هاي وزارتي را هم بين خود تقسيم كرده ايد. ولي انتخاب نهايي راه و رهبر توسط ملت، 
ــالمي را پذيرا شد كه پاسخگوي منافع و  همه اين پرورده هاي ذهني شما را درهم نورديد و نظام عدالت گستر اس
ــت و... ولي بدانيد كه طبلتان تو خالي است. شما مزدوران، همان  خواسته هاي محرومان و مستضعفين ايران اس
اباطيلي را نشخوار مي كنيد كه دنياي سرمايه داري غرب و بازوي تبلغاتي اش صهيونيسم غاصب بيان مي كند. دروغ 
و تحريف و وارونه جلوه دادن حقايق و توطئه و كارشكني و جعل اسناد، روش مرتجعان و مستكبرين عالم است و 

شما با اين روش هاي مرتجعانه تان پيروز نخواهيد شد.» آرشيو اسناد شخصى مؤلف. 
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ــط بعضي از افراد دولت موقت، دخالت دولت موقت در كار دادگاه ها، تضعيف آنها  توس
ــابق، تضعيف كميته هاي انقالب و تصفيه نكردن اداره ها و  و حمايت از جانيان رژيم س

وزارتخانه ها.
اينها و صدها اشتباه عمدي و غيرعمدي كه از جانب دولت بازرگان صورت گرفت، مردم 
ــالمي تالش كرده بودند و  متعهد و دلسوز را كه عمري در جهت استقرار جمهوري اس

اكنون شاهد بي اعتنايي به آرزوها و اهدافشان بودند آزرده خاطر مي كرد.1 

تسخير كانون توطئه
ــياري از توطئه ها، در سفارت  ــدند كانون بس اما از آنجا كه نيروهاي انقالب متوجه ش
امريكاست و اين مركز به ظاهر ديپلماتيك به جاي آنكه به وظايف اداري متعارف دولت 
ــور خود بپردازد، با خيال راحت و در كمال امنيت به كار جاسوسي و  ــهروندان كش و ش
دسيسه چيني عليه انقالب اسالمي مشغول است، لذا دانشجويان مسلمان پيرو خط امام 
ــاي چهره شيطان  براي مقابله بهتر با توطئه هاي امريكا و عوامل آن در ايران و نيز افش
بزرگ در سطح جهان، دست به تسخير النه جاسوسي زدند و سپس با افشاي اسناد آنجا 

موجب شدند كه جلوي بسياري از توطئه هاي براندازان انقالب گرفته شود. 
مردم ايران چه قبل و چه پس از پيروزي انقالب همواره به امريكا به چشم يك دشمن 

1. فرزند اسالم و قرآن، تهران، واحد فرهنگي بنياد شهيد، ص222-223. 
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ــال 32 را به خاطر  ــد؛ چراكه امريكا كودتاي 28مرداد س مكار نگاه مي كردند و مي كنن
بازگشت شاه به اريكه قدرت توسط سيا انجام داد و پس از آن نسبت به حكومت پهلوي 
حمايت هاي مطلق و آشكاري نمود كه تا آخرين لحظات پيروزي انقالب اسالمي ادامه 
ــمار امريكا با حكومت جمهوري اسالمي و تالش براي  يافت. به ويژه مخالفت هاي بي ش
بي ثبات كردن نظام نوپاي ايران و بي اعتنايي به شعارها و خواسته هاي انقالبي ميليون ها 
ايراني كه خواهان بازگشت شاه جنايتكار و محاكمه آن در ايران بودند، از جمله مهمترين 

عواملي بود كه دانشجويان مسلمان تهران را وادار به تسخير سفارت امريكا نمود. 
ــال 58 از طالب جوان و دانشجويان انقالبي مي خواهد كه  حضرت امام در 11آبان س
جهت حمالت خود را متوجه امريكا- كه ام الفساد قرن است- بكنند. اين تلنگر محكي 
ــاند كه بايد كاري بكنند و در يك حركت  بود كه دانشجويان را به اين نتيجه قطعي رس
نمادين، اوج خشم و انزجار مردم ايران از رفتار دولتمردان امريكا عليه انقالب را به نمايش 
ــكي با بازرگان هم كه پيش آمد، دانشجويان مسلمان را براي  بگذارند.1 مالقات برژينس
اجراي چنين اقدامي بيشتر مصمم كرد تا اينكه نقشه اي را براي اشغال النه جاسوسي 

امريكا طراحي نمودند.2 
تسخير النه جاسوسي، بركات زيادي در داخل و خارج كشور داشت. اما مهمترين پيامد 
اين اقدام، ايجاد يك جريان شفاف و صريح عليه سياست هاي استكباري امريكا بود. يك 
جريان سياسي كه دولت موقت را هم در دست داشت، تالش مي كرد تا پس از پيروزي 
انقالب گذشته خيانت بار امريكا را از ذهن مردم پاك و حتي توطئه هايش عليه انقالب را 
توجيه نمايد اما تسخير النه جاسوسي اين جريان را ناكام كرد و دشمن اصلي را به خوبي 
به مردم شناساند و جهت گيري هاي عمومي را بيش از پيش به سمت مقابله با توطئه هاي 
ــوق داد، جلوي انحراف را گرفت و  امريكا كشاند؛ جهت انقالب را به سمت اصلي اش س

نيروهاي انقالبي و متعهد را متحد كرد. 
از طرف ديگر با افشاي اين اسناد، سيستم جاسوسي و ارتباطات امريكا در داخل كشور 
به طور كامل مختل شد و سرپل هايش در ايران لو رفتند و از همه مهمتر خود سفارت به 
عنوان يك جاسوسخانه رسمي و مطمئن از دست رفت. در سطح بين المللي هم حادثه 
ــتكباري عليه امريكا ايجاد كرد و اميد تازه اي در  ــخير النه، يك موج عظيم ضد اس تس
جان مردم تحت سلطه دميده شد و جسارت و جرئتي براي همه دنيا به وجود آورد كه 

1. مصاحبه مهندس عزت اهللا ضرغامي با كيهان، 1381/8/13، ش17516، ص12. 
ــه بيان، مهر و آبان 1370،  ــيد ابراهيمي (يكي از اعضاي قديم دفتر تحكيم وحدت) با مجل 2. مصاحبه آقاي س

ش13، ص12. 
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مي توانند به آساني در برابر امريكا بايستند و نه بگويند.1
امام اشغال سفارت امريكا كه به «النه جاسوسي» معروف شد را «انقالب دوم» ناميد و 
كارتر رئيس جمهور وقت امريكا از آن به عنوان «كابوس وحشتناك» ياد كرد. همچنين 
اين واقعه در داخل كشور با برخوردها و ديدگاه هاي متفاوتي روبه رو شد. در ايران برخالف 
نظر دولت موقت و مخصوصاً ملي گراهايي مثل مهندس بازرگان و دكتر ابراهيم يزدي 
ــجويان پيرو خط امام بودند،  كه هم صدا با امريكا و دولت هاي غربي مخالف اقدام دانش
ــلمان به پيروي از امام راحل با تمام وجود به حمايت از اشغال النه  انبوه عظيم ملت مس

جاسوسي پرداختند. 

1. مصاحبه مهندس عزت اهللا ضرغامي، همان. 
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سيد محمدهاشم پوريزدان پرست1
چكيده 

امريكا با ورود خود به صحنه سياست ايران با كودتاى 28مرداد و تالش براى تسلط بر 
سياست، اقتصاد و تسلط بر ارتش ايران زمينه تنفر از خود و سياست هاى سلطه گرانه اش 
ــعار «مرگ بر امريكا» را به عنوان يك شعار  را در دل آحاد ملت ايران به وجود آورد و ش
مقدس وارد فرهنگ سياسى ايران نمود و به مرور با انباشته شدن اين احساس به علت 
ــت خود در ايران و انقالب  سياست هاى ظالمانه خود، زمينه تهاجم به سفارت و سياس
ــى به رغم تمام  ــتمداران ليبرال ايران ــم آورد. با اين وصف گروهى از سياس  دوم را فراه
سياست هاى سلطه طلبانه امريكا هيچ گاه احساس دشمنى با اين ابرقدرت را ننموده و با 
كسب كرسى هاى قدرت به سازش و مماشات با اين ابرقدرت و عوامل داخلى آن و حتى 

همكارى با آن روى آوردند. 
ــكى،  ــازش، بازرگان، امام، ملت ايران، برژينس كليدواژه هـا: ليبرال، امريكا، تنفر، س

1. عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز 

انقالب اسالمى و بازخوانى ريشه هاى تنفر 
ملت ايران از امريكا

«بررسى تطبيقى ديدگاه امام خمينى و مدعيان ملى گرايى»
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ابراهيم يزدى. 
ــوالت عظيمى كه در دوران جنگ در  امريكا پس از جنگ جهانى دوم و با توجه به تح
ــور به دليل تأمين تداركات و امكانات نظامى و غذايى متفقين  صنعت و توليد اين كش
ــود را در طى جنگ براى حجم  ــت فناورى صنايع خ درگير در جنگ اتفاق افتاد توانس
عظيم تقاضاى جنگى متفقين ارتقا داده و قدرت عظيم توليدى پيدا كند و اقتصادش به 
بزرگترين اقتصاد توليدى جهان تبديل شود و اين در حالى بود كه استعمارگران سابق 
و امپراتورى استعمارى آنان در زير ضربات رقباى خود، قدرت اقتصادى، نظامى و سلطه 

خود بر جهان را از دست داده بودند. 
امريكا از اين تاريخ، سياست انزواگرايى و اكتفا به قاره امريكا و تسلط و غارت همسايگان 
خود در امريكاى جنوبى را به كنارى نهاد و قصد تسلط بر جهان و جانشينى امپراتورى 

قدرتمند انگليس بر مستعمرات او كه اينك در هم ريخته شده بود را نمود. 
ــكونى ژاپن، زمينه  ــهر مس ــده دو بمب اتمى در دو ش همچنين انفجار برنامه ريزى ش
مرعوب شدن بسيارى از كشورها را در جهان استعمارزده به وجود آورد و موجب تسلط 

سريع امريكا بر اين كشورها شد. 
نهضت ملى شدن صنعت نفت در ايران 5 سال بعد از جنگ جهانى دوم، باعث گرديد 
ــاير ملل تحت سلطه فراهم گردد. لذا  كه زمينه بيدارى بسيارى از ملل خاورميانه و س
ــلط بر خاورميانه و  ــى از اهداف بزرگ ابرقدرت جديد (امريكا)، تس با توجه به اينكه يك
چاه هاى غنى نفت آن بود، اين نهضت بايد با شكست مواجه مى گرديد و اين نكته اى بود 
ــت قوه مجريه را به عهده  كه مورد توجه رهبر اجرايى ملى نمودن صنعت نفت كه رياس
داشت و به دنبال حل موضوع تحريم نفت توسط انگليس با بستن قرارداد با امريكا بود، 
قرار نگرفت و با توجه به خوش بينى او نسبت به اين ابرقدرت جديد كه به نظر ايشان يك 
قدرت دموكرات آزادى طلب طرفدار دموكراسى بود و او چشم اميد براى حل مشكالت 
اين نهضت به آن دولت بسته بود و در نهايت زمينه كودتايش در كشور فراهم گرديد و با 
توجه به عدم حساسيت كشورهاى خاورميانه و كًال اين سوى جهان به اين ابرقدرت كه 
تا اين تاريخ در ذهن و فكر اينان چهره اى استعمارى نداشت، زمينه تسلط امريكا بر ساير 

كشورهاى منطقه نيز فراهم آمد. 
خوش بينى دكتر محمد مصدق و همفكران ايشان نه تنها در دوران ملى شدن صنعت 
نفت بلكه بعد از آن در دوران تسلط امريكا بر ايران بعد از كودتاى 28مرداد ادامه يافت 
ــرنگون و از اريكه قدرت پايين  و در حالى كه دولت ايده آل آنان توسط اين ابرقدرت س
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كشيده شده بود و بيست و پنج سال حاكميت آن بر ايران موجب هزاران جنايت در حق 
ــيتى در طى اين دوران طوالنى براى  ملت ايران گرديده بود، اين مسائل نه تنها حساس
آنان نسبت به اين ابرقدرت به وجود نياورد بلكه آنان در اين مدت طوالنى سكوت اختيار 
ــت رضايت داده بودند و در نهايت و با شروع انقالب اسالمى در  كرده و به آنچه مى گذش
سال 1357نيز به قبول اصل «شاه سلطنت كند و نه حكومت» حتى در زير سلطه امريكا 

رضايت داده بودند.1
ــتار هزاران نفر از  ــكوت ملى گرايان در برابر جريان هاي پانزده خرداد 1342 و كش س
ــكوت آنان در برابر تصويب كاپيتوالسيون و مصونيت بخشى  ــور، س مردم مسلمان كش
ــكوت آنان در برابر تصويب قانون ورود سرمايه گذاران  ــاران نظامى امريكا، س به مستش
امريكايى به ايران و سكوت آنان در برابر انواع توطئه هاى اين ابرقدرت جهان خوار بعد از 
انقالب از همين خوش بينى كه در بعضي موارد به همفكرى و همكارى2 نيز منتهى شده 

بود، نشئت مى گرفت. 

1. اين موضوع پيشنهاد مهندس مهدى بازرگان به امام در آبان 57 در پاريس بود! 
2. مذاكرات شاه و امريكا با رهبران و اعضاى جبهه ملى از جمله كريم سنجابى، رئيس كل جبهه ملى، غالمحسين 
صديقى وزير كشور دكتر مصدق، شاپور بختيار مدير اجرايى جبهه ملى و داريوش فروهر، مهدى آذر و شمس الدين 
ــال 1357 در نهايت به قبول پست نخست وزيرى توسط شاپور بختيار  اميرعاليى براى جانشينى شاه در اواخر س

معاون وزير كار دولت دكتر مصدق منجر شد. 
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ديدگاه دولت موقت و ملى گرايان مذهبى نماى ايرانى، پيرامون امريكا و 
رابطه با آن 

نهضت آزادى متشكل از ملى گرايان ايرانى1 عضو جبهه ملى بودند كه ادعاى پيروى از 
ايدئولوژى اسالمى نيز داشتند و به اصطالح برخالف ساير ملى گرايان به آداب و سنن و 

عقايد خودى تا حدى بازگشت نموده بودند. 
در كل ملى گرايان ايرانى و ملى گرايان مدعى مذهبى بودن به رغم شعارهاى مطرح شده 
ــتند بلكه آشكارا  از جانب آنان نه تنها تنفرى از بيگانگان غربى به خصوص امريكا نداش
ــته و براى حل مشكالت  و پنهان با بيگانگان به خصوص مأموران امريكايى ارتباط داش
كشور و حتى مبارزه پارلمانى در نظام مشروطه سلطنتى و در چهارچوب قانون اساسى 
آن، بدانان متوسل مى شده اند و اعتمادى غير قابل تصور به مجامع جهانى مانند سازمان 

عفو بين الملل، حقوق بشر، سازمان ملل متحد و... داشته اند.2
بررسى افكار و انديشه ها و مواضع اتخاذشده توسط آنان در قبل از انقالب و در دوران 
تصدى دولت موقت تجربه گرانبهايى براى شناخت اين جريان طرفدار سازش با امريكا 
يا جريان هايي كه در زير پوشش ديندارى و ملى گرايى خودآگاه يا ناخودآگاه در خدمت 

بيگانگان قرار دارند، مى باشد. 

1. «ناسيوناليسم» با «حب وطن» تفاوتى آشكار دارد! عشق به وطن، فرهنگ، تاريخ، قلمرو و جغرافيا و آب و خاك يك موضوع 
ــرزمين هاى اسالمى نفوذ نمود و هدف آن با توجه به  و ملى گرايى مطلبى ديگر است! ملى گرايى مكتبى است كه از غرب به س
ــتادگى در برابر جامعيت كليسا و حاكميت بى رقيب پاپ بود كه در نهايت موجب به  تاريخ اين مكتب در اروپا، در حقيقت ايس
وجود آمدن سرزمين ها و مليت هاى جديد خارج از حاكميت پاپ و كليساى كاتوليك و تشكيل كليساهاى ملى در اروپاى پس 
از قرون وسطى گرديد. استعمارگران براى فروپاشى امپراتورى عثمانى و پاره پاره كردن سرزمين هاى اسالمى از اين مكتب و 
گسترش آن در ميان روشنفكران غرب زده بهترين استفاده را نمودند و توانستند عناصرى را در جهان اسالم براى گسترش اين 
ــا و... با طرح پان ايرانيسم، پان تركيسم،  نوع افكار و براى تقابل با اسالم سازماندهى كنند. عناصرى چون رضاخان، كمال پاش
ــه چيز آشكارا به چشم مى خورد: اول، دشمنى با  پان عربيسم، پان كرديسم و... همه مدعى ملى گرايى بودند كه در عمق آن س
اسالم؛ دوم، همگامى، همفكرى و همكارى و در بسيارى از موارد پذيرش تسلط بيگانگان استعمارگر؛ سوم، بى توجهى و حتى 
ــالمى بود! تغيير لباس، تغيير زبان، خط، آداب و رسوم، مبدأ تاريخ،  دشمنى با هر چه متعلق به فرهنگ و هنر و ادب دوران اس

كشف حجاب، گسترش لباس، خط، زبان، آداب و معيارهاى انگليسى، از همين قضيه سرچشمه مى گرفت! 
ــر را همين جريان هاي ملى گرا در سال 56 تشكيل دادند. نگاهى به  2.   كميته ايرانى دفاع از آزادى و حقوق بش
ــكار و پنهان آنها با بيگانگان به  ليست اعضاى اين جمعيت و ماهيت افراد تشكيل دهنده آن نشانگر وابستگى آش
خصوص با سفارت امريكاست. بسيارى از آنان پس از تسخير النه جاسوسى و به دست آمدن اسناد ارتباطات آنان به 
دامان اربابان خود فرار نمودند. تعدادى از اعضاى اين كميته عبارت اند از: رحمت اهللا مقدم مراغه اى (مرتبط با النه 
جاسوسى)، حسن نزيه (مرتبط با النه جاسوسى)، اسداهللا مبشرى، ملكى، صفارى، نورعلى تابنده، ناصر ميناچى 

(مرتبط با النه جاسوسى)، احمد حاج سيد جوادى، حبيب اهللا پيمان، مهندس مهدى بازرگان و يداهللا سحابى. 
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چرا مردم ايران همچنان مرگ بر امريكا مي گويند؟! 
ــاب مهندس بازرگان،  ــدگاه رئيس دولت موقت جن آيت اهللا خامنه اى در رابطه با دي

خاطره اى1 نقل كرده اند كه جالب توجه است: 
ــى از خطوط اصلى  ــالمى ما يك ــا امريكا در نهضت عظيم اس مبارزه ب
ــه اوج اين  ــى ك ــخير النه جاسوس و الينفك اين نهضت، از آغاز تا تس
ــاب مى آمد، بود و تا امروز هم هست. در سال 1342 امام  مبارزه به حس
ــردم در نزد ملت  ــور امريكا، منفورترين م اعالن كردند كه رئيس جمه
ــت، يعنى امام آن روز با اين جمله حركت سياسى- تبليغاتى  ايران اس
ــام دادند و همچنان كه  ــت امريكا در ايران انج عظيمى را بر ضد سياس
شما مى دانيد، زمامداران جهانى خيلى مايل اند در ميان ملت ها وجهه 
ــب براى پيشرفت سياست هاى  داشته باشند و اين را يك زمينه مناس
ــت  ــزى كه در يك مملكت از دس ــان مى دانند، لذا آخرين چي خودش
مى دهند همان وجهه سياسى است، يعنى آنها سعى شان بر اين است كه 

اگر منافع اقتصادى شان 
ــت مى دهند  را هم از دس
ــان را از  ــل آبرويش الاق
ــام از  ــت ندهند و ام دس
آن روز اين مبارزه صريح 
علنى با حيثيت امريكا را 
در ايران و در ميان مردم 
شروع كردند. در طول اين 
مدت ما هميشه احساس 
ــرف مبارزه  مى كرديم ط
ــاه و امريكا هستند؛  ما ش
يعنى واقعاً شاه را از امريكا 
ــتيم، لذا  ــدا نمى دانس ج
ــه رژيم  ــر حركتى علي ه
انجام مى داديم احساس 

1. خاطرات و حكايتها، تهران، مؤسسه فرهنگي قدر واليت، ج5-1، ص193. 
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ــام مى دهيم و  ــم بر ضد امريكا انج مى كرديم داري
ــا افتاده و قطعى بود تا  چنين تصورى در انقالب ج
ــد و بعد از پيروزى انقالب  اين كه انقالب پيروز ش
هم طبعاً اين روند وجود داشت، لذا با هر گرايش و 
ــى جانبدارى امريكا در آن تصور  انگيزه اى كه اندك

مى شد، به شدت مخالفت مى كرديم. 
ــات هيئت دولت يك روز  به خاطر دارم در جلس
ــت به اين  ــت با عصباني ــت دولت موق رئيس هيئ
ــال تعجب گفت: چرا  مضمون و با ناراحتى در كم
اين مرگ بر امريكا را مردم ول نمى كنند!؟ ما كه از 
ناراحتى و تعجب ايشان به شدت متعجب و ناراحت 
ــان گفتيم اين چه حرفى است كه  ــديم، به ايش ش
ــعار مرگ بر امريكاى  ــود ش مى گويى؟! مگر مى ش
ــعار طبيعى است و هيچ كس در  مردم را كه يك ش
ذهن مردم نگذاشته، بلكه فرهنگ مبارزه و انقالب اين را به آنها ياد داده 

از ذهن مردم بگيريم و مگر چنين كارى جايز است؟

بيان علل اختالف ديدگاه هاى بازرگان و همفكرانش با امام 
بازرگان در كتاب انقالب ايران در دو حركت1 بيان داشته  است: 

ــبت به حركت اول2 توجه  ــى امام نس ــعه خط مش اولين تمايز و توس
خاص به اسالم و مسلمانان بود و كنار گذاشتن يا فرعى شناختن ايران 

1. مهدى بازرگان، انقالب ايران در دو حركت، بي جا، بي نا، 1363، ص111-112. 
ــان حركتى رو به وحدت همه قشرها چه  2. مقصود ايشان از حركت اول، پيروزى انقالب اسالمى است كه طبق ادعاى ايش
طاغوتى و چه انقالبى بود و در آن همه از جمله ابرقدرت ها از پيروزى انقالب حمايت نمودند و در آن ضد انقالبى وجود نداشت 
ــد از انقالب به علت  ــت دوم، حركت رو به اختالف بع ــان از حرك ــليم همه بود! و مقصودش و از داخل و خارج مورد تأييد و تس
موضع گيرى هاى امام و مردم مسلمان ايران در برابر گروه هاى طاغوتى و ضد انقالب محسوب كردن آنها به علت انحصارطلبى 
است كه ايشان باعث و بانى آن را ماركسيست ها و نيز عامل دست شدن امام و مردم انقالبى و مكتبى توسط آنها مى داند. همان. 

و  ايرانى  ملى گرايان  كل  در 
ملى گرايان مدعى مذهبى بودن 
به رغم شعارهاى مطرح شده از 
جانب آنان نه تنها تنفرى از بيگانگان 
غربى به خصوص امريكا نداشتند 
بلكه آشكارا و پنهان با بيگانگان به 
خصوص مأموران امريكايى ارتباط 
داشته و براى حل مشكالت كشور 
و حتى مبارزه پارلمانى در نظام 
مشروطه سلطنتى و در چهارچوب 
قانون اساسى آن، بدانان متوسل 
مى شده اند و اعتمادى غير قابل 
تصور به مجامع جهانى مانند 
سازمان عفو بين الملل، حقوق بشر، 

سازمان ملل متحد و... داشته اند
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ــوس مابين ايشان و خصوصاً  و ايرانيان.1 چنين اختالف ظريف نامحس
پيروانشان با ما و با اكثريت قريب به اتفاق مبارزين سال هاى گذشته و 
ــركت كنندگان در راهپيمايى ها و حركت اول،2 يكى از حساس ترين  ش
ــأ و مبين اختالفات و مسائل  عوامل سرنوشت ساز انقالب ما بود و منش
ــى بعدى گرديد كه متدرجاً در جمهورى اسالمى نوپاى ايران رخ  اساس
ــالم و به  ــت موقت، خدمت به ايران از طريق اس داد. هدف اتخاذى دول
دستور اسالم بود.3 در حالى كه آقاى خمينى براى انقالب و براى رسالت 

ــالم نمودند و قبل از پيروزى توجه خاص به اسالم و مسلمانان نداشتند؟ واقعاً  1. آيا امام بعد از پيروزى توجهى خاص به اس
ــت! دو جمله از سخنان امام يكى از اولين روزهاى شروع  غفلت يا بى اطالعى يا پوشاندن حقيقت توسط ايشان اعجاب انگيزاس

نهضت در سال 41 و ديگرى از آخرين روزهاى پيروزى انقالب، آورده مى شود تا ميزان صحت بيانات ايشان روشن گردد: 
ــداهللا علم؛ عطف به تلگراف سابق اشعار مي دارد،  ــداهللا علم: «تهران، جناب آقاي اس گوشه اى از تلگراف امام خميني به اس
معلوم مي شود شما بنا نداريد به نصيحت علماي اسالم كه ناصح ملت و مشفق امت اند توجه كنيد و گمان كرديد ممكن است 
ــات عمومي قيام كرد. علماي اعالم قم و نجف اشرف و ساير بالد، تذكر دادند كه  در مقابل قرآن كريم و قانون اساسي و احساس
تصويب نامه غير قانوني شما بر خالف شريعت اسالم و بر خالف قانون اساسي و قوانين مجلس است، اگر گمان كرديد مي شود 
با زور چندروزه، قرآن كريم را در عرض اوستاي زرتشت، انجيل و بعض كتب ضاله قرار داد و به خيال از رسميت انداختن قرآن 
ــلم جهان، افتاده ايد و كهنه پرستي را مي خواهيد تجديد كنيد بسيار در  كريم، تنها كتاب بزرگ آسماني چند صد ميليون مس

اشتباه هستيد...» صحيفه امام، ج1، ص90. 
«... وضع مملكت ما تا حاال يك چيز مخلوط در همي است كه معلوم نيست اسمش چيست. اصًال معلوم نيست اسم اين چه 
است. ما مملكت را مشروطه اسمش را بگذاريم. مشروطه كه اين نيست، ديكتاتوري است... من به شما آقايان عرض بكنم و به 
همه ملت ايران عرض بكنم كه امروز مملكت ما در يك موضع حساسي وارد شده است كه اين ملت بين موت و حيات است. يا 
بايد تا آخر اسير باشيم و احكام دين و اسالم دست خوش مفسده جوها باشد، يا حاال پيروزي را به دست بياوريم. امر داير بين اين 
ــت. خيانت به اسالم است. خيانت به اسالم مي كند، خيانت  دوتاست. هر فرد از افراد ملت كه در اين امر شركت نكند خائن اس
به كشور مي كند. اگر ما دم اينها را نگيريم و بيرونشان نيندازيم، فردا دوباره يا او را بر مي گردانند يا همه منافع ما را با اين دست 

مي دهند به امريكا...» صحيفه امام، ج6، ص32-33. 
2. يعنى ميليون ها انسان كه در انقالب شركت نمودند به دنبال تفكرات مهندس بازرگان و نهضت آزادى بوده اند 
ــت؟! خودبزرگ بينى بيشتر از اين ممكن  ــان در ميان مردم طرفدارى نداشته اس و امام هيچ كاره بوده و تفكر ايش
است؟! شايد دليل بسيارى از موضع گيرى هاى ايشان و دوستان ايشان از جمله تصميم به انحالل مجلس خبرگان 
قانون اساسى و ناديده گرفتن رأى مردم كشور و موضع گيرى هاى ايشان در برابر امام همين خودبزرگ بينى بود. 

3. به عبارت ديگر ابزارى شدن دين براى يك هدف ديگر و نه اينكه دين خود هدف است و راه سعادت انسان ها 
بندگى و تسليم خدا شدن و پيروى از وحى الهى و تبعيت از انبيا و رسوالن او و تشكيل حكومت در چهارچوب قانون 
الهى است و قرآن تكليف اين گونه افراد را خود مشخص نموده است: «و من لم يحكم بما انزل اهللا فاولئك هم...». 
ــان در مورد ايشان بيان مى دارند و ايشان را به تحت تأثير  دليلى بهتر از اين اعتراف در رابطه با آنچه مخالفان ايش

مكتب ليبراليسم بودن متهم مى نمايند، نمى توان يافت. 
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ــالم از طريق ايران1 را اختيار كرده بودند. به عقيده  خود خدمت به اس
ــان، براى اسالم خدمت كردند و  ايشان ملت ايران با دادن خون خودش
بعدها در ديدار با نمايندگان مجلس در ششم خرداد سال شصت گفتند 

كه ملت اسالم را مى خواهد. 
ــه اتخاذ روش يا  ــيم ك ــى به اين نتيجه مى رس در يك تحليل و بررس
ــاند كه در فرمان  هدف اول ما را تقريباً به همان برنامه و افكارى مى رس
ــت وزيرى دولت موقت آمده بود و نتيجه منطقى و طبيعى روش  نخس

1. كالمى بى ربط تر از اين در دنياى سياست، فرهنگ و اعتقادات نمى توان يافت. آيا ايران يك چيز و اسالم چيز 
ــالم و تفكرات اسالمى و شخصيت هاى اسالمى  ــت؟! آيا اين دو با هم عجين نشده اند؟! آيا مى توان اس ديگرى اس
سياسى، فلسفى، فقهى، علمى و عرفانى را از تاريخ ادب، انديشه، فرهنگ و سياست ايران جدا نمود؟ اين سؤال مانند 

اين است كه پرسيده شود روح انسان در خدمت جسم او است يا جسم او در خدمت روحش؟ 
اين سؤال بيشتر از آنكه در مورد ايران كه اسالم از عمق وجود مردم برخاسته و عشق به خدا، قرآن، پيامبر و اهل 
بيت(ع) در دل آحاد مردم موج مى زند، مطرح باشد، در مورد شوروى كه مرام كمونيسم به زور ديكتاتورى استالين 
ــد يا در مورد كشورهاى غربى كه مكتب ليبرال دموكراسى و  و كشته شدن ميليون ها روسى بر آن كشور حاكم ش
اقتصاد سرمايه دارى با زور دستگاه هاى تبليغاتى و جلوگيرى از رشد فكرى و شخصيـتى مردم تحميل شده است و 
آنان چون موم در دست سرمايه داران به هر شكلى كه منافع آنان بر آورده شود، درآمده و همه در خدمت منافع آنان 
به كار گرفته شده اند و هيچ ارتباط روحى و عقيدتى ميان مردم و اين مرام ها و مكاتب وجود ندارد، مطرح مى باشد 
و در اين كشورهاست كه مى توان سؤال نمود كه كمونيسم در خدمت شوروى بود يا شوروى در خدمت كمونيسم؟! 
يا ليبرال دموكراسى در خدمت مردم كشورهاى غربى است يا مردم كشورهاى غربى در خدمت ليبرال دموكراسى؟! 
ــيعى و فداكارى هاى تاريخى در راه پياده كردن آرمان هاى حكومت  ــالم ش آيا ايران و ملت ايران با پذيرش اس
ــت درصد آرا از اسالم جداست؟ آيا اعتقادات اسالمى و  علوى و تشكيل نظام جمهورى اسالمى با حدود نود و هش
مكتب اهل بيت و شخصيت هاى اسالمى بزرگ اسالمى چون مولوى، سعدى، حافظ، مالصدرا و شيخ بهايى يك 
ــانگر تفاوت اساسى ديدگاه ايشان با  چيز است و ايران چيز ديگرى است؟ نگاهى به سخنان امام در اين رابطه نش

مطالب فوق است: 
«... شما خود بهتر از هر كس بايد بدانيد كه ملت قيام كرده است تا غبار فرهنگ هاي استعماري را از خود بزدايد. 
ما بايد عقايد استعماري را با هر شكل و فرمش در نطفه خفه كنيم و ايمان مردم را كه ابرقدرت ها را به زانو درآورد 

از آنان جدا نسازيم...» صحيفه امام، ج6، ص265. 
ــت كه ايمان مردم را از دستشان بگيرند.  ــتر به آن توجه داشتند اين اس «... و آن چيزي را كه از همه چيز بيش
ــما مالحظه كرديد كه وقتي صحبت  ــند، از ايمان به خدا مي ترسند، از اسالم مي ترسند. ش آنها از ايمان مي ترس
جمهوري اسالمي شد، هياهو درآمد از همين نويسنده هاي به ظاهر مسلمان ما، از همين ها هياهو درآمد، كه خوب 
ــند. نه، الزم نيست اسالمي باشد، جمهوري  ديگر اسالمش چيست؟ همان جمهوري. معلوم بود از اسالم مي ترس
دموكراتيك باشد... اين را مي خواهند اينها! اينها از آن چيزي كه مي ترسند اين است كه مبادا كه يك وقتي اسالم 

و احكام اسالم در ايران بيايد؛ كاله اينها پس معركه باشد...» صحيفه امام، ج10، ص232. 
«... اسالم در عين حالي كه وطن را- آنجايي كه زادگاه است- احترام مي گذارد، ليكن مقابل اسالم قرار نمي دهد. 
اساس، اسالم است. اينها ديگر بقيه اش فرع اند و اساس آنهايي كه مكتبي هستند خدمت به اسالم است. اين خدمت 
اگر در لبنان باشد خدمت است، اگر در ايران باشد خدمت است، اگر در هر جا، اگر در حبس هم باشد خدمت است، 

اگر بيرون هم باشد خدمت است...»، صحيفه امام، ج13، ص168. 
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يا هدف دوم مقاصدى از نوع آثار ذيل بود كه عمًال نيز مشهود گرديد:1 
1. نفى ملى گرايى و مليون و يك نوع نهضت ضد ايران2 

1. ايشان البته بيان نكرده اند كه آثار تبعى پيروى از روش و هدف اول چيست؟ آيا موارد زير كه در عمل نيز اتفاق 
افتاد، از آثار و تبعات آن نيست؟ طرح اصول فوق توسط ايشان ما را به آنچه ايشان به خاطر افكار و انديشه هاى خود 

بدان رسيده است و در دوران رياست دولت خود بدان عمل نموده است، مى رساند: 
ملى گرايى كه كشورهاى غربى آن را در كشورهاى اسالمى براى ايجاد تفرقه در ميان مسلمانان و دورى از تفكر 
اسالمى و براى جلوگيرى از تشكل و وحدت مجدد مسلمانان توسط عوامل بومى خود رواج دادند. مقصود از اين 
ملى گرايى حب وطن و عشق به فرهنگ و تاريخ و هويت خودى نيست، بلكه اين تفكر اقوام و ملل مسلمان را در برابر 

يكديگر به صف بندى واداشته و استعمارگران و سلطه گران بين المللى را به فراموشى مى سپارد. 
سازش با بيگانگان جهان خوار و عوامل داخلى آنان، همگامى و همراهى با آنان، كوتاه آمدن در برابر توطئه هاى 
ــوس امريكا در آمد و وزير دفاع و  آنان و واگذارى سنگرهاى مقاومت به آنان   همان گونه كه سخنگوى دولت جاس

بعضي استانداران و وزراى دولت موقت مرتبط با النه جاسوسى بودند. 
بى توجهى به احكام اسالمى در صحنه اجتماع و زندگى. به طور مثال آقاى مهندس بازرگان نماز خوان در برابر 
غير انسانى خواندن احكام قصاص اسالمى توسط جبهه ملى و دعوت آنان به شورش در برابر اين احكام كه منجر 
به صدور حكم ارتداد اين جبهه توسط امام گرديد سكوت كرده و با سكوت خود به حمايت از آنان برخاست و امام 

نيز آنان را توبيخ نمود. 
ــطين و همراهى با دولت هاى  ــى مسئله فلس ــپردن سرنوشت مسلمين و فراموش بى توجهى و به فراموشى س
سازشكارى كه موجوديت اسراييل را به رسميت شناختند. اين امام بود كه دولت موقت را مجبور نمود كه با مصر 

به خاطر به رسميت شناختن اسراييل قطع رابطه نمايد. 
اداره كشور نه بر اساس مبانى اسالمى بلكه بر اساس مبانى عرفى گرايى و حذف تفكر دينى از صحنه سياست و 
اقتصاد و نهايتاً فرهنگ كشور و رها كردن مزدوران بيگانه براى ايجاد توطئه و فتنه به بهانه آزادى همان گونه كه در 

كردستان اتفاق افتاد و استاندار كردستان در فروردين 58 يك كمونيست مشهور قرار داده شد. 
ــكوالر و بر سر كار آوردن  ــانى كه مكتبى مى انديشند و وحدت با ملى گرايان س انحصارگرايى و حذف تمام كس
افرادى كه همفكر و هم انديشه و همخط با خود آنان بوده و بسيارى از آنان افراد الابالى و بى اعتقاد به مبانى اسالمى 
بودند و كوچكترين فكر مخالفى را نيز نمى پذيرفتند. به طور نمونه اكثر قريب به اتفاق اعضاى دولت موقت از نهضت 
آزادى و جبهه ملى بودند و بسيارى از آنان اعتقادى به اسالم و احكام آن نداشتند و حتى نماز هم نمى خواندند مانند 

حسن نزيه و رحمت اهللا مقدم مراغه اى. 
بى توجهى به پياده كردن و اجراى احكام اسالمى در صحنه اجتماع و پيروى كردن از مبانى و اصول و الگوهاى 
ــوئيس و در كل اروپاى شمالى جامعه الگو و ايده آل  تمدن غرب. متأسفانه وقتى كشورهايي مثل سوئد، نروژ و س
ايشان باشد، بايد به اجراى احكام اسالمى در يك جامعه اسالمى و در ميان مسلمانان اشكال نمود! ايشان در كتاب 
ــت: «بشر روى دانش و كوشش و  ــده صفحه 124 ضمن ذكر نام كشورهاى فوق چنين بيان داشته اس راه طى ش

به پاى خود راه سعادت در زندگى را يافته است و اين راه سعادت، تصادفاً همان است كه انبيا نشان داده بودند!» 
2. آيا نهضت امام يك نهضت ضد ايران بود؟! آيا امام با برپايى انقالب و حفظ آن پس از پيروزى و تشكيل بسيج 
مستضعفين و بسيج مردم براى دفاع از تماميت ارضى كشور و استقالل آن، در حالى كه در دويست سال قبل از آن 
هر جنگى به پا شده بود گوشه اى از كشور جدا گرديده بود، بزرگترين خدمت تاريخى را به كشور ما ننمودند؟! آيا 
امام با دعوت مردم به مستقل انديشيدن و دورى از غرب گرايى، شرق گرايى، غرب زدگى و شرق زدگى و دعوت به 
ــالمى بزرگترين خدمت را به ايران و ايرانى و طرح هويت مستقل آنان ننمودند؟! آيا  بازگشت به هويت ايرانى- اس
ــاهى وابسته به ابرقدرت ها را كه خاندان پهلوى  ايشان مخالفت امام با ملى گرايى باستان گراى ضد اسالم شاهنش
به راهنمايى بيگانگان و عوامل فراماسونر آنها براى مقابله با اسالم- اسالمى كه مردم ايران را در برابر آنان به قيام 
ــده بود- در كشور ما ايجاد كرده بودند را يك نهضت ضد ايران  واداشته و موجب شكست آنان در نهضت تنباكو ش

مى داند؟! آيا اين نشانگر هم انديشى و توافق ايشان با بسيارى از مبانى فكرى حكومت پهلوى نيست؟! 
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2. مكتب گرايى1 و انحصارگرى2
3. صدور انقالب و اسالم3 

ــتضعفين جهان به عنوان وظيفه يا برنامه  4. حمايت و خدمت به مس
اصلى انقالب و دولت جمهورى اسالمى4 

ــان از جمله  ــتكبرين جه ــراى نابودى مس ــتيز و تعرض ب 5. قهر، س
ابرقدرت هاى غرب و شرق مخصوصاً امريكاى جهان خوار5

ــخصى كه مدعى پيروى از  ــاس مبانى و اصول مكتب داراى اشكال است؟ ش 1. آيا مكتب گرايى و حركت بر اس
ايدئولوژى اسالمى است، چه مشكلى در رابطه با پيروى از مكتب اسالم دارد؟ اشكال در اين است كه ايشان پيروى 
از اسالم فقاهتى را قبول ندارند وگرنه ايشان پيرو ايدئولوژى التقاطى خودبافته و تفسيرهاى من درآوردى از اسالم 
ــالم و ضد روحانيت و ضد حاكميت دين و ضد رهبرى آن در صحنه جامعه  كه در آن يك شخص سكوالر ضد اس

اسالمى، مى تواند رهبر سياسى يك مسلمان باشد، هستند. 
ــه اى از نامه شهيد  ــان دادن اين تهمت كه امام با بينش خود موجب انحصارگرى شده است، گوش 2. براى نش
ــور در دوره بنى صدر و قبل از آن در اينجا آورده مى شود:  بهشتى به امام پيرامون مواضع ملى گرايان حاكم بر كش
ــئوالن تكيه مى كند كه جامعه را به سوى امامت متقين و گسترش اين  «بينش اول روى شرايطى در گزينش مس
ــرايطى تكيه مى كند كه خود به خود راه را براى نفوذ  امامت بر همه سطوح راه مى برد. بينش ديگر بيشتر روى ش
ــدن آنها بر سرنوشت انقالب هموار  بى مباالت ها يا كم مباالت ها در همه سطوح مديريت امت اسالمى و حاكم ش
مى سازد. اختالف اين آقايان با ما بيش از هر چيز به مسائلى مربوط مى شود كه براى حضرتعالى و ما و همه نيروهاى 
اسالمى يكسان مطرح است. اين اختالف به خصوص در مورد رعايت يا عدم رعايت معيارهاى اسالمى در گزينش 
افراد براى كارها و در برخورد قاطع با جريانات انحرافى است. خود شما به ياد داريد كه اينها در مورد آقاى اميرانتظام 
ــتن آنها چگونه عمل كردند.» نامه آيت اهللا بهشتى به محضر حضرت  و آقاى فربد و تأكيد جنابعالى بر كنار گذاش

امام، 1359/12/22، كيهان، تير1380. 
ــلمان ايران در دوران انقالب با آن همه فداكارى براى تشكيل نظام جمهورى اسالمى، به دنبال  3. آيا مردم مس
ــالم از جمله احكام قصاص اسالمى،  اين نبودند كه احكام اسالم از جمله حرام بودن ربا، اجراى احكام قضايى اس
ــق و فجور علنى مثًال جلوگيرى از توليد و فروش علنى مشروبات الكلى، جلوگيرى از ظلم و جور  جلوگيرى از فس
ــور و اسالم مانند اعضاى فرقه استعمارى  مفسدين فى االرض و جلوگيرى از حاكميت وابستگان به دشمنان كش
بهاييت را اجرا و پياده كنند؟ پس اين همه فداكارى و ده ها هزار شهيد براى چه بود؟ آيا ملى گرايان ايرانى بودند كه 

اين فداكارى ها را كردند؟ ملى گرايان سكوالرى كه قبله شان در پاريس، لندن و واشنگتن بود؟! 
4. چنين مطلبى را ايشان از كجا به دست آورده است؟! آيا در ديدگاه امام وظيفه اصلى انقالب همين بوده است؟ 
آيا امام ملت ايران را فراموش نمودند؟ پس جهاد سازندگى و حركت موج عظيم جوانان براى سازندگى روستاهاى 
كشور چه بود؟ اين همه سخنان امام در رابطه با مستضعفان و رسيدگى به امور آنان و حساب صد امام و مسكن سازى 
براى قشرهاي كم درآمد چه بود؟! واقعاً اعجاب انگيز است كسى بتواند به اين راحتى به حضرت امام تهمت وارد سازد. 
5. آيا اعتراض در برابر جهان خواران شرق و غرب و ايستادن در برابر ظلم و جور و جنايات آنان و عليه آنان فرياد 
ــت مردم، تحميل كاپيتوالسيون، در اختيار گرفتن ارتش، غارت  اعتراض زدن و به دخالت آنان در كشور، سرنوش
منابع كشور، حمايت از جنايات شاه و در حمايت گرفتن او پس از فرار، از بديهى ترين حقوق يك انسان و يك ملت 
نيست؟ آيا ما در ابتدا حالت تعرض گرفتيم، يا ابرقدرت هاى شرقى و غربى دويست سال در كشور ما تركتازى كردند 
و عزت، شرافت، استقالل، آزادى و همه چيز ما را لگدكوب كردند و ما اينك به اعتراض و در دفاع از خود سر بلند 
ــتقالل بوده و مى خواهيم به هويت ايرانى و اسالمى خود بازگشته و فرياد نه شرقى  كرده ايم و خواهان آزادى و اس
و نه غربى برداشته و خواهان تشكيل جمهورى اسالمى و رفع ظلم و ستم و تحميالت سياسى، فرهنگى، نظامى و 

عقيدتى آنان شده ايم و نداى مرگ بر امريكا و مرگ بر شوروى را سرداده ايم؟ 
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ــه دولت هاى  ــبت ب 6. قهر و اعتراض نس
اسالمى ظالم و سازشكار1

ــتقبال از ايثار و شهادت به صورت  7. اس
فردى و به صورت ملى و كشورى2 

ــالم3 و مراقبت در اجراى  8. تبليغات اس
احكام در داخل كشور4 و كفرستيزى و محو 

نظام هاى الحادى در سطح بين المللى5
ــور و اجراى برنامه هاى عمومى به دست متخصصان  9. اداره امور كش

اسالم يعنى روحانيت و فقها6 

1. آيا اين دولت هاى سازشكار مسلمان نما نبودند كه اسراييل را به رسميت شناختند؟ آيا همين دولت ها نبودند 
كه از شاه در برابر ملت ايران حمايت كردند و بر جنايت هاي او صحه گذاشتند و آيا همين دولت هاى مسلمان نما 
ــتند؟ آيا همين دولت هاى  نبودند كه صدام را به حمله به ايران تحريك و كمك هاى عظيمى را در اختيار او گذاش
مسلمان نبودند كه پس از جنگ جهانى اول و پس از فروپاشى امپراتورى عثمانى توسط استعمارگران بر سرنوشت 
ــتعمارگران و سركوب مسلمانان وظيفه ديگرى  مسلمانان حاكم شدند و از آن تاريخ تاكنون جز تأمين منافع اس

براى خود نمى شناخته اند؟
ــتقبال فردى و جمعى از شهادت در راه آرمان هاى  2. آيا ايشان كه مدعى مسلمانى هستند بر اين فرهنگ و اس
الهى اعتراض دارند؟ ايشان با بيان اين مطلب به تسليم طلبى، سازشكارى و پذيرش ذلت و خوارى پيروان راه خود 

كه به قول ايشان خدمت به ايران از طريق اسالم است، صحه گذاشته اند.
3. هدف انقالب اسالمى و رهبرى آن كه يك مرجع تقليد اعلم و برگزيده مردم مسلمان است، تشكيل يك نظام 
اسالمى است و يك نظام اسالمى اگر وظيفه تبليغ دين و جلوگيرى از انحراف آن و دعوت مردم به سوى بندگى خدا 
را در داخل و خارج از كشور به عهده نگيرد، پس چه وظيفه اى دارد؟ اصوالً تشكيل حكومت اسالمى تبليغ عملى 
دين و نشان دادن يك الگوى واقعى تبعيت از وحى الهى از راه پياده كردن آن در يك جامعه اسالمى، توسط تالش 
مشترك مردم مسلمان و رهبرى اسالمى است و جز اين چيز ديگرى نمى تواند معنى داشته باشد؟! و خداوند اولين 
نشانه تشكيل حكومت توسط انسان هاى صالح را برپايى نماز و امر به معروف و نهى از منكر دانسته است! قرآن كريم، 
41/22. الذين ان مكناهم في االرض اقاموا الصاله و آتوا الزكاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنكر و هللا عاقبه االمور. 
ــالمى اگر مراقب پياده كردن قوانين اسالمى و جلوگيرى از انحراف جامعه  4. در يك جامعه اسالمى، حاكم اس
ــد؟ مگر ايشان در پيش نويس  ــير را راه سعادت بشر نداند، پس بايد مراقب چه باش اسالمى از آن نباشد و اين مس
ــور نبايد خالف قوانين اسالمى باشد؟ پس اين مطالب  قانون اساسى خود اصلى را قرار نداده بودند كه قوانين كش

چيست كه بيان نموده اند؟! 
ــلطه گران  ــتم س 5. در كجا امام چنين چيزى را مطرح نموده اند؟ آيا ما مظلومينى نبوده ايم كه تحت ظلم و س
جهانى بوده ايم؟ آيا ما حق هيچ اعتراضى نيز به آنان نداشته ايم؟ آيا قرآن نفرموده است: «و قاتلوا ائمه الكفر»؟ آيا 
ــت: «اذن للذين قاتلوا بانهم ظلموا و ان اهللا على نصرهم لقدير»؟ پس ايشان كه مدعى پيروى از  قرآن نفرموده اس
ــت، چرا از قرآن تبعيت نمى كند؟ و به امام به دليل پيروى از قرآن و اسالم اعتراض و انتقاد  ايدئولوژى اسالمى اس

مى نمايد؟ 
6. به عبارت ديگر واليت فقيه! همه مشكل ايشان و دوستانشان نيز همين مسئله بوده است. وجود انسان صالحى 
كه بتواند از انحراف جامعه جلوگيرى كند و عزت و شرافت مردم مسلمان كشور را حفظ و دست جهان خواران را 
ــان و دوستانشان نبوده است و اعترافى بهتر از اين براى بيان  از سرنوشت آنان كوتاه كند، يقيناً مورد خواست ايش
ــان در توطئه انحالل مجلس خبرگان و جلوگيرى از عملى شدن «داشتن واليت» توسط فقيه  دليل شركت ايش

عادل ديده نمى شود. 

امام خميني(ره): تصميمات 
سپردن  در  انقالب  اول 
پست ها و امور مهمه كشور 
به گروهي كه عقيده خالص 
ناب  اسالم  به  واقعي  و 
محمدي نداشته اند، اشتباهي 
بوده است كه تلخي آثار آن 

به راحتي از ميان نمي رود
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10. مقام و درجه دوم دادن به مسائل زندگى و به نيازمندى هاى مادى 
و رفاهى و به سازندگى1

ــا و تظاهرات قبل از  ــهرهاى ايران وقتى در راهپيمايى ه اما مردم ش
ــالمى يا جمهورى  ــعار آزادى استقالل، حكومت اس پيروزى انقالب ش
ــنونده اين بود كه نظام  اسالمى را مى دادند، قصد گوينده و دريافت  ش
حكومتى مملكت و مديريت و سياست ملى، الهام از اصول عالى و احكام 
عادله اسالم بگيرد2 و اگر انقالب كرده اند عليه نظام استبدادى و مظالم 
و مفاسد شاهنشاهى بوده است نه آنكه خواسته باشند تبليغ براى دين 
نموده3 و از اجراى فرايض و عباديات در زندگى خصوصى مردم مطمئن 

1. اين يك تهمت بيشتر نيست. آيا اين امام نبود كه دستور تشكيل جهاد سازندگى را صادر نمود و سيل جوانان 
مسلمان مكتبى و متعهد به سوى روستاها سرازير شدند؟ آيا اين امام نبود كه دستور خانه سازى براى مستضعفان 
را صادر كرد؟ آيا اين امام نبود كه دستور مجانى كردن آب و برق زاغه نشينان را صادر نمود كه با اعتراض شخص 

ايشان نيز مواجه شد؟ (... فاين تذهبون) 
2. فقط قرار بود الهام گرفته شود؟! يا قرار بود احكام اسالمى مانند احكام قضايى و احكام حكومتى و نيز حاكميت 
مردم در نظام اسالمى كه برگرفته از عقايد اسالمى بود در يك نظام جمهورى اسالمى با رهبرى امام پياده شود؟ 
اگر چنين است پس نامه زير كه پس از تعيين ايشان به نخست وزيرى كه توسط دوستانش در نهضت آزادى صادر 
شده است، چه بود؟! «بسمه تعالى، اكنون كه رهبر بزرگ و زعيم عاليقدر، امام خمينى، بنا به حق شرعى و قانونى 
ــازرگان را بدون در نظر گرفتن  ــاس و تعيين كننده تاريخى، جناب آقاى مهندس ب خويش، در اين موقعيت حس
وابستگى حزبى به رياست دولت موقت انقالبى شرعى و قانونى برگزيده اند، ما اين انتصاب انقالبى و تاريخ ساز را به 
ــريف و فداكار ايران تبريك مى گوييم و از آنجا كه به فرمان آيه شريفه «اطيعوا اهللا و اطيعوا الرسول و اولى  ملت ش
االمر منكم» اطاعت از اين اوامر را وظيفه شرعى و عقيدتى خود به شمار مى آوريم و از آنجا كه بر طبق اصول واالى 
اسالم و به خصوص مذهب تشيع كه مرجعيت عالى آن به عنوان نيابت از امام معصوم حق عزل و نصب دارد وظيفه 
خود مى دانيم كه به برادر ارجمند آقاى مهندس بازرگان اطمينان دهيم كه هر چه بيشتر در جهت رسالت مكتبى 
و تشكيالتى كه نهضت آزادى ايران بر دوش دارد بر تالش هاى خود بيفزاييم تا ايشان با فراغ خاطر و بدون نگرانى 
به مأموريت خطيرى كه بر عهده دارند بپردازند.» شايد زيباتر، رساتر، بليغ تر و كوتاه تر از اين اطالعيه در رابطه با 
واليت فقيه اطالعيه اى در دوران انقالب صادر نشده باشد. حال چرا ايشان مطالب فوق را بيان نموده اند؟ خواننده 

هوشمند خود بهتر مى داند! 
3. تبليغ دين يعنى چه؟ آيا خود تشكيل حكومت از اهم احكام اوليه نيست؟ و اين خود تبليغ دين و احكام آن 

نيست؟! 
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گردند.1 البته آقاى خمينى مانند هر روحانى متعهدى وظيفه شرعى و 
ــد و  صنفى خود را تبليغ ايمان و دين و اجراى احكام و حدود مى شناس
قبًال هم عقيده به اصالت احكام شرع و تقدم آن بر مليت و مملكت داشته 

و رسالتشان را بيشتر اسالمى و فقهى مى دانستند تا ملى و ايرانى.2 
ــتر با افكار رئيس دولت موقت و يافتن علل بدبينى مردم انقالبى  ــنايى بيش براى آش

1. آيا امام چنين مى كرد؟! آيا ايشان پيام مشهور 11ماده اى امام كه در سال 61 توسط ايشان صادر شد و در آن 
ــخصى افراد و كشف جرم هاى غير علنى خوددارى  از نيروهاى انتظامى كشور خواسته اند از دخالت در زندگى ش
نمايند را مطالعه ننموده اند؟ البته مقصود ايشان بيان اين نكته است كه هر شخصى با هر سابقه و هر فكرى كه دارد 
بتواند در سياست و حاكميت كشور اسالمى شركت نمايد و هيچ نظارتى بر رفتار و عقايد آنها نباشد. همان گونه كه 
در اطراف ايشان افراد الابالى و بى مباالت فراوانى مانند حسن نزيه و رحمت اهللا مقدم مراغه اى و تيمسار احمد مدنى 
ــئوليت هاى مهمى در دولت ايشان نيز رسيدند. نظام اسالمى البته  و عباس اميرانتظام و... حضور داشتند و به مس
ــناختن افراد منحرف و نفوذى  نمى تواند اينگونه رفتار نمايد و يقيناً در حال و آينده بايد با تمام توان و قوا براى ش
بيگانگان تالش نموده و از افتادن مديريت جامعه اسالمى به دست اين نامحرمان جلوگيرى نمايد. يقيناً يكى از خط 
سرخ هاى نظام اسالمى شركت وابستگان به بيگانه و بهايى ها و صهيونيست ها و افراد الابالى و بى اعتقاد به اسالم 
ــت و هر انسانى با حداقل عقل و انديشه مى داند كه  در نظام حكومتى است و برابرى انسان ها در اينجا نامفهوم اس
اين گونه افراد مانند ميكروب هاى خطرناك هستند كه بدن هر موجود زنده اى را از بين مى برند و از كار مى اندازند 

و نظام اسالمى را از مسير خود بيرون برده و آن را نابود خواهند ساخت. 
ــت هاى سياسى و عقيدتى ايشان در  ــت هاى من درآوردى از مواضع امام متأسفانه در تمام برداش 2. اين برداش
طى زندگيشان مشاهده مى شود. آيا مردم ايران زرتشتى بودند و امام مى خواست آنان را تبليغ و مسلمان نمايد؟ 
ــدن احكام اسالمى در زندگى  ــتار پياده ش ــلمان ايران كه رهبرى روحانيت را پذيرفته بودند، خواس يا مردم مس
شخصى و اجتماعى خود بودند؟ به طور مثال در حالى كه هر فرد عادى كه در انقالب شركت كرده بود، مى دانست 
ــالمى بودن نهضت و ابراز احساسات  ــدن نام امام خمينى، براى نشان دادن اس ــتادن با آورده ش سه صلوات فرس
ــان با ناباورى بيان داشتند: چرا مردم با آورده شدن نام پيامبر  طرفدارانه از ايشان و ابراز مخالفت با شاه است، ايش
فقط يك صلوات مى فرستند و با آورده شدن نام امام خمينى سه صلوات؟! در حالى كه مردم بر امام خمينى صلوات 
ــه صلوات بر پيامبر(ص) بود؛ يا ايشان در كتاب بعثت و ايدئولوژى در رابطه با حادثه  نمى فرستادند بلكه آن هم س
غدير بيان داشته بودند: اين كه مى گويند پيامبر اكرم(ص) در غدير خم، حضرت على(ع) را به جانشينى خود معين 
كردند، اين درست نيست. چون اگر چنين حكمى از طرف خدا به پيامبر(ص) ابالغ مى شد، مسلمانان به آن زودى 
آن را فراموش نمى كردند و بالفاصله بعد از رحلت پيامبر(ص) به سراغ شوراى خالفت و... نمى رفتند. جالل الدين 
فارسى، گفت وگو با هفته نامه يا لثارات، ش136، تير1380 به نقل از كتاب مهندس بازرگان، مؤسسه فرهنگى قدر 

واليت، 1380، ص128. 
جالب توجه است كه بدانيم ايشان پس از مالقات با امام در پاريس در آبان 57 و عدم صدور اطالعيه اى كه امام 
ــت نموده بودند و عدم صدور آن در پاريس و پس از بازگشت قهرآميز به ايران و پس از مشورت  از ايشان درخواس
با دوستان هم حزبى خود اطالعيه اى صادر و در آن بيان داشته اند: «اعالميه ها، سخنرانى ها، تظاهرات، تجمع ها، 
فريادها و باالخره قربانى هاى فراوانى كه از يك سال و نيم به اين طرف در ايران رخ داده است و از چهار گوشه دنيا 
ناظر و ناقل آن شده اند، الاقل دو حقيقت را نشان مى دهد:1. اكثريت قاطع ملت ايران شاه و رژيم او را نمى خواهد 
ــت.2. اكثريت قاطع ملت ايران آيت اهللا خمينى را به رهبرى خود برگزيده است...  و خواستار حكومت اسالمى اس
ــته هاى رهبرى روحانيت، يك بند انگشت  ــلم و واقعيت غير قابل انكار اين است كه اكثريت ملت از خواس امر مس
عقب نمى كشند» اسناد نهضت آزادى ايران، ج11، ص33-32. بر اساس همين سند كه توسط خود ايشان و حزب 
متبوعشان صادر شده است، مردم ايران از خواست امام و روحانيت تبعيت مى نموده اند نه از برداشت هاى ايشان. 

همين اطالعيه براى نشان دادن بطالن سخنان فوق كافى است. 
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ــان1 درباره علل امريكاستيزى امام و  مسلمان به ايشان و همفكرانشان، فرمايشات ايش
مردم ايران و انقالب، آورده مى شود: 

صدور انقالب كه زودتر از هر چيز قابل تبليغ بود و در محتواى اسالمى 
جا باز كرد و با عنايت خاص به همسايگان مسلمان، به مستضعفان جهان 
تعميم يافت. به دنبال مستضعفان، به طور منطقى و متقابل، مستكبران 
ــدند كه چون جهان خوارند و دشمن اسالم و ضد خدا و  جهان عنوان ش
صاحب نظام الحادى و پرچمدار ضد انقالب، بايد سركوب و ذليل گردند. 
مصداق مقدم آنها نيز امريكاى امپرياليست بود كه از ماه هفتم پيروزى، 
ــه ذكرى از عمل  ــه آن آغاز كردند. بدون آنك حمالت تندى را امام علي
ــد. به دنبال معظم له  خاص يا جنايت تازه اى و نقض عهدى به ميان آي
اين مسئله با شعارها و دعاها در منابر و مطبوعات مطرح گرديد. به اين 
ترتيب انقالب در حقيقت ضد استبدادى و استقالل طلبانه ملى اسالمى 

ايران چهره سياسى ضد امپرياليستى و آزادى بخش جهانى يافت.2
آقاي بازرگان طى هفت ماه بعد از انقالب اصوالً هيچ توطئه اى از امريكا در ايران مشاهده 
ننموده اند! اقرارى بهتر از اين وجود دارد؟! از ايشان كه رئيس دولت موقت بوده است و 
در دوره ايشان آن همه توطئه توسط ايادى پيدا و پنهان امريكا در ايران صورت پذيرفته 
است، بيان چنين مطلبى شايد اعجاب انگيز به نظر برسد و شايد به ذهن متبادر شود كه 
او اصوالً چشمان خود را بسته بود. اما چنين نيست؛ بلكه او آنقدر چون رهبر خود دكتر 
مصدق به امريكا خوش بين بوده و اين نظام جهان خوار را اصوالً دشمن نمى پنداشته  كه 
توجه نمى كند اين دشمن دارد توسط ايادى خود كه بعضى از آنان برگزيدگان وي براى 
امور اجرايى كشور بوده اند، گام به گام، يك به يك سنگرهاى انقالب را فتح مى نمايد و آن 
را به زودى به شكست مى كشاند. اينان چون شاه سلطان حسين صفوى متحجر نشسته 
بودند تا اشرف افغان[امريكا] دوباره وارد كاخ خيالى آنان شده و آنگاه آنان تاج حكومت را 

1  .   مهدى بازرگان، همان، ص114. 
ــتند؟! آنان به قضيه فلسطين و صهيونيسم  2. يعنى مردم ايران قبل از پيروزى انقالب توجهى به اين امور نداش
و جنايت هاي امريكا در كشور ما و در جهان توجه نداشتند. آيا اين مردم ايران نبودند كه در راهپيمايى هاى خود 
فرياد مى زدند: «امروز ايران و فردا فلسطين»؟ آيا اين آيت اهللا كاشانى نبود كه آن همه در جريان قضيه فلسطين 
ــان كتابى به چاپ رسيد؟! آيا اين مرحوم شهيد نواب صفوى  تالش كرد كه از مجموع سخنان و اطالعيه هاى ايش
ــال 1327 هزاران نيروى داوطلب را براى اعزام به فلسطين آماده نمود و آموزش  نبود كه با تشكيل اسراييل در س
ــاه جلوگيرى نمود؟! آيا سخنان امام و پيام هاى ايشان در اين رابطه را  نظامى داد ولى از اعزام آنان نظام وابسته ش
مى توان فراموش نمود؟! آيا سخنان آيت اهللا مطهرى را در رابطه با قضيه فلسطين در دهه چهل مى توان از ياد برد؟! 

آيا فتواى آيت اهللا حكيم را مى توان ناديده گرفت؟! 
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بر سر او بنهند. همان گونه كه اين جريان در 28مرداد32 اتفاق افتاد و كودتاى امريكايى 
ــفارت امريكا در تهران هدايت  ــتاد فرماندهى آن در س به رهبرى كيم روزولت كه از س
مى شد، به پيروزى رسيد. دليل اينكه بازرگان چنين مطلبى را بيان كرده  در بيانات وي 

به خوبى مالحظه مى گردد: 
در عمل همان چپى ها و ماركسيست ها بودند كه ابتدا با طرح و تكرار 
ــتگان به غرب و  ــاواكى ها، وابس ــا، طاغوتى ها، س كلمات ضد انقالب ه
فئودال ها را وارد فرهنگ بعد از پيروزى انقالب كردند و پس از اينكه اين 
ــان جوانان تند و مكتبى هاى ما  اصطالحات و تصورات داخل ذهن و زب
گشت، افشاگرى ها و وصله زدن ها به وسيله خود مسلمان ها شروع گرديد 
و به اين ترتيب ضد انقالب و يك گروه بندى هاى تازه و زنده ساخته شد و 
اال ما در آستانه پيروزى انقالب و آن زمان كه مردم كشورمان با اكثريت 
بى نظير نود و هشت و دو دهم درصد رأى به جمهورى اسالمى دادند، ما 
در ميان خودمان جز معدودى از ماركسيست ها و ماركس صفتان، ضد 

انقالب نداشتيم.1 
ــوع تلقين و تحريك  ــتن يك ن اصًال عنوان خط امام روى خود گذاش
ــرا كه در پايان حركت اول رو  براى تفرقه و حركت گريز از مركز بود؛ زي
ــان شده  به مركز همه در خط امام و موافق رهبرى و رهنمود هاى ايش
ــى بعداً آنها را با القاب و اتهامات و يا اخراج ها و اجحافات  بودند. اگر كس
ــائلى به نام ضد انقالب و طاغوتى و امريكايى  بيرون نمى انداخت... مس
ــاگرى ها، انتقام گيرى ها و  و يا ملى گرا و سازشكار پيدا نمى كرديم. افش
ــت ها معلم اوليه و مشوق بعدى  شعارهاى دشمنى انگيز كه ماركسيس
آن بودند و خودشان كنار نشستند، راه هاى تفرقه و تخاصم را در دل ها 
و زبان ها و قلم ها باز كرد. اين گروه هاى گوناگون اختراع شدند و مسئله 
ــته ها و منافع شوروى  ــت... گروگانگيرى صددرصد با خواس رايج گش
ــود براى آنها بهره  ــت و بيش از آنكه چيزى دستگير ما ش انطباق داش

1. مهدي بازرگان، همان، ص176. اما ايشان بيان ننموده اند كه چه جريان ها و گروه هايى رفراندوم جمهورى اسالمى را تحريم 
كرده بودند و چه كسانى به جاى جمهورى اسالمى، جمهورى دموكراتيك اسالمى، جمهورى ايرانى و جمهورى دموكراتيك را 

مطرح مى كردند و چه كسانى از اوايل اسفند 57 در كردستان فتنه و شورش به پا كردند؟ 
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داشت.1 
مهندس بازرگان در دنباله سخنان خود در همان كتاب، در صفحه 115 امريكاستيزى 
ــد و تبليغات  ــر عقاي ــم و تحت تأثي ــب ماركسيس ــران را متأثر از مكت ــت اي امام و مل

ماركسيست هاى ايرانى قرار گرفتن آنان توصيف نموده است: 
ــت كه انقالب ما رفته رفته از مرزهاى ايران و از  ــلم اين اس ... امر مس
مبارزه با استبداد تجاوز كرده و داعيه خدمت به اسالم و رسالت جهانى را 
پيش گرفت و سپس هدف هاى ثانوى و از جهاتى اصلى آن در افتادن با 
امپرياليسم امريكا و صدور انقالب براى نجات و برترى مستضعفان جهان 
ــنين هيكل حالت  ــب گرديد كه به گفته محمد حس گرديد و اين موج
ــت بدهد و به لحاظ تازگى و اولويت  جهانى عام و دفاع انسانى را از دس
ــته يا ناخواسته  ــت هاى تاكتيكى، به طور خواس اهداف يا اتخاذ سياس
ــم بين الملل بكند و با مشت هاى  ــوى ماركسيس جهش آشكارى به س
گره كرده و پيشانى درهم رفته و با مرگ خواهى و ستيزه جويى خود بيشتر 
ــتى بوده است تا ارايه دهنده چهره  يادآور انقالب هاى طبقاتى كمونيس

تابناك رحمه العالمين محمدى. 
ايشان در مصاحبه اى با حامد الگار مسلمان محقق و نويسنده امريكايى كه مطالعاتى 
ــته و مقاالت و كتب متعددى نيز درباره انقالب اسالمى به  در مورد انقالب اسالمى داش
رشته تحرير در آورده است، نظريات خود را پيرامون شخصيت امام و علل مخالفت ايشان 
1. مهدي بازرگان، همان، ص177. بنابراين اظهارات، ما مردم مسلمان ايران كه انقالب كرده بوديم و امريكا را كه بر سرنوشت 
ما حاكم شده بود بيرون كرده و او را از منابع عظيم و بادآورده كشور خودمان محروم كرده بوديم، خود سازنده ضد انقالب بوديم 
و اصالتاً توطئه اى از جانب ابرقدرت ها براى بازگشت به ايران و لذا ضد انقالب وابسته به بيگانگان وجود نداشت و ما خود سازنده 
ضد انقالب وابسته به امريكا بوديم و امريكا اصوالً توطئه اى را توسط عوامل داخلى خود عليه انقالب ما سازماندهى نكرده بود. ما 
خود بوديم كه جريان كردستان را به وجود آورديم و اصوالً توطئه اى در كار نبود و ما دچار توهم توطئه بوديم و كسى در كشور 
ما با امريكا ارتباطى نداشت كه امريكايى باشد يا سازشكارى كرده باشد. اصوالً ساواكى ها و سلطنت طلبان و ارتشيان فرارى كه 
دستشان تا مرفق به خون مردم آغشته شده بود و طرفداران شاه به يكباره ريشه كن شده بودند و اين ما بوديم كه آنان را مجدداً 
ساختيم و به وجود آورديم. ما مردم ايران و طرفداران انقالب اسالمى و رهبرانمان بوديم كه گناهكار و معصيت كار اصلى بوديم 
كه تحت تأثير ماركسيست ها و با شعارهاى اخذشده از آنان گروه ها و گروهك هاى گوناگون را عليه انقالب ساختيم و به وجود 
آورديم. بله؛ با همين تفكر بود كه ايشان در روز 22بهمن و در همان ساعاتى كه هنوز آخرين كنگره هاى نظام شاهنشاهى فرو 
ــتاد ارتش كه تا چند ساعت قبل خونبارترين كودتاى  ــار مقدم رئيس ساواك و تيمسار قره باغى رئيس س نريخته بود با تيمس
ــتند رهبرى مى كردند، به مذاكره مى نشيند يا ابراهيم يونسى را در دومين ماه پيروزى  امريكا در جهان عليه ملت ايران را داش
انقالب به استاندارى كردستان و اميرانتظام را به  رغم مخالفت دلسوزان به سخنگويى دولت و معاونت نخست وزيرى برمى گزيند 
و حسن نزيه را مسئول شركت نفت مى كند و رحمت اهللا مقدم مراغه اى را استاندار آذربايجان مى نمايد. اعجاب انگيز اين است 
ــالمى مى داند! شايد اين بيانات بتواند علت اصلى پيروزى  كه ايشان حتى امريكا، انگليس و آلمان را موافق پيروزى انقالب اس
كودتاى 28مرداد 1332 را نيز نشان دهد. خوش بينى معلم و رهبر مراد ايشان در جريان اين كودتا بزرگترين عامل موفقيت 

امريكا در به پيروزى رساندن اين كودتا بود. 
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ــناخت شخصيت خود وي و افكار او، اعترافاتي  با امريكا بيان داشته است كه از جهت ش
بسيار روشن كننده و قابل توجه است. اين مصاحبه1 در تاريخ بيستم آذر58 يعنى چهل 

روز پس از تسخير النه جاسوسى انجام شده است: 
ــاله تفاهمش با جوان ها خيلى  ... و عجيب است كه يك آدم هشتادس
ــت از مثًال بنده كه توى جوان ها و دانشگاه بزرگ شده ام و در  بيشتر اس
ــده ام و به اينها سناً نزديك ترم... يك خاصيت  انقالب و نهضت بزرگ ش
و قدرت مقابله روحى و فكرى بين ايشان و جوانان انقالبى وجود دارد... 
ــد، كلماتش، اصطالحاتش،  ــى را كه االن مى خواني اعالميه هاى خمين
ــال پيش با شش  ماه پيش با  ــته هايش با يك سال پيش و يك  س خواس
ــانى كه در انقالب هستند يعنى  هم فرق مى كند... من بين خودم و كس
ــپاهى ها، واقعاً يك فاصله و بيگانگى  جوان ها، طالب، دانشگاهى ها، س
حس مى كنم. من هم خودم را انقالبى مى دانم. اما آن چيزى را كه آنها 
ــايد در نقطه نهايى به يك جا  به آن انقالب مى گويند و مى خواهند و ش
برسيم، با آنچه من مى خواهم با هم كنتراديكسيون (تضاد) دارد. ولى آقا 
هيچ... اين مسئله دفاع از مستضعفين... اين همان است كه اين انقالبى ها 
ــن به هيچ وجه  ــم و امريكا، اي ــارزه اش با امپرياليس ــد؛ يا مب مى خواهن
ــزى نه در مغزش  ــش آقاى خمينى چنين چي من الوجوه در روز پيداي
ــل همه آخوندها،  ــت. آن موقع به طور مبهم مث و نه در زبانش بوده اس
آخوندهاى قبل از مصدق يك عناد خاصى با خارجى ها داشت و آنها را 
منشأ تحريكات و بدبختى ها مى دانست، اين در ذهن ايشان هست. اما 
حاال عوض اينكه با همه خارجى ها باشد، به طورى كه در ابتداى انقالب 
بود، آن موقع اين شعارى را كه مى گفتند نه شرقى، نه غربى، جمهورى 
اسالمى، يعنى ايشان هم ضد شوروى و كمونيسم بود و هم ضد امريكا و 
انگليس و فرانسه. ولى االن آمده و پرچمدار و علم دار مبارزه و از بين بردن 
ــت كه چپى ها، جوان ها،  امپرياليسم امريكا شده. اين همان چيزى اس
طالب و انقالبى ها مى خواهند. اين قضيه سفارت امريكا به احتمال قوى 

1. مواضع نهضت آزادى، تهران، نهضت زنان مسلمان، 1361، ج1، ص124. 



مقاالت
178

دوره سوم سال نهم شماره 30 زمستان90

مقدارى تحت تأثير ايشان بوده است. ايشان شايد از 4 ماه قبل1 امريكا 
و كارتر را به عنوان رأس دشمنان ما، گرداننده فالن و بدون اينكه هيچ 
مدركى و دليلى و نشانه اى باشد، اتوماتيك و بنا به تعريف و به طور مسلم 
همه چيز را از چشم امريكا و كارتر مى بيند و بدگوى او است. اين خوب 
در جوانان و انقالبيون تأثير داشته است. آن وقت ايشان هم تحت تأثير 

آنهاست. 
ــد امريكايى بلكه  ــان هنگام ورود به صحنه مبارزات نه تنها ض ... ايش
ضد شاه هم نبود. يك آخوند قشرى بود.2 اين طور تحول پيدا كرد. البته 
ــاه بود. با او هم بد بود. اما ورود اينها و ساير  ــان ضد رضاش از قديم ايش
ــى بود كه دولت به زن ها راه  روحانيون در مبارزه با آن انجمن هاى ايالت
ــركت كنند. بعد مسئله قبل از اصالحات  داده بود كه [در انتخابات] ش
ــرى مدافع فقه  ــان هم آن موقع مثل ساير علماى قش ارضى بود و ايش
ــائل مالكيت، مسائل اجتماعى و زنان  رسمى بود. فقه ما در رابطه با مس

1. با توجه به تاريخ مصاحبه، مقصود ايشان از ماه هفتم پيروزى انقالب، يعنى از شهريورماه 58 است، كه اشتباه 
آشكارى است. با مراجعه به سخنان امام در صحيفه امام به خوبى مشخص است كه امام از نخستين روزهاى پيروزى 
انقالب و با شروع توطئه هاى عوامل داخلى مرتبط با امريكا، تهاجم خود به اين ابرقدرت را آغاز و مانند قبل از انقالب 

در برابر اقدامات آن ايستاده اند.
2. براى نشان دادن بى اطالعى ايشان از شخصيت امام، گوشه اى از يك نامه امام كه در سال 1323- يعنى بيست سال قبل از 
شروع مبارزات علنى امام با نظام وابسته شاه- براى يكى از دوستانشان نوشته اند، آورده مى شود: «... خودخواهي و ترك قيام 
براي خدا ما را به اين روزگار سياه رسانده و همه جهانيان را بر ما چيره كرده و كشورهاي اسالمي را زير نفوذ ديگران درآورده. 
قيام براي منافع شخصي است كه روح وحدت و برادري را در ملت اسالمي خفه كرده. قيام براي نفس است كه بيش از ده ميليون 
ــتي شهوت پرست پشت ميزنشين شدند. قيام براي شخص  جمعيت شيعه را به طوري از هم متفرق و جدا كرده كه طعمه مش
است كه يك نفر مازندراني بي سواد را بر يك گروه چندين ميليوني چيره مي كند كه حرث و نسل آنها را دستخوش شهوات خود 
كند... هان اي روحانيين اسالمي! اي علماي رباني! اي دانشمندان ديندار! اي گويندگان آيين دوست! اي دينداران خداخواه! 
اي خداخواهان حق پرست! اي حق پرستان شرافتمند! اي شرافتمندان وطن خواه! اي وطن خواهان با ناموس! موعظت خداي 
ــنهاد فرموده بپذيريد و ترك نفع هاي شخصي كرده تا به همه سعادت هاي دو  جهان را بخوانيد و يگانه راه اصالحي را كه پيش

جهان نايل شويد و با زندگاني شرافتمندانه دو عالم دست در آغوش شويد.» صحيفه امام، ج1، ص22. 
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و... به اين شكل وارد مبارزه شد...1 از اين شروع كرد، بعد تحول پيدا كرد 
و در روحانيت شيعه شاهيپون (قهرمان) مقابله و ضديت با استبداد شد. 
اين بيانات واقعاً اعجاب انگيز و نشانگر بى اطالعى ايشان از اوضاع كشور و عدم اطالع و 
عدم توجه به بيانات و رهنمودها و موضع گيرى هاى امام و مردم انقالبى كشور مى باشد. 

حفظ هيئت هاى مستشارى امريكا در ايران توسط دولت موقت 
دولت موقت بر اساس تفكر خوشبينانه اى كه نسبت به همكارى و اعطاى كمك هاى 
ــاس مبانى اعتقادى ليبرال ناسيوناليستى  امريكا براى حفظ دولت خود داشت و بر اس
حاكم بر انديشه آنان كه موجب احساس نوعى هماهنگى با كشورهاى بلوك غرب و در 
رأس آنان امريكا كه مدعى پيروى از ليبرال دموكراسى بودند و احساس نوعى امنيت از 

1. براى نشان دادن نوع تفكر و بينش اسالمى آقاى مهندس بازرگان و حساسيت ايشان در اين باره و نيز حساسيت ايشان در 
خصوص توطئه هاى استعمارى در كشور و عليه اسالم و اينكه «قشريگرى» و «فقه رسمى» در نظر ايشان چه مفهومى دارد و 
اينكه «شاه به زنان براى شركت در انتخابات راه داد» يعنى چه، بيانات امام درباره تساوى حقوق زن و مرد كه در سال 1341 و 

در آغاز نهضت اسالمى بيان شده است، آورده مى شود: 
«بسم اهللا الرحمن الرحيم- اناهللا و انا اليه راجعون- دستگاه حاكمه ايران به احكام مقدسه اسالم تجاوز كرد و به احكام مسلمه 
ــتگاه جابره با تصويب نامه هاي خالف شرع و قانون اساسي  قرآن قصد تجاوز دارد. نواميس مسلمين در شرف هتك است و دس
مي خواهد زن هاي عفيف را ننگين و ملت ايران را سرافكنده كند. دستگاه جابره در نظر دارد تساوي حقوق زن و مرد را تصويب 
ــالم و قرآن كريم را زير پا بگذارد، يعني دخترهاي هجده ساله را به نظام اجباري ببرد و به  و اجرا كند. يعني احكام ضروريه اس
سربازخانه ها بكشد، يعني با زور سرنيزه دخترهاي جوان عفيف مسلمانان را به مراكز فحشا ببرد. هدف اجانب قرآن و روحانيت 
است. دست هاي ناپاك اجانب با دست اين قبيل دولت ها قصد دارد قرآن را از ميان بردارد و روحانيت را پايمال كند. ما بايد به 
نفع يهود، امريكا و فلسطين هتك شويم، به زندان برويم، معدوم گرديم، فداي اغراض شوم اجانب شويم. آنها اسالم و روحانيت 
را براي اجراي مقاصد خود مضر و مانع مي دانند. اين سد بايد به دست دولت هاي مستبد شكسته شود. موجوديت دستگاه رهين 
شكستن اين سد است. قرآن و روحانيت بايد سركوب شود. من اين عيد را براي جامعه مسلمين عزا اعالم مي كنم تا مسلمين 

را از خطرهايي كه براي قرآن و مملكت قرآن در پيش است آگاه كنم...» صحيفه امام، ج1، ص153. 
ــور را ملعبه خود قرار داده و در كنفرانس ها اجازه مي دهد كه گفته شود قدم هايي براي تساوي  «... دولت مذهب رسمي كش
حقوق زن و مرد برداشته شده، در صورتي كه هر كس به تساوي حقوق زن در ارث و طالق و مثل اينها كه جزء احكام ضروري 
اسالم است معتقد باشد و لغو نمايد، اسالم تكليفش را تعيين كرده است. روحانيت مي بيند كه پايه هاي اقتصادي اين مملكت 
ــت... با اين وضع رقت بار به جاي آنكه دولت درصدد چاره برآيد،  در شرف فروريختن است و بازار اين كشور در حكم سقوط اس

سر خود و مردم را گرم مي كند به امثال دخالت زنان در انتخابات يا اعطاي حق زن ها...» صحيفه امام، ج1، ص148-149. 
ــت... اين مملكت مترقي كه االن نسبت به هر  ــتعماري اس «... اگر ما مرتجعيم بفرماييد... برنامه هايتان يك برنامه هاي اس
چيزش به خارج احتياج دارد به خارج؟ از اسراييل كارشناس مي آورد... مگر با چهار تا زن فرستادن [به] مجلس، ترقي حاصل 
ــا مخالفيم، با اين كارهاي غلط مخالفيم. مگر مردها آزادند كه زن ها  ــتيم، با اين فحش مي شود؟... ما با ترقي زنان مخالف نيس
مي خواهند آزاد باشند؟ آزادمرد و آزادزن با لفظ درست مي شود؟ مردها آزادند؟ در اين مملكت االن مردها آزادند؟ در چه چيز 

آزادند؟...» صحيفه امام، ج1، ص304-305. 
ــت كه در آن تاريخ، مهندس بازرگان همراه با ياران خود، تازه نهضت آزادى را در فضاى باز سياسى امريكا  الزم به تذكر اس
ــد و در اساسنامه منتشره اين نهضت  ــركت در انتخابات فرمايشى امريكا و شاه در دولت امينى مى ش تأسيس كرده و آماده ش
خود را ملى، مسلمان و مصدقى معرفى نموده بود. مصدقى كه نه نماز مى خواند و نه به اسالم و احكام آن اعتقادى داشت و نيز 
خواهان جدايى دين از سياست بود و حضور دين و روحانيت را در صحنه سياست به هيچ عنوان قبول نداشت و با آن به مخالفت 

مى پرداخت و علت شكست نهضت ملى شدن نفت نيز همين بود. 
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جانب آنان مى شد، به دنبال اين بود كه دوباره ارتباطات گسترده اى را با امريكا برقرار كند 
و به اين وسيله امكانات اطالعاتى و تداركاتى مورد نياز ارتش ايران را از امريكا دريافت 
نمايد و با كمك هاى اعطايى آنان، در برابر نيروهاى طرفدار شوروى كمونيست كه مبانى 
اعتقادى ليبرالى، نوعى احساس شديد دشمنى نسبت به آنان را در وجود اينان برانگيخته 

بود، توان مقابله پيدا كند. 

حضرت آيت اهللا خامنه اى در اين باره بياناتى1 دارند كه جالب و خواندنى است: 
دولت موقت به اين نتيجه رسيده بود كه هيچ دليلى ندارد كه با امريكا، 
ــر  دولت ثروتمند و قوى كه با ما كارى هم ندارد، بى خود در بيفتيم و س
ــت.  بى درد خود را به درد آوريم و اين فكر در دولت موقت نتايجى داش
ــم امريكايى ها در داخل  ــن بود كه مى گفتند بگذاري يكى از نتايجش اي
ــده اى از امريكايى ها  ــل در نيروى هوايى ع ايران بمانند. به همين دلي

بودند. 
ــوراى عالى دفاع بودم و  در شوراى عالى دفاع كه آن وقت من عضو ش
ــوراى عالى دفاع بود، تا چند ماه بعد از  آقاى مهندس بازرگان رئيس ش
ــارى نظامى ارتش امريكا در نيروى هوايى، دم و  انقالب دستگاه مستش
ــتند و ما تا مدت ها خبر نداشتيم. شايد براى  ــان را داش دستگاه خودش
ــه فرهنگي قدر واليت، ص532  ــان، مؤسس 1. خاطرات و حكايت ها، 5-1 خاطرات رهبر انقالب از زبان خودش
(بر اساس دو متن ديگر از خاطرات ايشان در كتاب زندگى نامه مقام معظم رهبرى، مؤسسه فرهنگي قدر واليت، 

ص101، و مصاحبه ها ص114 تا 116تكميل گرديده است.) 
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ــد. واقعاً  ــما اين موضوع خيلى عجيب به نظر آيد و حرف تازه اى باش ش
هم عجيب است. اما از آن عجيب هايى است كه اتفاق افتاد. البته مركز 
ــترك ارتش بود، از بين رفته بود و خودشان  اصلى شان كه در ستاد مش
ــتاد نيروى هوايى،  ــان را در س فرار كرده بودند، اما عناصر اطالعاتى ش
ــوراى عالى دفاع آن روز كه  گذاشته بودند تا سنگر را حفظ كنند. در ش
آن هم يك شوراى عالى دفاع تماشايى بود، افرادى عضو بودند1 كه اگر 
ــما امروز تعجب مى كنيد كه چطور در اول  ــود، ش اسمشان نام برده ش
ــور بنده هم در آن  ــاس عضو بودند! حض انقالب اينها در آن مركز حس
شوراى عالى در واقع يك حضور غير رسمى بود؛ يعنى آن عناصر مايل 
نبودند ما را ببينند. ولى ما به شكل انقالبى و با روش هاى مخصوص زمان 

اول انقالب در آن جلسات شركت مى كرديم. 
اين آقايان اينجا چه مى كنند!؟ 

در يكى از جلسات آن زمان متوجه شديم كه مصوبه اى را مى خواهند 
ــم مستشارى سابق  ــوراى عالى دفاع بگذرانند كه بر اساس آن اس از ش
ــنهادى آنان تصويب  امريكا در ايران عوض شود و يكى از نام هاى پيش
ــتاد نيروى هوايى پيشنهاد كرده  ــتقر در س گردد و امريكايى هاى مس
بودند كه چون امروز ما اينجا هستيم، ديگر اسم دفتر ما دفتر كارشناسى 
نظامى نيست و ما كارشناس نظامى به آن معنا نيستيم! پس نام ديگرى 
ــوراى عالى دفاع  برايش انتخاب كنيد تا ما بمانيم. يعنى در حقيقت ش
ــارى را امضا كند. ما آنجا فهميديم كه مستشارى ها هنوز  وجود مستش
ــؤال كردم چه اسمى و چه دفترى  در ايران هستند. لذا من با تعجب س
ــا در نيروى هوايى حضور دارند؟ گفتند  و چه مركزى؟! مگر امريكايى ه
بله. يك چنين دفترى هست. و لذا من گفتم چون از وجود چنين مركز 
ــود. لذا اول براى  و دفترى خبر ندارم بنابراين اين بحث نبايد مطرح ش

ــپهبد آذر برزين معاون نيروى هوايى و سرلشكر  1. اعضاى شوراى عالى دفاع در آن تاريخ اين افراد بوده اند: س
خزاعى از نيروى زمينى كه جزء ارتشى هاى وابسته به دستگاه شاه و خيلى به آنها نزديك بودند به عنوان مشاوران 
نظامى مهندس بازرگان و تيمسار باقرى كه فرمانده نيروى هوايى بود و در جريان حمله طبس همكارى او با امريكا 
آشكار شد و در حال فرار از كشور كه با كمك و به دستور بنى صدر انجام شده بود، دستگير و به زندان افتاد؛ (غائله 
چهاردهم اسفند1359، دادگسترى جمهورى اسالمى، ص106)؛ و تيمسار شاكر رئيس ستاد مشترك و نيز تيمسار 
رياحى وزير دفاع نيز به عنوان اعضاى شوراى عالى دفاع در جلسات شركت مى كردند. مرحوم شهيد دكتر مصطفى 

چمران نيز پس از اينكه به جاى تيمسار رياحى به وزارت دفاع برگزيده شد در جلسات شورا شركت مى كرد. 
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ما اين سؤال ها را پاسخ دهيد كه اين دفتر كى تشكيل شده و اعضايش 
چند نفرند و چه كسى اجازه تأسيس آن را داده و چند سؤال اين چنينى 
ــؤاالت را براى ما بياوريد تا بعد پيرامون  كردم و گفتم اول پاسخ اين س
آن بحث كنيم. البته در آن جلسه هيچ كس جرئت نكرد با اين سؤاالت 
ــئله مربوط به امريكايى ها و خطرناك بود،  من مخالفت كند. چون مس
مى ترسيدند كه اگر مخالفت كنند براى خودشان بد باشد. غرض اينكه 
ــوراى عالى دفاع كه از  براى رئيس دولت آن روز خيلى راحت بود در ش
حساس ترين ارگان هاى سياسى- نظامى مملكت بود راجع به نام دفتر 
امريكايى ها در ايران بحث شود و هيچ حساسيتى نسبت به آن نداشته 
باشد. البد اگر من در جلسه نبودم يك اسمى هم برايش تعيين مى كردند 
و مى شد مثًال قانونى يا شبه قانونى كه امريكايى ها دفترى هم در نيروى 
هوايى يا ارتش داشته باشند و لذا در چنين اوضاع و احوالى طبيعى بود 
كه امريكايى ها اميد برگشتن به ايران را داشته باشند و اين اميد خيلى 

بى جا و بى مورد هم نبود. 
ــم كمك كرد تا  ــران عزيز را. او ه خدا رحمت كند مرحوم دكتر چم

مصوبه اى گذرانده شود. هر چه زودتر اين افراد از ايران بيرون بروند. 
تا اين حد اينها وقاحت به خرج دادند و جرئت مى كردند كه در داخل 

ارتش جمهورى اسالمى عناصر مستشارى امريكا باقى بمانند. 

قراردادهاى  لغو  و  ارتش  امريكايى  مدرن  سالح هاى  فروش  موضوع 
نظامى 

دولت موقت در طى دوران حيات خود بارها موضوع فروش سالح هاى ارتش را مطرح 
ــيارى از  ــتعجل خود بس كرد. به عبارت ديگر اگر بختيار طى دوران 37روزه دولت مس
قراردادهاى نظامى ايران را به دستور «ژنرال هايزر» لغو نمود، دوستان او در دولت موقت 
نيز كار او را ادامه دادند. اگرچه به علت مخالفت نيروهاى انقالب توفيقى در اين اقدام خود 
به دست نياوردند. آنان با توجه به شعارهاى زيباى ليبرال دموكراسى و پذيرش نهادهاى 
ايجادشده توسط نظام سلطه، مانند سازمان ملل، حقوق بشر، سازمان عفو بين الملل و... 
به نوعى ساده لوحى دچار شده بودند و فكر مى كردند كه در دنياى كنونى مى توانند با ابراز 
دوستى با دشمنان سلطه گر ضد بشر به يك همزيستى مسالمت آميز با آنان روى آورند. 
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مذاكرات دولت موقت، براى فروش جنگنده هاى اف-14 به امريكا 
وزير دفاع ملى دريادار احمد مدنى1 كه از اعضاى جبهه ملى بود در تاريخ 8 فروردين58 
ــران تصميم دارد  ــت اعالم كرد كه اي در مصاحبه اى با روزنامه امريكايى واشنگتن پس

سالح هاى اضافى از جمله هواپيماهاى اف- 14 را به امريكا بفروشد.2
- هودينگ كارتر سخنگوى كاخ سفيد امريكا اعالم نمود3 كه هم اكنون مذاكراتى براى 
بازخريد 78 فروند هواپيمايى كه ايران در سال 1973 از امريكا خريده است در جريان 
مى باشد؛ اگرچه هنوز اين مذاكرات به نتيجه نرسيده است. او افزوده است كه عالوه بر 
ــالح هاى فروخته شده به ايران نيز در  هواپيماهاى اف-14 مذاكره براى خريد ساير س

جريان است. 

ما با كسى سر جنگ نداريم! 
ــعار «ما بى طرف  ــب همگانى با طرح ش ــفانه رئيس دولت موقت در ميان تعج متأس

1. اسناد ارتباط اين شخص با سفارت امريكا در جريان تسخير النه جاسوسى به دست دانشجويان خط امام آمد 
و همانند ساير دوستانش به دامان سلطه گران جهانى فرار كرد و به خيانت هاى خود در پناه آنان ادامه داد. افشاى 
ــجويان پيرو خط امام نشان داد كه ساده لوحى رئيس  اسناد وابستگى بسيارى از اعضاى دولت موقت توسط دانش
ــمنان توسط اين عوامل سياست هاى خود را  دولت موقت موجب سوء استفاده عوامل مرتبط با دشمن بوده و دش

ديكته مي كردند. 
2. كيهان، 58/1/8، ص2. 
3. همان، 58/1/9، ص8. 
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هستيم و با كسي سر جنگ و دشمنى و درگيرى نداريم و سالح هاى مدرن را براى چه 
ــالح هاى ارتش به خصوص هواپيماهاى  مى خواهيم»، اقدام به طرح موضوع فروش س
ــاه با امريكا نمود. اين موضوع نشانگر  ــاير قراردادهاى نظامى ش دفاعى اف-14 و لغو س
ــانگر بى ارتباطى انديشه هاى آنان با مبانى  كمال ساده انديشى دولت مردان موقت و نش
اسالمى و نبود حداقل درك سياسى، نظامى و دفاعى در انديشه آنان بود.1 در دنيايى كه 
ــان نداده اند و ملل ديگر  جهان خواران به هيچ قانونى جز حفظ منافع خود پايبندى نش
ــورهاى گوناگون قربانى مطامع  را به خاك و خون كشيده و ميليون ها انسان را در كش
خود نموده اند، طرح اين شعار اعجاب انگيز، دولت موقت را در چشم جوانان انقالبى كه 
ــت زده بودند، بى اعتقاد به اصول اسالمى و  با هزاران اميد به بزرگترين فداكارى ها دس

مبانى انقالب نشان مى دهد. 
زمزمه فروش هواپيماها از نخستين روزهاى انقالب بر سر زبان ها افتاد و در اواسط مرداد 
ــخت ترين تهاجمات نظامى در كردستان  و در حالى كه مزدوران ابرقدرت ها در حال س

عليه انقالب اسالمى بودند، رسماً توسط سخنگوى دولت نيز اعالم شد. 

«اف-14»ها به درد ما نمى خورند! 
صادق طباطبايى سخنگوى دولت موقت اعالم كرد: 

ــى ما هماهنگ نيست و  چون هواپيماهاى اف-14 با استراتژى ارتش
هزينه نگهدارى آن بسيار باالست، به درد ما نمى خورد و لذا براى فروش 

آنها تصميماتى گرفته شده است. 
خبر ديگر كه در اين باره در مطبوعات به چاپ رسيده است، ابعاد مسئله را بيشتر روشن  

مى كند: 
ــي  ــادق طباطبايي معاون سياس ــارس- ص ــزاري پ ــران- خبرگ ته
ــروز در گفت وگويي  ــخنگوي دولت پيش از ظهر ام ــت وزير و س نخس
ــت كه  ــون و خبرگزاري پارس اعالم داش ــگاران راديو و تلويزي با خبرن
ــليحاتي با اياالت متحده كه شامل خريد ناوشكن هاي  قراردادهاي تس
جنگي، جنگنده هاي اف-16 و هواپيماهاى آواكس كه به حجم نزديك 
نُه ميليارد دالر بود، لغو شده است و براي لوازم يدكي بعضي از تجهيزات 

ــتور آماده كردن نيرو و قدرت نظامى براى ترساندن دشمنان داده  1. در حالى كه قرآن مجيد به مسلمانان دس
است! 
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ــي و پرنده هايي كه وزارت دفاع در اختيار دارد، دولت امريكا بايد  ارتش
لوازم اين پرنده ها را به ايران بدهد و قراردادي كه در اين زمينه ها منعقد 
ــت. چون بيش از هزار فروند هلي كوپتر در حال  ــده اس شده، فسخ نش
ــري  ــن خوابيده و لوازم يدكي ندارند. وي افزود: يك س حاضر روي زمي
قراردادهاي ديگر با مستشاران نظامي امريكا بسته شده بود كه آنها نيز 
لغو شده است. ضمناً قراردادهايي هم كه با شركت هاى «بل هليكوپتر 
بوئينگ» و «گرومن» بسته شده بود، لغو شده است. مهمتر از همه اينها، 
جنگنده هاي فوق مدرن اف-14 است كه به دليل هزينه نگهدارى آنها و 
سيستم فوق العاده مهمى كه دارند نگهدارى آنها حتى براى خود امريكا 
نيز دردسر دارد و با توجه به اينكه يك ساعت پرواز آزمايشى يا عملياتى 
هواپيماى اف-14 يك ميليون و دويست هزار دالر خرج برمي دارد اين 
ــن نوع هواپيماها با  هواپيما به چه درد ما مي خورد و چون نگهدارى اي
استراتژي برنامه هاي ارتشي ما در آينده منطبق نيست، تصميماتي در 
مورد فروش آنها گرفته شده است. وي افزود بهاي يك هواپيماي اف-14 
ــت و بين 75 تا 80 هواپيماى اف-14 در  در حدود 60 ميليون دالر اس
اختيار داريم كه در حال حاضر نگهداري آنها در فرودگاه ها واقعاً بودجه 

عظيمي به ملت ما تحميل مي كند. 
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از وجود دشمنان سوگندخورده خود در منطقه و دولت هاى ارتجاعى 
وابسته به امپرياليسم غافل نمانيم 

ــاع ملى بودند در  ــيد على خامنه اى نيز كه در همان تاريخ معاون وزير دف آيت اهللا س
مصاحبه اى با روزنامه كيهان كه در روز 27مرداد58 در اين روزنامه چاپ شده است، در 
ــه اين دو ديدگاه علل اختالفات را به خوبى  اين باره مطالبى را بيان نموده اند كه مقايس

نشان مى دهد. 
ــت از لغو پاره اى از  ــؤال كه اخيراً صحب ــخ به اين س حضرت آيت اهللا خامنه اى در پاس
قراردادهاى تسليحاتى و سفارش هاى نظامى، بين دولت موقت جمهورى اسالمى و ساير 
ــت؛ آيا در اين خصوص چه نوع قراردادهايى  كشورهاى طرف قرارداد از جمله امريكاس
لغو شده و اين موضوع در مورد قراردادهاى مربوط به آواكس هم صدق مى كند يا خير، 

فرمودند: 
مسئله لغو قراردادهاى نظامى، مسئله اى نيست كه به اين آسانى بتوان 
درباره آن تصميم گرفت. درست است كه ما قصد نداريم كه مثل دوران 
گذشته ژ  اندارم منطقه باشيم و قصد نداريم كه حافظ منافع ابرقدرت ها 
باشيم، اما به هيچ وجه جايز نمى دانيم كه از وجود دشمنان سوگندخورده 
خود در منطقه و دولت هاى ارتجاعى وابسته به امپرياليسم غافل بمانيم. 
آقاى خامنه اى افزود: ما به نيروى دفاعى كاملى نيازمنديم. حتى براى 
ــانى با حضور دولت هاى  ــم كه به آس جلوگيرى از تجاوزات امپرياليس
ــت الزم است كه ما قدرت تهاجمى نيز  غاصب در منطقه قابل تصور اس
ــيم. ترديدى نداريم كه دولت امريكا با وضع كنونى ما به لغو  داشته باش
ــدت تمايل دارد و بعضى از مقدورات  برخى از قراردادهاى گذشته به ش
ــى آورد و بنابراين  ــاب م ــراى خود خطر بالقوه اى به حس نظامى ما را ب
ــيار محتاطانه و  ــه با لغو قراردادها بس و به همين دليل ما بايد در رابط

دورانديشانه برخورد كنيم. 
ــت در آينده قراردادهاى  ــؤال كه آيا در نظر اس معاون وزير دفاع ملى در جواب اين س
ــايل مورد نياز ارتش منعقد شود و اگر چنين نظرى  جديدى براى تجهيز و تكميل وس

وجود دارد، بيشترين توجه معطوف به چه نوع تجهيزاتى است، چنين گفت: 
تا وقتى به مرحله خودكفايى نرسيده ايم، ناچاريم تجهيزات نظامى و 
قطعات يدكى تجهيزات موجود را از خارج وارد كنيم. اما مهم آن است 
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كه در چگونگى قرارداد و نيز طرف 
ــه از او  ــى آن دولتى ك قرارداد يعن
نيازمندى هاى خودمان را خواهيم 
ــاذ كنيم كه  ــت ترتيبى اتخ خواس

ايجاد وابستگى نكند. 
آقاى خامنه اى يادآور شد: 

ــود ميدان  ــروز در برابر خ ــا ام م
ــور داريم  ــراى اين منظ ــيعى ب وس
ــنده تجهيزات  ــاى فروش و دولت ه
نظامى هم در شرايطى نيستند كه 
ــك  قرارداد  بتوانند ما را به قبول ي

تحميلى وادار كنند. 

ملى  امنيت  مشاور  برژينسكى  با  مالقات 
رئيس جمهور امريكا 

ــتين روز آبان 58 به  ــاه در نخس به دنبال رفتن ش
امريكا و در حالى كه ملت ايران چون آتش فشاني كه 

عليه ظلم ها، ستم ها، فتنه ها، اختالف افكنى ها و ترورهاي سلطه گران امريكايي به فوران 
در آمده بود، خط ديگري در جامعه انقالبي ما گام به گام به سمت و سوي امريكا حركت 
ــت خالي، شاه و اربابانش را از  مي كرد و در حالى كه مردم ايران كه با خون خود و با دس
ايران بيرون كرده بودند، آنان به دنبال مذاكره و سازش و طلب كمك از امريكا كه داشت 
ــت گام به گام دولت موقت و توطئه هاي ضد انقالب  ــايه سياس به آهستگي و در زير س
ــكار و فرصت طلب و عناصر نفوذى، بازمي گشت تا سلطه  وابسته و وجود عناصر سازش

جهنمي خود را مجدداً بر سرزمين مقدس شهيدان بگستراند، برآمده بودند. 
ــور تظاهرات ضد امريكايي به راه افتاده بود و همه خواستار  ــر كش در حالى كه سراس
ــت نه ماه از پيروزى  ــاه به ايران بودند، دولتمردان كشور،1 پس از گذش بازگرداندن ش

1. آنان همچون رهبرشان دكتر مصدق هنوز در خواب اند. او به تذكرات دلسوزانه آيت اهللا كاشاني در روز قبل از 
كودتاي امريكايي 28مرداد كه «امريكا دارد توسط زاهدى كودتا مي كند»، توجه ننمود تا قهرمان زمانه باقي بماند 
ــلمان و قهرمان ايران، خود با نداى اهللا اكبر و بازگشت به  و بر كشور آن فجايعى رفت كه رفت و در نهايت ملت مس

هويت اسالمى خود و با برپا كردن انقالب اسالمي براي بر طرف نمودن اين فجايع به پا خاست. 

دولت موقت بر اساس تفكر 
به  نسبت  كه  خوشبينانه اى 
همكارى و اعطاى كمك هاى 
امريكا براى حفظ دولت خود 
داشت و بر اساس مبانى اعتقادى 
ليبرال ناسيوناليستى حاكم بر 
انديشه آنان كه موجب احساس 
نوعى هماهنگى با كشورهاى 
بلوك غرب و در رأس آنان 
از  پيروى  مدعى  كه  امريكا 
و  بودند  يبرال دموكراسى  ل
احساس نوعى امنيت از جانب 
آنان مى شد، به دنبال اين بود كه 
دوباره ارتباطات گسترده اى را با 
امريكا برقرار كند و به اين وسيله 
امكانات اطالعاتى و تداركاتى 
مورد نياز ارتش ايران را از امريكا 

دريافت نمايد
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انقالب اسالمى هنوز در حال و هواى مردادماه سال 1332 و آنچه رهبرشان در آن ماه در 
آن سال انجام داد1 به سر مى بردند و هنوز در فكر مذاكره با امريكا و جستن راه حلى براى 
حل مشكالت انقالب اسالمى با كمك آنان بودند و در حالى كه امريكا داشت توطئه هايى 
گوناگون را توسط عوامل داخلى اش به خصوص عوامل نفوذى خود در دولت موقت، به 
هم گره مى زد تا آخرين قدم ها را براى بازگشت به ايران بردارد، اينان در فكر انجام توطئه2 

عليه امام و انقالب و مذاكره با امريكا بودند. 
ــن  ــركت در جش رئيس دولت موقت كه همراه وزير خارجه و چند تن از وزرا جهت ش
ــتقالل الجزاير در روز 9آبان1358 به اين كشور سفر كرده بود همراه با وزير  سالگرد اس
ــاور امنيت ملى كارتر  ــكي» مش ــت، دكتر ابراهيم يزدى با «برژينس خارجه دولت موق
ــره پرداخت. مذاكره  ــاعته4 به مذاك ــه يك و نيم س رئيس جمهور امريكا3 در يك جلس

ــت كه دكتر مصدق و يارانش در ماه مرداد به يك رفراندوم براى انحالل مجلس دست زدند و با اعالم نتايج آن  1. جالب اس
در روز 24مرداد در ساعات آخر همان روز، امريكا كودتاى 28مرداد را آغاز نمود. جالب توجه است كه شاگردان دكتر مصدق 
نيز با تأسى به ايشان دو هفته  قبل از تسخير النه جاسوسى اقدام به انحالل مجلس خبرگان كه در حال نوشتن قانون اساسى 
بود، كردند. آنان قصد داشتند با اعالم بدون مقدمه آن، امام و رهبران انقالب را در برابر عمل انجام شده قرار دهند و در صورت 
مقاومت آنان، دوباره اشرار و چاقوكشان را به رهبرى شعبان جعفرى هايى مانند (رحمت اهللا مقدم مراغه اى، عباس اميرانتظام، 
على زاده و... كه اين بار در گروهك هاى ضد انقالب انقالبى نما سازماندهى شده بودند به خيابان ها بكشانند و ماجراى 28مرداد را 
تكرار نمايند. جالب است كه در آستانه اين اقدام گروهك خلق مسلمان در تهران اقدام به برپايى جلساتى با هماهنگى منافقين 
و ساير گروهك هاى ضد انقالب مى نمايد و در اين جلسات افرادى چون مقدم مراغه اى و على پور از رهبران اين حزب به اصل 

واليت فقيه حمله و در تبريز نيز اقدام به شورش و اشغال مركز راديو- تلويزيون و استاندارى مى نمايند. 
2. انحالل مجلس خبرگان و اجبار امام به پذيرش انحالل مجلس با برپايى شورش و تهديد ايشان به استعفا. 

ــور ديگرى به مذاكره  ــخص درجه دو كش 3. اعجاب انگيز اينكه رئيس دولت موقت نه با همتاى خود بلكه با ش
مى نشيند. برژينسكى بيان داشته است كه پيشنهاددهنده مالقات نيز مهندس بازرگان بوده است. اگرچه مهندس 
ــؤال مطرح است كه اگر پيشنهاد مالقات نيز از جانب  بازرگان اين موضوع را نفى مى كند ولى در هر صورت اين س
ــت كه در حالى كه شاه را به امريكا برده اند،  امريكا داده شده است، رئيس دولت ايران چگونه به خود قبوالنده اس

اين دعوت را بپذيرد؟! 
ــاعت پنج و نيم تا هفت بعدازظهر به وقت الجزيره. (تقريباً در همين ساعتى كه جلسه برقرار بوده است  4. از س
ــورش حزب خلق مسلمان  آيت اهللا قاضى طباطبايى امام جمعه تبريز كه نقش بارزى در جلوگيرى از موفقيت ش
در دو هفته قبل داشت، به شهادت مى رسد و ساعتى قبل نيز عوامل امريكا چهل تن از نيروهاى ارتش در بانه را به 
شهادت رسانده و هفتاد نفر از آنان را مجروح كرده بودند. بين اين جريان ها و سستى نشان دادن در برابر امريكا و 
مذاكره با او كه براى منافع خود، سه ميليون ويتنامى را قتل عام كرده است و دستش تا مرفق به خون انسان هاى 
بى گناه آلوده است ارتباط نديدن و سياست شيرينى و گيوتين امريكا را درك نكردن نتيجه اش همين است.) دكتر 
يزدى در رابطه با داليل مالقات با برژينسكى بيان كرده است كه اين تماس در جهت تفهيم كردن مواضع انقالبى 
ــت! (يعنى با حرف و قبول مذاكره با پناه دهندگان شاه! مواضع انقالبى نشان دادن!) و  ايران به برژينسكى بوده اس
ــت و بايد آن را امريكا جبران نمايد.  اين كه بسيارى از مطالبى كه امريكا بر ايران روا داشته است، قابل جبران اس
ــتيبانى خود را از دولت ايران اعالم نمود و گفت اين پشتيبانى به جهت  او افزوده است كه: برژينسكى مراتب پش
ماهيت مذهبى انقالب ايران است؛ زيرا ما مسيحى و شما مسلمان هستيد و بازرگان پاسخ داد: شما كارهايى را كه 
از زمان مصدق تاكنون در ايران كرده ايد، كدام يك با موازين مسيحيت شما تطبيق دارد؟ شما تا اين اواخر هم از 

شاه پشتيبانى كرديد! چگونه ملت ايران مى پذيرند كه شما از ايران پشتيبانى مى كنيد؟
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مهندس بازرگان با برژينسكى قبل از مالقات با رئيس جمهور الجزاير بود.1 اين خبر در 
ميان اعجاب مردم انقالبى ايران با سرعت توسط خبرگزارى ها به همه جهان مخابره شد. 
ــد. همان گونه كه  ــيار گران تمام ش اين مالقات براى مهندس بازرگان و دولت او بس
مصاحبه ايشان با اوريانا فاالچى و بيان اين موضوع كه «من از اول با انقالب موافق نبودم 
ــت گام به گام بودم و اينك نيز به همان سياست اعتقاد دارم و آن را از  و خواستار سياس
ــيار گران تمام شد و لبه تيز  سياست امام بهتر مى دانم»، براى ايشان و همفكرانش بس

حمله همه جناح هاى انقالب را به سويشان گرداند. 
ــاور امنيت ملى كارتر  ــكي، مش مذاكره رئيس دولت موقت و وزير خارجه او با برژينس
ــروش آورد و آنچنان براى دو  ــلمان ايران را به خ در الجزاير آنچنان مردم انقالبي و مس
طرف مذاكره كوبنده بود كه پيروان خط سازش و طرف هاي امريكايي آنها به دليل آثار و 
عواقب آن، هيچ  كدام مسئوليت پيشنهاد شروع آن را نپذيرفتند و برگردن طرف مقابل 

انداختند. 

مهندس بازرگان و دكتر يزدى چه گفته اند؟
براى روشن تر شدن موضوع، نظريات هر دو آورده مى شود: 

مهندس بازرگان در اين باره در مصاحبه اى با خبرگزارى پاريس بيان داشته است:2 

1. جمهورى اسالمى، 58/8/12، ص12. 
2. حسن يوسفى اشكورى، در تكاپوى آزادى، تهران، قلم،1379، قسمت دوم، ص210. 
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ــته يعنى دو روز قبل از عزيمت من به الجزاير1 كاردار  سه شنبه گذش
سفارت امريكا در تهران به من اطالع داد كه برژينسكى مايل است هنگام 
ــد و امروز اين ديدار  ــر، مالقات و مذاكره انجام ده اقامت من در الجزاي

انجام شد. 

غافلگيرى و تناقض گويى وزير خارجه 
دكتر ابراهيم يزدى پس از بازگشت از الجزاير و اطالع از مخالفت گسترده با اين مالقات 
كامًال غافلگير مى شود؛ با عجله مطالبى كامًال متناقض با مهندس بازرگان را بيان مى دارد 

و موجب رسوايى بيشتر خود و دوستانش مى گردد: 
ايشان در پاسخ به سؤال خبرنگارى كه پرسيده بود كه آيا قبل از سفر موضوع مالقات 

با برژينسكى با امام مطرح شده بود يا نه بيان داشت:2 
اينكه چه كسانى به الجزاير مى آمدند به درستى نمى دانستيم!3 بنابراين 
ــود پيش بيايد را  ــائل و گفت وگوهاى احتمالى كه ممكن ب كليات مس
خدمت ايشان [حضرت امام] مطرح كرديم. تصور مى كنم آنچه را كه در 
مورد استرداد شاه انجام داده بوديم و آنچه را كه در مدنظر داشتيم [براى 
استرداد شاه] انجام دهيم، امام تأييد كردند. (البته ايشان بيان نكرده اند 

آنچه را كه بايد به امام مى گفته اند، نگفته اند!) 
ــوراى اسالمى كه  ــهريور59 در جلسه مجلس ش دكتر ابراهيم يزدى در تاريخ 27ش
ــته اند، متناقض با مطالب بيان شده توسط  نمايندگان پيرامون گروگان ها مذاكره داش

مهندس بازرگان مجدداً جريان را اين گونه شرح داده است:4
ــا يك ديپلمات  ــراض مى كنيد كه چرا ب ــما به وزير خارجه تان اعت ش
ــكى] عيناً  خارجى مالقات كرده... آن هم ما مالقات نكرديم. او[برژينس
ــورا به ديدن ابوالفضل رفت به  مثل شمرابن ذى الجوشن كه شب عاش
ديدن آقاى مهندس بازرگان آمد. مهندس بازرگان هم گفتند چه كنيم 

او را بپذيريم يا نپذيريم؟ 
1. سفر در روز چهارشنبه بوده است. 

2. اطالعات، 58/8/15، ص2. 
3. به عبارت ديگر ايشان صحبت مهندس بازرگان را كه كاردار به من گفته كه برژينسكى مايل است در الجزاير 
با هيئت ايرانى مالقات و مذاكره كند و اينكه دكتر يزدى از اين جريان مطلع بود را نفى نموده اند! و بيان داشته اند 

كه اولين تماس با برژينسكى در الجزيره بوده است! 
4. حسن يوسفى اشكورى، همان، ص213. 
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اما ايشان دقت نكرده است كه مهندس بازرگان بيان داشته است كه دو روز قبل از سفر 
ــتى را نموده است! و دكتر  ــفارت در ايران از ايشان چنين درخواس به الجزاير، كاردار س
يزدى نيز از اين جريان مطلع بوده است! حال بايد پرسيد مهندس بازرگان درست گفته 

است يا دكتر ابراهيم يزدى؟! 
اگرچه در مثل مناقشه نيست، اما ايشان دقت نيز نكرده است كه حضرت ابوالفضل(ع) 
به دستور امام حسين(ع) با شمر صحبت كرد و نه اينكه پيش خود و با عجله و اشتياق و با 
پنهان كارى موضوع از امام حسين(ع)! به مالقات شمر برود و شمر فقط آمده بود كه براى 
ايشان امان نامه بياورد و ايشان را از يارى امام خود بازدارد. اما در مذاكره با برژينسكى اگر 
ــدى در مجموعه زندگى خود صادقانه تر از دكتر يزدى  قول مهندس بازرگان را كه تا ح
ــت و مانند او به تحريف و دوگويى عادت  ــخن گفته اس رفتار كرده و صادقانه تر از او س
ــفارت امريكا از آنها درخواست مذاكره با  ندارد را بپذيريم، دو روز قبل از سفر، كاردار س
ــان بعد از اين تاريخ و قبل از سفر به الجزاير  برژينسكى در الجزاير را نموده است1 و ايش
آن هم نه همراه با مهندس بازرگان بلكه بدون ايشان، به مالقات امام مى رود و متأسفانه 
الزم نمى ديده است كه ايشان را از جريان مالقات با مشاور امنيتى رئيس جمهور امريكا 
مطلع نمايد. اين موضوع به رغم اين است كه مهندس بازرگان نيز به ايشان توصيه كرده 
ــت كه از امام در رابطه با ارتباط با امريكا استفسار نمايد2 و اين نيز در حالى است كه  اس
جو عمومى كشور به شدت ضد امريكايى شده بود و حضرت امام نيز به شدت به امريكا 

حمله نموده اند. 
ــازرگان را متهم به عدم  ــرگان همواره مهندس ب طراحان توطئه انحالل مجلس خب
ــته اند كه ايشان در جريان انحالل  قاطعيت نموده اند و دليل آن را اين موضوع مى دانس
مجلس خبرگان جرئت نمى كند در برابر امام بايستد و مصوبه هيئت دولت درباره انحالل 
ــانه ها اعالم دارد و اجازه خواستن مهندس  اين مجلس را قبل از گزارش به امام در رس

بازرگان از امام را موجب عقيم ماندن آن توطئه مى دانند. 
احتماالً همين افراد بر اساس توطئه اى از قبل طراحى شده، موجب مى گردند مهندس 
بازرگان در جلسه خداحافظى با امام براى سفر الجزاير شركت نكند و دكتر ابراهيم يزدى 

1. نه يك باره و آن هم در الجزاير و آن هم مثل شمر! 
ــان يك ماه قبل نيز با وزير خارجه امريكا در هاواناى كوبا (در كنفرانس غير متعهدها) بدون هماهنگى با  2. ايش
امام مالقات نموده بود كه بعضي روزنامه ها به اين مالقات اعتراض كرده بودند. اما ايشان به اين اعتراضات توجهى 
ننموده و اين بار هم به رغم اينكه رهبران امريكا با بردن شاه به اين كشور علناً در مقابل ملت ايران و انقالب خونين 

آنان صف بندى كردند، براى اين مالقات اين گونه زمينه چينى كرده و به امام نيز اطالع نداده بود. 
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همراه چند تن از وزرا به خدمت امام برسد و در آنجا با زرنگ بازى خاص خود، از گزارش 
ــكى- امام را  ــت در الجزاير انجام دهد- به خصوص مذاكره با برژينس آنچه قرار بوده اس

مطلع ننمايد! 
يقيناً او و دوستانش به خوبى مى دانسته اند كه اگر موضوع مالقات با برژينسكى را با امام 
در ميان بگذارند، امام با آن مخالفت خواهند نمود. لذا با توجه به تجربه شكست توطئه 
انحالل مجلس خبرگان موضوع قرار مالقات خود و مهندس بازرگان با برژينسكى را با 

امام مطرح نمى كنند. 
ــتانش كه اين توطئه را چيده بودند اين بوده است كه در ابتدا مالقات  هدف او و دوس
ــود، تا پس از انجام اين مالقات تاريخى! و در نتيجه شكستن قبح  با برژينسكى انجام ش

مذاكره با امريكا و عادى كردن آن، امام در برابر عمل انجام شده قرار گيرد. 
اعجاب انگيزتر از همه موضوعات اين است كه هيئت ايرانى در اين سفر حامل پيام ضد 

امريكايى امام، به مناسبت سالگرد پيروزى انقالب الجزاير بوده است. 
حجت االسالم سيد احمد خمينى در مصاحبه اى در تاريخ 14آبان58 در پاسخ به سؤالى 

در اين  باره بيان داشته اند:1 
آنچه مسلم است آقاى نخست وزير براى شركت در جشن سالگرد آغاز 
انقالب الجزاير به اين كشور دعوت شده و آقاى بازرگان به الجزاير رفت. 
امام بيش از اين چيزى نمى دانستند... امام از مالقات با برژينسكى مطلع 

نبودند. 

رهنمود اين بوده كه فعًال كج دار و مريز كار بكنيم! 
ــوراى اسالمى كه  ــهريور59 در جلسه مجلس ش دكتر ابراهيم يزدى در تاريخ 27ش
ــات نمايندگان به  ــتند، در برابر اعتراض ــا مذاكره داش ــدگان پيرامون گروگان ه نماين
سياست هاى دولت موقت در مقام پاسخ گويى برمى آيد و ساير نمايندگان نيز به سخنان 
ــه هايى از اين مذاكرات آورده مى شود. دكتر ابراهيم  او پاسخ مى دهند.2 در ادامه گوش

يزدى در برابر اعتراضات مخالفان مي گويد: 
ــوراى انقالب و رهبر اين بوده كه در همان روزها قطع  اگر رهنمود ش
ــد. مثل جريان مصر. اما وقتى  رابطه كنيم، خوب بايد قطع رابطه مى ش

1. جمهورى اسالمى، 58/8/15، ص7. 
2. كيهان، 59/6/29، ص3. 
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رهنمود اين بوده كه فعًال كج دار و مريز كار بكنيم معلوم است كه من بايد 
بروم راجع به اين مطالبات ملت ايران صحبت كنم. كار وزارت خارجه اين 
است. اگر من بعد از تصويب قطع رابطه با امريكا به عنوان وزير خارجه، 
ــت بايد مرا محاكمه مى كرديد... در  رابطه خود را قطع نمى كردم آن وق
تمام اين موارد ما گزارش خودمان را هم به دولت، هم به شوراى انقالب 
داده ايم. بعد از اينكه گروگان گيرى اتفاق افتاد من اولين كسى بودم كه 
ــوى خوئينى ها تماس گرفتم و گفتم اين كار  تأييد كردم و با آقاى موس

الزم بود. 
آيت اهللا سيد على خامنه اى به دنبال اين سخنان بيان داشتند: 

ــاى دكتر يزدى گفته  ــوراى انقالب كى و طى چه حكمى به آق اوالً ش
بود كه با امريكا كج دار و مريز رفتار كنيد كه ايشان اين را اظهار كردند. 
هرگز شوراى انقالب چه مستقيم، چه غير مستقيم، چه به دولت و چه به 
شخص وزير امورخارجه، نگفته است يا نفهمانده است كه با امريكا كج دار 
و مريز رفتار كند. اگر اين طور بوده و مى توانند بايد ثابت كنند. دوم اينكه 
شوراى انقالب از اينكه قرار است هيئت ايرانى در الجزاير با برژينسكى 
مالقات كند مطلقاً خبر نداشت. اگر ضمن فرمايشات ايشان اين مطلب 
به نحو اشاره فهمانده مى شود، بنده به عنوان عضوى از اعضاى شوراى 
ــتيم كه ايشان قرار  انقالب تكذيب مى كنم. ما هيچ گونه اطالعى نداش
است با مقامات امريكايى آن هم با برژينسكى كه يك مقام امنيتى است، 
تماس بگيرند. گزارش كتبى مالقات با برژينسكى [به شوراى انقالب] را 
هم تا آنجا كه كه به ياد دارم نمى توانم تأييد كنم. من هر چه به حافظه ام 
ــروحى از  ــان يك گزارش كتبى مش ــردم يادم نيامد كه ايش مراجعه ك

مذاكراتشان و موارد آن با برژينسكى را به ما داده باشند. 
حجت االسالم هاشمى رفسنجانى نيز در پاسخ به دكتر يزدى بيان داشتند: 

ــر يزدى گله  ــوراى انقالب از آقاى دكت ــه در ش ما همان موقع هميش
داشتيم كه چرا شوراى انقالب را در جريان كارهاى خود قرار نمى دهد. 

مرحوم حجت االسالم اسماعيل فردوسى پور نيز بيان داشت: 
من همان موقع كه اين مالقات در الجزاير صورت گرفت، در دفتر امام 
ــؤال كنيد كه آيا از اين مالقات  بودم. تلفنى از ما خواستند كه از امام س
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ــؤال را كتباً به حضور امام دادم. امام در جواب  اطالع دارند يا نه؟ من س
ــتم و قبًال هم با من در اين  نوشتند كه من از اين مالقات بى اطالع هس
زمينه مذاكره نشده است. اين نوشته هم اكنون با خط امام موجود است. 
آقاى يزدى كه مى فرمايند امام رهنمود نداده اند، چرا موقعى كه هيئت 
دولت براى خداحافظى نزد امام آمدند مسائل را با امام در ميان نگذاشتند 
ــؤال نكردند كه بايد اين كار را بكنيم يا نكنيم؟ و حاال به گردن امام  و س
ــان ندادند. به عالوه خط مشى امام از  مى اندازند كه به ما خط مشى نش

اول مشخص بوده است. 

برژينسكى چه گفته است؟ 
برژينسكى نيز جريان را اين گونه بيان كرده است:1 

يك هفته پس از ورود شاه به امريكا، روز اول نوامبر، من در رأس هيئتى 
ــت و پنجمين  ــن هاى بيس ــركت در جش از طرف دولت امريكا براى ش
ــور رفتم. در جريان اين سفر بود كه  ــالگرد انقالب الجزاير به آن كش س
ــه ديدارى با هم  ــت وزير ايران از من تقاضا كرد ك مهدى بازرگان نخس
داشته باشيم.2 من اين تقاضا را پذيرفتم و بعد از ظهر همان روز، در اتاق 

هتل بازرگان با وى مالقات كردم. 
... مالقات ما در محيط بسيار دوستانه اى پايان يافت و رفتار مخاطبين 
ــن جريان اين ديدار را  ايرانى من خيلى بيش از انتظار صميمانه بود. م
بالفاصله به رئيس جمهورى و سايروس ونس وزير خارجه، گزارش كردم. 

من دليل بازرگان را در مالقات و مذاكره با خود به درستى نمى دانم. 
... چنين به نظر مى رسيد كه جناح معتدل حكومت جانشين شاه بيش 
ــت وجوى راهى براى جلب  ــزوا در آمده بود و در جس از پيش به حال ان
حمايت از خارج است. متأسفانه حركت هاى درونى در ايران تالش هاى 
آنها را عقيم گذاشت و ايران بيش از پيش به دست نيروهاى افراطى افتاد. 
ــي، احساس ضعف و حقارت و  غفلت، بي توجهي، غير انقالبي بودن، موقعيت ناشناس

ساده لوحى در برابر امريكا بيش از اين امكان نداشت. 
1. سايروس ونس و برژينسكى، توطئه در ايران، ترجمه محمود مشرفى، تهران، هفته، 1362، ص172-173. 

2. بنابراين سخن ايشان هم در تأييد سخنان دكتر يزدى است كه تماس و مالقات در الجزيره سازماندهى شده 
است. بنابراين آيا مهندس بازرگان دروغ مى گويد؟! 
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در صورت تداوم حاكميت آنان يقيناً امريكا به صورت و چهره اى جديد باز مي گشت. 
همان گونه كه در 28مرداد در دوران حاكميت اسالفشان، شاه كه در پناه انگليس بود، 
ــردرگمى و عدم قاطعيت دكتر مصدق  از ايران خارج شد و به علت ضعف و سستى و س
ــيج مردم براى مقابله با كودتا، به پشتيبانى امريكا  در برخورد با ايادى امريكا و عدم بس

فاتحانه به كشور بازگشت. 
ــم يزدي، در روز  ــر خارجه اش دكتر ابراهي ــات رئيس دولت موقت و وزي با اعالم مالق
ــاور امنيت ملى كارتر در الجزاير در سالگرد جشن استقالل  دهم آبان با برژينسكي مش
اين كشور، همه مردم به خصوص دانشجويان بيش از گذشته دريافتند كه سازشكاري 
دولت مردان كشور با امريكا، نقش بزرگي در جرئت يافتن امريكا جهت انجام توطئه ها 
داشته است و دولت موقت با اين مالقات، خود را تحت شديدترين انتقادها توسط تمام 

قشرهاي ملت يافت. 

بيانات آيت اهللا خامنه اى درباره ريشه نفرت ملت ايران از امريكا و علت 
اشغال النه جاسوسى 

ــه نفرت ملت ايران از امريكا و اشغال النه  حضرت آيت اهللا خامنه اي در خصوص ريش
جاسوسي در سال هاي اول انقالب مي فرمايند:1

ــخص و واضح از سال 1341 به نحو همه گير  مبارزه اى كه به طور مش
ــك؛ به صورت  ــد، قبًال هم بود ولى به صورت صنفى و كوچ ــروع ش ش
ــال 1341  ــنفكرى يا روحانى؛ محدود بود، اما از س ــجويى، روش دانش
ــزرگ و در رأس همه، امام بزرگوار  مبارزه همه گير به رهبرى علماى ب
ــال 1357يعنى شانزده سال، اين مبارزه  شروع شد. از سال 1341 تا س
ــيد. اين مبارزه شانزده ساله، در واقع يك  ادامه داشت تا به پيروزى رس
مبارزه ضد امريكايى بود. اگرچه مبارزه با رژيم شاه بود، اما رژيم شاه را 
ــر كار آورده بودند. آنها پشتوانه بودند كه او بتواند  اساساً امريكايى ها س
ــراد را در زندان  ــكنجه كند، اف مردم را آن گونه قتل عام كند، آن جور ش
آن طور غريبانه، زير شكنجه، يا در خيابان ها و ميدان ها مثل 15خرداد و 
17شهريور قتل عام كند، يا در مدرسه فيضيه و دانشگاه به جان دانشجو 
و طلبه بيفتد. ملت ما همه اين گناهان بزرگ را از چشم امريكا مى ديد و 

1. خاطرات و حكايت ها، همان، ص639. 
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معتقد بود كه دست او در كار است. 
امريكا در داخل كشور ما با دو ابزار كار مى كرد: 

ــرمايه گذارى ها و  ــود از س ــى، كه عبارت ب ــاى امريكاي - يكى ابزاره
ــى نظامى و از اين  ــيله مجموعه كارشناس دخالت هاى در ارتش به وس

چيزها و نيز پول ها و سياست ها و سفارت امريكا. 
- يك ابزار ديگر، عوامل صهيونيست بودند. 

صحنه سياست و اقتصاد و نيروى مسلح ايران در مشت امريكايى ها بود! 
مردم اين را مى فهميدند. امام هم از سال 41 و42 به اين مطلب تصريح 
كردند. پس وقتى مبارزه در سال 57 پيروز شد، در حقيقت يك انقالب 
ــيده بود. حاال شما ببينيد، اين جا ملت ايران و  ضد امريكايى به ثمر رس
ــتند با عوامل امريكايى در اين كشور چه كار كنند؟  انقالبيون حق داش

خيلى كارها مى توانستند بكنند، كسى مالمتشان نمى كرد. 
دشمنى امريكا در برابر بزرگوارى امام و ملت 

در عين حال بعد از آنكه انقالب پيروز شد، انقالب و مسئولين و شخص 
امام بزرگوار، نسبت به امريكايى ها در اين كشور حداكثر ارفاق را كردند. 
ــفير داشتند. بعد هم  سفارتشان سر جاى خودش محفوظ بود، اول س

كاردار داشتند. 
ــور انقالبى  چند نفر از آنها را روزهاى اول انقالب اين جوان هاى پر ش
ــه كه امام(رضوان اهللا عليه) در آنجا  دستگير كردند و آنها را به آن مدرس
وارد شدند، آوردند. بعد امام به آن دست اندر كارهايشان پيغام فرستادند 

كه مبادا كسى به آنها تعرض كند. 
شما ببينيد! اين رفتار انقالب و اين ملت نجيب و آن امام كريم نجيب 
ــود؛ در حالى كه اگر هر  ــا امريكايى ها در ايران ب و بزرگوار پر اغماض، ب
ــى در دنيا مالمت نمى كرد.  تصميمى نسبت به آنها گرفته مى شد، كس
ــه اين كرامت و  ــه كار كردند! به جاى اينك ــرف امريكايى ها چ از آن ط
ــمارند و قدردانى كنند و  بزرگوارى را از امام بزرگوار و مردم، مغتنم بش
پاسخ مناسب بدهند، به عكس، شروع به رفتار شديداً خصمانه كردند! 
اين سفارتى كه بعد به عنوان النه جاسوسى معرفى شد، كه واقعش هم 
همين بود، مركز سازماندهى مخالفين و دشمنان انقالب شد كه مرتب 
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به آنجا بروند، دستور بگيرند و عليه انقالب و نظام اسالمى با آنها همكارى 
كنند!

در سناى امريكا عليه انقالب مصوبه گذراندند و تبليغات امريكايى عليه 
انقالب و عليه نظام جمهورى اسالمى و عليه مردم در سراسر دنيا، يك 

تبليغات به شدت خصمانه بود و شد!
اين مردم مگر چه گناهى كرده بودند؟! چرا بايد رژيم امريكا با اينها اين 
قدر خصومت و كينه ورزى نشان مى داد؟ اين سؤالى بود كه امريكايى ها 

به آن جوابى ندادند و هرگز نمى توانند جواب دهند. 
ــكا پذيرفتند و به او به  محمدرضا را كه فرارى ملت ايران بود، در امري

عنوان يك ميهمان پناه دادند. 
رژيم اياالت متحده امريكا بعد از پيروزى انقالب اسالمى، همان روش 
قبل از پيروزى را ادامه داد؛ يعنى اعمال كينه و خصومت با ملت ايران و 
نظام جمهورى اسالمى! در چنين شرايطى بود كه قضيه سفارت، اتفاق 

افتاد. 
مرگ بر امريكا از اعماق جان يكايك مردم برمى آيد 

«مرگ بر امريكا» را كسى به ملت ايران ياد نداد، از اعماق جان يكايك 
مردم برآمد كه «مرگ بر امريكا». 

ــتيزى و تالش براى نابودى  مهندس بازرگان در جاى ديگرى از همين كتاب، كفرس
شيطان و كافران و قلع و قمع تعرضى به مستكبران و طاغوتيان و شيطانيان، قبل از ظهور 

امام زمان(عج) را فضولى در دستگاه خلقت و مشيت خدا دانسته است: 
خداوند عزيز حكيم نيز از هيچ يك از رسوالن خود و از هيچ امام و امت 
نخواسته است بيش از دفاع شخصى و قومى و فراتر از ارشاد و احسان يا 
خدمت به نوع و ناس، فضولى و دستپاچگى در دستگاه خلقت و مشيت او 
به خرج داده و كفرستيزى پيشه نمايد. يعنى به نابودى شيطان و كافران 
و به قلع و قمع تعرضى مستكبرين و طاغوتيان و شيطانيان بپردازند.1 يا 
خود را موظف به پاك كردن جهان از ظلم و ظالم ها و به استقرار قسط و 

1. معلوم نيست اين مفسر محترم قرآن اين آيه را ديده يا نديده اند: «فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان 
ضعيفا» و يا اين آيه را «فقاتلوا ائمه الكفر»
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عدل در دنيا، پيش از ظهور امام زمان بدانند.1 بديهى 
است كه اگر خدا نگفته يا نخواسته است كه پيامبران 
و پيشوايان و مؤمنين و حتى ذات ذوالجاللش اقدام 
ــرنگونى و نابودى كافرها و  يك طرفه و عجوالنه در س
عاصى ها و طاغى ها بنمايد و بلكه به گنهكاران مدد و 
مهلت هم مى دهد، معلوم مى شود راه صحيح ربوبيت 
ــريت چنين اقتضا دارد  ...2 اگر  و مصلحت جامعه بش
كسانى كاسه هاى داغ تر از آش شده براى محو بدها و 
بدى ها راه هاى تعرضى و تحميلى برخالف سنت خدا 
و سيرت رسول خدا در پيش بگيرند3 عملشان نه تنها 
به نتيجه مطلوب نمى رسد و ثواب ندارد بلكه ممكن 
ــت موجب تقويت و تمديد طغيان و باعث فساد و  اس
عصيان شده وزر و وبال هم به گردن آنان و پيروانشان 

بيفتد.4 
سياست خارجى ايران پنج، شش ماه پس از پيروزى 
ــرداد58- در عين آنكه  ــدود م ــالب- يعنى از ح انق
ــت و عالوه بر اينكه پا را فراتر  پرچم نه شرقى و نه غربى را به دست داش
ــت دفاعى تاريخى ايران يعنى موازنه منفى مصدق يا به تعبير  از سياس

1. ايشان به اين نكته پاسخ نداده اند كه وقتى شياطين و ائمه كفر و صهيونيسم بين الملل بر فلسطين مسلط شده و 
قبله اول اسالم را در اختيار گرفته و بر مسلمين استيال يافته اند و مسلمانان را دچار ضعف و خوارى و ذلت نموده اند، 

مسلمانان هيچ وظيفه اى در برابر سرنوشت ساير مسلمانان تا ظهور منجى عالم ندارند؟
2. واقعاً اين سخنان ناب، اعجاب انگيز است و احتماالً از كتاب مقدس ديگرى غير از قرآن و از سيره پيامبرى غير از 
پيامبر اسالم و از سيره اى غير از سيره ائمه هدى برداشت شده است. گنهكاران و عاصيان و كافران را با طغيان گران 
ــلط بر جهان و صهيونيست هاى لجوج و عنود خلط كردن و  و فرعونيان و جهان خواران و جنايتكاران بى رحم مس
برداشت هاى من درآوردى ابراز كردن نتيجه اش سازش با امريكا و صهيونيسم جهانى نباشد، پس چه خواهد بود؟ 
3. مهدى بازرگان، همان، ص173-172. حتماً مانند حضرت على(ع) كه حتى يك شب وجود معاويه را بر سر 

كار تحمل ننمود و براى نابودى او لشكر جمع كرد و به سوى شام حركت نمود. 
4. شكست حضرت على(ع) در جنگ با معاويه و زر و وبالش حتماً به گردن ايشان و شيعيانش مى باشد؟! و چون 
تالششان به نتيجه مطلوب نرسيد نه تنها ثوابى نيز نداشتند بلكه موجب تقويت و تمديد طغيان نيز شدند. بنابراين 
طبق نظر و فتواى ايشان، امام مأمور به نتيجه بود و نه مأمور به انجام وظيفه! و چون چنين نكرد پس از نظر ايشان 

كه اسالم شناسى را در پاريس و در دامان مكتب ليبراليسم فراگرفته بود، محكوم است. 

نهضت ملى شدن صنعت نفت در 
ايران 5 سال بعد از جنگ جهانى 
دوم، باعث گرديد كه زمينه 
بيدارى بسيارى از ملل خاورميانه 
و ساير ملل تحت سلطه فراهم 
گردد. لذا با توجه به اينكه يكى 
از اهداف بزرگ ابرقدرت جديد 
(امريكا)، تسلط بر خاورميانه و 
چاه هاى غنى نفت آن بود، اين 
نهضت بايد با شكست مواجه 
مى گرديد و اين نكته اى بود كه 
مورد توجه رهبر اجرايى ملى 
نمودن صنعت نفت كه رياست 
قوه مجريه را به عهده داشت و 
به دنبال حل موضوع تحريم نفت 
توسط انگليس با بستن قرارداد با 

امريكا بود، قرار نگرفت
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مدرس سياست عدمى1 گذارده و حالت تعرضى اتخاذ كرده بود، شديداً 
ضد امريكايى شد2 و گاه به گاه براى خالى نبودن عريضه، مرگ بر شوروى 
هم مى گفت. البته نهضت آزادي... مى گويد مصلحت ما و حق اين است 
ــى و خودكفايى  ــه خاطر حاكميت مل ــت داخلى ايران و ب كه در سياس
كشورمان قوياً مقابل مطامع و دسائس امريكا و استيالى غرب و يا شرق 
بايستيم. ولى در سياست خارجى و صحنه بين المللى لزومى نيست در 
ــركت كرده و آلت دست شوروى و  مناقشات بين المللى ابرقدرت ها ش

بلندگوى كمونيسم شده و خود را فداى جنگ ابرقدرت ها بنماييم.3 
ــمول رحمت الهى و رحمت نبوى  ــالم و مش ــير من درآوردى از اس اين بيانات و تفاس
دانستن جنايتكاران جهانى و سردمداران كفر و الحاد و صاحبان جهانى زر و زور و تزوير و 
صهيونيسم حاكم بر اقتصاد، فرهنگ و سياست نظام هاى غربى و نداشتن حالت تعرضى 
نسبت به آنان كه با توطئه هاى دايمى در تالش براى ريشه كنى بنيان و ريشه مسلمانان و 
ذلت، خوارى، تفرقه و اختالف در ميان آنان و تسلط بر منابع سرشار آنان هستند، نشانگر 
ــطحى بودن انديشه هاى دينى و  بى اطالعى بازرگان از تفكر اصيل اسالمى و نشانگر س

1. مقصود ايشان اتخاذ موضع بى طرفى و عدم وابستگى سياسى و عدم وحدت با هريك از ابرقدرت ها و پرهيز از 
هر عملى كه در بين ابرقدرت ها حساسيت ايجاد كرده و عدم ورود و دخالت در اختالفات ايدئولوژيكى و سياسى 

هر يك از آنهاست. 
2. مقصود بازرگان از مردادماه58 است كه ابرقدرت ها به خصوص امريكا برنامه هاى ويژه اى را در سطح منطقه و 
در داخل ايران، براى سركوب انقالب اسالمى آغاز كردند و صدام را نيز در اين ماه با سركوب و اعدام علماى شيعه 
ــترده اى براى جدايى كردستان از ايران دست زدند و انورسادات  عراقى در عراق بر سر كار آورده و به اقدامات گس
رئيس جمهور مصر را پس از امضاى پيمان صلح با اسراييل به سفر به اين كشور ترغيب كردند؛ سفرى كه به علت 
اهميت آن در تأمين منافع ابرقدرت ها به سفر قرن شهرت يافت و امام مواضعى ضد ابرقدرت ها به خصوص امريكا 
و صهيونيسم اتخاذ كردند و از مستضعفان جهان خواستند كه با تشكيل حزب مستضعفين از حيثيت، شرافت و 
عزت خود دفاع نمايند و روز جهانى قدس را مطرح كردند و مسئله فلسطين را از يك مسئله قومى و عربى به يك 
موضوع اسالمى تبديل نمودند و از مردم مسلمان جهان خواستند تا در آخرين جمعه ماه مبارك رمضان هر سال 
راهپيمايى كنند و مردم نيز در آخرين جمعه ماه رمضان اين سال كه مصادف با روز 24مرداد بود، اين راهپيمايى 
را انجام دادند. مراجعه به سخنان امام درباره روز قدس نشانگر اختالفات عميق و ريشه اى تفكر مهندس بازرگان و 

نهضت آزادى با تفكرات و خط امام و خط انقالب مى باشد. 
ــلمانان بينديشيم و  ــت مس 3. مهدي بازرگان، همان، ص172؛ بنابراين ما در صحنه بين الملل نبايد به سرنوش
مسئلة فلسطين و قدس را بايد براى هميشه به فراموشى بسپاريم و تعرض به مسلمانان را با بستن چشمانمان به 
ــتى  خاطر حفظ منافع ملى خود ببنديم و بنابراين اعالم روز قدس و اتخاذ مواضع ضد امريكايى و ضد صهيونيس
به نفع شوروى تمام شده و ما را بلندگوى كمونيسم بين الملل نموده و از سياست موازنه منفى خارج نموده است. 
اينك پس از گذر سال ها و نابودى ابرقدرت شوروى و قدرت يافتن انتفاضه و حزب اهللا در لبنان و شكست امريكا در 
سركوب اين دو نهضت بزرگ مقاومت و بيدارى اسالمى در كشورهاى خاورميانه و شمال افريقا و خروج امريكا از 
عراق و شكست صدام، بازنگرى در مواضع بازرگان كه برخاسته از تفكرات ليبرالى و غير مكتبى بود، نشانگر صحت 

مواضع اسالمى امام و بى پايه بودن تفكرات وي مى باشد. 



مقاالت
200

دوره سوم سال نهم شماره 30 زمستان90

محروميت او از حداقل شناخت سياسى بر اساس مبانى اسالمى است. 
دليل سازش وي و همفكرانش با ابرقدرت هاى جهان خوار غربى در گذشته و حال با يك 

نگاه خوش بينانه، نيز همين موضوع بوده و هست. 
بازرگان و همفكرانش بايد پاسخ دهند كه چرا ساير آيات قرآنى را ناديده گرفته اند. مثًال 
ــلمانى و هيچ عقيده مخالفى به خاطر  در حالى كه در قرآن دستور قتال با هيج غير مس
داشتن صرف عقيده مخالف و صرف عقيده غير اسالمى نداده است، به مسلمانان فرمان 
قتال با «ائمه كفر» را داده است و خداوند دليل آن را عدم پايبندى ائمه كفر به پيمان هاى 
بسته شده توسط خود آنان اعالم مى دارد: «و قاتلوا ائمه الكفر انهم ال ايمان لهم» و يا اين 
آيه را كه خداوند بيان مى دارد: «و من يكفر بالطاغوت و يؤمن باهللا فقد استمسك بالعروه 
ــى كه به طاغوت كفر ورزيده و به اهللا ايمان بياورد همانا به دستگيره اى  الوثقى» و كس
محكم تمسك جسته است. بنابراين كساني كه از كفر به طواغيت و اتخاذ حالت تعرضى 
امام و انقالب نسبت به آنان انتقاد مى نمايند، آيا اين برخالف مبانى واضح قرآنى نيست؟ 
از بازرگان و همفكران او اصوالً هيچ گاه حساسيت در خور و به قول خود وي كفرستيزى 
ــبت به رهبران و «ائمه كفر» غربى و در رأس آنان امريكا و توطئه هاى آن مشاهده  نس

نشده است. 
ــت كه حكومت دكتر مصدق كه بازرگان خود را پيرو او مى داند،  اعجاب انگيز اين اس
توسط توطئه هاى همين ابرقدرت سرنگون گرديد و بيست و پنج سال كشور ما در اختيار 
همين ابرقدرت قرار گرفت و حامى اصلى شاه در جناياتش نسبت به ملت ايران نيز همين 
ــال 1343 كاپيتوالسيون را به  ابرقدرت بود و همين ابرقدرت بود كه در كشور ما در س
ــاند و همين ابرقدرت بود كه پيمان  دست عوامل خود در مجلس كشور به تصويب رس
سنتو را به كشور ما تحميل و ارتش ايران و آموزش و تأمين سالح و تدارك آن و استراتژى 
ــا را غارت  نمود و بر ارتش  آن را در اختيار گرفت و همين ابرقدرت بود كه منابع نفت م
ما تسلط يافت و استقالل كشور ما را بر باد داد و در آخرين روزهاى پيروزى انقالب نيز 
يكى از ژنرال هاى جنايتكار خود به نام ژنرال هايزر را براى برپايى يك كودتاى خونين به 
ايران فرستاد و او نيز كودتايي را به راه انداخت كه به علت حضور مردم در صحنه انقالب، 
ــان نمى دهد كه بازرگان و همفكران و به خصوص  با شكست مواجه گرديد. آيا اين نش
رهبر ملى گرا و ليبرال منش آنان از همان ابتدا اصوالً امريكا را دشمن خود و دشمن ملت 
ــبت به اين ابرقدرت در وجود خود احساس  ايران نمى دانسته اند و هيچ گونه تنفرى نس
نمي كردند و خوش بينانه اين ابرقدرت جهان خوار را به عنوان يك دوست دموكرات منش، 
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طرفدار و پشتيبان ملل ضعيف مى پنداشتند و در روز 28مرداد32 نيز به رغم اطالع از 
توطئه هاى عوامل امريكا براى كودتا، به همين دليل با وجود حاكميت بر وزارت جنگ، 
دستور مقابله با كودتا را صادر نكرده و با وجود در اختيار داشتن راديو، مردم را به صحنه 

فرا نخوانده بودند؟! 
ــر خود را زير برف نموده و با  ايشان و همفكرانشان در برابر خطر امريكا چون كبك س
ــمن، وجود او را انكار يا وجود او را خطرناك تصور  ــمان و نديدن عمدى دش بستن چش

نمى كردند و نمى نمايند. 
مهندس بازرگان در كتاب انقالب ايران در دو حركت صفحه 174 نيز بيان فرموده اند: 
ــته از  نهضت آزادى ايران تقريباً تنها گروهى بود كه با تجربيات گذش
ــوابقى كه در دوران مصدق و از زندان ها و  زمان رضاشاه و اطالعات و س
ــت ها داشت، روشنفكران مملكت  مبارزات قبلى و بعد از آن از كمونيس
ــت  و ملت و متوليان انقالب را از نفوذ و نيرنگ هاى آنان بر حذر مى داش
ــخص و حزب، آماج  ــتر و شديدتر از هر ش و به همين دليل بود كه بيش
حمالت و اتهامات حزب توده و ماركسيست ها و دنباله روهاى مكتبى!1 
قرار داشت. ما مى گفتيم: اگر امريكا شيطان بزرگ يا شيطان كبير باشد، 
ــوروى و حزب توده جزئى از آن مى باشد،  ــت ش ماركسيسم، كه سياس

شيطان اكبر است. 
و در صفحه 177 نيز بيان نموده  است كه: 

ــفارت امريكا، صددرصد با  آنچه مسلم است گروگان گيرى اعضاى س
خواسته ها و منافع شوروى انطباق داشت و بيش از اينكه چيزى دستگير 

1. مكتبى ها را پيرو حزب توده و ماركسيست ها ناميدن بسيار جالب توجه است و اين از همان سياست فراموشى 
ــمه مى گيرد. بيانات امام در رابطه با  ــم توسط امريكا در جهان سرچش امريكا و بزرگنمايى حزب توده و كمونيس
مكتبى ها كه الگوى آنان شهيد رجايى بود و ايشان در برابر بنى صدر ليبرال ملى گراى وابسته به امريكا مطرح شد 
و سخت تحت تهاجم آنها واقع گرديد، نيز جالب توجه است: «... ملت ايران، خواهران و برادران عزيز مي دانند كه 
انقالب عظيم ايران كه در نوع خود كم نظير يا بي نظير است از ارزش هاي بزرگي برخوردار است كه بزرگترين آن 
مكتبي بودن و اسالمي بودن آن است؛ همان ارزشي كه پيامبران عالي مقام در پي آن قيام نمودند. اميد است كه 
اين انقالب جرقه و بارقه اي الهي باشد كه انفجاري عظيم در توده هاي زير ستم ايجاد نمايد و به طلوع فجر انقالب 

مبارك حضرت بقيه اهللا- ارواحنا لمقدمه الفداء- منتهي شود...» صحيفه امام، ج15، ص62. 
«... اين قدرت ملت است و قدرت اسالم است كه نمي گذارد امريكا بيايد بريزد، از آن  ور شوروي بيايد بريزد اينجا. 
براي اينكه تباه مي شود اينجا. آنها مي خواهند يك مملكتي داشته باشند. مملكت ما تا آخر فردش جانفشاني دارد 
ــخره مي كنند! مكتبي يعني اسالمي،  مي كند. اين قدرت اسالم را نگه داريد. تا گفته مي شود مكتبي، آقايان مس
ــد، مرتد فطري است...» صحيفه امام،  آن كه مكتبي را مسخره مي كند، اسالم را مسخره مي كند. اگر متعمد باش

ج14، ص375-376. 
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ما شود بهره براى آنها داشت. 
و در صفحه 74 اظهار داشته  است كه: 

ما در پايان حركت اول و پيروزى انقالب، ضد انقالب نداشتيم (!) بلكه از 
خارج و داخل با تسهيل و توحيد و تسليم و توفيق روبه رو بوديم.1 

اما ايشان طبق همان سياست كبك و برف، فراموش كرده اند كه پس بختيار كه توسط 
ــده بود، چه كاره بود؟ و ژنرال هايزر در ايران چه مى كرد؟ و  ــر كار آورده ش امريكا بر س
كودتاى شب 22بهمن توسط چه كسانى راه انداخته شد؟ او در همان كتاب در صفحه 

40 چنين اظهار كرده است: 
ــروزى آن، مقام  ــرى آن و از علل پي ــاى اين انقالب و رهب از ويژگى ه
ــتبداد و طاغوت بود. مبارزه با استيالى خارجى...  اول دادن به طرد اس
ــتيبانى امريكا از شاه  ــت و فقط اعتراض به پش جنبه كامًال دفاعى داش
ــد.2 آنچه مردم و رهبرى انقالب  ــاه به امريكا مى ش و به سرسپردگى ش
ــت جنايتكار و چپاولگر ابرقدرت ها از  ــتند، كوتاه كردن دس مى خواس
ــتقاللمان بود. ولى بعد از پيروزى، گام  دخالت در امور ايران و سلب اس
ــعار و ادعاى درافتادن با تمامى بيگانگان و  ــده و ش فراترى برداشته ش
ــم و پنجه در پنجه امريكا انداختن در سطح جهانى  نابودى امپرياليس
در برنامه انقالب وارد گرديد. چيزى كه در مكتب ماركس، در سياست 
خارجى شوروى و در مرام احزاب كمونيست بين الملل مقام شماره يك 
را دارد و امر حياتى مماتى براى آنها محسوب مى گردد. براى آنها حضور 
ــر ايدئولوژى و عمل  ــم امريكا و بقاى قدرت و نفوذ آن از نظ امپرياليس

ــهيم بودند و تسليم ما شدند و مشكالت راه ما را تسهيل  1. يعنى تمام ابرقدرت ها در پيروزى انقالب اسالمى س
كردند و پيروزى ما را نيز همراه ما جشن گرفتند و تبريك گفتند و احتماالً ژنرال هايزر را براى برپايى جشن پيروزى 
ــتاده بودند! در داخل نيز نه جبهه ملى وجود داشت و نه بختيارى طبق نقشه اين  انقالب به كمك ملت ايران فرس
ــتند كه با خروج شاه در مقابل  ــاه شتافت و نه چريك هاى فدايى خلقى وجود داش جبهه و رهبران آن به كمك ش
انقالب صف بندى كنند و نيروهاى خود را يك ماه قبل از پيروزى انقالب به كردستان ببرند و نه حزب توده اى وجود 
داشت و نه منافقين در روز 22بهمن به جمع آورى و غارت سالح پادگان ها مشغول شدند و نه ساواكى ها و ارتشيان 
فرارى كه دستشان به خون ملت ايران آغشته شده بود، موجوديتى داشتند. متأسفانه به دليل همين تفكر بود كه 
ــاهى وابسته به غرب فرو نريخته بود،  ايشان در روز 22بهمن در حالى كه هنوز بعضى از سنگرهاى نظام شاهنش
ــه گرفته و از آنان مى خواهد كه استعفا داده و دولت او را تأييد  با سران كودتا و شاپور بختيار و رئيس ساواك جلس

نمايند! و به دنبال تشكيل يك دستگاه اطالعاتى با استفاده از نيروهاى ساواك و رهبران آن بود! 
ــته است! نه كودتاى  ــى در اين رابطه نداش ــت هاى امريكا بر ضد ملت ايران هيچ نقش 2. به عبارت ديگر سياس
28مرداد و نه تحميل پيمان سنتو و نه تحميل كاپيتوالسيون و به دنبال آن تبعيد امام و نه فرستادن ژنرال هايزر 

به ايران. 
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منافات ذاتى با وجود خودشان داشته. امپرياليسم و امريكا «تزى» است 
كه بايد با «آنتى تز انقالب» نابود گردد. 

ــت تأثير  ــالمى تح ــات كه آيا انقالب اس ــزان صحت اين نظري ــان دادن مي براى نش
ماركسيسم و طرفداران شوروى و حزب كمونيست به مبارزه با امريكا روى آورده است، 
ــال 58 از جمله  ــخنرانان در نخستين روز قدس در س ــه تن از س گوشه اى از بيانات س
گوشه اى از سخنرانى خود مهندس بازرگان آورده مى شود و قضاوت به عهده خوانندگان 

محترم واگذار مى شود: 
سخنان مهندس مهدى بازرگان نخست وزير قبل از خطبه هاى نماز جمعه روز قدس: 
دوازده سال قبل كه دولت اسراييل با آن حمله ناجوانمردانه و غاصبانه 
خود مسجداالقصى را تصرف كرد، نمى دانست كه در برابر او فقط ملت 
فلسطين و مردم بيت المقدس كه دستشان را از آنجا كوتاه كرده است، 
وجود ندارد، بلكه قلوب تمام ملت هاى مسلمان را جريحه دار كرده است... 

اسراييل، امروز فقط با فلسطين روبه رو نيست. 
مهندس بازرگان با اشاره به نقش امريكا در پشتيبانى از شاه مخلوع و اسراييل گفت: 

ــراييل و يهوديان امريكا و آن جناح خاص  اين پشتيبانى به وسيله اس
بود كه نه تنها در فلسطين و ايران و در جاهاى ديگر، بلكه در خود امريكا 
ــتمگرى و تفرعن را پهن كرده و مى كند و دو  ــاط برترى... و س هم بس
شاخه اصلى و دو منبع اصلى زندگى و قدرت يعنى اقتصاد و تبليغات و 
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مطبوعات را در اختيار خودشان گرفته اند. 
فرمايشات حضرت آيت اهللا خامنه اى قبل از خطبه هاى نماز جمعه روز قدس:

ــران را با نيروى  ــلمان رزمنده اى كه انقالب اي برادران و خواهران مس
ــانديد كه بزرگترين  اراده خود با اتحاد و يكپارچگى خود، تا بدانجا رس
ــم را در اين منطقه نابود و منهدم كرديد! انقالب ايران را  دژ امپرياليس
ــرار داريم. ما در  ــازندگى ق پايان يافته تلقى نكنيد. اگرچه در مرحله س
ــدارى كنيم كه  ــتاورد عظيم اين انقالب پاس ــى مى توانيم از دس صورت
ــت ندهيم. امروز امپرياليست ها، امروز  حالت تهاجمى انقالب را از دس
سلطه طلب ها و قدرت طلب هاى جهانى چون منافع خود را در اين منطقه 
ــاهده كرده اند برآن اند كه انقالب ما را ريشه كن كنند.  مورد تهديد مش
ــا همه اراده، با همه  ــه با همه وجود، با همه قدرت، ب ما متقابًال برآنيم ك
همبستگى و پيوستگى ممكن در ميان يك ملت، در برابر توطئه هاى ضد 
ــناختن دشمن دچار اشتباه نخواهيم  انقالبى ايستادگى كنيم. ما در ش
ــمن ما هيچ  كس و هيچ قطبى جز همان قطب و همان  ــد. امروز دش ش
كسى كه تا ديروز با برپايى رژيم ننگين پادشاهى با ما مى جنگيد، نيست. 
ــيد محمود طالقانى1 امام جمعه تهران در خطبه هاى نماز  سخنان مرحوم آيت اهللا س

جمعه روز قدس: 
دفاع از بيت المقدس كه دفاع از حريم خداست، بر همه واجب است.2 
من پيشنهاد مى كنم در مدارس، روستاها، كارخانه ها، روزهاى معينى 
اشخاص واردى، بچه ها و جوانان و زن هاى ما را تمرين نظامى بدهند و 

در تمام كشورهاى اسالمى به اين صورت باشد. 
اين آيه را كه مى فرمايد: «اى بنى اسراييل جز من وكيل نگيريد»، در 
نظر بياوريد و آن وقت در نظر بگيريد كه يك گروهى جمع شده اند كه 
از خود نه نان دارند و نه سالح، فقط متكى به استعمار خون خوار امريكا 
هستند و مى خواهند همه مسلمين را به ذلت و خوارى بكشند. ببينيد 

1. آنان به دروغ مدعى هستند كه آيت اهللا طالقانى از بنيان گذاران نهضت آزادى و همفكر آنان مى باشد؛ لكن توجه 
نكرده اند كه تفكرات ايشان كجا و اعتقادات آنان كجا؟! مخالفت با صدور انقالب كجا و اعتقادات آيت اهللا طالقانى در 

رابطه با فلسطين و آموزش نظامى مسلمانان براى مقابله با اسراييل كجا؟! 
ــت كه آيت اهللا طالقانى از بنيان گذاران اين گروه مى باشد. آيا اين سخنان را اعضاى  2. نهضت آزادى مدعى اس

اين گروه قبول دارند؟! 
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در جنوب لبنان چه مى كنند. اين مردم چه گناهى دارند؟... نهضت ما، 
انقالب ما، انقالب دنياست، انقالب محرومين و مستضعفين دنياست. 

امام در اواخر عمر از اعتمادى كه اوايل انقالب به ليبرال ها و طرفداران رابطه با امريكا 
كردند، به عنوان اشتباه خود نام بردند. 

امام در جواب استفساريه وزير كشور آقاى محتشمى درباره نهضت آزادى فرمودند: 
ــت ها و امور مهمه كشور به  ــپردن پس ... تصميمات اول انقالب در س
ــته اند،  ــالم ناب محمدي نداش گروهي كه عقيده خالص و واقعي به اس
ــت كه تلخي آثار آن به راحتي از ميان نمي رود، گر  ــتباهي بوده اس اش
ــخصاً مايل به روي كار آمدن آنان نبودم ولي  چه در آن موقع هم من ش
با صالحديد و تأييد دوستان قبول نمودم و االن هم سخت معتقدم كه 
آنان به چيزي كمتر از انحراف انقالب از تمامي اصولش و حركت به سوي 
امريكاى جهان خوار قناعت نمي كنند در حالي كه در كارهاي ديگر نيز 
ــفي نمي خوريم كه آنان  جز حرف و ادعا هنري ندارند. امروز هيچ تأس
ــد. انقالب به هيچ گروهي  ــتند چراكه از اول هم نبوده ان در كنار ما نيس
بدهكاري ندارد و ما هنوز هم چوب اعتمادهاي فراوان خود را به گروه ها 
و ليبرال ها مي خوريم. آغوش كشور و انقالب هميشه براي پذيرفتن همه 
ــاني كه قصد خدمت و آهنگ مراجعت داشته و دارند گشوده است  كس
ــرا مرگ بر امريكا  ــكاري آنان از همه اصول، كه چ ولي نه به قيمت طلب
گفتيد! چرا جنگ كرديد! چرا نسبت به منافقين و ضد انقالبيون حكم 
خدا را جاري مي كنيد! چرا شعار نه شرقي و نه غربي داده ايد؟ چرا النه 

جاسوسي را اشغال كرده ايم و صدها چراي ديگر...1
متأسفانه اين جريان با بى صداقتى كامل مدت ها نامه امام به آقاى محتشمى وزير كشور 
وقت را جعلى اعالم مى كردند و پس از تأييدهاى مكرر نامه از طرف مسئوالن مربوطه و 
شكايت دفتر تنظيم آثار امام و چاپ آن در صحيفه نور، آنان به شيوه اسالف خود روى 
ــام در مقاطع متعدد اين  ــؤال بردند. در حالى كه حضرت ام آوردند و متن نامه را زير س

مطالب را با زبان هاى گوناگون بيان نموده اند. 

1. صحيفه امام، ج21، ص285-286. 
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دكتر سيد حميد روحاني
امام در يكي از سخنراني هاي خود در نجف به نكته ريز و باريكي اشاره كردند و آن، اين 
است كه نامردمان «... به امامزاده مرده خيلي احترام مي كنند... اما از يك امامزاده زنده 
مي ترسند...»1 و ضد آن پيوسته توطئه مي كنند. اين سخن امام واقعيتي تاريخي است 
كه بارها به اثبات رسيده و اكنون نيز ديده مي شود. نمونه بارز آن امامان معصوم اند كه 
دشمن هيچ گاه از آنان آسوده نيست و هميشه از آنان نگران و بيمناك است؛ چون همواره 
زنده اند. آن بزرگواران تا روزي كه در قيد حيات ظاهري بودند زورمداران و جاه طلبان با 
همه نيرو و توان در راه خاموش كردن صداي آنان توطئه مي كردند؛ آنان را پيوسته زير 
نظر داشتند؛ به زندان و تبعيد آنان دست مي زدند و آنان را به شهادت مي رساندند. پس از 
شهادت نيز در درازاي هزاره اي مي بينيم كه حاكمان قلدرمآب و ديكتاتور در راه تخريب 
ــان مي كوشند و توطئه مي كنند، زيرا راه،  مرقد آن بزرگواران و از ميان بردن نام و يادش
انديشه، مكتب و مرام آنان همواره زنده و جاويد است و آن تبهكاران و جنايت پيشگاني 
كه پيوسته دنبال غارتگري، چپاول گري، زراندوزي و سلطه طلبي هستند از راه و مرام 

1. صحيفه امام، ج2، ص373.

فرصت طلبان و منفعت پيشگان انقالب اسالمي و 
رسوايي خاطره نگاري هاي بي حساب و كتاب 

«نقدهايي بر خاطرات صادق طباطبايي» (3)
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امامان بزرگوار شيعه در هراس اند و آرام ندارند. آنها اين 
واقعيت را به درستي دريافته اند كه پيروان راستين راه 
ــرانجام روزي كاخ ها و كاخ نشينان را  امامان معصوم س
به جهنم دره خواهند كشيد و جهان را از شر شرارت ها 
و جنايت هاي جهان خواران آسوده مي سازند؛ از اين رو 
مي بينيم امويان و عباسيان براي از ميان بردن نام و ياد 
حضرت سيدالشهداء مرقد آن بزرگوار را به آب بستند 
ــت و زرع كردند تا قدرت و سلطنت  و در آن محل كش
ننگين خود را از خطر مكتب حسيني در امان دارند! آدم 
ــت كفتار پير استعمار انگليس،  حقير و قلدري مثل رضاخان نيز بنابر خواست و سياس
عزاداري براي حضرت اباعبداهللا الحسين را در عاشورا قدغن مي كرد و رخصت نمي داد 
ــود، چون نام و نداي حسين با منافع  حتي نداي «يا حسين» از محلي يا منزلي بلند ش
استعماري و غارتگرانه انگليس ناهمخواني داشت. آن كفتار پير مكار مي دانست اگر راه 
ــرزمين تداوم يابد و ملت ايران راه عاشوراييان را به  ــورا در اين س حسين و مكتب عاش
درستي دريابد و برتابد انقالب اسالمي پديد مي آورد و دست جهان خواران و مهره هاي 
ــتقالل و آزادي را براي اين  ــت ايران كوتاه مي كند و اس دست نشانده آنان را از سرنوش
كشور به ارمغان مي آورد.  صدام عفلقي و بعثي هاي خون خوار عراق نيز نه تنها عزاداري 
براي حضرت اباعبداهللا را در ماه محرم قدغن كردند بلكه عزاداران را نيز با توپ، تانك و 
مسلسل و حتي هواپيماي جت جنگي مورد حمله قرار دادند و شماري را به خاك و خون 
كشيدند و برخي را نيز به جرم عزاداري براي آن حضرت به جوخه اعدام سپردند، چون از 
راه حسين وحشت داشتند و با چشم سر مي ديدند كه حسين زنده است و راه او رهروان 
فراواني دارد؛ از اين رو با همه نيرو، با حسين، عاشورا و عاشوراييان به رويارويي برخاسته 
بودند. وهابي هاي مزدور، اين دست پرورده هاي بي اراده انگليس و امريكا نيز بارها به نجف 
و كربال يورش بردند و مرقد علي و حسين (عليهما  السالم) را ويران و غارت كردند، چون 
تداوم حيات ننگين و كثيف خويش را در از ميان بردن نام و ياد آن بزرگواران مي بينند. 

راه امامان، راه رهايي بخش مستضعفان
ــعودي مرقد چهار امام بزرگوار را در مدينه  ــانده س راستي چرا رژيم پليد و دست نش
ــد؛ چون تداوم  ــتر آن تالش مي كن ــان كرد و اكنون نيز براي ويراني بيش با خاك يكس

و  طالبان  وحشيانه  هجوم 
القاعده به زائران و عزاداران 
حسيني در شهرهاي مختلف 
عراق، پاكستان و هند و دست 
زدن به عمليات انتهاري ضد 
مردم مظلوم شيعه و انفجار 
امام  حضرت  مطهر  مرقد 
هادي(ع) در سامرا، نشان از 
اين حقيقت دارد كه امامان ما 
زنده اند و راهشان پررهرو است
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سلطنت غاصبانه و جائرانه خود را در محو نام، ياد و مكتب 
آن بزرگواران مي بيند و به درستي مي داند كه سرانجام اين 
ــتين  ــينان راس مكتب رهايي بخش امامان معصوم و جانش
پيامبر اسالم(ص) است كه تومار جهنمي آل سعود را در هم 
مي پيچد و به حكومت ديكتاتوري و ضد مردمي آنان پايان 
ــردم بحرين و  ــد. رويارويي خونين آل خليفه با م مي بخش
خراب كردن مساجد و حسينيه ها و به خاك و خون كشيدن 
عزاداران حسيني نيز ريشه در هراس و وحشتي دارد كه اين 

دست نشاندگان حلقه به گوش امريكا و هم پياله هاي اسراييل از حضرت حسين(ع) و راه 
حسين دارند و مي دانند كه اين راه عاشوراييان است كه سرانجام كاخ خون پايه آل خليفه 

را در بحرين واژگون مي كند و آن بيگانه پرستان را به ديار نيستي مي فرستد. 
ــيانه طالبان و القاعده به زائران و عزاداران حسيني در شهرهاي مختلف  هجوم وحش
عراق، پاكستان و هند و دست زدن به عمليات انتهاري ضد مردم مظلوم شيعه و انفجار 
ــان از اين حقيقت دارد كه امامان ما  ــامرا، نش مرقد مطهر حضرت امام هادي(ع) در س
ــان براي جهان خواران و زورمداران جدي تر  ــان پررهرو است و خطرش زنده اند و راهش
ــه در غرب و  ــت. از اين رو حاكمان جنايت پيش ــت كه بتوان آن را ناديده گرف از آن اس
ــالمي و عربي در راه آسيب رساندن به  دست نشاندگان و مزدورانشان در كشورهاي اس
مرقد آن بزرگواران و هجوم به پيروان پاكباخته آنان از هيچ خيانت و جنايتي پروا ندارند؛ 
غافل از اينكه اين وحشيگري ها، خون ريزي ها و ويرانگري ها نمي تواند راه مردان خدا را 
ــالم ناب محمدي(ص) به مرقد، گنبد و بارگاه  بي رهرو سازد. مكتب تشيع و در واقع اس
ــه آزادي بخش و انقالب آفرين امامان بزرگوار ماست كه نور  وابسته نيست و اين انديش
مي پاشد و با شب و سياهي مي ستيزد و نگهبانان شب و سياهي را از اوج قدرت به گرداب 
ــماني گريان از ايران بيرون مي راند و  نابودي و ذلت مي كشاند؛ محمدرضاشاه را با چش
ــني مبارك، بن علي، قذافي و عبداهللا صالح  دربه در مي كند و هم پياله هاي او مانند حس
را يكي پس از ديگري از تخت قدرت به زير مي كشد و آواره مي كند و ناقوس مرگ را در 
گوش هم پياله هاي شاه چون ملك عبداهللا سعودي، ملك عبداهللا اردني و قارونك هاي 

خودفروخته خليج فارس و آل سعود و آل خليفه سفاك به صدا درمي آورد. 
ــراي آزادي خواهان  ــه دار عدالت و آزادي، ب ــام «خميني» اين بزرگ طالي امروز نيز ن
ــتضعف محروم، مايه اميد، شور، شعف و حركت است ليكن براي  جهان و توده هاي مس

رمز بيم و هراس استكبار 
جهاني و دست نشاندگان 
آن در كشورهاي اسالمي 
و عربي از نام «خميني» در 
اين نكته باريك تر ز مو نهفته 
است كه امام زنده است و 
نابكاران از امامزاده زنده 
مي ترسند و امامزاده مرده را 

احترام مي كنند!
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ــت به همراه  جهان خواران و زورمداران، نگراني و وحش
دارد و كاخ ها و كاخ نشينان را سخت مي لرزاند و سقوط و 

نابودي را به آنان نويد مي دهد. 

امام براي هميشه تاريخ زنده است
ــام  ــاي خون آش ــي و ديكتاتوره ــان جهان فزون خواه
كشورهاي اسالمي و عربي، مزدوران ولگرد و هوسبازان 
ــپرده به  ــتكبار جهاني و سرس ــه اس ــته ب بي خرد وابس
ــي، در دوران حيات پرافتخار امام  سازمان  هاي جاسوس
ــم از جهان فرو مي بندد تا آنها از  سالياني روزشماري مي كردند كه چه زماني امام چش
ــوند و بتوانند بي دغدغه و نگراني به  ــه هاي كاخ برانداز او آسوده ش خطر توفان بار انديش
غارتگري دسترنج توده ها ادامه دهند، خون ملت ها را در شيشه كنند و براي هوسراني و 
بي بندوباري مانع و رادعي نداشته باشند؛ اما آن روز كه امام ديده از جهان فروبست و به 
ملكوت اعلي پيوست، غارتگران بين المللي و حاكمان دست نشانده و قلدرمآب كشورهاي 
ــالمي و نيز مهره هاي هرزه و غربزده اي كه براي دموكراسي غربي و در واقع  عربي و اس
براي بي بندوباري و فساد پليد آن ديار يقه دراني مي كنند دريافتند كه امام براي هميشه 
زنده است و راه، خط و انديشه او تداوم دارد. از اين رو مي بينيم كه همه نيرو و توان فكري، 
قلمي و رسانه اي خود را براي به زير سؤال بردن امام و خدشه دار كردن سيماي درخشان 
و ملكوتي آن ابرمرد تاريخ به كار گرفته اند؛ چون به درستي دريافته اند كه خط امام رو به 
گسترش است و امروز در مصر، بحرين، يمن، عربستان، تاجيكستان، آذربايجان، ليبي، 
ــتمديده حضور  تونس، الجزاير و حتي در قلب اروپا و امريكا، امام در ميان ملت هاي س
ــتضعفان را به خيزش و خروش و مقاومت فرا مي خواند و صدها  دارد و محرومان و مس
كتاب و هزاران مقاله قلم به مزدان غرب و شرق ضد اين مرد خدا نتوانسته است كارايي 
داشته باشد و توده ها را از راه او دور كند و نام، ياد، انديشه و ايده او را از دل ها بزدايد و رمز 
ــاندگان آن در كشورهاي اسالمي و عربي از نام  بيم و هراس استكبار جهاني و دست نش
«خميني» در اين نكته باريك تر ز مو نهفته است كه امام زنده است و نابكاران از امامزاده 

زنده مي ترسند و امامزاده مرده را احترام مي كنند. 

اين  مزدور،  وهابي هاي 
دست پرورده هاي بي اراده 
انگليس و امريكا نيز بارها 
به نجف و كربال يورش 
بردند و مرقد علي و حسين 
(عليهما  السالم) را ويران و 
غارت كردند، چون تداوم 
حيات ننگين و كثيف خويش 
را در از ميان بردن نام و ياد آن 

بزرگواران مي بينند
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ويژگي هاي سيدمصطفي خميني
چنانكه در مورد آيت اهللا شهيد، عارف سالك حاج سيد 
ــت كه  ــز مي بينيم همين نكته اس مصطفي خميني ني
بدانديشان و دگرانديشان را در پي گذشت نزديك به 35 
ــازي، سمپاشي و نارواگويي  سال از شهادت او به جوس
ــيد مصطفي خميني  ــهيد س عليه او وامي دارد. اگر ش
ــته به  ــود بي ترديد باندهاي وابس ــزاده مرده  ب يك امام

گروهك هاي سياسي از او به نيكي ياد مي كردند و او را مي ستودند، ليكن چون نام و ياد 
او زنده و استوار است، دگرانديشان را به جوسازي عليه او وامي دارد. 

آيت اهللا شهيد سيد مصطفي خميني از ويژگي هاي برجسته اي برخوردار بود كه براي 
ــگان، خطرناك به شمار مي آيد كه ما برخي از آن ويژگي ها  فرصت طلبان و منفعت پيش

را در پي مي آوريم:
1. جريان شناسي

ــي كم تر شخصيتي را مي توان يافت كه  در ميان شخصيت ها و رجال  روحاني و سياس
ــت، ماهيت، خصلت و راه، روش، مرام و مقصد  به محض روبه رو شدن با كسان، به سرش
آنان آگاهي يابد و آنان را به درستي بشناسد و درباره آنان داوري ژرف و ريشه اي، راست 
و واقعي به عمل آورد. امام از نادرمرداني بود كه با يك ديدار با شخص يا گروه، آنان را به 
درستي مي شناخت و به خصلت و ماهيت آنان آگاهي مي يافت. نمونه اين ويژگي امام را 
در جريان ديدار منافقان با او در سال 1349 در نجف، همگان ديدند و شگفت زده شدند. 
شهيد مطهري نيز از اين ويژگي برخوردار بود و درباره اشخاص و گروه ها زودتر از ديگران 

شناخت پيدا مي كرد و به ماهيت آنان پي مي برد. 
شهيد حاج سيد مصطفي نيز از اين ويژگي به گونه اي كامل و رسا برخوردار بود؛ با يك 
ديدار و گفت وگو به سرشت زشت طرف پي مي برد و از كيد و كين او دوري مي گزيد و به 

ديگران نيز هشدار مي داد. 
ــب در نجف ميهمان حاج سيد مصطفي  صادق قطب زاده در سال 1349 تنها يك ش
بود. بايد بگويم شناختي را كه مسئوالن نظام اسالمي در پي پيروزي انقالب اسالمي از 
قطب زاده پيدا كردند، شهيد سيد مصطفي در همان يك شب و در پي نخستين ديدار با 

او به دست آورد و از او دوري گزيد. 

اگر شهيد سيد مصطفي خميني 
يك امامزاده مرده  بود بي ترديد 
باندهاي وابسته به گروهك هاي 
سياسي از او به نيكي ياد 
مي كردند و او را مي ستودند، 
ليكن چون نام و ياد او زنده و 
استوار است، دگرانديشان را به 

جوسازي عليه او وامي دارد
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2. خط شكني 
شهيد سيد مصطفي خميني افزون بر جريان شناسي 
ــكن نيز بود؛ با عناصر ناباب و  ــي، خط ش و خط شناس
ــتند، با  ــاك و بروني تابناك داش نابكار كه دروني ناپ
ــورد مي كرد؛ آنان را  صراحت و به دور از مجامله برخ
از خود مي راند و درباره آنان بدون پروا از جو سازي ها 
و هوچي گري ها، نظر مي داد و ديگران را از خطر آنان 
ــريعتي و...  ــان منافقين، ش ــت. جري برحذر مي داش
ــازد؛ چنانكه  ــم آگاه را فريب دهد و تأثيرپذير س ــت آن عال حتي براي لحظه اي نتوانس
ــت آن عالم آگاه را تحت تأثير قرار  فريب كاري هاي صادق قطب زاده و باند او نيز نتوانس
دهد و نسبت به نامبرده و دار و دسته او خوشبين كند بلكه شناخت آن شهيد را نسبت به 
آنان شتاب بخشيد و موجب گرديد كه سيد مصطفي خطر او و دار و دسته او را بي پروا و به 
دور از مالحظه به ديگران گوشزد كند و آنان را از هرگونه همكاري با نامبرده برحذر دارد. 

3. آزادمنشي و سازش ناپذيري 
ــيد مصطفي خميني برخورد آشكار و توفان بار او نسبت  از ديگر ويژگي هاي شهيد س
به دشمنان زورمدار و تجاوزگران نابكار بود. آن شهيد هيچ گاه با قدرت مآبان سر سازش 
نداشت و در برابر آنان كوتاه نمي آمد و با آنان به گفت وگو نمي نشست. آنگاه كه سپهبد 
نصيري فرماندار نظامي تهران در پي قيام خونين 15خرداد به او پيام داد كه مي خواهم 
با شما ديدار و گفت وگويي داشته باشم، پاسخ آن شهيد اين بود كه مرا با تو كاري نيست؛ 
تا سرانجام نصيري دستور جلب او را صادر كرد. در دوران تبعيد او به عراق نيز آنگاه كه 
بعثي هاي حاكم پس از دستگيري و بردن او به كاخ رياست جمهوري به او پيشنهاد دادند 
كه در راه مبارزه با رژيم شاه با آنها همكاري كند، با صراحت و قاطعيت اين پيشنهاد را رد 
كرد و به رژيم بعثي فهماند كه در رويارويي با زورمداران، سرسخت و انعطاف ناپذير است 

و با تهديد و تطميع و بيم و اميد نمي توان او را فريفت و آلت دست قرار داد.1
ــيد مصطفي با تجاوز چند تن از مقامات نظامي رژيم شاه به باغ يكي  برخورد حاج س
ــهيد نيز در آن باغ ميهمان بود، شنيدني است. او در يك روز  از اهالي «دركه» كه آن ش
تابستاني از سوي برخي از دوستان خود در دركه ميهمان بود كه ديد چند تن از جناب 
ــدند و قسمتي از باغ را  ــراب و قمار بدون اجازه صاحب باغ وارد ش سرهنگ ها با زن و ش

1. رك: سيد حميد روحاني، نهضت امام خميني، تهران، عروج، 1381، ج2، ص575. 

مكتب تشيع و در واقع اسالم 
ناب محمدي(ص) به مرقد، 
گنبد و بارگاه وابسته نيست و 
و  آزادي بخش  انديشه  اين 
انقالب آفرين امامان بزرگوار 
ماست كه نور مي پاشد و با شب 
و سياهي مي ستيزد و نگهبانان 
شب و سياهي را از اوج قدرت به 
گرداب نابودي و ذلت مي كشاند
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ــتند. صاحب  ــغال كردند و به عيش و نوش نشس اش
ــه آن ميهمانان ناخوانده  باغ به خود جرئت نداد كه ب
ــيد  ــهيد س و تجاوزگر اعتراض كند و حرفي بزند. ش
مصطفي روي خوي آزادمنشي، نتوانست اين صحنه 
را تحمل كند. از جا برخاست، دست به سنگ برد و به 
تجاوزكاران حمله كرد و آنان را از آن باغ بيرون راند. 
ــهيد براي نگارنده در نجف روايت كرد كه  خود آن ش
ــر يكي از جناب  يكي از سنگ هاي من كه به فرق س
سرهنگ ها اصابت كرد،  به گونه اي شديد بود كه خون 

از سرش جستن زد و به تنه درختي پاشيد. 
4. صراحت لهجه 

ــان، زورمداران و  ــيد مصطفي در برابر كجروي ها و نارواگويي هاي بدانديش شهيد س
قلدرمآبان نيز موضعي پرخاشگرانه، قاطع و صريح مي گرفت و بدون رودربايستي با آنان 
ــب با آنان بيم به خود راه نمي داد و از گفتن سخن حق  برخورد مي كرد و از پاسخ مناس
پروا نمي كرد. در يك محفل روحاني در نجف كه برخي از حاضران كه مخالف دخالت در 
سياست بودند، ضد آتاتورك و رضاخان به نكوهش نشسته بودند، حاج سيد مصطفي با 
صراحت اظهار كرد كه اين قلدرها حرف امروز شما را مي زدند و مي گفتند آخوند نبايد در 

سياست دخالت كند! اين اظهار نظر شهيد مجلس را در سكوت و بهت فرو برد. 
آنگاه كه سرهنگ مولوي رئيس ساواك تهران در گفت وگويي تلفني با سيد مصطفي- 
پيش از دستگيري و تبعيد او به تركيه- به دور از ادب و نزاكت زبان به ناسزا گشود، از آن 
شهيد پاسخي كوبنده تر شنيد؛ به گونه اي كه ناگزير شد گوشي را بگذارد و گفت وگو را 

قطع كند.1 
5. رسالت روشنگري 

شهيد سيد مصطفي به مصداق «اگر بيني كه نابينا و چاه است/ اگر خاموش بنشيني 
گناه است» پيوسته بر آن بود كه ياران، شاگردان، دوستان و آشنايان را در برابر ترفندها، 
ــده عناصر مرموز، دورو و  ــيطاني و فريبن نيرنگ ها، فريب كاري ها و برنامه ريزي هاي ش
ــد و از فرو غلتيدن ساده انديشان، خوش باوران و  وسوسه گر هوشيار سازد، آگاهي بخش
ناآگاهان در دام شيادان و ماسك داران تا آن پايه كه توان دارد پيشگيري كند. چنانكه 

1. همان، ج1، ص1098. 

رويارويي خونين آل خليفه با مردم 
بحرين و خراب كردن مساجد 
و حسينيه ها و به خاك و خون 
كشيدن عزاداران حسيني نيز ريشه 
در هراس و وحشتي دارد كه اين 
دست نشاندگان حلقه به گوش 
امريكا و هم پياله هاي اسراييل از 
حضرت حسين(ع) و راه حسين 
دارند و مي دانند كه اين راه 
عاشوراييان است كه سرانجام كاخ 
خون پايه آل خليفه را در بحرين 

واژگون مي كند
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در كتاب نهضت امام خميني آمده  است: 
... اين تنها حزب بعث عراق و باند تيمور بختيار نبود كه مي خواست از 
راه نفوذ در ميان روحانيان مبارز نجف، راه بهره گيري از مقام و موقعيت 
ــازمان  ــته، گروه، حزب و س ــازد، كه هر دس امام را براي خود هموار س
مرموزي كه در برون مرز با ما تماس مي گرفتند همين نيت را داشتند و 

همين نقشه را دنبال مي كردند كه ما را آلت دست قرار دهند. 
ــت،  از «نهضت آزادي» تا «جبهه ملي» تا گروهك منافق، ماركسيس
ــه را  ــراغ ما مي آمدند اين انديش ــت برون مرزي آنگاه كه به س مائوئيس
ــتند كه به نام همكاري، ما را تحت تأثير قرار دهند و از ما به  در سر داش
ــتفاده كنند و از آنجا كه برادر  عنوان پلي جهت رخنه و نفوذ در امام اس
ــه شوم و شيطاني  ــيد مصطفي خميني در برابر اين نقش شهيد حاج س
آنان همانند سدي آهنين ايستادگي مي كرد حقد و كينه ويژه اي نسبت 
ــتند و هماره تالش مي كردند كه او را در ميان نيروهاي مبارز  به او داش
ــاقط كنند... اين بازي هاي شيطاني از نگاه تيز  برون مرزي و نزد امام س
برادر شهيد حاج سيد مصطفي خميني پوشيده نمي ماند. او بر اثر نبوغ 
سرشار و هوشياري فوق العاده خويش، در همان برخورد نخست به خط، 
ــه آنان پي مي برد و دستشان پيش او رو مي شد  انديشه، ماهيت و نقش
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ــان را براي  و فوراً ماهيت فكري ش
ــن مي كرد و نيز برادران  امام روش
روحاني و مبارز نجف را از خطرهاي 

آنان برحذر مي داشت...1
ــهيد سيد مصطفي  ــته ش خوي و خصلت برجس
ــت كه بتوان آن را در اين نوشتار  ــتر از آن اس بيش
كوتاه مورد بررسي قرار داد؛ او افزون بر ويژگي هايي 
ــته  ــم و عرفان نيز آراس ــاال آمد با زيور عل كه در ب
ــته و  ــته و عارفي ازخودرس بود؛ مجتهدي برجس
ــاخته بود؛ به مقام و منصب و قدرت هرگز  خودس
ــهرت و خودنمايي پرهيز داشت؛  بها نمي داد؛ از ش

ــر او به دنبال يورش كماندوهاي ساواك به  با اينكه به ناحق زنداني و تبعيد شد و همس
منزلش دچار ناراحتي و سقط جنين شد، هيچ گاه راضي نبود اين مسائل در اعالميه ها و 
نشريه هاي اپوزيسيون برون مرزي مطرح شود و از او سخني به ميان آيد. حتي پيرامون 
ــت كه در دست تدوين بود  آثار علمي او كه بر آن بودم در كتاب نهضت امام دفتر نخس
ــي در اين كتاب نيايد و بازگو  بياورم، اظهار مخالفت كرد و تأكيد داشت كه از او گزارش
نشود؛ با سادگي و طلبگي زندگي مي كرد؛ از تجمل گرايي دوري مي گزيد؛ از آقازادگي و 
خودنمايي پرهيز داشت؛ با اينكه به علم و دانش و فضيلت و دعا و زيارت اهتمام مي ورزيد 
ــت؛ اوضاع ايران و خاورميانه، به ويژه  ــي و جريان هاي روز غفلت نداش از مسائل سياس
ــالمي را به فراگيري فنون نظامي و  ــطين را با دقت دنبال مي كرد؛ طالب علوم اس فلس

چريكي برمي انگيخت و روي حركت مسلحانه تأكيد ويژه اي داشت. 
ــتگي هاي او مايه نگراني زورمداران حاكم در ايران و عراق بود.  اين ويژگي ها و برجس
ــرق و عناصر منافق و  ــته به غرب و ش ــا، قلدرمآب ها، گروه هاي مرموز وابس ديكتاتوره
سياست باز سخت از او بيمناك بودند. از اين رو توطئه قتل او را به اجرا گذاشتند و در روز 
اول آبان ماه 1356 به شكل مرموزي او را به شهادت رساندند، تا به گمان خام خود او را با 
انديشه هاي انقالبي و سازنده اي كه داشت به خاك بسپرند و از ميان ببرند ليكن ديدند 
كه شهادت او زمينه ساز فراگيري نهضت اسالمي در سراسر ايران و پديد آمدن انقالب 

اسالمي شد و ايران زمين را به لرزه درآورد. 

1. همان، ج2، ص589. 

شهيد سيد مصطفي در دوران 
تبعيد در نجف در پديد آوردن 
اتحاد و هماهنگي ميان روحانيان 
مبارز برون مرزي و بازداشتن آنان 
از بيراهه پويي و فريب خوردن 
و  پيگير  كوشش  و  تالش  نيز 
خستگي ناپذيري داشت و در برهه 
حساس و خطرناك زنگ خطر را به 
صدا درمي آورد و عناصر مرموزي 
را كه بر آن بودند برخي از طالب 
مبارز و ساده انديش را آلت دست 

كنند مي شناخت و مي شناسانيد
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رژيم شاه و سازمان جاسوسي آن ساواك كه دريافته 
بودند راه و مرام شهيد مصطفي خميني پابرجا و استوار 
ــازند، به  ــد راه او را بي رهرو س ــت براي اينكه بتوانن اس
توطئه ننگين ديگري دست زدند. هنوز زماني از شهادت 
او نگذشته بود كه اعالميه اي از سوي ساواك با امضاي 
مستعار انتشار يافت. ساواك در اين اعالميه كثيف خود 
ــرم آور قرار داد  ــهيد مظلوم را مورد اتهام هاي ش آن ش
ــيطاني و بي شرمانه او را  ــاري به او داد، تا با اين ترفند ش و نسبت عيش و نوش و ميگس
ــازد و اين نشان ديگري است كه  در ميان ملت ايران بي اعتبار كند و راه او را بي رهرو س

شيادان و جنايتكاران از امامزاده زنده در هراس اند و به خود مي لرزند. 

گذري بر پيرايه بستن ها به اميد اسالم 
امام فرزند دلبندش سيد مصطفي را اميد اسالم خواند و ديديم كه حياتش و شهادتش 
ــالم داشت و به راستي اسالم را زنده كرد. شهادت  خدمات ارزنده  و برجسته اي براي اس
ــاه را ويران كرد و تومار جهنمي  سيد مصطفي خميني انقالب آفريد، كاخ خون پايه ش
نظام دوهزاروپانصدساله را در هم پيچيد و به رژيم پادشاهي براي هميشه در ايران پايان 
داد و بار ديگر آشكار ساخت كه چرا نامردمان، بدانديشان و خودپرستان از امامزاده زنده 
مي ترسند و از سمپاشي، جوسازي و دروغ پردازي ضد  آزادانديشان و رادمرداني كه چهره 
ــته عليه آنان قلم مي زنند و دروغ  ــت نمي كشند و پيوس در نقاب خاك كشيده اند، دس
مي بافند. برخي از عناصر وابسته به سازمان هاي كمونيستي او را عنصري ضد ماركسيسم 
مي خواندند و همكاري با تيمور بختيار را به او نسبت مي دادند؛ از سوي ديگر عناصري 
مانند آقا صادق طباطبايي در خاطرات و گفته هاي خود او را به مجامله با كمونيست ها 
و تندخويي با «بچه مسلمان ها»! متهم مي كنند و اين خود نشان از اين واقعيت دارد كه 
انديشه و ايده آن شهيد، زنده و پابرجاست؛ از اين رو دگرانديشان و بيراهه پويان ناگزيرند 
براي به زير سؤال بردن راه و انديشه واالي آن شهيد به صورت آشكار يا اشاره به جوسازي 

و دروغ پردازي ضد او دست بزنند. 
ــيد  ــهيد س ــت از ش آقا صادق طباطبايي در جاي جاي خاطرات خود تالش كرده اس
مصطفي خميني چهره اي بسازد كه جز مرجع شدن پدرش هدفي و انديشه اي نداشته 
و در اين مقصد حاضر بوده همه آرمان ها و ارزش ها را زير پا بگذارد و كساني را كه در اين 

راستي آقاي صادق طباطبايي 
به فهم و درك خوانندگان 
خاطرات خود تا چه پايه اي بها 
مي دهد؟! آيا از ديد او كساني 
كه اين خاطرات را مي خوانند 
«عوام كاالنعام اند»؟! و آنچه 
را او سرهم بندي كند بدون 

وارسي و جستار مي پذيرند؟!
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هدف با او همراه نبودند بكوبد، به زير سؤال ببرد و چهره آنان را مخدوش سازد. آنچه را او 
درباره آن شهيد در خاطرات خود آورده است، يك به يك گذر مي كنيم: 

...حاج آقا مصطفي بيشتر به زعامت ديني و مرجعيت علي االطالق امام 
مي انديشيد و اگرچه خودش فردي سياسي بود ليكن اولويت را به جنبه 

مرجعيت امام مي داد...1
ــتر متوجه مرجعيت امام  ...هوش و حواس او [حاج آقا مصطفي] بيش
بود تا زعامت سياسي ايشان. در مقاطعي اعتقاد داشت كه مرجعيت امام 
نبايد تحت تأثير برنامه هاي مبارزاتي ايشان قرار گيرد... ايشان مي گفت 
اول بايد مرجعيت علي االطالق امام در دنياي شيعه تثبيت شود، آنگاه 

امام برنامه سياسي خود را علناً و قاطعانه پيش ببرد...2
ــتر در فكر جا  ــي داراي ديدگاه هاي خاصي بود و بيش حاج آقا مصطف
انداختن مرجعيت علي االطالق امام، هم در ايران و هم در كل عالم تشيع 

بود...3
... همچنين اختالف اصولي حاج آقا مصطفي خميني با دايي جان كه 

بيشتر بر سر مرجعيت امام بود و نه زعامت سياسي ايشان...4 
... به طور كلي رفتار حاج آقا مصطفي در تشكيالت امام اين گونه بود كه 
ــتر به مرجعيت امام مي انديشيد تا به جنبه هاي سياسي آن  ايشان بيش
بزرگوار و حتي اعتقاد داشت كه اگر برخي حركت هاي سياسي امام به 
مرجعيت ايشان لطمه مي زند بايد جلوي آنها را گرفت. ايشان معتقد بود 
كه امام را بايد در جايگاه مرجعيت نشاند. حاج  آقا مصطفي از اين ديدگاه 
به همه مسائل مي نگريست؛ هر قدمي كه كسي برمي داشت اگر در جهت 

تأييد و ترويج مطلق امام نبود ذهن ايشان را كدر مي كرد...5
ــراد [قطب زاده و باند او] را به  ... حاج آقا مصطفي ارتباط امام با اين اف

صالح مرجعيت پدرش نمي ديد...6 
جناب صادق  آقا گويا دچار خوش خيالي شده و بر اين باور بوده است كه اگر اين دروغ ها 

1. صادق طباطبايي، خاطرات سياسي، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام، 1387، ج1، ص358. 
2. همان، ص373. 

3. همان، ج2، ص173. 
4. همان، ص185. 
5. همان، ص196. 
6. همان، ص214. 
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ــت و مرجعيت پدرش  ــز رياس ــيد مصطفي ج را كه  س
ــت، در جاي جاي كتاب خاطرات  انگيزه اي نداشته اس
ــم آورد حتماً مورد  ــا آن را به قل خود تكرار كند و باره
پذيرش خوانندگان و تاريخ قرار مي گيرد و همگان آن را 
باور مي كنند! و بدين گونه ايده، انديشه و خط و هدف آن 
شهيد از ميان مي رود و پوشيده مي ماند. او از اين واقعيت 
غفلت داشته است كه دروغ فروغ ندارد و نمي تواند راستي و درستي را هميشه پنهان كند 

و از نورافشاني و جلوه گري باز بدارد و راه مردان خدا را بي رهرو سازد. 
ــادق و رد دروغ او مبني بر اينكه  ــع آقا ص ــكار كردن اين ادعاي خالف واق ما براي آش
ــت و مرجعيت پدرش هدفي نداشته است، به مصداق   سيد مصطفي خميني جز رياس
ــهيد در پاسخ يكي از دوستان  «گواه شاهد صادق در آستين باشد» نامه اي را كه آن ش
ديرينه امام در نجف، به نام حاج شيخ نصراهللا خلخالي(ره) نوشته است، در پي مي آوريم 
ــه هاي واال،  ــخ ديگري مي تواند اهداف و انديش ــه اين نامه بيش از هر پاس و مي دانيم ك
ديدگاه هاي عرفاني- اسالمي و افق بلند فكري آن شهيد را به نمايش گذارد و نيرنگ ها 
را برمال كند. او در پاسخ به نامه مرحوم خلخالي «دل خوش كردن» به شخصيت جهاني 
امام را ناروا و «جهالت خياليه» دانسته و آشكارا هشدار داده است «كه اين جهت نبايد 
سبب ركود و عقب نشيني باشد و نبايد تمام حواس را جمع كنيم كه اين عنوان صدمه 
ــت از اين حيثيت كه پيش آمده است استفاده  نخورد بلكه بايد به هر نحو كه ممكن اس

كنيم...» متن نامه چنين است: 
بسم اهللا الرحمن الرحيم 

ــالم و معذرت از اينكه نتوانستم تا به حال به هر نامه و  پس از عرض س
اصلي جوابي عرض كنم. ان شاءاهللا مزاج شريف سالمت، و گذشت فصل 

آنكه ديگر بتوانيد در اين ايام ايران تشريف بياوريد. 
ــخصيت جهاني پيدا كرده اند و بايد  راجع به اينكه جناب آقاي والد ش
خيلي مراعات كنند عرض كردم ولي بايد عرض كنم كه اين جهت نبايد 
سبب ركود و عقب نشيني باشد و نبايد تمام حواس را جمع كنيم كه اين 
عنوان صدمه نخورد بلكه بايد به هر نحو كه ممكن است از اين حيثيت 
ــتفاده كنيم و دل خود را به اين جهات خياليه  ــت اس كه پيش آمده اس

خوش نگردانيم... 

شهيد  سيد مصطفي خميني 
ريشه اي ترين و سازنده ترين 
سهم را در پيشبرد نهضت امام 
و پيروزي انقالب اسالمي 
داشت و حيات و شهادت او 

انقال ب آفرين بود
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ــت و  ــا و گوياس ــاال كه كامًال رس ــته از نامه ب گذش
ــيد مصطفي  ــي- انقالبي و هدفمند  س ديدگاه عرفان
ــان مي دهد كه آن شهيد  ــازد و نش ــكار مي س را آش
ــز و «جهات  ــدرش را ناچي ــخصيت و مرجعيت پ ش
ــته و هدف را در نظر داشته است،  خياليه» مي دانس
ــهيد در ايران و  ــخصي آن ش ــي به زندگي ش با نگاه
ــر نخ يا ردپايي از فعاليت او در  عراق كوچك ترين س
راه مرجعيت امام ديده نمي شود و در ميان دوستان 
دور و نزديك آن شهيد هيچ كس را نمي بينيم كه از او 
پيرامون مرجعيت امام و تالش او در اين زمينه سخني 
شنيده باشد يا فعاليتي ديده باشد يا از دغدغه او براي 

استواري مقام و مرجعيت امام خاطره اي روايت كند. در دو جلد كتاب خاطرات سال هاي 
نجف و نيز در كتاب اميد اسالم كه به تازگي انتشار يافته و در آن كتاب ها از بيش از 36 
ــتان ديرينه و ياران و شاگردان  سيد مصطفي مقاله و مصاحبه به  نفر از هم دوره ها، دوس
چاپ رسيده است، يك سطر مطلبي كه از تالش او براي مرجعيت امام نشان داشته باشد 
ديده نمي شود و بسياري به اين واقعيت اذعان كرده اند كه آن شهيد در پيشبرد نهضت 
ــت و اين تنها آقا صادق طباطبايي است  و مبارزه نقش ريشه اي و سرنوشت سازي داش
كه به رغم آنكه شايد در تمام عمرش به اندازه يك روز نيز با  سيد مصطفي نبوده، كشف 

كرده است كه: 
ــتر متوجه مرجعيت امام بود تا زعامت  حواس او [سيد مصطفي] بيش
سياسي ايشان، در مقاطعي اعتقاد داشت كه مرجعيت امام نبايد تحت 
ــان قرار گيرد... ايشان مي گفت اول بايد  تأثير برنامه هاي مبارزاتي ايش
ــود، آنگاه امام  ــيعه تثبيت ش ــت علي االطالق امام در دنياي ش مرجعي

برنامه هاي سياسي خود را علناً و قاطعانه پيش ببرد...1
ــت. آيا  ــن ادعا به نمايش درآمده اس ــيانه و كودكانه در اي خامي، ناآگاهي و ديد ناش
ــيون  ــتگيري امام و قيام 15خرداد42، نيز مبارزه امام ضد احياي رژيم كاپيتوالس دس
ــار اعالميه ها و  ــال 1343 و عراق در سال 1344 و انتش ــان به تركيه در س و تبعيد ايش
ــخنراني هاي پي درپي امام در نجف، از ديد  سيد مصطفي خميني حركتي غير علني  س

1. همان، ج1، ص373. 

شهيد سيد مصطفي خميني افزون 
بر جريان شناسي و خط شناسي، 
خط شكن نيز بود؛ با عناصر 
دروني  كه  نابكار  و  ناباب 
ناپاك و بروني تابناك داشتند، 
با صراحت و به دور از مجامله 
برخورد مي كرد؛ آنان را از خود 
مي راند و درباره آنان بدون پروا 
از جو سازي ها و هوچي گري ها، 
نظر مي داد و ديگران را از خطر 

آنان برحذر مي داشت
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ــيعه  ــت اول بايد مرجعيت علي االطالق امام در دنياي ش و غيرقاطعانه بود كه «مي گف
ــي خود را علناً و قاطعانه پيش ببرد»؟!! آيا آن  تثبيت شود، آنگاه امام برنامه هاي سياس
شهيد تا آن پايه خام و ناآگاه بود كه به مصداق «شترسواري دوال دوال» رفتار كند؟ ديگر 
اينكه شهيد سيد مصطفي فرزند حوزه هاي علمي و روحاني بود و از مسائل مرجعيت و 
«مرجعيت علي االطالق» آگاهي داشت و مي دانست «مرجعيت علي االطالق» با تبليغ 
و ترويج اين و آن به دست نمي آيد و بايد شرايط ويژه اي پيش بيايد كه بيرون از حيطه 
اختيارات انسان است. آقا صادق از روي بي خبري از مسائل ويژه حوزه ها و جامعه تشيع 
ــت دروغي ببافد كه نزد افراد خبره و اهل فن مايه خنده نباشد. آيا او هيچ  نتوانسته اس
ــت آيت اهللا العظمي بروجردي ديگر  انديشيده است كه چرا جهان تشيع در پي درگذش
«مرجع علي االطالق» نيافت؟ بي ترديد اين ادعا كه «بايد مرجعيت علي االطالق امام  در 
دنياي شيعه تثبيت شود...» سخني نبود كه از انديشه واالي شهيد سيد مصطفي تراوش 

كند و از زبان او بيرون بيايد. 
او در دنباله ادعاي دروغ خود آورده است: 

ــه اگر برخي حركت هاي  ــت ك ... حاج  آقا مصطفي... حتي اعتقاد داش
سياسي امام به مرجعيت ايشان لطمه مي زند بايد جلوي آنها را گرفت. 

ايشان معتقد بود كه امام را بايد در جايگاه مرجعيت نشاند...1
برخالف ادعاي نامبرده، شهيد سيد مصطفي طرفدار حركت تند و توفنده از سوي امام 
ضد رژيم شاه بود و از اينكه امام در سال هاي نخستين تبعيد به نجف مبارزه را با شدت 
ــرعت دنبال نمي كرد، رنج مي برد و ناراحت بود. سيد مصطفي مي دانست و مي ديد  و س
كه امام در جايگاه مرجعيت نشسته است و مقام علمي و معنوي امام، ايشان را به جايگاه 
ــت و نيازي نمي ديد كه «امام را در جايگاه مرجعيت» بنشاند. آقا  مرجعيت نشانده اس
صادق با اين بافته، نخست خواسته است چنين بنماياند كه امام در دوران زيست در نجف 
ــت! و اين دروغ را در جاي ديگر خاطرات خود با صراحت  در جرگه مرجعيت نبوده اس

بيشتري بر زبان آورده و چنين ادعا كرده است كه: 
... امام قبل از اينكه در ايران به عنوان يك زعيم سياسي مطرح شوند، 
ــيع به عنوان يك مرجع مطرح بودند؛  كمتر براي عامه مردم جهان تش
ــان به عراق و فوت آقاي حكيم زمينه مرجعيت  يعني بعد از تبعيد ايش

1. همان، ج2، ص196. 
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ايشان در ايران فراهم گرديد...1
ــت نداند كه امام حتي در دوران زعامت آيت اهللا بروجردي مقلد داشت و در پي  كيس
آغاز نهضت در سال 1341 رسماً در جرگه مراجع طراز اول قرار گرفت. مقلدين ايشان 
ــهريه طالب از ديگران افزون تر بود.  ــتر و بودجه ايشان براي ش از بسياري مراجع بيش
ــاه و برخي حوزه هاي ديگر توزيع  ــهريه امام در قم، اصفهان، كرمانش از سال 1342 ش
مي شد و رساله ايشان بدون آنكه امام هزينه آن را بپردازند از سوي مقلدان ايشان بارها 
ــاه فروش و نگهداري  ــد و آنگاه كه رژيم ش ــيد و در سراسر كشور پخش ش به چاپ رس
ــاله بازار سياه پيدا كرد و به شكل پنهاني به  توضيح المسائل امام را ممنوع كرد، اين رس
چاپ رسيد و كساني كه از امام تقليد مي كردند، رساله ايشان را چند برابر قيمت واقعي 
خريداري مي كردند و اكثريت مردم ايران- به ويژه توده هاي مبارز و جوانان انقالبي- از 

ايشان تقليد مي كردند. 
آقا صادق با شيوه مرموزي نخست مرجعيت امام را در سال هاي 41 تا 49 انكار مي كند 
و چنين مي نماياند كه زمينه مرجعيت ايشان در ايران پس از فوت آقاي حكيم در سال 
ــت و دوم چنين مي نماياند كه  سيد  ــت كه خود تحريف تاريخ اس ــده اس 49 فراهم ش
مصطفي براي اينكه امام در جرگه و در مقام مرجعيت قرار بگيرد در تكاپو بوده است! در 
صورتي كه آن شهيد مي دانست كه امام از مراجع بزرگ جهان تشيع است و به دست و 
ــت،  سيد مصطفي با  پا زدن نيازي نمي ديد و اگر به فرض امام در صف مراجع قرار نداش
آن معنويت و روحيه عرفاني هيچ گاه در راه مرجعيت ايشان گامي برنمي داشت و تالشي 
ــت كه به علت  ــت و پا زدن ها از آن عناصر غر بزده و غرب باور اس نمي كرد. اين گونه دس
ضعف نفس و عقده خودكم بيني كوشش دارند از نام و مقام پدرشان سوءاستفاده كنند 
و از جايگاه آقازادگي و آيت اهللا زادگي بهره ببرند و عقده گشايي نمايند.  سيد مصطفي نه 
خود دنبال مقام و منصب بود و نه به مقام و موقعيت امام انديشه مي كرد. او «عارف باهللا» 
ــت، براي خدا حركت مي كرد و دنبال انجام  بود، مرد خدا بود، در راه خدا گام برمي داش
وظيفه بود. بزرگ ترين آرمان او پيشبرد نهضت امام و دفاع از اسالم و ملت  بي پناه ايران 
بود. شهيد سيد مصطفي خميني در دوران تبعيد در نجف به عنوان يك بازوي توانا براي 
ــمار مي آمد و نقش رابط ميان امام و مبارزان ايران را ايفا مي كرد. بسياري از  امام به ش
مبارزان براي كسب تكليف و گرفتن رهنمود از امام با آن شهيد ارتباط برقرار مي كردند؛ 
با او گفت وگو مي كردند و از طريق او ديدگاه ها و رهنمودهاي امام را به دست مي آوردند. 

1. همان، ص196. 
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شهيد  سيد مصطفي براي به دست آوردن اطالعات 
از ايران و رسانيدن اخبار و گزارش هاي راست و درست 
به امام نيز كوشا بود و حتي براي ايجاد ارتباط ميان امام 
ــالمي  و ملت ايران و راهنمايي مبارزان و مجاهدان اس
ــاگردان و پيروان امام گاهي ناگزير مي شد  و ياران، ش
به نام زيارت، به مكه، مدينه و شامات مسافرت كند و 
ــامان بخشد و ميان  نهضت اسالمي و پيروان آن را س
امام و ياران ايشان پيوند بيشتر ايجاد كند. شهيد سيد 
مصطفي در دوران تبعيد در نجف در پديد آوردن اتحاد و هماهنگي ميان روحانيان مبارز 
برون مرزي و بازداشتن آنان از بيراهه پويي و فريب خوردن نيز تالش و كوشش پيگير و 
ــاس و خطرناك زنگ خطر را به صدا درمي آورد  خستگي ناپذيري داشت و در برهه حس
ــت  ــاده انديش را آلت دس و عناصر مرموزي را كه بر آن بودند برخي از طالب مبارز و س
ــت رد بر سينه نامحرم مي زد و كوتاه  كنند مي شناخت و مي شناسانيد و بدين گونه دس
سخن بايد گفت كه شهيد  سيد مصطفي خميني ريشه اي ترين و سازنده ترين سهم را در 
پيشبرد نهضت امام و پيروزي انقالب اسالمي داشت و حيات و شهادت او انقال ب آفرين 
بود و اين واقعيتي است كه بسياري از ناظران سياسي، مبارزان راستين ايراني و آشنايان، 

دوستان و شاگردان آن شهيد به آن اذعان دارند: 
... فعاليت سياسي حاج آقا مصطفي خميني از آن جهت اهميت بررسي 
ــام خميني(س) يعني  ــان بهتر از هر كس ديگر نهضت ام دارد كه ايش
براندازي رژيم سلطنتي ايران و استقرار حكومت اسالمي را دريافته بود؛ 
ــل حكام رژيم هاي  ــب در مقاب بهتر از هر كس ديگر موضع گيري مناس
پهلوي و بعث عراق مي كرد؛ بهتر از هر كس ديگر مبارزان انقالبي را در 
حضور و غياب امام، راهنما و هدايتگر بود؛ بهتر از هر كس ديگري با طرد 
ــالمي را از خطر آسيب نفوذي ها  عناصر غير صالح و مظنون نهضت اس
مصون نگه مي داشت و بهتر از هر كس ديگر تا پاي جان در پاي نهضتي 

كه پدر بزرگوارش بنيان نهاده بود ايستاد...1
ــراق، حلقه اتصال  ــت در ع ــال اقام ــيد مصطفي در طول 12 س ... س
ــالمي در ايران و نقاط مختلف جهان، با كانون آن در  اجزاي نهضت اس

1. اميد اسالم (مجموعه مقاالت)، گردآورنده مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، تهران، عروج، 1390، ص13. 

جناب صادق طباطبايي را چه 
انديشه اي در سر بوده است 
كه به ناديده انگاشتن نقش 
سرنوشت ساز آيت اهللا شهيد 
 سيد مصطفي خميني در پيشبرد 
نهضت امام برخاسته و تنها 
هدف آن شهيد را اهتمام به 
جريان مرجعيت امام وانمود 

كرده است؟
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كيست نداند كه امام حتي 
در دوران زعامت آيت اهللا 
داشت  مقلد  بروجردي 
و در پي آغاز نهضت در 
سال 1341 رسمًا در جرگه 
مراجع طراز اول قرار گرفت. 
مقلدين ايشان از بسياري 
بودجه  و  بيشتر  مراجع 
ايشان براي شهريه طالب از 

ديگران افزون تر بود

نجف و همچنين مسئول ايجاد و برقراري 
ــطوح مختلف  ــن در س ــا مبارزي رابطه ب
ــت اين ارتباط  ــه محوريت و مركزي بود ك
ــيد  ــهيد س ــلمان بود... ش با مبارزين مس
ــرق مختلف مانند  مصطفي خميني از ط
ــاله عمليه، اعالميه ها، پيام ها،  توزيع رس
نامه ها و نشر سخنان امام خميني(س) در 
ايران و ساير كشورها از راه شبكه مبارزين، 
ــه هاي امام  ــر افكار انقالبي و انديش به نش

ــورهاي عربستان،  ــفرهايي به كش خميني مي پرداخت. همچنين با س
ــورت مي گرفت، با مبارزين  ــوريه و لبنان كه غالباً به بهانه زيارت ص س
مسلمان و طرفداران ايراني و غير ايراني امام ارتباط برقرار مي كرد و به 
آنها رهنمودهاي الزم را مي داد و كساني را كه آمادگي داشتند به مراكز 
آموزش نظامي معرفي مي كرد... سيد مصطفي خميني در اين راه از ياري 
افراد مسلمان متعهد و همسو با اهداف اساسي نهضت نيز بهره مي گرفت 
و با مبارزين سياسي- مذهبي ايران ارتباط داشت و به آنها مأموريت هاي 

سياسي و اجتماعي در راستاي نهضت اسالمي محول مي كرد. 
ــي نفوذناپذيري،  ــيد مصطف ــيوه مبارزاتي س نكته قابل توجه در ش
ــي از مبارزين را  ــات با كژانديشان بود. اگر كس هوشياري و عدم مماش
مي ديد كه از خط امام، انقالب و موازين اسالمي منحرف شده و مغرضانه 
فكر مي كند، با او كامًال قطع رابطه مي كرد و در مقابل اگر متوجه مي شد 
ــت  ــي فريب خورده، تالش مي كرد او را اصالح كرده به راه راس كه كس

هدايت كند...1
ــجاعت امام را داشت، از هيچ  ــجاعت بي نظيري داشت، همان ش ... ش
چيزي نمي ترسيد، يك نمونه امام بود، امام كوچك بود، كساني كه او را 
مسموم كردند مي دانستند كه چه شخصيتي را به شهادت مي رسانند... 
او طاليه دار انقالب بود... حاج  آقا مصطفي را نمي شناسند بايد بدانند كه 

1. همان، ص7-8. 
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ايشان طاليه دار انقالب بود...1

انگيزه جوسازي و بهتان تراشي ضد سيد مصطفي 
ــود و مورد  ــي كه بايسته است مطرح ش اكنون پرسش
بررسي قرار بگيرد اين است كه جناب صادق طباطبايي 
را چه انديشه اي در سر بوده است كه به ناديده انگاشتن 
نقش سرنوشت ساز آيت اهللا شهيد  سيد مصطفي خميني 
در پيشبرد نهضت امام برخاسته و تنها هدف آن شهيد را 
اهتمام به جريان مرجعيت امام وانمود كرده است؟ چرا در 
سراسر خاطرات خود اين دروغ را تكرار كرده است كه سيد مصطفي جز مسئله مرجعيت 
امام هم و غمي نداشت و مبارزه و نهضت در نزد او در مرحله دوم اهميت بود و حتي اگر 
مي ديد جريان هاي سياسي و مبارز ممكن است به مقام و موقعيت امام آسيب برسانند، 
ــاني را كه در راستاي استواري مرجعيت امام گام  به رويارويي با آنها برمي خاست! و كس

برنمي داشتند از خود مي راند و با آنان برخورد مناسبي نمي كرد؟!
ــتن به آن شهيد واالمقام اين  به نظر مي رسد نامبرده با اين دروغ پردازي و پيرايه  بس

نقشه ها و انگيزه ها را دنبال مي كرده است. 
1. انتقام گيري 

ــته او از سفرهاي پي درپي به نجف اشرف، نفوذ  يكي از غرض هاي قطب زاده و دارودس
در امام، واداشتن امام و ياران ايشان به مبارزه با ماركسيسم و ماركسيست ها و همدستي 
ــاي ايراني به ظاهر مذهبي از  ــود. غرب باوران و ليبرال دموكرات ه با ليبرال هاي غربي ب
اينكه نهضت امام در راستاي مبارزه با غرب، فرهنگ غرب و سياست بازان غربي دنبال 
ــرق و غرب آشكار بود و دست رد بر  مي شد، نگران بودند و با آنكه موضع امام در برابر ش
سينه همه نامحرمان مي زدند و استكبار جهاني را دشمن ملت ها و كشورهاي اسالمي 
ــت ها از اين نگران بودند كه هجوم پيگير امام ضد فرهنگ غرب  مي دانستند، ليبراليس
ــت ها را فراهم  ــوذ و بهره گيري هاي ماركسيس ــاي فزون خواه غربي زمينه نف و دولت ه
ــزب بعث در عراق و درگيري دولت هاي  كند؛ به ويژه اينكه مي ديدند در پي كودتاي ح
دست نشانده عراق و ايران بر سر اروند رود كه در واقع به كشمكش هاي امريكا و انگليس 
بر سر خليج فارس برمي گشت، ماركسيست هاي ايراني در بغداد پايگاهي پديد آورده و 

1. همان، ص18. 

صادق قطب زاده در سال 
1349 تنها يك شب در نجف 
ميهمان حاج سيد مصطفي 
بود. بايد بگويم شناختي را 
كه مسئوالن نظام اسالمي در 
پي پيروزي انقالب اسالمي 
از قطب زاده پيدا كردند، 
شهيد سيد مصطفي در پي 
نخستين ديدار با او به دست 

آورد و از او دوري گزيد
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بيشتر تحريف گران تاريخ 
روي  از  كه  كساني  و 
غرض و خدعه و دور از 
راستي و صداقت دست 
به قلم مي برند، نمي توانند 
واقعيت ها را به طور كلي 
دگرگون بنمايانند و دروغ را 

فروغ بخشند

به فعاليت هايي پرداخته اند و با نجف نيز بي ارتباط نيستند؛ 
ــفرهاي پي درپي به  از اين رو آقاي قطب زاده و باند او با س
نجف و ديدار با امام تالش مي كردند كه امام و نيز روحانيان 
مبارزه نجف را به رويارويي با ماركسيست ها وادارند و خطر 
ماركسيسم را در نزد امام بزرگ بنمايانند؛ همان ترفندي 
ــه كار گرفتند و  ــي صدر ب را كه در لبنان در مورد آقا موس
ــت ها و ديگر گروه هاي  ــاي چپ- ماركسيس خطر گروه ه

ضدغرب- را براي آقاي صدر به گونه اي بزرگ نماياندند كه او به اين باور رسيد كه همه 
ــت. از اين رو به رويارويي با آنها  فجايع لبنان و درگيري ها و خرابي ها زير سر چپي هاس
ــات با فاالنژها، ماروني ها و ديگر گروه هاي وابسته به غرب و  برخاست و سياست مماش
رژيم صهيونيستي را در پيش گرفت. ليكن امام از آنجايي كه مي دانست ماركسيست ها 
هيچ گاه نمي توانند در كشورهاي اسالمي كاميابي هايي داشته باشند و پايگاهي به دست 
ــاوران خودباخته  ــاي قطب زاده و ديگر غرب ب ــه ها و زمزمه ه آورند، به اين گونه وسوس
ــت  ــداق «و اذا مروا بالغو مروا كراما» بي تفاوت مي گذش بها نمي داد و از كنار آن به مص
ــي امام به  ــن نفوذناپذيري و بي اعتناي ــادق طباطبايي اي ــب زاده و ص ليكن صادق قط
ديدگاه هايشان را از سوي شهيد سيد مصطفي مي ديدند و شكست خود را در اين مورد 
ــتند- و مي دانند- از اين رو آقا صادق با اين گونه  ــي هاي او مي دانس زير سر آگاهي بخش
دروغ پردازي ها  و پيرايه تراشي ها بر آن است كه از آن شهيد انتقام بگيرد و چهره انقالبي 
او را خدشه دار سازد و اين گونه بنماياند كه سيد مصطفي روي هواخواهي و دنياطلبي تنها 

به دنبال مرجعيت، مقام و منصب امام بوده و جز اين هدفي نداشته است. 
ــه ها و نيرنگ هاي  ــيد مصطفي در برمال كردن نقش ــهيد س البته ناگفته نماند كه ش
قطب زاده و دارودسته او در ميان روحانيان مبارز نجف و پيشگيري از فريب طالب نقش 
بسزايي داشت و رخصت نمي داد كه قطب زاده ها و ديگر عناصر و گروه هاي مرموزي كه 
به قصد شكار! به نجف مي آمدند و بر آن بودند در ميان طالب، عناصر ساده لوح و خامي 
را بيابند و آلت دست كنند، كاميابي داشته باشند و با دست پر برگردند. اين هوشياري و 
آگاهي آن شهيد براي عناصر مرموزي چون قطب زاده و عوامل او سخت و شكننده بود و 
آنان را بر آن مي داشت كه چهره او را مخدوش كنند و بكوشند كه او را از سر راه مطامع 

خود كنار زنند. 
كينه ورزي و حقد آقا صادق نسبت به شهيد سيد مصطفي تا آن پايه است كه نتوانسته 
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واژه شهادت را درباره او به كار برد و از عنوان «فوت» و «وفات» 
براي آن شهيد بهره گرفته است؛1 در صورتي كه در اين خاطرات 

اذعان كرده است: 
ــي خبر ناگوار فوت  ــان 56... احمد آقا... تلفن ... در روز اول آب
برادرش را اطالع داد... همچنين گفت كه بر روي پوست ايشان 
لكه هاي تيره رنگ فراواني ديده مي شود. قرار شد در اين مورد 
ــار كنم كه نظر غالب آنان داللت بر مسموميت و  من از پزشكان استفس
عوارض ناشي از خفگي مي كرد. بد نيست همين جا به اين مطلب بپردازم 
ــيميايي با نام اختصار dmsf كار  كه در همان زمان من با يك ماده ش
ــاي حياتي تعدادي از  ــت آن از بين بردن فعاليت ه مي كردم كه خاصي
آنزيم هاي گوارشي بود. در مورد كار با اين ماده شيميايي بين دوستان 
ــال يك قطره از  ــهور بود كه قبل از انتق ــگاهي من اين جمله مش دانش
ــده آن به داخل كفش بايد تابوت را سفارش داده  محلول حتي رقيق ش
باشي! اولين عارضه ورود اين سم به درون بدن ايجاد اختالل تنفسي و 

مآالً مرگ ناشي از خفگي مي باشد...2
2. كور كردن خط شهيد 

پيش تر اشاره شد كه يكي از ويژگي هاي سيد مصطفي، خط شناسي و خط شكني بود؛ 
آن شهيد به جريان هاي مرموز و انحرافي، بي درنگ پي مي برد و در برمال كردن آن نيز 
ــان و عناصر مرموز هرگز و هيچ گاه مماشات  درنگ نمي كرد و با كژانديشان، دگرانديش
ــي و انعطاف  ناپذير  ــز موضعي انقالب ــداران و فزون خواهان ني نمي كرد و در برابر زورم
ــهيد زنگ خطر را در گوش رژيم شاه  داشت اين گونه ويژگي ها و برجستگي هاي آن ش
ــان او را كردند و او را به  ــدا درآورد. از اين رو قصد ج و زورمداران منطقه و جهان به ص
شهادت رساندند تا براي فرداها با خميني ديگري روبه رو نباشند. ليكن پس از شهادت او 
آنگاه كه دريافتند سيد مصطفي امامزاده زنده است و راه ها و خط او ادامه دارد، ساواك 
با دستپاچگي و شتاب زدگي به پخش اعالميه اهانت آميز ضد او دست زد و با بي شرمي 
نسبت مي گساري و... به او داد تا راه او را بي رهرو سازد. جريان هاي انحرافي و گروه هاي 
دگرانديش نيز كه از مرام و مكتب او بيم داشتند- و دارند- با دستاويز ساختگي و با اتهام 

1. صادق طباطبايي، همان، ص300. 
2. همان، ج1، ص358. 

مصطفي  سيد  شهيد 
خميني در دوران تبعيد 
در نجف به عنوان يك 
بازوي توانا براي امام 
به شمار مي آمد و نقش 
رابط ميان امام و مبارزان 

ايران را ايفا مي كرد
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به اينكه ايشان دنبال مرجعيت و مقام و منصب امام بود، تالش مي كنند راه او را كور كنند 
و خط شناسي و خط شكني و ديگر ويژگي هاي او را از ديد نسل امروز و نسل هاي آينده 

پنهان و پوشيده دارند تا راه او ادامه نيابد و براي پويندگان حق الگو نشود. 
3. خلط مبحث! 

ــيد مصطفي خميني در برابر كژي ها و  ــهيد س ــيارانه و انديشمندانه ش مواضع هوش
ــتي هاي برخي از گروه ها و جريان هاي مرموز مانند قطب زاده و اشكال و ايرادي  نادرس
كه آن شهيد به راه و روش آقا موسي صدر داشت آقا صادق را بر آن داشت كه به نيرنگ و 
خدعه روي آورد و ديدگاه سيد مصطفي درباره آقاي صدر را اختالفي شخصي و به دور از 

انديشه هاي واالي اسالمي- سياسي بنماياند و روي اين دروغ پاي فشارد كه: 
ــر  ــتر بر س ــاج آقا مصطفي با دايي جان كه بيش ... اختالف اصولي ح

مرجعيت امام بود و نه زعامت سياسي ايشان...1 
... رفتار حاج  آقا مصطفي متفاوت بود؛ ايشان نظر موافقي نسبت به آقا 

موسي نداشت و آن هم تنها به يك دليل بود...2 
ــئله  ــتند مس ــكلي كه حاج  آقا مصطفي با دايي جان داش ... تنها مش

مرجعيت امام بود...3
او مي داند كه سيد مصطفي خميني از قداست وااليي برخوردار است و ذهنيت منفي 
او نسبت به هر مقامي مي تواند مايه به زير سؤال رفتن آن مقام در ميان مردم، نسل هاي 
آينده و تاريخ شود؛ از اين رو راه عالج را در اين مي بيند كه با نسبت ناروا به شهيد سيد 
ــتر متوجه مرجعيت امام بود... اختالف  مصطفي مبني بر اينكه «هوش و حواس او بيش
ــام بود...»!  ــر مرجعيت ام ــتر بر س ــا مصطفي خميني با دايي جان بيش اصولي حاج آق
ــي را پنهان و پوشيده دارد؛ چنانكه  اشكال هاي اساسي و ريشه اي آن شهيد به آقا موس
ــيطنت را به كار مي گيرد و چنين وانمود  درباره صادق  قطب زاده نيز همين شگرد و ش
مي كند كه «...حاج آقا مصطفي ارتباط امام با اين افراد [قطب زاده و باند او] را به صالح 
مرجعيت پدرش نمي ديد...»! و توضيح نمي دهد كه جناب صادق قطب زاده چه ضرر و 
زياني مي توانست براي مرجعيت امام داشته باشد؟! او در دروغ بافي و نارواگويي به همين 
ــيد مصطفي در نخستين ديدار با  حد بسنده نمي كند بلكه براي انكار آنچه را شهيد س
قطب زاده كه شبي و روزي ميهمانش بود، به آن رسيده به تحريف تاريخ مي پردازد و پس 

1. همان، ج2، ص185. 
2. همان، ص196. 
3. همان، ص199. 
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ــام با اين افراد را به صالح مرجعيت  از آنكه ادعا مي كند: «... حاج آقا مصطفي ارتباط ام
ــان گفته  پدرش نمي ديد»، بي درنگ اضافه مي كند: «ظاهراً امثال آقاي روحاني به ايش
بودند كه آقاي قطب زاده در مسائل عبادي اهتمام الزم را ندارد و چندان پايبند به قيودات 

شرع نمي باشد...»!1
اين جاست كه دم خروس از جيب او بيرون مي زند و آشكار مي كند كه ذهنيت منفي 
شهيد  سيد مصطفي نسبت به قطب زاده نه براي اين بود كه «ارتباط امام با اين افراد را به 
صالح مرجعيت پدرش نمي ديد» بلكه موضوع نفاق و بي بندوباري صادق قطب زاده بود 
كه از يك سو خود را مسلمان دوآتشه مي نماياند و از ديگر سو پايبند به موازين شرع نبود. 
ــيد مصطفي خميني از قطب زاده ديده و از او بريده است  او براي آنكه آنچه را شهيد س
انكار كند، مي گويد: «ظاهراً امثال آقاي روحاني به ايشان گفته بودند كه آقاي قطب زاده 
در مسائل عبادي اهتمام ندارد»! اين تحريف آشكار تاريخ است. چنانكه در كتاب نهضت 

امام آمده  است: 
در تاريخ خردادماه 1349 آقاي صادق قطب زاده براي نخستين بار به 
نجف آمد و در شب يكشنبه 31خردادماه در منزل برادر سيد مصطفي 
به سر برد. بايد تأكيد كنم شناختي را كه ملت عزيز ايران امروز از آقاي 
قطب زاده پيدا كرده است، برادر شهيد در همان يك شب از او به دست 
ــتي دريافت كه او چه عنصر خطرناكي براي انقالب ايران  آورد و به راس
خواهد بود. گويا وضع امروز و سوءاستفاده هايي را كه آقاي قطب زاده و 
باند او از انقالب و رهبر آن به عمل آورده و سپس توطئه هايي را كه عليه 
انقالب و جمهوري اسالمي به كار گرفت با چشم دل مي ديد و از اين رو 
به شدت رنج مي برد. بارها به من و ديگر برادران روحاني توصيه مي كرد 
كه از هر گونه همكاري و حتي ديدار با قطب زاده بپرهيزيم و خود نيز از 
آن شب كه قطب زاده در منزلش بود تا روزي كه به شهادت رسيد ديگر 
حاضر نشد كه با او روبه رو شود و تالش هاي همه جانبه آقاي قطب زاده 
براي تنها يك ساعت ديدار و گفت وگو با آن شهيد آگاه با شكست روبه رو 
شد و جالب آنكه آقاي قطب زاده در سال 1350- كه بار ديگر راهي نجف 
شده بود- پس از ورود، ساك دستي خود را به دست يكي از افرادي كه 
در منزل امام كار مي كرد- به نام غالمرضا- داد تا به منزل شهيد مصطفي 

1. همان، ص214. 
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ــه آنجا وارد خواهد  ــه او خبر دهد كه آقاي قطب زاده ب خميني ببرد و ب
شد! در حضور شهيد مصطفي خميني بودم كه غالمرضا ساك او را آورد 
ــانيد؛ ليكن او با عصبانيت ساك را به بيرون  و پيام او را به آن شهيد رس
افكند و به غالمرضا گفت از قول من به او بگو كه حق آمدن به منزل مرا 
نداري! فرداي آن روز آقا سيد مصطفي در بيروني منزل امام نشسته بود،  
ــالم كرد، شهيد سالم او را پاسخ داد و  آقاي قطب زاده وارد شد و به او س
روي خود را از او برگردانيد و پس از لحظه اي از جا برخاست و از مجلس 

بيرون رفت. 
ــا آقاي قطب زاده براي  ــهيد ب اين برخورد قاطع و انعطاف ناپذير آن ش
بسياري از افراد كه از ماهيت او آگاهي نداشتند شگفت آور بود و برخي 
ــما چگونه افراد  ــراض مي كردند كه ش ــيد مصطفي اعت نيز به حاج  س
ماركسيست را به حضور مي پذيريد و با آنان به گفت وگو مي نشينيد ليكن 

از پذيرش و گفت وگو با آقاي قطب زاده سر باز مي زنيد؟ 
ــت با صادق قطب زاده، فرق  ــخ مي داد كه «فرق يك ماركسيس او پاس
كافر و منافق است. وقتي كه با يك ماركسيست روبه رو مي شوم مي دانم 
ــت اما در برخورد با افرادي مثل قطب زاده  كه طرف حساب چه كاره اس
ــت و از اين آمد و رفت  نمي دانم طرف حساب من كيست و چه كاره اس
چه نقشه اي در سر دارد. آنچه برايم مسلم است اين است كه قطب زاده و 
قطب زاده ها در راه خميني نيستند و به روحانيت ايمان ندارند و خالصه 
آدم هاي مرموزي به نظر مي آيند و لذا ترجيح مي دهم كه اصًال از هر گونه 
تماس و مذاكرات با اين گونه افراد پرهيز كنم تا از شرشان در امان باشم». 

(نزديك به اين مضامين)1
ــي پور نيز برخورد شهيد سيد  ــماعيل فردوس ــادروان حاج شيخ اس برادر فقيد ما ش

مصطفي با قطب زاده را چنين روايت كرده است: 
... صادق قطب زاده به منزل حاج آقا مصطفي رفت  و آمد داشت تا اينكه 
حاج  آقا [مصطفي] متوجه مي شوند كه ايشان به نماز اهميت نمي دهند 
ــبكي مي خواند و اهل دروغ و بلوف نيز مي باشد.  و آخر وقت يك نماز س
اين بود كه حاج آقا مصطفي به صغرا خانم (خدمتكار منزل) مي گويند 

1. سيد حميد روحاني، همان، ص590-591. 
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ساك قطب زاده را دم در بگذار و وقتي آمد بهش بده كه بردارد و برود و 
داخل نشود.1

ــاگردان امام بود، با  ــيد عباس يزدي كه از علماي نجف و از ارادتمندان و ش آيت اهللا س
اينكه در فعاليت هاي سياسي روحانيان مبارز برون مرزي دخالت نداشت از موضع تند و 
توفنده شهيد سيد مصطفي خميني ضد چهره هاي مرموز برون مرزي آگاهي داشته و در 

خاطرات خود به آن اشاره كرده است: 
ــا صددرصد مخالف بود و مالقات  ... اما مرحوم حاج  آقا مصطفي با آنه
نمي كرد نه بني صدر، نه دكتر يزدي، نه قطب زاده، به خصوص حاج  آقا 

مصطفي اصًال با قطب زاده خوب نبود...2
آقا صادق  آقا بر اين باور است كه اگر بنويسد سيد مصطفي شخصاً از قطب زاده نادرستي 
و الابالي گري نديده و از زبان ديگري شنيده است البد قطب زاده تبرئه مي شود و ماهيت 
او پنهان و پوشيده مي ماند! چنانكه گمان برده است كه با اتهام به شهيد سيد مصطفي 
و ادعاي اينكه اختالف او با آقا موسي بر سر مرجعيت امام بوده است، مي تواند برخي از 

خطاهاي «دايي جان» خود را درز بگيرد و براي هميشه در تاريخ ناگفته بگذارد! 

امام و مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام 
ــيد مصطفي خميني بايسته است  ــهيد س ــي بخش مربوط به ش در پايان نقد و بررس
سخني با جناب محمد علي خسروي داشته باشيم؛ او در پيشگفتار مجموعه اميد اسالم 

دردمندانه پرسيده است: 
... آيا انديشه ها، افكار و خدمات فراوان آيت اهللا حاج آقا مصطفي چنانكه 
بايد براي نسل امروز تبيين شده است؟ چرا كسي كه بيشترين سهم را 
ــته كمترين سهم را در مراسم و  در به ثمر رسيدن انقالب اسالمي داش

بزرگداشت هاي پس از انقالب به خود اختصاص داده است و...3
ــت از مؤسسه اي كه در آن كار  ــان بگوييم كه خوب است نخس بايد دردمندانه به ايش
ــش را بكنند كه اگر پيرامون تدوين خدمات و  ــند اين پرس مي كنند و زحمت مي كش
رنج ها، دردها و مظلوميت هاي شهيد مصطفي در دوران زندان و تبعيد گامي برنمي دارند 
و حق آن شهيد را ادا نمي كنند ديگر چرا پاي نوشته هاي مغرضانه برخي از معانديني كه 

1. خاطرات سال هاي نجف، تهران، عروج، 1389، ج1، ص118. 
2. همان، ص104. 

3. اميد اسالم، همان، ص6. 
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برآن اند از آن شهيد چهره اي در تاريخ به نمايش بگذارند كه جز جاه طلبي و مقام پرستي 
ــتينه مي گذارند و با چاپ آن خاطرات سراپا دروغ  انگيزه  و انديشه اي نداشته است، دس
به تحريف تاريخ ياري مي رسانند و حق كشي ها را استواري مي بخشند. البته نگارنده را 
از سردمداران آن مؤسسه جز اين انتظار نيست. آنگاه كه مي بينيم اين حضرات در برابر 
خاطرات منسوب به    آقاي منتظري كه در آن امام را تا مرز «فسق» العياذ باهللا به زير سؤال 
برد دم فرو بستند و قلمشان از قلمدان بيرون نيامد، نيز آن روز كه عنصر مجهول الهويه اي 
به نام شيخ عبداهللا نوري رسماً و آشكارا خط، راه و انديشه امام را به زير سؤال برد و دوران 
ــلمين سيد  ــالم و المس آرمان هاي امام را پايان يافته اعالم كرد و به حضرت حجت االس
احمد خميني(ره) نسبت دروغ داد، بي  سروصدا از كنار آن گذشتند و دم بر نياوردند و با 
كمال بي پروايي دفتر و مؤسسه را به صورت «پاتوق» باند هادي و مهدي هاشمي و شيخ 
عبداهللا نوري و عناصري بي آبروتر از اينها درآوردند، دريافتيم كه امام، انقالب و آرمان هاي 
انقالبي براي برخي از مسندنشينان دفتر و مؤسسه ارزش و اعتباري ندارد و باندبازي و 
دكان داري زير پوشش پاسداري از خط و انديشه امام، حرف اول و آخر را مي زند. آري؛ 
«مگسان اند دور شيريني» بايد بگذاريم و بگذريم كه به قول قديمي ها قلم كه به اينجا 

رسيد سر بشكست. 

ما و آقا موسي صدر
ــهيد مجاهد  ــوم كه نه امام و نه ش در مورد آقاي صدر پيش از هر بحثي بايد يادآور ش
آيت اهللا سيد مصطفي خميني و نه ياران و پيروان امام، ايشان را خداي ناخواسته دشمن 
ــان دشمني و خصومت داشتند. جار و جنجالي  و معاند مي پنداشتند و نه نسبت به ايش
ــده يا ناآشنا در اين مورد راه افتاده است  كه چند مدتي است از سوي عناصر شناخته ش
ــت بازي، اسطوره سازي و غرض ورزي هايي دارد  از ديد نگارنده جنبه بازارگرمي، سياس
كه به نام دفاع از ايشان دنبال مي شود و در واقع در انديشه تسويه حساب هاي شخصي و 
جناحي هستند؛ چنانكه بسياري از كساني كه براي شريعتي يقه دراني مي كنند و از او 
چماقي ساخته بر سر اين و آن مي كوبند نه به شريعتي عالقه مند هستند و نه انديشه هاي 
ــالم منهاي  او را باور دارند. انگيزه اصلي آنان از اين هياهو و جار و جنجال ترويج تز «اس
ــازش ناپذير است كه زيرپوشش  ــته و س روحانيت» و رويارويي با عالمان متعهد و وارس
ــاگري هاي  ــد. موضع گيري ها و افش ــريعتي» دنبال مي كنن ــه هاي ش «احياي انديش
نگارنده در مقاله ها، مصاحبه ها و نگارش واقعيت ها در كتاب نهضت امام خميني براي 
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برخي از دگرانديشان، فرصت طلبان، 
ــالب و باندهاي  ــر انق ــران عص بازيگ
ــتادن  مرموزي كه براي به موزه فرس
ــته اند،  ــه هاي امام خيز برداش انديش
سخت آزاردهنده و نگران كننده است؛ 
ــريعتي را  ــن رو روزي جريان ش از اي
دستاويز مي كنند و روز ديگر جريان 
ــي صدر را پيش مي كشند تا  آقا موس
با نگارنده تسويه حساب كنند و عقده 

خود بگشايند. 
ــي در خاطرات  آقا صادق طباطباي
خود پيرامون ديدگاه امام، شهيد سيد 
ــبت به آقا  مصطفي و اين نگارنده نس
موسي صدر دروغ هايي بافته كه اكنون 

به بررسي آن مي نشينيم: 
الف. «... برخي از دوستان حاج  آقا مصطفي مانند آقاي زيارتي (سيد حميد روحاني) 
ــد ارتباط ميان امام و آقاي صدر را خراب  از مخالفين آقاي صدر بودند و تالش مي كردن

كنند...»1
اوالً نگارنده هيچ گاه از مخالفان آقاي صدر نبوده است؛ انتقاد به برخي راه و روش هاي 
ــت هرگز به خود  ــالياني كه در نجف مي زيس او، با مخالفت تفاوت دارد. ثانياً نگارنده س
اجازه نداد كه در نزد امام ضد يك عالم ديني يا يك مسلمان عادي سخني بر زبان آورد. 
ــي را با زشتي و بدگويي ببرند.  امام هيچ گاه به كسي اجازه نمي داد در حضور او نام كس
ــيد محمود دعايي در نزد امام زبان به انتقاد از  به خاطر دارم شهيد منتظري و آقاي س
ــوده بودند امام چند بار تذكر داده بود كه غيبت نكنيد و آنگاه كه ديده بود  شخصي گش
ــر زده بود كه برويد بيرون! و بدين گونه آنها  به سخنان خود ادامه مي دهند، به آنها تش
ــهيد محمد منتظري- بنابر گفته خودش-  را از غيبت و بدگويي بازداشتند. بار ديگر ش
نسبت به شخصي در نزد امام به انتقاد پرداخته بود و برخالف تذكرهاي پي در پي امام 
ــته و به اندرون رفته بودند! سوم  ــخنان خود را تا آنجا ادامه داده بود كه امام برخاس س

1. صادق طباطبايي، همان، ص175. 
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چنانكه در بخش گذشته اشاره كردم اگر قرار بود امام از زبان اين و آن تأثير بگيرند و با 
تأثيرپذيري از گفته هاي اين و آن نسبت به اشخاص ذهنيت منفي بيابند قطب زاده ها و 
ديگر فرصت طلبان كه از راه هاي دور و نزديك روي غرض ها و نقشه هايي به سراغ امام در 
نجف مي رفتند بايد دست خالي و نوميد برنمي گشتند. نگارنده تنها يك بار در نزد امام 
از آقاي صدر سخن به ميان آورد و اين پرسش را مطرح كرد كه «نظر حضرتعالي درباره 
آقاي سيد موسي صدر چيست؟» امام در پاسخ به فرموده حضرت علي(ع): «فاعرف الحق 
تعرف اهله» تمسك كردند و فرمودند شما اگر راه حق را به درستي بشناسيد اهل حق را 

مي يابيد و توضيح ديگري ندادند. 
ــنده كتاب نهضت امام خميني با امام صدر»  ــه مخالفت نويس ب. او زير عنوان «ريش

آورده است: 
ــود؛ چپي هاي ايراني  ــه آقاي صدر منحصر به لبنان نب ... تبليغات علي
در عراق و نيز در اروپا همين فحش ها را تكرار مي كردند. لذا تعجب آور 
ــنده كتاب نهضت امام خميني فقط ظاهر  نيست كه افرادي مثل نويس
امر را مي بيند و بدون توجه به واقعيت قضايا حرف هاي مخالفين اسالم 
و مسلمانان و حتي مخالفين اصلي و واقعي فلسطيني ها را نيز باور دارد 

و نقل مي كند...1 
ــت بايد بگويم تا آن جايي كه نگارنده با چپي هاي ايراني كه در عراق مي زيستند  نخس
ــد كه  ــنيده بودند تا چه رس ــي نام آقاي صدر را نش ــت، برخي از آنان حت برخورد داش
ــيد موسي صدر جز در ميان مردم لبنان  بخواهند به او «فحش» بدهند و اصوالً آقاي س
ــازمان ها و گروه هاي سياسي چهره شناخته شده اي  و شماري از مردم ايران در ميان س
نبودند كه در كنفدراسيون و در ميان ماركسيست هاي ايراني درون مرزي و برون مرزي 
ــنده كتاب نهضت امام خميني در  از ايشان سخني مطرح باشد. دوم اگر قرار بود نويس
ــي هاي تاريخي از گروه ها، جريان ها  و اشخاص تأثير بپذيرد، بي ترديد  تحليل ها و بررس
ــرا نمي گرفت بلكه خيلي  ــت چپي هاي ايراني در عراق را ف تنها ديدگاه هاي ريز و درش
جريان هاي ديگر بودند كه در آن صورت مي توانستند او را آلت دست قرار دهند؛ مانند 
ــازمان مرموز  ــي (بخش خاورميانه) و س ــازمان منافقين، گروه قطب زاده، جبهه مل س

پناهيان (وابسته به KGB) كه در عراق فعال بود و... 
ــف در خدمت او و  ــر ديدند برخي از عناصري كه در نج ــم س جناب آقا صادق با چش

1. همان، ص158. 
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ــتند در خدمت منافقين و بعثي هاي  قطب زاده قرار داش
عراقي نيز قرار گرفتند. اصوالً كساني كه تأثيرپذيرند تنها 
ــاي گوناگوني  ــر نمي پذيرند، جريان ه از يك جريان تأثي
ــت قرار دهند. سوم بايد دانست  مي توانند آنان را آلت دس
ــت ها را پيش  كه اتهام تأثيرپذيري از چپي ها و ماركسيس
ــتگاه  ــبت دهد دس از آنكه آقا صادق طباطبايي به ما نس
تبليغاتي شاه و ارتجاع نجف به امام و ياران ايشان وارد كردند و حتي در نجف ليواني را كه 
نگارنده از آن آب نوشيد، دستور دادند كه آب بكشند و به برخي از همرزمان ما نيز آشكارا 

گفتند اگر مرديد نمي گذاريم شما را در قبرستان مسلمان ها دفن كنند! 
ــي، موضع امام و ديگر كساني را كه از برخي  ج. آقا صادق در راستاي دفاع از آقا موس
ديدگاه ها و كارهاي آقاي صدر انتقاد داشتند ريشه در تبليغات و جوسازي هاي چپي ها 

و ماركسيست ها نمايانده و چنين قلم فرسايي كرده است: 
... البته بايد به اين نكته اشاره كنم كه تبليغاتي كه چپي ها و عراقي ها 
ــي صدر به راه مي انداختند و يا  و سازمان هاي جاسوسي عليه امام موس
ــوريه ناراحت بودند، يك موج  حتي احزاب چپ لبنان كه از مداخله س
ــتناك تبليغاتي را در مناطقي خاص به وجود آورده بود كه واقعاً  وحش
ــاس نمي شناختند  ــه و اس ــاني كه اوضاع را از ريش قضاوت را براي كس
ــي صدر در ايران  ــتان امام موس ــاخت؛ حتي براي دوس ــكل مي س مش
ــفاهاً توضيح مي خواستند...  ــن و واضح نبود و كتباً و ش گاه اوضاع روش
طبيعي است كه اگر مطالب اين نشريات را امام در نجف مي خواندند... و 
همچنين اختالف اصولي حاج آقا مصطفي با دايي جان كه بيشتر بر سر 
مرجعيت امام بود و نه زعامت سياسي ايشان، همه اينها را كه با هم جمع 
بزنيد، خواهيد ديد كه پيدا شدن ابهام و حداقل سؤال در ذهن هر كس 

حتي در ذهن امام امري طبيعي بود...1
ــاه و گروه هايي مانند «نهضت  ــتركات فكري رژيم ش نكته در خور توجه اينكه از مش
ــت ها بود. از ديد گروهك «نهضت آزادي»  ــبت به ماركسيس ــيت نس آزادي» حساس
ــت ها براي ملت ها و كشورهاي اسالمي از امريكا و ديگر  خطر ماركسيست ها و كمونيس
ــيطان بزرگ» خواند،  ــت. آن روز كه امام، امريكا را «ش ــتر اس جهان خواران غربي بيش

1. همان، ج2، ص185. 

چه رازي در ميان بود كه 
بيشتر مبارزان ايراني مسلمان 
و متعهد برون مرزي به ويژه 
آنهايي كه در لبنان، سوريه 
و عراق مي زيستند نسبت به 
آقاي صدر مسئله دار بوده و 

ذهنيت منفي داشتند؟!
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ــر امريكا  ــار كرد: «اگ ــازرگان در نطقي اظه مهندس ب
ــيطان اكبر است»! آقا  ــوروي ش شيطان بزرگ است ش
ــت آزادي و به ويژه  صادق طباطبايي كه در مكتب نهض
صادق قطب زاده  درس سياست خوانده و با انديشه هاي 
ــت در جاي  جاي  ــرورش يافته اس ــتي غرب پ ليبراليس
خاطرات خود روي نقش چپي ها و ماركسيست ها در اروپا 
(كنفدراسيون) و در لبنان، عراق و ايران مانور داده است! 
پيرامون اين نظريه پردازي ها چند پرسش بايسته است: 
ــت ها،  ــت ها، سوسياليس ــا (ناسيوناليس 1. چپي ه
ــت ها و ديگر گروه هاي به ظاهر  ماركسيست ها، مائوئيس

ضد امپرياليسم و آزادي خواه منطقه عموماً و فلسطيني ها، ناصري ها، المرابطون، حزب 
سوسياليست هاي پيشرو، اتحاد نيروهاي ملي كارگري در لبنان خصوصاً) چه خطري از 
جانب آقا موسي صدر احساس مي كردند كه بنابر ادعاي آقا صادق از اروپا تا خاورميانه، 
به ويژه در لبنان، عراق و ايران، ضد او تبليغات مي كردند و براي ساقط كردن او هم دست 

و هم صدا بودند؟ 
ــر مگويي در كار بود كه آزادي خواهان لبنان و به گفته آقا صادق «چپي ها»  2. چه س
ــت ضد آقاي صدر موضع گيري كنند ليكن گروه هاي راست گرا  بنابر ادعاي او، يك دس
مانند ماروني ها، فاالنژ ها، احرار و حزب حراس االرز و ديگر خون خواران وابسته به امريكا 
و رژيم صهيونيستي در لبنان با او در ارتباط بودند يا دست كم از جانب او خطري احساس 
نمي كردند و ضد او هيچ گونه موضع منفي نمي گرفتند؟! آقا صادق نيز در خاطرات خود 
از كارشكني يا مخالفت گروه هاي دست راستي در لبنان با آقاي صدر گزارشي نياورده و 

خاطره اي مطرح نكرده است؟! چرا؟ 
اگر حركت و فعاليت آقاي صدر در راه پيشبرد آرمان هاي اسالمي و استقالل لبنان بود 
ــتند، چگونه راستي ها در برابر او واكنش  و چپي ها به اين سبب با او سر ناسازگاري داش
منفي از خود نشان نمي دادند؟ آيا اسالم آقاي صدر براي فاالنژها و ديگر هم دستان امريكا 
و رژيم صهيونيستي خطري به همراه نداشت و آنها از هواداران استقالل لبنان بودند؟!! 

3. چه رازي در ميان بود كه بيشتر مبارزان ايراني مسلمان و متعهد برون مرزي به ويژه 
ــبت به آقاي صدر مسئله دار بوده و  ــوريه و عراق مي زيستند نس آنهايي كه در لبنان، س
ذهنيت منفي داشتند؟ آيا تبليغات چپي اين اعجاز را كرده و همگان را سحر كرده بود؟! 

علت اصلي مخالفت آقاي 
مقاومت  زيستن  با  صدر 
فلسطين در منطقه جنوب 
لبنان اين بود كه فلسطيني ها از 
جنوب لبنان پياپي به سرزمين 
اشغالي يورش مي بردند و 
به رژيم صهيونيستي ضربه 
مي زدند؛ آن رژيم در برابر با 
حمله به جنوب لبنان دام و 
كشاورزي و دار و ندار مردم 

جنوب را به آتش مي كشيد
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اگر چپي ها چنين هنري داشتند چرا نتوانستند مبارزان 
ــورانند كه به  ــرزي و برون مرزي را ضد امام بش درون م
راستي براي آنها خطرساز بود و با چشم سر مي ديدند كه 
ــرد تاريخ راه رخنه و نفوذ در  با نهضت و حركت آن ابرم

ميان توده  هاي مسلمان بر روي آنها بسته شده است؟!
ــازرگان و دكتر  ــي مانند مهندس ب 4. چرا چهره هاي
سحابي كه عمري را با ماركسيست ها دست و پنجه نرم 
ــنا بودند، در مورد  ــه ترفندهاي آنها آش كرده بودند و ب
آقاي صدر تحت تأثير تبليغات آنها قرار گرفتند و نسبت 
ــادق- ذهنيت  ــه اعتراف جناب آقا ص به آقاي صدر- ب

منفي پيدا كردند؟
ــالمي بيش  ــواي اس 5. آقاي صدر به عنوان يك پيش
ــه پديد آوردن وحدت و همدلي ميان  از آنكه در انديش
ــماني تالش مي كرد و با  ــد، چرا و چگونه در راه وحدت ميان اديان آس مسلمان ها باش
مسيحيان ماروني و ديگر مسيحي ها و ارمني ها ارتباط داشت و با آنها رفت وآمد مي كرد؟ 
واقعيت اين است كه نگراني و آزردگي امام، شهيد حاج سيد مصطفي خميني و ياران 
و پيروان امام در نجف در برخي از نكته هايي نهفته بود كه در باال به صورت پرسش هايي 
ــخ آنها را از خاطرات جناب آقا صادق براي خوانندگان، نسل امروز و  مطرح شد و ما پاس

نسل آينده بيرون مي آوريم. 
نگارنده پيش از آنكه پاسخ برخي از پرسش هاي باال را از زبان آقا صادق بازگو كند الزم 
مي داند به اين نكته اشاره كند كه بيشتر تحريف گران تاريخ و كساني كه از روي غرض و 
خدعه و دور از راستي و صداقت دست به قلم مي برند، نمي توانند واقعيت ها را به طور كلي 
دگرگون بنمايانند و دروغ را فروغ بخشند؛ آنان از روي كم حافظگي و كاستي هاي فكري و 
علمي دچار ضد و نقيض گويي مي شوند و ناخودآگاه برخي از واقعيت ها را برمال مي كنند. 
ــتاي استواري اين دروغ كه  آقاي صادق طباطبايي به رغم ده ها صفحه تالش در راس
امام نسبت به آقاي صدر هيچ ذهنيت منفي نداشت و اگر مسئله اي بود به غرض ورزي ها 
ــت و «اختالف حاج آقا  ــازي هاي برخي از عناصر چپي  و فريب خورده برمي گش و جوس
مصطفي با دايي جان بر سر مرجعيت پدرش بود»، و همچنين نويسنده كتاب نهضت امام 
ــه دار چپي ها مطالبي را درباره آقاي صدر مطرح  خميني با تأثيرپذيري از تبليغات دامن

چه سر مگويي در كار بود 
كه آزادي خواهان لبنان و به 
گفته آقا صادق «چپي ها» بنابر 
ادعاي او، يك دست ضد آقاي 
صدر موضع گيري كنند ليكن 
مانند  راست گرا  گروه هاي 
ماروني ها، فاالنژ ها، احرار و 
حزب حراس االرز و ديگر 
خون خواران وابسته به امريكا 
و رژيم صهيونيستي در لبنان با 
او در ارتباط بودند يا دست كم 
از جانب او خطري احساس 
نمي كردند و ضد او هيچ گونه 

موضع منفي نمي گرفتند؟!
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ــت وپازدن ها و الپوشاني ها يك باره واقعيت را  كرده است، و خالصه پس از آن همه دس
چنين بروز مي دهد: 

ــراي امام] بردم كه فكر مي كنم در  ... يك نامه ديگري [از آقاي صدر ب
سال 53 يا 54 بود؛ البته نامه را شخصاً نخواندم ولي از محتواي آن اطالع 
دارم. آقاي صدر در اين نامه اشاره به گله امام از ايشان كرده بود. ظاهراً 
ــرا آقاي صدر فقط براي  ــان نقل كرده بودند كه چ از قول امام براي ايش
ارتقاي سطح زندگي شيعيان تالش مي كند؛ اين قضيه به وحدت شيعه 
ــته بود اين سني ها، مسلمان  ــيب مي رساند. آقاي صدر نوش و سني آس
شناسنامه اي به اصطالح امروز هستند و فكر نكنيد وحدت با اينها جهان 
اسالم را دگرگون مي كند. براي امام توضيح داده بود كه در لبنان، شيعه 
يك طايفه عقب مانده و درجه سوم است. از تمامي حقوق اجتماعي اش 
محرومش كرده اند... وحدت يك گروه ضعيف با يك قوم قوي چگونه و 

به مصلحت كدام است؟!!...1
جان كالم و نقطه مركزي اختالف امام، شهيد حاج سيد مصطفي و ياران و پيروان امام 
ــاب آقا صادق در رفته و مطرح  با آقاي صدر در اين نكته اي نهفته بود كه از زير قلم جن
شده است. امام و ياران او از كارشكني آقاي صدر با اتحاد اسالمي و وحدت شيعه و سني 

1. همان، ص176. 
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ــادق در آوردن اين روايت، امانت  رنج مي بردند. البته آقا ص
ــر علت ديگر به  ــرده و روي حقد از امام يا به ه را رعايت نك
ــام هرگز و هيچ گاه  ــت. ام تحريف ديدگاه امام پرداخته اس
ــطح زندگي  نمي گفت كه «چرا آقاي صدر براي ارتقاي س
ــيعيان و باال بردن  شيعيان تالش مي كند؟!» خدمت به ش
ــطح زندگي آنان در هر كجاي جهان از آرزوهاي قلبي و  س
از اهداف اصلي و ريشه اي امام بود ليكن آنچه امام را نسبت 
به آقاي صدر آزرده خاطر و متأثر مي كرد، مخالفت او با وحدت شيعه و سني در لبنان و 

پديد آمدن اتحاد اسالمي بود. 
در آن دوران سرنوشت ساز كه سياستمداران ضد استعماري منطقه خاورميانه مانند 
ــيحي هاي ماروني و خطرناك تر از  جمال عبدالناصر در راه رهانيدن لبنان از چنگ مس
صهيونيسم، موضوع وحدت شيعه و سني را مطرح كردند تا طبق قانون اساسي نانوشته 
ــور به عنوان اكثريت بتوانند مقام رياست جمهوري را به دست  لبنان، مسلمانان آن كش
ــام فاالنژها، حراس االرز و ديگر مزدوراني كه زير  آورند و دست تبهكار عناصر خون آش
نام مسيحيت در خدمت امريكا و صهيونيست ها بودند، از سرنوشت لبنان كوتاه كنند، 
آقاي صدر به مخالفت برخاست و با مطرح كردن حقوق شيعه و جايگاه شيعه در لبنان، از 
اتحاد مسلمانان پيشگيري كرد و آن كارشكني موجب شد كه تا به امروز، مسلمان هاي 
لبنان (شيعه و سني) به رغم اكثريت نفوس، زير سلطه رئيس جمهور به ظاهر مسيحي 

و در واقع اسير سياست بازان وابسته به امريكا باشند. 
ــتكبار جهاني و صهيونيسم  ــني در دهه 50 ميالدي براي اس طرح وحدت شيعه و س
بين المللي تا آن پايه خطرناك و وحشت آفرين بود كه امريكا در لبنان نيرو پياده كرد و 

در راه رويارويي با اين طرح به مقابله نظامي برخاست. 
بنابراين نخستين اختالف امام و ياران و پيروانشان در نجف، سوريه، لبنان و... با  آقاي 
صدر بر سر مخالفت او با وحدت شيعه و سني بود كه خوشبختانه آقا صادق به آن اذعان 

كرده است. 
دومين موضوعي كه مايه نگراني امام، شهيد سيد مصطفي خميني و بسياري از مبارزان 
مسلمان برون مرزي شده بود، مخالفت آقاي صدر با فعاليت هاي چريكي فلسطيني ها در 
جنوب لبنان بود؛ اين جريان امام را سخت رنج مي داد و متأثر مي كرد. شهيد مصطفي 
ــازمان هاي  ــدر با فعاليت هاي چريكي س ــور همراه كردن آقاي ص خميني نيز به منظ

نا به اذعان آقاي صادق  ب
امام  شخص  طباطبايي، 
مهندس  مانند  كساني  و 
بازرگان و دكتر سحابي نيز 
بر سر مخالفت آقاي صدر 
با حضور فلسطيني ها در 
بنان با او مشكل  جنوب ل

داشته اند
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و  امام  اختالف  نخستين 
ياران و پيروانشان در نجف، 
سوريه، لبنان و... با  آقاي 
صدر بر سر مخالفت او با 
وحدت شيعه و سني بود كه 
خوشبختانه آقا صادق به آن 

اذعان كرده است

ــفري به لبنان رفت و با   آقاي صدر گفت وگو  فلسطيني س
ــي از هواداران  ــت نياورد. برخ كرد ليكن نتيجه اي به دس
ــرده با پايگاه هاي  ــي صدر اين واقعيت را كه نامب آقا موس
چريك هاي فلسطيني در جنوب لبنان مخالف بوده است 
ــه آقاي صدر  ــد و آن را اتهام ناروا ب ــدت رد مي كردن به ش

مي دانستند و با يك دنيا بي پروايي نوشتند: 
ــف فعاليت هاي نظامي  ــي صدر و طرفدارانش هرگز مخال ... امام موس
ــطينيان در جنوب نبودند و اين افترا و تهمت شاخداري است كه  فلس
ــايد به جهل  ــته اند و ش مؤلف محترم [كتاب نهضت امام خميني] نوش

مركب دچار شده اند...1
ليكن اكنون واقعيت ها از قلم آقا صادق چنين تراوش كرده است: 

... مطلب ديگري كه در آن نامه [نامه آقاي صدر به امام] نوشته شده بود 
(كه به نقل مضمون است!) در مورد رفتار محتاطانه آقاي صدر با برخي 
از سازمان هاي فلسطيني بود.  آقاي صدر توضيح داده بودند كه من بارها 
ــطين جزء ذات و اصول اعتقادي سياست ما  اعالم كرده ام انقالب فلس
است؛ قدس هويت ما است؛ تعامل با اسراييل حرام است. در عين حال 
سازمان هاي جاسوسي در ميان بعضي از تشكيالت آنها رخنه كرده اند 
و لذا همه افرادي كه مراجعه مي كنند قابل اعتماد نيستند. ما بيشترين 
ــازما ن هاي فلسطيني  چوب را از كساني مي خوريم كه تحت عنوان س

فعاليت مي كنند...
آقاي دكتر يداهللا سحابي نامه اي نوشته بودند براي امام صدر كه البته 
ضمن تجليل و احترام فراوان[!!] از ايشان ظاهراً توضيح خواسته بودند 
ــطيني ها بيان  كه مطالبي كه در ايران عليه امام صدر در ارتباط با فلس

مي شود، چه مبنا و منشأيي دارد...2
پيش از هر موضوعي يادآوري اين نكته بايسته است كه آنچه را جناب آقا صادق از زبان 
امام، آقاي صدر يا ديگران در خاطرات خود روايت كرده است، نمي توان آن را مطابق واقع 
ــت. او در اين خاطرات تا آن پايه دروغ  بافته و خالف گفته كه به راستي تشخيص  دانس

1. عبدالرحيم اباذري، امام موسي صدر اميد محرومان، تهران، جوانه رشد، 1381، ص225. 
2. صادق طباطبايي، همان، ص177. 
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ــت. در اين نقل قول ها  ــت از دروغ را مشكل كرده اس راس
مي بينيم چگونه كوشيده است ديد امام را نسبت به آقاي 
صدر تلطيف كند: «رفتار محتاطانه»! نه رفتار مخالفت آميز 

«با برخي از سازمان هاي فلسطيني»! و... 
ــازمان هاي  ــام از برخي س ــيد منظور ام ــد از او پرس باي
ــطيني كدام گروه بوده است؟ ماركسيست ها يا گروه  فلس
وابسته به بعث عراق كه اصوالً در جنوب حضور نداشتند يا 
همان هايي كه از ديد آقاي صدر يا آقا صادق از جاسوس ها 
و نفوذي  ها خوانده مي شدند؟ نگارنده اين روايت هاي نامعتبر آقا صادق را از اين جهت 
آورد كه روشن شود مخالفت آقاي صدر با فعاليت هاي نظامي و چريكي فلسطيني ها در 
جنوب «افترا و تهمت شاخداري» نيست كه در كتاب نهضت امام آمده باشد. بنا به اذعان 
آقاي صادق طباطبايي، شخص امام و كساني مانند مهندس بازرگان و دكتر سحابي نيز 
ــطيني ها در جنوب لبنان با او مشكل داشته اند.  بر سر مخالفت آقاي صدر با حضور فلس
افزون بر اين، آقا صادق در جاي ديگر از خاطرات خود نيز برخالف سياست پرده پوشي 
ــازي و مطلق نمايي واقعيت را چنين «لو» داده  و پشت هم اندازي در راستاي اسطوره س

است: 
ــي از جناح هاي  ــي صدر با برخ ــي از درگيري هاي امام موس ... بخش
فلسطيني بود كه آلت دست سازمان هاي جاسوسي قرار گرفته بودند؛ 
ــود. در ارتباط با  ــته به حزب بعث عراق ب مثًال يكي از اين گروه ها وابس
ــهور شد، بعضي از كشورهاي  مسئله اي كه به توطين فلسطيني ها مش
عربي و بعضي گروه هاي فلسطيني معتقد بودند كه بهترين راه براي حل 
مشكل فلسطيني ها اين است كه آنان را در جنوب لبنان اسكان دهيم... 
آقاي صدر مخالف اين مسئله بود. مي گفت اوالً اين كار موجب مي شود 
ــيعه را از جنوب لبنان به كمربندي هاي فقر  كه بيش از سيصد هزار ش
اطراف بيروت آوار بكنيم. ثانياً اين امر براي لبنان ايجاد ناامني مي كند 
زيرا فلسطيني ها از جنوب لبنان دايماً به اسراييل حمله خواهند كرد و 

اسراييل اين را براي حمله به لبنان بهانه قرار مي دهد...1 
بايد بگويم كه آقا صادق بار ديگر در راه اسطوره سازي و چهره آرايي، بي گدار به آب زده 

1. همان، ص149. 

آنچه را جناب آقا صادق 
از زبان امام، آقاي صدر يا 
ديگران در خاطرات خود 
روايت كرده است، نمي توان 
آن را مطابق واقع دانست. او 
در اين خاطرات تا آن پايه 
دروغ  بافته و خالف گفته كه 
به راستي تشخيص راست از 

دروغ را مشكل كرده است
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موضوع ديگري كه امام را 
نسبت به آقاي صدر ناراحت 
و نگران كرده بود ارتباط او با 
رژيم هاي دست نشانده و ضد 
مردمي كشورهاي اسالمي 
مانند شاه، ملك حسين، ملك 
فيصل، ملك حسن و ديگر 
ملوك خون آشام منطقه بود كه 
امام آن را مايه بدبيني توده هاي 
آزادي خواه نسبت به روحانيت 

و اسالم مي دانست

است و با سرهم بندي كردن مشتي مطالب ناهمگون و 
ضد و نقيض، بيش از پيش آورده ها و گفته هاي خود را 

به زير سؤال برده و بي اعتبار كرده است. 
ــصت واندي  ــطيني در درازاي ش ــچ گروه فلس اوالً هي
سال گذشته به خود رخصت نداده است كه از «وطني» 
ــخن به ميان آورد و به آن رضايت دهد.  جز فلسطين س
فلسطيني ها اگر آمادگي داشتند سرزميني جز فلسطين 
را به عنوان وطن بپذيرند، استكبار جهاني و پيشاپيش 
ــه نيرو با اين  ــتي با هم آن امريكا و نيز رژيم صهيونيس
ــه همراهي مي كردند و اين خواسته ناروا و  طرح و نقش

ــاندند. ثانياً اگر برخي گروه ها و  خيانت آميز را به هر بهاي سنگيني جامه عمل مي پوش
ــتي راه حل مشكل فلسطين را در  سياست بازها و برخي از گروه هاي فلسطيني  به راس
ــطيني ها مي پذيرفتند،  اين مي ديدند كه آنها را در جنوب لبنان «توطين» دهند و فلس
ديگر درگيري با رژيم صهيونيستي پايان مي پذيرفت و آن رژيم به آرزوي ديرينه خود- 
ــيد؛ بنابراين، اين جمله كه از زبان  طرد فلسطيني ها از سرزمين آبا و اجدادي- مي رس
ــطيني ها از جنوب دايماً به اسراييل حمله خواهند  آقاي صدر نقل شده است كه «فلس
ــراييل اين را براي حمله به لبنان بهانه قرار مي دهد» ديگر چه معنا دارد؟ آيا  كرد و اس
فلسطيني ها پس از آنكه جنوب لبنان را به عنوان «وطن» برمي گزيدند و «قصد توطن» 
در جنوب لبنان را داشتند، چگونه از جنوب لبنان دايماً به اسراييل حمله مي كردند؟ آيا 
اين دوگانگي و ناهمگوني در آورده هاي آقا صادق نشان از اين واقعيت ندارد كه جريان 
ــوراندن مردم جنوب ضد فلسطيني ها  «توطن» در جنوب لبنان يك دستاويز در راه ش
بود؟ و علت اصلي مخالفت آقاي صدر با زيستن مقاومت فلسطين در منطقه جنوب اين 
بود كه فلسطيني ها از جنوب لبنان پياپي به سرزمين اشغالي يورش مي برند و به رژيم 
صهيونيستي ضربه مي زنند، آن رژيم در برابر با حمله به جنوب لبنان دام و كشاورزي و 

دار و ندار مردم جنوب را به آتش مي كشد؟ 
ــتي از بمباران پي در پي خانه و كاشانه مردم جنوب  ــه و نيرنگ رژيم صهيونيس نقش
ــطيني ها قرار دهند و از استقرار پايگاه  نيز اين بود كه اهالي آن منطقه را روياروي فلس

مقاومت در آن منطقه پيشگيري كنند. 
واقعيت اين است كه آقاي صدر براي پيشگيري از آسيب رسيدن به مردم آن منطقه 
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ــاي چريكي مقاومت  ــت با فعاليت ه تا آنجا كه توانس
ــطين در جنوب لبنان، مخالفت كرد ليكن آنگاه  فلس
ــطيني ها در  ــن مخالفت راه به جايي نبرد و فلس كه اي
ــي نيرومندي  ــگاه چريكي- نظام ــه جنوب پاي منطق
پديد آوردند و قهرمانانه به راه خود ادامه دادند و افكار 
آزادي خواهان نيز آنان را حمايت مي كرد، آقاي صدر 
تغيير روش داد. چنانكه وزارت خارجه آن روز ايران نيز 

اين واقعيت را در گزارش خود آورده است: 
ــفارت شاهنشاهي ايران  ــيده از س طبق گزارش رس
ــال ها مخالفت و مبارزه با چريك هاي  در بيروت، موسي صدر پس از س
ــتور دولت هاي وقت لبنان اينك سعي دارد  ــب دس ــطيني بر حس فلس
صفحه جديدي در روابط خود با فلسطيني ها باز كند و با جمالت فريبنده 
ــيب ديدگان حمالت اخير  و بازديد از اردوگاه هاي آنها و دلجويي از آس

اسراييل مي خواهد جبران مافات كند. 
سيد موسي صدر پس از مراجعت از پاريس با گروه جرج حبش و احمد 
جبرييل تماس گرفته و قرار بازديد از اردوگاه هاي فلسطيني آسيب ديده 
ــيله عده اي از اعضاي احزاب دست چپي  را گذاشت. نامبرده كه به وس
ــد، در اردوگاه هاي فلسطيني نبطيه و عين الحلوه  لبنان همراهي مي ش
از طرف رهبران گروه هاي افراطي سازمان هاي چريكي به گرمي مورد 

استقبال قرار گرفت. 
ــب تعليمات ركن دوم ستاد ارتش  سيد موسي صدر كه زماني بر حس
لبنان مخالف وجود فداييان فلسطيني در منطقه جنوب لبنان بود، در 
ــطين تجليل فراوان كرده و به  ــازمان هاي مقاومت فلس اين ديدار از س
مسئولين آنها گفته است كه حتي اگر در اينجا نبوديد براي دفاع از اين 

سرزمين شماها را به اين منطقه دعوت مي نموديم.
وزير امور خارجه

موضع گيري ها و افشاگري هاي 
نگارنده در مقاله ها، مصاحبه ها 
و نگارش واقعيت ها در كتاب 
نهضت امام خميني براي برخي 
از دگرانديشان، فرصت طلبان، 
و  انقالب  عصر  بازيگران 
باندهاي مرموزي كه براي به 
انديشه هاي  فرستادن  موزه 
امام خيز برداشته اند، سخت 
آزاردهنده و نگران كننده است
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امام دشمنان اصلي ملت هاي 
مسلمان و اسالم را به درستي 
مي شناخت و دولت هاي 
و  مادي گرا  ماترياليسم، 
دست پرورده هاي آنها را 
ناچيزتر از آن مي ديد كه 
بتوانند در جهان اسالم سلطه، 
رخنه و نفوذي بيابند. خطر 
اصلي از ديد امام ليبراليسم 

بود

ــهيد سيد مصطفي و ديگر  سومين موضوعي كه امام و ش
آزادانديشان پيرو راه امام را نسبت به آقاي صدر گله مند و 
ــاخته بود، ارتباط تنگاتنگ و دامنه دار او با  آزرده خاطر س
مقامات مسيحي و اصحاب كليسا بود. آقاي صدر در همان 
شرايطي كه در پاسخ به امام اتحاد اسالمي و وحدت شيعه 
ــخره مي گرفت و با آن مخالف بود  ــني را آن گونه به س و س
مي بينيم كه با سران و سردمداران كليسا و مقامات كاتوليك 
ــا و رايزني هاي  ــا، گفت وگوه ــتان ديد و بازديده و پروتس
ــنهاد «اتحاد اديان» را  پيوسته و گسترده اي داشت و پيش
مي داد كه بنا به اظهار شهيد مصطفي خميني امام از اين رفتار آقاي صدر سخت دلگير 

و رنجيده بودند. 
بنابر آنچه در خاطرات آقا صادق آمده است: 

... مجله اشپيگل مقاله اي نوشت... در اين مقاله تصريح شده بود كه در 
مجموعه جنگ هاي داخلي لبنان يك شخصيت هست كه چهره نمايي 
ــنفكران جهان  ــت آزادي خواهان و روش ــول اكثري ــد و مورد قب مي كن
ــت. بعد در ادامه آمده كه اگر قرار باشد كسي غير از  ــيحيت نيز اس مس
ــخصيت فقط موسي صدر  مسيحي ها جامعه لبنان را اداره كند، آن ش

است...1 
ــه اكثريت  ــرايطي ك ــوان توجيه كرد كه در آن ش ــه مي ت ــتي اين نكته را چگون راس
ــبت به  آقاي صدر ذهنيت منفي  آزادي خواهان و روشنفكران اسالمي جامعه لبنان نس
ــنفكران جهان  ــپيگل «اكثريت آزادي خواهان و روش ــتند، بنابر ادعاي مجله اش داش
مسيحيت» تا  آن پايه نسبت به ايشان اعتماد داشتند كه مي توانستند اداره جامعه لبنان 

را به او بسپرند؟! 
ــيحي  ــدر به غرب و مقامات مس ــل اصلي گرايش آقاي ص ــت كه عام البته بايد دانس
ــتي بود كه در  ــا و جناح هاي ماركسيس ــازي هاي قطب زاده و باند او ضد چپي ه جوس
ــه خطر اصلي براي لبنان  ــته بود و چون او باور كرده بود ك آقاي صدر تأثير ژرفي گذاش
ــوي غربي ها، ليبراليست ها و راستي ها  ــتند از اين  رو ناخودآگاه س ماركسيست ها هس
ــي و آزادي خواهان  ــي، مذهب ــازما ن ها و احزاب مل ــد و چون غالب س ــيده مي ش كش

1. همان، ص132. 
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لبنان در راه رويارويي با غرب به بلوك 
ــازمان هاي ماركسيستي  ــرق و س ش
ــدر از آنان  ــتند، آقاي ص گرايش داش
گريزان بود. چنانكه پيش تر آمد هدف 
ــب زاده به نجف  از مأموريت هاي قط
ــاندن  ــاي او با امام، كش و گفت وگوه
ــت ها و  امام به رويارويي با ماركسيس
ــر آنان بود ليكن  بزرگ نماياندن خط
ــتر تالش  ــه هر چه بيش در اين زمين
ــد. امام  ــر نتيجه گرفتن كردند، كمت
ــلمان  ــمنان اصلي ملت هاي مس دش
ــتي مي شناخت و  ــالم را به درس و اس
ــم، مادي گرا و  ــاي ماترياليس دولت ه
دست پرورده هاي آنها را ناچيزتر از آن 

مي ديد كه بتوانند در جهان اسالم سلطه، رخنه و نفوذي بيابند. خطر اصلي از ديد امام 
ليبراليسم بود كه امروز اين واقعيت را روشن تر مي توان ديد و احساس كرد. 

ــرده بود ارتباط او  ــبت به آقاي صدر ناراحت و نگران ك موضوع ديگري كه امام را نس
ــالمي مانند شاه، ملك حسين،  ــانده و ضد مردمي كشورهاي اس با رژيم هاي دست نش
ملك فيصل، ملك حسن و ديگر ملوك خون آشام منطقه بود كه امام آن را مايه بدبيني 

توده هاي آزادي خواه نسبت به روحانيت و اسالم مي دانست. 
موضوع ديگري كه براي مبارزان ايراني برون مرزي و پيروان و ارادتمندان امام، رنجبار 
و آزاردهنده بود برخورد منفي مغرضانه و نارواي دوروبري هاي آقاي صدر نسبت به امام 
ــتاي نهضت امام در مجلس اعلي و «معهد»  بود كه با هر گونه فعاليت و حركت در راس
ــود؛  ــد؛ همچنين رخصت نمي دادند اعالميه امام در آن منطقه پخش ش برخورد مي ش
ــت شريعتي در  ــم بزرگداش ــد؛ حتي در مراس نيز از پخش عكس امام جلوگيري مي ش
لبنان كه از طرف آقاي صدر برگزار شد برخي از جوانان مبارز ايراني روي عشق به امام 
عكس ايشان را در مراسم نصب كردند كه با واكنش شديد برخي از دوروبري هاي آقاي 
صدر روبه رو شدند و با درگيري و برخوردهاي شديد لفظي سرانجام آن عكس را پايين 
ــرهم بندي كرده است كه چون عكس امام  آوردند! آقا صادق در اين مورد نيز دروغي س
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را با نام سازمان و دستجات خودشان چاپ كرده بودند لذا 
از نصب آن جلوگيري شد!1 در صورتي كه مبارزان ايراني 
ــوريه مي زيستند نه سازمان  و مسلماني كه در لبنان و س
ــتند و نه آرمي كه بخواهند روي  و تشكيالت رسمي داش
آن مانور دهند و غالباً به شكل پراكنده در مرز توان خود 
ــبرد نهضت امام دنبال  ــتاي پيش فعاليت هايي را در راس
مي كردند. كاش آقا صادق نام آن سازماني را كه زير عكس 
ــيه روي  امام نام و آرم آن آمده بود، بازگو مي كرد «تا س

شود هر كه در آن غش باشد». 
بنابراين چنانكه در شماره هاي پيش اشاره شد، نگارنده 
هيچ گاه آقاي صدر را «مزدور امپرياليسم و صهيونيسم» 
ــبت به  ــرع نس نخوانده و چنين ديدگاه ناروا و خالف ش
ــان را در زمره منحرفان و خيانت كاران ندانسته و نپنداشته  ــت و ايش ايشان نداشته اس
ــله انتقاداتي كه در باال آمد و آقا صادق نيز ناخودآگاه به آن اذعان كرده  است. يك سلس
ــلمان از آقاي صدر بود؛ چنانكه امام،  است، موجب نگراني نگارنده و ديگر مبارزان مس
شهيد حاج سيد مصطفي و ديگر مبارزان راستين و متعهد نيز چنين اشكال ها و انتقاداتي 
را به ايشان داشتند اما اين انتقادات، خدمات ايشان در لبنان براي مردم محروم شيعه را 

ناديده نمي انگارد و به زير سؤال نمي برد. 
ــته، كتاب ها و نوشته هاي فراواني را مورد نقد و  نگارنده در درازاي سي و اند سال گذش
ــياري ديگر منتشر نشده و به مراكز  بررسي قرار داده كه برخي از آنها انتشار يافته و بس
فرهنگي و انتشاراتي مورد نظر تحويل شده است ليكن در ميان كتاب ها و نوشته هايي كه 
مورد بررسي و نقد نگارنده قرار گرفته است كتابي را به ياد ندارد كه به اندازه خاطرات آقا 
صادق طباطبايي آكنده از دروغ و خالف گويي باشد.2 به  راستي اگر بنا شود نادرستي ها و 
دروغ پردازي هاي اين كتاب به شكل ريز و دقيق مورد نظر قرار بگيرد بايد گفت «مثنوي 
هفتاد من كاغذ شود»! بگذريم از اينكه بسياري از مطالبي را كه نامبرده به نام خاطرات 

1. همان، ص142. 
ــرو معتضد نيز مي توان گفت در دروغ پردازي و وارونه نويسي  ــته خس 2. كتاب شهناز پهلوي؛ دختر فوزيه نوش
ــد. در اين باره رك: 15خرداد، ش25 و 24،  بي مانند است؛ به گونه اي كه اگر آن كتاب را دروغ بنامند گزاف نباش
تابستان و پاييز 1389 و نيز سيد حميد روحاني، نهضت امام خميني، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي، 

1390، ج4، ص446-448. 

اين نكته را چگونه مي توان 
توجيه كرد كه در آن شرايطي 
كه اكثريت آزادي خواهان 
اسالمي  روشنفكران  و 
جامعه لبنان نسبت به  آقاي 
صدر ذهنيت منفي داشتند، 
بنابر ادعاي مجله اشپيگل 
آزادي خواهان  «اكثريت 
جهان  روشنفكران  و 
مسيحيت» تا  آن پايه نسبت 
به ايشان اعتماد داشتند كه 
مي توانستند اداره جامعه 

لبنان را به او بسپرند!
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آقاي صدر در همان شرايطي كه در 
پاسخ به امام اتحاد اسالمي و وحدت 
شيعه و سني را آن گونه به سخره 
مي گرفت و با آن مخالف بود، مي بينيم 
كه با سران و سردمداران كليسا و 
مقامات كاتوليك و پروتستان ديد و 
بازديدها، گفت وگوها و رايزني هاي 
پيوسته و گسترده اي داشت و پيشنهاد 

«اتحاد اديان» را مي داد

ــران در  ــته هاي ديگ ــت، نوش خود جا زده اس
دوران پيش از پيروزي انقالب است كه او حتي 
نتوانسته است در آن نوشته ها افعال «حال» را 
ــكل بازگو  به «ماضي» برگرداند و به همان ش
كرده است كه انگار آن حوادث امروز روي داده 

است! 
در پايان ناگزيرم به برخي از دروغ هاي ديگر 
آقا صادق كه مربوط به نگارنده مي شود، پاسخ 

گويم. او ادعا كرده است: 
... اصوالً آقاي زيارتي- سيد حميد روحاني- معتقد است هر كس كه 
ــتقيم يا غير مستقيم امريكايي  به نوعي با امام ارتباط داشته مأمور مس
بوده است؛ اين فقط درايت و ذكاوت امام بوده كه اين افراد در برنامه خود 

موفق نبوده اند...1
ــنده كتاب نهضت امام خميني اصرار دارد بگويد كه هر كس  ... نويس
ــكوك و مأمور بوده و فقط فراست و درايت و  ــت مش با امام ارتباط داش

هوشياري امام ايشان را از گزند اين افراد مصون داشته است...2
راستي نامبرده از كدام سخن يا نوشته به دست آورده است كه نگارنده بر اين باور است 
ــتقيم يا غير مستقيم امريكا بوده  «هر كس كه به نوعي با امام ارتباط داشته مأمور مس
است». آيا ده ها تن از جوانان پاكباخته و مردان وارسته اي كه روزانه در نجف به نزد امام 
مي رسيدند يا از طريق شهيد  سيد مصطفي خميني از امام رهنمود مي گرفتند از عناصر 
مشكوك و مأمور بوده اند؟! شايد او قطب زاده و باند او را «هر كس و همه كس» پنداشته 

است؟! 
ادعاي ديگر او براي به زير سؤال بردن كتاب نهضت امام خميني اين است: 

... در همين كتاب مي گويد حاج آقا مصطفي به امام گفته بود پيام به 
انجمن هاي اسالمي در اروپا را از طريق فالني- يعني من- نفرستد، بلكه 
به آدرس صندوق پستي اتحاديه ارسال دارد و اين در حالي است كه امام 
ــم كامل خطاب كرده بودند و  در پيام  خودشان اصًال به من با اسم و رس

1. همان، ص119. 
2. همان، ص215. 
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جالب است كه همين پيام را هم آقاي روحاني در همين 
كتابش آورده است نمي دانم چگونه اين مورخ  بي طرف! 

اين تناقض را حل مي كند...1
ــاز تا پايان  ــه جلد كتاب نهضت امام را از آغ نگارنده س
ــيد مصطفي چنين  ــن جمله اي كه در آن س ورق زد ليك
ــه از آقا صادق  ــد، نيافت. البت توصيه اي به امام كرده باش
ــكار در  ــاي آش ــم بندي ها و دروغ بافي ه ــه چش اين گون
خاطراتش فراوان است. او در يك زيرنويس آورده است: 

ــيد حميد روحاني در جلد سوم نهضت امام  ... آقاي س
خميني مدعي شده اند كه در چاپ بيانيه امام در نشريه 
مكتب مبارز عبارت «نظير حوادث تركيه و سياهكل» را حذف كرده ايم 
ــود به تفصيل  ــات الزم را در جاي خ ــان توضيح در مورد اظهارات ايش

داده ام...2 
ــل را» جايي نيافتيم؛  ــرده «توضيحات الزم به تفصي ليكن با نگاهي به خاطرات نامب
ــته تحريف ناشايست خود پيرامون  به نظر مي رسد نامبرده با اين ژست محققانه خواس
حذف فرازي از پيام امام را از چشم تيزبين تاريخ پنهان كند و در واقع نوعي چشم بندي 
ــتي آقاي صادق طباطبايي به فهم و درك خوانندگان خاطرات خود  ــت. راس كرده اس
ــرات را مي خوانند «عوام  ــاني كه اين خاط تا چه پايه اي بها مي دهد؟! آيا از ديد او كس
كاالنعام اند»؟! و آنچه را او سرهم بندي كند بدون وارسي و جستار مي پذيرند؟! او براي 
به زير سؤال بردن كتاب نهضت امام خميني، نخست دروغ هايي ساخته است كه بله «....

در همين كتاب مي گويد حاج آقا مصطفي به امام گفته بود پيام به انجمن هاي اسالمي 
در اروپا از طريق فالني- يعني من- نفرستد...» بعد نتيجه گرفته است كه چون امام تنها 
يك نامه را- آري تنها يك نامه را- خطاب به او نوشته بنابراين در اين كتاب تناقض روي 

داده است! 
ــي در كتاب نهضت نيامده است؛ دوم اينكه اصوالً  اوالً چنانكه آورده شد چنين گزارش
چنين پيشنهادي از سيد مصطفي به امام شنيده نشده است؛ سوم اينكه امام در دوران 
ــته و در آن پيام از  ــت خود در نجف تنها يك بار پيام خود را خطاب به نامبرده نوش زيس

1. همان، ص217. 
2. همان، ج1، ص93. 

بسياري از كساني كه براي 
شريعتي يقه دراني مي كنند 
و از او چماقي ساخته بر 
سر اين و آن مي كوبند نه به 
شريعتي عالقه مند هستند و نه 
انديشه هاي او را باور دارند. 
انگيزه اصلي آنان از اين 
هياهو و جار و جنجال ترويج 
تز «اسالم منهاي روحانيت» و 
رويارويي با عالمان متعهد و 
وارسته و سازش ناپذير است
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كه  كساني  اصوًال 
تأثيرپذيرند تنها از يك 
جريان تأثير نمي پذيرند، 
جريان هاي گوناگوني 
مي توانند آنان را آلت 

دست قرار دهند

ــوي او آن جمله حذف  ــياهكل» ياد كرده كه از س «حادثه س
شده است1 ديگر پيام هاي امام با عنوان «اتحاديه انجمن هاي 
ــان مي دهد كه اگر فرضاً چنين  ــد و اين نش اسالمي» مي باش
توصيه و پيشنهادي از سوي سيد مصطفي مطرح شده از جانب 
امام پذيرفته شده است. چهارم اينكه مشخص نيست «تناقض 
ــايد آقا صادق معناي  ــد. ش الينحل» در اين ميان چه مي باش

تناقض را درست درنيافته است؟! 
آقا صادق همچنين مي گويد: 

ــام از عراق و برخي از  ــدادي از همراهان و اطرافيان ام ... از آنجا كه تع
دوستان ما از جاهاي ديگر گذرنامه معتبري نداشتند و گذرنامه ها نوعاً 
ــت امام به ايران، ايشان  اشكال داشت، شايد بيست روز پيش از بازگش
به من گفتند خيلي از آقاياني كه اينجا هستند، مثل خود شما گذرنامه 
ندارند، براي آنها گذرنامه تهيه كنيد. من گفتم لطف كنيد يك دستور 
ــفارتخانه (ايران در بن)  كتبي براي من بنويسيد كه به استناد آن به س
مراجعه كنم و براي اين افراد درخواست گذرنامه كنم كه ايشان نام هايي 
ــاني كه برايش گذرنامه گرفتم آقاي زيارتي  ــتند[؟؟!] يكي از كس نوش

بود...2 
الزم به يادآوري است: 

ــتوري داده باشند.  ــناختي كه از روحيه امام دارم بعيد مي دانم كه چنين دس 1. با ش
ــخصي «رفقا» دخالت نمي كردند و مي دانستند كه آنها عاقل و بالغ اند و  امام در امور ش

مي توانند به اصطالح معروف «گليم خود را از آب بيرون بكشند». 
ــور به صورت رسمي مراجعه شود،  2. اگر قرار بود به سفارتخانه  ايران در خارج از كش
سفارت ايران در پاريس مناسب تر بود و كساني مانند بني صدر، قطب زاده، يزدي و ديگر 

كساني كه در اطراف امام پرسه مي زدند براي انجام اين موضوع مناسب تر بودند. 
3. اگر امام در اين زمينه نامه اي خطاب به نامبرده نوشته بود، حتماً او آن نامه را با آب و 
تاب فراوان نه تنها در اين بخش از خاطرات، بلكه در صفحه اول كتاب به چاپ مي رسانيد 

و به آن مي باليد. 

1. رك: سيد حميد روحاني، نهضت امام خميني، تهران، 1381، ج3، ص455. 
2. همان، ص153. 
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ــاتو هيچ گاه  ــده در نوفل لوش ــرده با اين نگارن 4. نامب
ــخني نگفت و اگر از سفارت ايران در  درباره گذرنامه س
بن گذرنامه اي به نام نگارنده گرفته است، هنوز به دست 

من نرسانده است!! 
5. نگارنده به همراه شماري از دانشجويان ايراني مقيم 
پاريس در روز سوم بهمن ماه 1357 به سفارت ايران در 
فرانسه رفتند و آن را تصرف كردند. به دنبال ورود قهري 
ــفارت، كاردار و جمعي از كارمندان  ــجويان به س دانش
سفارت تسليم شدند و به اصطالح به صف ملت پيوستند 
و از رژيم شاه اعالم بيزاري كردند. به دنبال اين رويداد، 
ــمي و معتبر خود را از آن سفارت  نگارنده گذرنامه رس
ــوم  ــوم بهمن ماه1357 با امضاي خانم امانپور دبير س گرفت. اين گذرنامه در تاريخ س
سفارت صادر شده است و اكنون الشه آن گذرنامه و صفحات صدور، محل صدور و تاريخ 
خروج از پاريس و ورود به ايران گراور شده است؛ باشد كه براي آقا صادق و آقا صادق ها و 
همه كساني كه با دروغ پردازي و پشت هم اندازي به تحريف واقعيت ها مي پردازند، مايه 
عبرت باشد تا به مردم اين همه دروغ نگويند و خودنمايي نكنند و بدانند كه دروغ، فروغ 

ندارد و مايه بي آبرويي در دنيا و وزر و وبال اخروي مي شود. فاعتبروا يا اولي االبصار. 

بايد دانست كه عامل اصلي 
گرايش آقاي صدر به غرب و 
مقامات مسيحي جوسازي هاي 
قطب زاده و باند او ضد چپي ها 
ماركسيستي  جناح هاي  و 
بود كه در آقاي صدر تأثير 
ژرفي گذاشته بود و چون او 
باور كرده بود كه خطر اصلي 
ماركسيست ها  بنان  ل براي 
هستند از اين  رو ناخودآگاه 
سوي غربي ها، ليبراليست ها و 

راستي ها كشيده مي شد
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چكيده

مفهوم «هويت ايراني» يكي از مسائلي است كه در ايران معاصر، برخي افراد از آن براي 
پيشبرد مقاصد شخصي و سياسي استفاده مي كردند و آن را به شكلي كه مي خواستند 
ــي و هويت ايراني به رغم توجه  تبيين مي نمودند. پيروز مجتهدزاده در كتاب دموكراس
ــت كه از آن  ــائلي پيوند داده اس ــالم، هويت ايراني را به  مس به مباني هويتي ايران و اس
ــتخراج مي كند. اين مقاله، با هدف تبيين  ــي» غربي را اس الگوي «حكومت دموكراس
هويت حقيقي ايران امروز، از يك سو برداشت مجتهدزاده از هويت ايراني كه با يك نگاه 
تعصب آميز نسبت به ايران باستان شكل گرفته را به چالش كشانده است و الگوي مطلوب 
وي كه براساس ليبرال دموكراسي غربي طراحي شده را زير سؤال برده و ناهمگوني مباني 
آن با هويت ايراني را نشان داده است و از سوي ديگر نشان داده است كه برداشت وي از 

انقالب اسالمي ايران نيز دقيق نمي باشد. 
ــت كه نگاهي كه روشنفكران به مفاهيمي نظير  حاصل بررسي هاي انجام شده اين اس
هويت دارند، برخاسته از فضايي است كه ذهنيت آنان در آن شكل گرفته است؛ فضاي 
غرب. در حالي كه هويت ايران، تنها در قالب هويت اسالمي اي قابل تبيين است كه هم به 

ناهمگوني دموكراسي غربي با هويت ايراني
«بررسي و نقد كتاب دموكراسي و هويت ايراني اثر دكتر پيروز مجتهدزاده»
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مباني شيعي توجه دارد و هم مؤلفه هاي ايران باستان را در صورتي كه با اصول و مباني 
اسالم سازگار بوده در خود جاي داده است. لذا اين هويت اسالمي راهي به دموكراسي 
ندارد. اگر الگوي حكومتي اي بخواهد از آن استخراج شود، با توجه به فضايي كه انقالب 
ــه و ظرفيت  هاي هويتي  ــالمي ايران فراهم نموده و توانايي مديريت فقهي در جامع اس
ايران، به حاكميت واليت فقيه در جامعه منتهي خواهد شد؛ زيرا شيعه خود براي اداره 

جامعه الگوي اثباتي دارد. 
ــتان، دموكراسي، انقالب اسالمي، عدل،  كليدواژه ها: هويت، هويت ايراني، ايران باس

قانون، مديريت فقهي. 

مقدمه
ــمندان و نويسندگان بسياري  ــت كه انديش «هويت» از مباحث مهم و پيچيده اي اس
درباره آن سخن گفته اند. يكي از پرسش هايي كه ذهن افراد را به خود مشغول مي دارد 
اين است كه من كيستم؟ و به كجا تعلق دارم؟ مهمترين چالش ها و بحران هاي اساسي 

جهان معاصر، ناشي از عدم توانايي به پاسخگويي به پرسش فوق است. 
ــالمي، از جمله مباحثي است كه  اينكه هويت ما چيست، هويت ما ايراني است يا اس
ــه و  اگرچه در قالب مباحث فرهنگي جاي دارد اما نوع نگاه به آن در جهت گيري انديش
ــت. برخالف ديدگاه هايي كه در غرب معاصر در رابطه با سلطه  ــي مؤثر اس عمل سياس
ــف مي تواند بر  ــت، بايد گفت كه فرهنگ از طرق مختل ــت حاكم اس فرهنگ بر سياس
ــت. هويت، يكي از  ــرمايه اجتماعي اس ــد. يكي از اين طرق س سياست تأثيرگذار باش
مؤلفه هاي سرمايه اجتماعي است و فرهنگ، از طريق آن مي تواند بر سياست مؤثر باشد. 
بدين ترتيب نويسندگان و تئوري پردازان آنچه را در رابطه با فرهنگ و به صورت خاص، 

هويت، مطرح مي كنند غالباً به دنبال آن وجه سياسي تفكر آنان آشكار مي گردد. 
در اين مقاله نمونه اي از نوشته هايي كه به تبيين هويت ايراني پرداخته است بررسي 
مي شود تا نشان داده شود كه چگونه از كنار هم نهادن عناصر هويت ايراني، الگوي يك 
نظام سياسي مورد نظر نويسنده استخراج شده است. كتاب دموكراسي و هويت ايراني 
نوشته پيروز مجتهدزاده با داشتن مفروضاتي همچون اينكه دموكراسي بهترين شيوه 
ــكيل دهنده هويت ايران با مؤلفه هاي موجود در دموكراسي  حكومت است و عناصر تش
سازگاري دارد، اين فرضيه را بيان مي كند كه «با وجود مفاهيمي همچون عدل و قانون 
در ايران باستان، هويت ايراني داراي زيربناي نيكويي براي حركت در جهت دموكراسي 
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ــكل باستاني خود  ــت. اين مؤلفه ها هر چه از ش اس
ــت و موجب شده  ــده، زير سؤال رفته اس دورتر ش
ــي برقرار نباشد.» بر اين  در ايران امروز، دموكراس
اساس تالش نويسنده در اين راستا است كه ضمن 
بيان مؤلفه هاي هويت ساز ايراني و نقد وضع موجود، 
ــوان بهترين  ــي را به عن الگوي حكومت دموكراس

شيوه براي اداره جامعه ايران معرفي كند. 
در اين مقاله ابتدا تقريري از كتاب فوق الذكر ارايه 
ــپس با نقد مفروضات نويسنده تالش  مي شود و س
ــبي براي هويت ايراني بيان  ــود الگوي مناس مي ش

گردد. 

محتواي كتاب 
كتاب دموكراسي و هويت ايراني به دنبال پاسخگويي به اين پرسش است كه آيا فرهنگ 
و هويت ملي ايران زمينه مناسب براي رويش و پرورش دموكراسي فراهم مي سازد يا نه؟ 
ــت كه مفاهيم موجود در ايران باستان (همچون ايده دادگري) و  نگارنده بر اين باور اس
اعتقاد به «عدل» در اسالم شيعي، زيربناي نيكويي را فراهم مي آورد تا ايده دموكراسي را 
كه به نظر مي رسد از پديده هاي غربي است پيشرفت قابل توجهي دهد. به عبارت ديگر، 
هويت ايراني كه آميخته اي از تاريخ و فرهنگ ايرانيان باستان و اسالم شيعي و همچنين 
مفاهيم غربي بعد از قرن بيستم است، زمينه پوياي دموكراسي در ايران را فراهم مي آورد. 
نويسنده تصريح مي كند كه بررسي اين مطلب در چهارچوب مباحث جغرافياي سياسي 

و ژئوپلتيك پيگيري مي شود. وي در شش فصل به پرسش فوق پاسخ مي دهد: 
- اهميت بازنگري تاريخ در راه خودشناسي ملي؛

- دموكراسي (مردم ساالري) و هويت؛
- هويت چيست؛ بحثي در اهميت شناخت هويت ايراني؛ 

- پيدايش ايران و قوام يافتن نام اين كشور؛
- دادگري، فلسفه حكومت ايراني است؛

- نسبت «ملت»، «حكومت» و «سرزمين» با يكديگر در ايران جديد 
در ابتداي كتاب، مجتهدزاده بيان مي كند كه در گذشته ها ايرانيان همواره مرعوب علم 

اگر حقيقتًا مجتهدزاده دغدغه 
قانونمندي جامعه و رفتار بر 
اساس قانون را دارد، مي بايست 
در جست وجوي حكومتي باشد 
كه به دين و شريعت نزديكي 
بيشتري داشته باشد. كارويژه 
نبيايي،  شريعت در نظام هاي ا
اجراي قانون است. انبيا براي 
حكومت، شريعت محور عمل 
مي كردند و شرايع حكومت ها، 
 همان قانون هاست. حكومت هاي 
ديني بر محور قانون بنا شده اند 
و از ميان حكومت هاي ديني 
قانونمندي اسالم قابل توجه است
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و تمدن غرب بوده اند. در نظام حكومتي نيز نگرش خاصي به دموكراسي دارند. ايرانيان 
مفهوم دموكراسي را به صورت نارسا درك كرده و حتي آن را پديده اي ترسناك مطرح 
كرده اند. وي در فصل اول كتاب كه بيشتر جنبه مقدمه دارد، به اهميت بازنگري تاريخ در 
راه خودشناسي ملي پرداخته و نگاهي به جغرافياي سياسي و ژئوپلتيك ايران نيز دارد. به 
نظر نويسنده تاريخ سياسي ايران به داليل مختلف فردي، خانوادگي، حزبي و... با غرض 
نوشته شده  و قهرمان پروري، مهمترين انگيزه آنان بوده  است. در خالل پانصد سال اخير، 
ــوده و اين تهاجم هيچ گاه  ــي در ايران مورد تهاجم تبليغاتي چندجانبه اي ب تاريخ نويس
ــترده اي صورت  ــت. همچنين تالش گس ــي عمده و اصولي قرار نگرفته  اس مورد چالش
گرفته  است تا بذر فتنه گري و نفاق افكني در ايران و به خصوص در رابطه با اسالم و ايران 
ــوي عثماني براي مقابله با تشيع و از  افشانده شود. در اين راستا تهاجمات وسيعي از س
سوي كمونيست ها براي در هم كوبيدن شخصيت و هويت ايراني صورت پذيرفته  است. 
براي پي بردن به محتواي كتاب و نظريه نويسنده الزم است مفاهيم كليدي اين كتاب 
ــده، مورد بازخواني قرار دهيم. مفاهيمي كه اين كتاب  ــتخراج ش را كه از درون آن اس

براساس آن بنا شده  است عبارت اند از: هويت، دموكراسي و ژئوپلتيك ايران. 
• هويت

مجتهدزاده در فصل سوم هويت را يك بحث جغرافياي سياسي و مربوط به چگونگي 
شكل گيري ملت ها و بقاي آنان مي داند. وي معتقد است شخصيت و هويت ملي، هنگامي 
ــده آن-  يعني نمادهاي  ــار و پود يا پديده هاي تركيب كنن موجوديت پيدا مي كند كه ت
ــد. اين نهادها در هر سرزمين  ــور - موجود باش فرهنگي و روحاني ويژه آن ملت يا كش
ــليقه ها، باورها و رويكردهاي اجتماعي مردم  زاييده گونه ويژه اي از تبادل انديشه ها، س
آن سرزمين است كه از فضاي روحاني انساني- اجتماعي آن محيط سرچشمه مي گيرد 
ــاني  و بر همان فضا حكومت مي كند و ضامن يكپارچگي همان فضاي جغرافيايي- انس

است و به عنوان شناسنامه يا «هويت» آن فضا شناخته مي شود.1 
ــت.  ــيار اندك اس ــم (ملي گرايي) بس ــان هويت (هويت ملي) و ناسيوناليس فاصله مي
ناسيوناليسم يا انگيزه هاي ناسيوناليستي بر واقعيت هاي هويتي تكيه دارد يا از آن ريشه 
ــتي را تحريك  مي گيرد و احترام به نهادهاي هويتي مي تواند گرايش هاي ناسيوناليس
نمايد، اما آشنايي با هويت ملي لزوماً تحريك كننده گرايش هاي ناسيوناليستي نيست. 
ــان مي كند كه «هويت» مبحثي  ــنده، در ابتداي بحث هاي خود در باب هويت بي نويس

1. پيروز مجتهد زاده، دموكراسي و هويت ايراني، تهران، كوير، 1386، ص146. 
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است كامًال جدا از مبحث «مليت» و «ملي گرايي» يا ناسيوناليسم؛1 همان گونه كه مليت 
و ملي گرايي مبحثي است كامًال مستقل از مبحث «ميهن» و «ميهن گرايي».2 برخالف 
ــي، ناسيوناليسم مفهومي  ــت غريزي و كامًال غير سياس ميهن خواهي كه مفهومي اس
ــوي اروپاي بعد از انقالب  ــي و پديده اي فلسفي و كامًال نوين است كه از س كامًال سياس
ــم از آن جهت زمينه جغرافيايي دارد  صنعتي به جهان بشري معرفي شد. ناسيوناليس
ــود و حكومت پديده يا مفهوم مركزي در مباحث  كه ايدئولوژي حكومت شمرده مي ش

جغرافياي سياسي است. 
ــنده ناسيوناليسم در ايران اوايل قرن بيستم در  با توجه به آنچه بيان شد، به نظر نويس
نخستين مراحل، بيشتر جنبه ميهن خواهي داشت و راستايي مثبت و سازنده را هدف 
ــي چون ملي كردن نفت  ــتم اگرچه به نتيجه مثبت قرار داده  بود. اين روند در قرن بيس
انجاميد ولي به جاي در برگرفتن همه ملت ايران، در نتيجه پيگيري سليقه هاي شخصي 
ــد و در عمل بخشي از ملت ايران را رودرروي  به حيطه كشمكش هاي حزبي كشيده ش
ــتم ميان اين دو بخش ملت  بخش ديگر آن قرار داد و كينه هايي را به درازاي قرن بيس
ايران سبب گرديد و تا حدود زيادي فضاي سياسي گرايش هاي ناسيوناليستي را در ايران 
مسموم ساخت.3 جهت گيري هاي ناسيوناليسم در ايران كنوني آميخته اي از انگيزه هاي 
ديني و ميهن خواهي با گرايش به ارزش هاي مدرن همچون دموكراسي و مردم ساالري 
ريشه مي گيرد كه هدف آن در مراحل اوليه حفظ يكپارچگي ملي و سرزميني در مقابل 

تهديدهاي خارجي و زياده روي هاي داخلي مي باشد. 
ناسيوناليسم در ايران از سه دوران مشخص گذشته  است: دوران نخست، از آغاز قرن 
بيستم تا ميانه آن قرن (اواخر دوران قاجاريه و سراسر عصر پهلوي اول)؛ دوران دوم، از 
دهه 1320 شمسي تا انقالب اسالمي؛ و دوران سوم، از پيروزي انقالب اسالمي تاكنون. 
نويسنده در پايان بحث هاي مربوط به هويت، اشاره اي به مسائل مربوط به نظريه هاي 
ــدن با بحث هاي هويتي تناقضات اساسي  دهكده جهاني دارد و معتقد است جهاني ش
ــتقالل خواهي در انسان موجود باشد، تالش  دارد و تا زماني كه حس هويت گرايي و اس
براي جداگانه  بودن از ديگران و سربلند بودن از مضامين ويژه هويتي ادامه خواهد يافت 
ــي تداوم خواهد داشت. واقعيت  و پديده هايي چون سرزمين مستقل و مرزهاي سياس
يافتن يكپارچگي سياسي جهان در آينده قابل پيش بيني عملي نيست. اگر در آينده اي 

1. nationalism
patriotism .2؛ همان، ص124. 

3. همان، ص136. 
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ــري واقعيت يابد، بي ترديد اين  ــي جهان بش غير قابل پيش بيني نيز يكپارچگي سياس
يكپارچگي دربرگيرنده تفاوت هاي هويتي نخواهد بود. 

ــازي هويت فردي يا گروهي، مستلزم  از ديدگاه مجتهدزاده هرگونه تالش براي بازس
ــت كه «هويت» آن افراد يا گروه هاي انساني  ــت و اين بازگشت اس بازگشت به اصل اس
ــخص مي كند. براي مثال در تاريخ معاصر ايران تالش ايرانيان در راه بازساختن  را مش
هويت ايراني پيش و پس از انقالب مشروطيت و نيز انقالب اسالمي با در نظر گرفتن اصل 
به اعتبار زمان و موضوع بوده  است. اين تالش ها در همان حال شكل دهنده جغرافياي 

سياسي تازه ايران در هر دو بعد سرزميني و حكومتي بوده و مي باشد.1 
در مورد چگونگي شكل گيري ايران و هويت ايراني، نويسنده معتقد است ايران كشوري 
با قدمتي طوالني است. مفهوم و عملكرد حكومت و دولت را ايرانيان آفريدند و آنان بودند 
كه نخستين نظام حكومتي را به وجود آوردند و نخستين نظام حكومتي كه بارزه دولت 

را پديد آورد، يك نظام فدراتيو ايراني بود. 
ــتين يك بحث جغرافياي  با توجه به اين حقيقت كه هويت يك ملت در درجات نخس
سياسي بوده و مرتبط به چگونگي پيدايش و بقاي ملت است، يك كشور هنگامي زنده 
و مستقل است كه در درجه نخست شخصيت ملي مستقلي داشته باشد. هويت ملي هر 
ملت در درجه نخست زاييده محيط جغرافيايي آن ملت است. فالت ايران، بدون ترديد 
گاهواره هويت ايراني است؛ اما اين  كه ايران از چه هنگامي آغاز گرديد، برخي را باور بر 
اين است كه «ايالم» شايد سرآغاز ايران بوده باشد. مشترك المنافع هخامنشي با تعيين 
سازمان هاي اداري و همچنين با گستردن ارتباطات زميني و دريايي، مفهوم سياسي پيدا 
كرد، مشابه مفهوم «كشور state» در دوران مدرن. اين پديده هاي سياسي- محيطي، 
گسترش احساس هويت ويژه را در ايران عصر هخامنشي ياري داد. اين احساس تا دوران 

ساساني قوام پيدا كرد. 
نكته اي كه نويسنده بر آن بسيار تأكيد مي كند اين است كه برابري و دادگري دو مفهوم 
توأمان اند. از راه برابري است كه دادگري حاصل مي آيد و اين هر دو ريشه هاي ژرف در 
هويت ايراني دارند. آنگاه كه كوروش كبير بابل را گشود و در آنجا برابري همه مردمان 

فدراتيو هخامنشي را فرمان داد، دادگري را در آن  جامعه بزرگ بنيان گذارد. 
فلسفه ايراني هويت كه انسان را اصل و حقيقت مي شمارد، از سرآغاز تمدن و فرهنگ 
ــان را موظف مي داند كه در جهان  ايران زمين جوشش يافته  است. تمدن زرتشتي انس

1. همان، ص139. 
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در پيكار ابدي نور و ظلمت به سود نور به ميدان آيد و تالش 
ــه چيرگي ظلمت و تباهي را  پايان ناپذير خود را بر آن نهد ك
مانع شود. همان گونه كه در اسالم ايراني (اسالم شيعي) نيز، 
بر پيكار حق با باطل تأكيد شده  است. به هر حال تمدن ايراني 
كه حاصل تمدن فرهنگ ايراني و اسالم شيعي است موظف 

است در جهان با تباهي ها مبارزه كند. 
ــت اعراب افتاد، ايرانيان به تشيع1  هنگامي كه ايران به دس
ــول دين نوين خود گرفتند. در  رو آورده، «دادگري» را از اص

قياس اصولي چون توحيد الهي، نبوت رسول الهي، امامت جانشينان رسول خدا، معاد 
به سوي وحدت وجود، به آن ايمان آورده و بر خود باليدند. اين گونه  بود كه آرمان ديرين 
ــته و در ژرفاي  ايراني در دادگري و برابري به اصول باورهاي ديني مردمان ايراني پيوس

هويت ايراني مقام بارز تازه اي يافت. 
ــترش آن در فالت ايران، بر اين كشور و هويت و مليتش اثري ژرف  آمدن اسالم و گس
نهاد. اين رويداد بزرگ اثر فرهنگي و مدني گسترده اي در ايران گذارد. اسالم، ديني تازه 
و پر نيرو را به ايران هديه كرد و از ايران هداياي علمي، فرهنگي و مدني فراواني دريافت 
ــيعي به دليل طبيعت منتقد يا اعتراض كننده اش و به داليل تاريخي  ــالم ش نمود. اس
ــي آن را براي بازسازي  ويژه اش در انگيزه هاي ملي ايرانيان درآميخت و جنبش سياس
ــان ياري داد. از آغاز قرن بيستم مليت و هويت  هويت ملي و استقالل سياسي كشورش
ايراني وارد دوران تعاريف مدرن شد. انقالب مشروطيت آغاز آشنايي ايرانيان با مفاهيم 
اروپايي «حكومت ملت پايه2 و دموكراسي» بود و بر اين اساس، در آغاز قرن بيستم مليت 

و هويت ايراني وارد دوران تعاريف مدرن شد. 
از آنجا كه جريان مشروطه در ايران را مي توان به عنوان يكي از نقاط عطف تاريخ معاصر 
1. نويسنده مضمون اين عبارت را چندين بار استفاده كرده است. وي در برخي صفحات بيان نموده كه ايرانيان به 
اسالم روي آوردند و در برخي ديگر بيان نموده كه به تشيع گرويدند؛ به هر حال محتواي هر دو را مي توان گرويدن 

ايرانيان به اسالم شيعي دانست. 
ــه عنصر در هم، در آميخته و  ــت و اين س ــرزمين تشكيل شده اس ــه عنصر ملت، حكومت، و س 2. كشور از س
جدايي ناپذيرند. از به هم آميختن دو مفهوم حكومت و ملت، در اروپاي قرن نوزدهم، مفهوم حكومت ملت پايه پديد 
آمده است. آشنايي مفهومي با اين گونه ويژه از نظام حكومتي كه بر اساس موجوديت يك ملت مشخص توجيه شده 
و مشروعيت مي يابد، هنگامي آسان تر است كه با مفاهيم كهن تر مانند حكومت سرزميني كه با گسترش فتوحات 
توجيه شده و مشروعيت مي يافت، و حكومت قبيله اي كه قديمي ترين نوع حكومت شمرده مي شود، به قياس درآيد. 
(رك: پيروز مجتهدزاده، همان، ص46) لذا مقصود از حكومت ملت پايه، ساختار عمودي حكومت است كه بر روي 
چهره افقي سرزمين بنا شده است. (رك: همان، ص82) بر همين اساس است كه دموكراسي، جغرافيايي ترين شيوه 
از شيوه هاي حكومت شناخته مي شود كه از طريق آن اراده ملت براي اداره سرزمين، به حكومت انتقال مي يابد. 

و  دموكراسي  كتاب 
هويت ايراني به دنبال 
پاسخگويي به اين پرسش 
است كه آيا فرهنگ و 
هويت ملي ايران زمينه 
رويش  براي  مناسب 
و پرورش دموكراسي 

فراهم مي سازد يا نه؟
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محسوب كرد،  ديدگاه نويسندگان مختلف نسبت به آن مي تواند تا حدودي جهت گيري 
فكري آنان را نسبت به بسياري حوادث و مسائل ايران آشكار سازد. در اين كتاب كه بحث 
از هويت ايراني است، مجتهدزاده بيان مي دارد كه مليت و هويت ايران قبل از مشروطه 
شكل گرفته  بود و ايرانيان در جنبش مشروطيت بر آيين كهن ايراني بودن تكيه داشتند 
و با مفاهيم تازه ملت و مليت كه در اروپاي مدرن شكل گرفته  بوده، آشنايي حاصل كرده 
 بودند و از زنده و حاكم بودن ملت در برابر ديكتاتوري سخن به ميان مي آوردند. تنها وجه 
متمايز مشروطه، ورود مفاهيم غربي به ايران در اين جريان است. مشروطيت پيام آورنده 
ايده هاي تازه اروپايي بود؛ ايده هايي چون پاترياتيسم، ناسيوناليسم، ليبراليسم، حكومت 
ملت پايه و دموكراسي. اين دگرگوني بزرگ سياسي در شكل گيري  تاريخ معاصر ايران 

اثرگذاري ژرفي داشته  است. 
ــم اروپايي در ايران پيروزي اندكي داشته  است،  مشروطه در جا انداختن ناسيوناليس
اما در جا انداختن دموكراسي در جامعه ايراني شكست خورد؛ با اين حال توانست ايده 
انتخاب كردن و انتخاب شدن براي اداره امور كشور را به جامعه ايراني معرفي كند. علت 
اصلي شكست مشروطيت در استقرار دموكراسي در ايران اين بود كه اين ايده اروپايي 
ــا افتد. اگرچه تاريخ و  ــت به همان گونه اصلي در جامعه غير اروپايي ايران  ج نمي توانس
فرهنگ كهن ايران زمينه هاي نيكويي را براي جا افتادن دموكراسي در اين كشور فراهم 
مي آورد، ولي ايده نوين دموكراسي از اروپاي عصر مدرنيته  است و اين فرهنگ با جامعه 
سنتي ايران سازگار نبود و جامعه متكي بر ارزش هاي بومي ايراني ياراي هضم اين پديده 

سياسي با همان ويژگي هاي اروپايي را نداشت.1 
در مشروطه شكل گيري حكومت ملت پايه اي را شاهد هستيم كه در جريان هاي بعد 
ــاالري در اذهان ايرانيان  جا  ــت. جريان مشروطه، ايده مردم س از خود نيز تأثيرگذار اس
ــيد. به دنبال اين اثرگذاري،  انداخت و مفهوم و ايده حكومت ملت پايه را واقعيت بخش
ــه در دوران قاجار به  ــه ك ــاه با انحالل نظام حكومتي ممالك محروس حكومت رضاش
سراشيب حكومت ملوك الطوايفي افتاده  بود و تأسيس حكومت مركزي و تبديل ممالك 
ــاختار حكومت ملت پايه را تحقق  ــتان هاي وابسته به مركز، مفهوم و س محروسه به  اس

بخشيد. 
پيش از پيروزي انقالب اسالمي در ايران، نظام حكومتي و برخي از انديشمندان جامعه 
ــتاوردها و افتخارات  ــر دس ــره ب ــراي ايران بودند كه يكس ــالش پروردن هويتي ب در ت

1. همان، ص250. 



267
90

تان
مس

 ز
30 

اره
شم

م 
ل نه

 سا
سوم

ره 
دو

اني
ت اير

 هوي
ي با

 غرب
سي

وكرا
ي دم

گون
اهم

ن

ــالم نقش مهمي در آن داشته باشد. در  ــاني تكيه داشت، بي آنكه اس هخامنشي و ساس
مقابل، پس از انقالب اسالمي برخي اركان نظام و انديشمندان جامعه سرگرم پروراندن 
ــالمي تكيه داشت و ايران  هويتي براي اين ملت شدند كه يكسره بر اسالم و مفاخر اس
ــتان را در آن  جايي نبود. برخي از آنان تا آنجا پيش رفتند كه ملت را شايد مغاير با  باس
امت، و هويت ملي را مغاير هويت اسالمي شمردند. اين هر دو، راهي را مي پيمودند كه با 
طبيعت حقيقي ساختار هويتي ايران سازگار نبود. نه مي توان ده ها قرن تمدن پيش از 
اسالم ايران را در شكل گيري هويت ايراني ناديده گرفت و نه مي توان چهارده قرن دين 

اسالم را در ساختن ايران امروز انكار نمود.1 
• دموكراسي 

نويسنده در تبيين دموكراسي ابتدا تأكيد دارد: «آنچه در اين كتاب در مورد دموكراسي 
بيان مي شود بيش از آنكه حاصل مطالعات تئوريك و آمارهاي بشردوستانه باشد، حاصل 
ــرفته و جا افتاده در غرب  ــال كار و زندگي در يك دموكراسي پيش تجربه عملي 34 س
(بريتانيا) است.»2 با اين تعبير نويسنده اوالً معتقد است با دموكراسي زندگي كرده و آن 
را به خوبي و به معناي دقيق كلمه فهميده است؛ ثانياً شكل دموكراسي مطلوب و مورد 
ــد كه حتي قابليت جمع شدن با پادشاهي را  نظر ايشان مدل حكومت بريتانيا مي باش
دارد. وي تصريح دارد كه در دموكراسي بريتانيا، ملكه يا پادشاه رئيس كليساي انگليكن 
ــاهي هايي چون بريتانيا،  ــبت به اين حقيقت كه پادش است، اما كساني هستند كه نس
دانمارك، سوئد، هلند و نروژ، نمونه هاي بسيار پسنديده تري از دموكراسي را در قياس 
ــاهي را مغاير دموكراسي  ــنا هستند و هرگونه از نظام پادش نمونه امريكايي دارند، ناآش
مي دانند. آنان از اين حقيت غافل اند كه دموكراسي، يك سيستم حكومتي ويژه نيست؛ 
ــي فقط مي تواند در كشوري بروز كند كه  بلكه يك فرهنگ است. از نظر وي، دموكراس
حكومتش ملت پايه باشد و هنگامي پايدار خواهد بود كه بومي باشد و ريشه در فرهنگ 

و هويت بومي داشته باشد. 
1. دموكراسي و جغرافياي سياسي 

ــي با وجه فلسفي آن تمايز قائل مي شود و  مجتهدزاده ميان وجه ساختاري دموكراس
ــاختاري اين اصطالح را برآمده از تركيب دو واژه يوناني دموس (demos) به  از نظر س
معني مردم و كراسين (kratien) به معني حكومت كردن مي داند. تركيب اين دو پيكر 

1. همان، ص127 و 253. 
2. همان، ص81. 
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ــاالري» معني  «حكومت كردن مردم» يا «مردم س
ــمرده  مي دهد كه جغرافيايي ترين گونه حكومت ش

مي شود.1
نويسنده در مورد ارتباط دموكراسي با جغرافياي 

سياسي معتقد است: 
ــت كردن  ــژه اي از حكوم ــاالري گونه وي مردم س
ــفي كاركرد آن و كاركرد ديگر  ــت كه بحث فلس اس
ــت،  ــي مطرح اس ــكال حكومت در علوم سياس اش
ــي  ــاختاري به جغرافياي سياس حال آنكه بحث س
ــاختار آن مفهوم با  ــا س ــود. در اينج مربوط مي ش
ــت» مورد  ــوم «حكومت» و «مل ــه دو مفه توجه ب
توجه قرار مي گيرد. آنچه بحث درباره مردم ساالري 
ــازد، مطالعه  ــي جايز مي س ــاي سياس را در جغرافي
نقش آفريني محيطي اين رفتار سياسي مردم است 
كه از راه جغرافياي انتخابات، به اثرگذاري متقابل انسان و محيط مربوط 

مي شود.2 
در نگاه به جغرافياي سياسي «مخالفت» سياسي شايان توجه است كه ابزار قانونمند 
ــبت به برنامه هاي اجرايي دولت در عملكرد دموكراسي از موارد  ــي نس مخالفت سياس
پراهميتي است كه جوامع جهان سومي يا جوامعي كه هنوز به دموكراسي نرسيده اند، 

با چند و چون واقعيت دادن به آن آشنايي زيادي ندارند. 
در يك «دموكراسي» آنچه مسلم است «يك ملت با رأي دادن، شيوه اداره سرزمين از 
ــوي حكومت را ديكته مي كند. همچنين يك ملت حق دارد كه از راه انتقاد، اعتراض  س
و حتي براندازي- البته بدون همدستي با قدرتي خارجي كه قصد صدمه زدن به منافع 
ــم اجراي اراده ملت را بهبود دهد، ولي در اين  ملي و يكپارچگي كشور را دارد- مكانيس

رهگذر نمي توان مكانيسم انتخابات را تحريم يا تعطيل كرد...».3
2. ريشه هاي تاريخي دموكراسي 

ــه  ــن امر توافق دارند كه ريش ــي، عموم بر اي ــت از ديد تاريخ مجتهدزاده معتقد اس
1. همان، ص84. 

2. پيروز مجتهدزاده، جغرافياي سياسي و سياست جغرافيايي، تهران، سمت، 1381، ص81-89. 
3. همان، ص82 و همچنين پيروز مجتهدزاده، دموكراسي و هويت ايراني، همان، ص101. 

انقالب ايران هيچ گاه نمي تواند 
به دموكراسي اي كه در غرب 
از آن سخن مي گويند، ختم 
شود. اصول و مباني اين انقالب 
با اصول و مباني دموكراسي 
متناقض و حتي متضاد است. 
جالب است كه نويسنده براي 
نيل به مقصود خويش، مشروطه، 
حكومت سكوالر پهلوي اول 
و انقالب اسالمي ايران را در 
يك راستا قرار مي دهد و آن  هم 
ليبرال دموكراسي است. با اين 
نگاه كوته نظر، انقالب ايران را هم 
ادامه مسير تكامل تك خطي غرب 

قرار مي دهد
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ــتان به ويژه در آتن  ــهري يونان باس ــيوه حكومت هاي تك ش دموكراسي را بايد در ش
جست وجو كرد، در حالي  كه قدمت دموكراسي در ايران طوالني تر از آتن است. وي براي 

اين امر داليل متعددي بيان مي كند: 
اول- برخالف تصور بسياري از نويسندگان غربي و نويسندگان شرقي متأثر از غرب، نه 
تنها ايران باستان يك «امپراتوري» نبود و مشترك المنافعي فدرال از ملت هاي گوناگون 
شمرده مي شد و نه تنها فدرال ايراني يك ديكتاتوري نبود، چراكه يك فدرال نمي تواند 
يك نظام ديكتاتوري باشد بلكه اساس حكومت در ايران باستان اساسي فدراليته داشت 
و بر احترام به قوميت و ملت هاي تابع مشترك المنافع استوار بود. بايد نخستين  گام در 
ــترك المنافع هخامنشي  راه احترام به حقوق ملت ها و حاكميت قانون را ملل عضو مش

دانست. 
ــهري (city state) بودن نظام سياسي يونان  دوم- اين حقيقت است كه حكومت ش
در ميانه هزاره نخست پيش از ميالد، ناشي از دموكراتيك انديشيدن تمدن يوناني نبود 
بلكه علت آشنا نبودن يونان آن دوران با مفاهيم «ملت nation» و «كشور چند شهري 
multi-city» بود؛ مفهومي كه در ايران ميانه هزاره نخست پيش از ميالد شكل گرفت 

و قوام پيدا كرد. 
سوم- حكومت هاي شهري يونان جوامعي طبقاتي بودند كه در حاكميت طبقه اشراف 
مي زيستند و در موارد فراواني با يكديگر در جنگ و ستيز بودند. در دموكراسي آتن ده 
ــيدند و در عمل، برابري  ــاختار اشرافي جديد را واقعيت بخش قبيله جديد به سرعت س
ــهروندان در رده حرام زادگان و  حقوق در آتن به طبقه اشراف محدود گرديد و ديگر ش
بردگان طبقه بندي شدند و همواره زنان  جامعه از حقوق برابر شهروندي محروم شدند. 
ــهروندان درجه دوم قرار گرفتند و از  همچنين متولدشدگان شهرهاي ديگر در مقام ش

حقوق برابر محروم شدند. 
ــمال  ــيوه حكومتي را از جمهوري ليچاوي در ش چهارم- به احتمال زياد آتن اين ش
ــهادت تاريخ، نظامي جمهوري و  ــتان آموخته  بود؛ نظام حكومتي اي كه به ش هندوس

دموكراتيك بود. 
ــتان از وجود حكومت به معني درست كلمه بي بهره  بود و  پنجم- دموكراسي آتن باس
ــخنوري افراد غير مسئول مي پرداخت. اين گونه  شوراي دموكراسي آتنيان بيشتر به س
دموكراسي دوام نياورد و تحت تأثير ايران با مفاهيم كهني آشنا شد كه امروز با مفاهيم 
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«ملت» و «حكومت كشوري state» قابل سنجش است.1 
بنابراين به لحاظ تاريخي، سابقه ايران در دموكراسي ريشه دارتر از يونان باستان است. 

3. شرايط تحقق دموكراسي 
در هر جامعه اي دموكراسي هنگامي واقعيت مي يابد كه شرايط الزم فراهم آيد. به گفته 
ــتقرار دموكراسي تحريك مي شود و تحريك  ديگر، تقاضاي طبيعي و آگاهانه براي اس
ــم عرضه و تقاضا را به حركت درمي آورد و اين  تقاضاي جامعه براي دموكراسي مكانيس

حركت تقاضا براي دموكراسي است كه عرضه دموكراسي را واقعيت مي بخشد.
مجتهدزاده در رابطه دموكراسي و مكانيسم انتخابات مي نويسد: 

ــه از راه  ــت از مديريت علمي جامع ــارت اس ــي در عمل عب دموكراس
واقعيت يافتن «حاكميت مطلق قانون». دموكراسي مديريت قانونمند 
جامعه  است كه از راه مكانيسم «انتقال اراده ملت به حكومت براي اداره 
سرزمين» به اجرا در مي آيد. اصل جدايي ناپذير مثلث ملت، حكومت و 
سرزمين ناشي از رابطه عمودي و افقي است كه اراده ملت را به حكومت 
ــتاي اين پويايي سياسي  ــازد براي اداره سرزمين. در راس منتقل مي س
است كه ملت اراده خود را براي اداره سرزمين، از راه مكانيسم انتخابات 
ــم، حكومت مردم ساالرانه را  به حكومت منتقل مي سازد و اين مكانيس

واقعيت مي بخشد.2 
ــي به عنوان حاكميت مطلق و فراگير قانون، هدفي است كه جامعه ما بدان  دموكراس
نخواهد رسيد، مگر آنكه درك كند كه دموكراسي يك سيستم حكومتي نيست بلكه يك 

فرهنگ سياسي است كه بايد در جامعه ريشه اندازد و رشد كند. 
ــري و دادگري هدف زندگي  ــتاني كه براب با برخوردار بودن زمينه هاي فرهنگي- باس
سياسي و حكومت در جامعه ايراني بود و با برخورداري از زمينه هاي تاريخي- ديني كه 
دادگري را در قلب اصول پنجگانه تشيع جاي داده  است، ايرانيان علي االصول مي بايستي 
ــي را داشته باشند اما فرهنگ  بيش از ملل ديگر آمادگي پذيرش و گسترش دموكراس
سياسي توسعه يافته كنوني در اين  جامعه مانع از پيشرفت ايرانيان در راستاي آزادي هاي 

قانوني، حاكميت هاي قانون و دموكراسي شده  است. 
در مجموع ايران به اين نتيجه رسيده  است كه براي دوام و بقاي ملي اش در ژئوپلتيك 

1. پيروز مجتهدزاده، دموكراسي و هويت ايراني، همان، ص83-87. 
2. همان، ص 83. 



27
1

90
تان

مس
 ز

30 
اره

شم
م 

ل نه
 سا

سوم
ره 

دو
اني

ت اير
 هوي

ي با
 غرب

سي
وكرا

ي دم
گون

اهم
ن

ــت جز برداشت گام هايي بلند و استوار  جهاني دگرگون شونده قرن 21 راهي نمانده  اس
ــي بومي. در جامعه ايران هنوز فرهنگ سياسي انتقادپذيري كه  به سوي يك دموكراس

از مؤلفه هاي دموكراسي است وجود ندارد و انتقاد به دشمني تفسير و درك مي شود. 
ــت اما به سوي  ــي نيس ــد، ايران امروز قطعاً داراي دموكراس با توجه به آنچه گفته ش
دموكراسي گام برمي دارد. به نظر روشنفكري پويا، براي رسيدن به دموكراسي الزم است 

سيستم قانونمندي جامعه و فرهنگ سياسي اصالح شود. 
• جغرافياي سياسي ايران 

در مفهوم شناسي واژه ژئوپلتيك آمده  است كه اين علم تا تاريخ فروپاشي نظام دوقطبي 
ــبرد اهداف سياست  ــيله اي براي پيش در آغاز دهه 1990 مبحثي توصيفي بود كه وس
ــمار مي رفت. پس از فروپاشي نظام دوقطبي، نظام جديد  خارجي صاحبان قدرت به ش
مدعي شد كه مي خواهند امور جهان را با جايگزين كردن اصالت اخالق (دموكراسي و 
حقوق بشر) به جاي اصالت علم، سامان دهند و از اين پس ژئوپلتيك جنبه ژئواكونوميك 
ــد. روند  ــع و مواضع ابرقدرت تعريف مي ش ــتراتژيك گرفت كه با توجه به مناب و ژئواس
ــانس دوم1 از دو بعد سرزميني و حكومتي  شكل گيري جغرافياي سياسي ايران در رنس

برخوردار است: 
الف. بعد سرزميني 

ــتند از به هم  ــت صفوي آغاز گرديد. صفويان توانس اين روند از زمان پيدايش حكوم
ــرزمين يا  ــتن ايراني تباران فالت ايران در حكومت ايراني تازه خويش، مفهوم س پيوس
كشور را دوباره زنده كنند و يكپارچگي سرزمين ايران را تقريباً در چهارچوب مرزهاي 
ــد نظام عصر  ــي صفوي همانن ــند. نظام حكومت ــاني، واقعيت بخش ايران دوران ساس
هخامنشي، ساساني و خالفت عباسي، نظامي فدراليته  بود و براي نخستين بار در تاريخ، 
ــخص و گوياي فدراتيو بودن به خود گرفت و به نظام ممالك محروسه مشهور  نامي مش

شد. در اين دوران تقسيمات كشوري عبارت بود از: 
- استان هاي مركزي كه ايالت خوانده شدند و از خودمختاري بي بهره  بودند.

1. نويسنده در صفحه 178 كتاب دموكراسي و هويت ايراني به دو رنسانس شكل گرفته در ايران اشاره مي كند و 
نويد رنسانس سوم را نيز مي دهد: «از مجموع آنچه روميان و اعراب و شاهنامه از عصر ساساني به ما مي گويند، اين 
نتيجه حاصل مي شود كه اين عصر، نخستين رنسانس (تجديد حيات علمي و ادبي) ايران شمرده مي شود. دومين 
ــود و اميد فراوان است كه بروز  ــت عصر صفوي (در تاريخ بعد از اسالم) مي ش رنسانس ايران مربوط به نيمه نخس
ــازي هاي دوره پهلوي اول و حدوث انقالب اسالمي كه انديشه هاي  انقالب مشروطيت، بروز شانزده سال زيربناس
ــت مقدمه اي باشد براي بروز رنسانس سوم و ايران نهايي.» بر  دموكراسي خواهي را در ايران رونق فراواني داده اس

اين اساس مقصود از رنسانس دوم در اين سطور، شكل گيري حكومت صفويه است. 
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ــترده اي داشتند. به اين  - اياالت پيراموني كه ماليات مي دادند ولي خودمختاري گس
اياالت، ممالك محروسه مي گفتند. 

- فرمانداري هاي كل با عنوان بيگلري كه گرچه ماليات مي دادند ولي از خودمختاري 
كمتري بهره مند بودند. 

ــيمات همه اتباع ايران اعم از فارس، ترك، عرب و غيره در امور سياسي،  در اين تقس
ــر بودند و اين وضع به هيچ وجه با يكپارچگي  اداري و حقوقي در فدرال ايراني با هم براب
سرزميني كشور در تناقض نبود و در همان حال اين وضع، هيچ گونه امتياز يا حقوق ويژه 

سرزميني براي اقوام (در خارج از حاكميت ايران) ايجاد نمي كرد. 
ــران ابدالي در افغانستان كنوني  پايان حكومت صفوي در ايران ناشي از به پاخيزي س
بود. تاريخ نويسان ايراني اين رويداد را فتنه افغان نام داده و استنباط بروز عاملي از خارج 
را پيش كشيده اند؛ حال آنكه رويداد يادشده در حقيقت يك به پاخيزي داخلي در نظام 
فدراتيو صفوي بود. اين خيزش با فلسفه و آيين حكومت در ايران هماهنگي داشت. هر 
گاه يك سلسله حكومتي دچار فساد مي شد، نيروي تازه اي از گوشه و كنار فالت ايران 
قيام مي كرد و حكومت را از آن خود مي ساخت و شاه تازه اي بر شاهان در فدرال ايراني 
شاهي مي كرد. حكومت بدين ترتيب در انحصار ابدي هيچ خانواده سلطنتي يا حكومتي 
ــاهي، مفهومي به نام خون  نبوده و نيست. در نظام حكومتي ايران در دوران هاي پادش
پادشاهي كه اساس مشروعيت دهنده پادشاهي هاي اروپايي بوده و هست، وجود نداشته 
ــم دگرگوني و بقا را به صورت رمز بقا و تداوم حيات   است. همين مفهوم بود كه مكانيس

سياسي چندهزارساله ايران درآورد. 
ــت داد و تقسيمات  ــرزمين هاي قابل توجهي را از دس با قتل نادرشاه افشار، ايران س
كشوري صفوي با همه پيچيدگي اش تا اواخر سده نوزدهم ميالدي دوام پيدا كرد. اين 
ــازه اروپايي در زمينه روابط دقيق،  نقصان بزرگ هنگامي خودنمايي كرد كه مفاهيم ت
روشن و استوار ميان مركز و پيرامون، در چهارچوب نظام سياسي حكومت ملت پايه با 
ــد. ايران كه در همسايگي دو ابرقدرت  خطوط مرزي مشخص به خاورزمين معرفي ش
اروپايي يعني روس و بريتانيا (امپراتوري هند بريتانيا) قرار گرفته  بود و دچار رقابت هاي 

ايدئولوژيك آن دو شده  بود، در نتيجه فروپاشي سرزميني اش آغاز گرديد.1 
ــا نيز تالش كرد  ــد. بريتاني ــاي متعددي از ايران جدا ش در پي اين رقابت ها بخش ه
ــمت هاي مختلف جنوب ايران را تحريك به ادعاي خودمختار شدن نمايد تا از اين  قس

1. همان، ص241. 
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ــلطه يابد. با  ــا به طور كامل س طريق بتواند بر آنه
تحقق يافتن حقوق مرزي ايران و تالوگ شط العرب 
ــاس قرارداد 1354ش الجزاير ميان ايران و  بر اس
ــرزميني ايران به  عراق، شكل گيري جغرافياي س

پايان خود در وضع كنوني رسيد. 
ب. بعد حكومتي 

شكل گيري حكومت ايراني در رابطه با دو مفهوم 
ــارز را در ايران  ــرزمين ايراني، هويتي ب ملت و س
ــيد. آيين حكومت با  پيش از اسالم واقعيت بخش
اين هويت شكل گرفته بر دو پايه ملكوتي و مردمي 
ــي مفهوم  ــت. بدنه فرهنگ ــتوار بوده  اس بودن اس
حكومت در ايران ريشه در آيين مهر (ميترائيسم) و 
دين زرتشت (مزدائيسم) دارد كه بعدها با مفاهيم 

حكومت در اسالم آميخته شد. با توجه به اينكه پادشاهي تنها شيوه حكومتي در دنياي 
ــان دارنده حكومت سياسي) را مأمور خداوند در زمين  كهن بوده، دين مزداشاه (يا انس
ــمارد. اهورامزدا دلبستگي به سرنوشت بشر  معرفي مي كند و مقامش را مقدس مي ش
ــت: اولي راه روحانيت (فراخواننده به  ــان داده  اس ــيله دو مأمور جدا از هم نش را به وس
درگاه حق)  كه مأمور راهنمايي بشر در زندگي معنوي و روحاني بود؛ دوم راه پادشاهي 
ــد را در اداره زندگي مادي جهان ادامه مي دهد. گرچه  (حكومت) مقدس كه كار خداون
وظيفه روحانيت، وظيفه اي ملكوتي و وظيفه حكومت، اين جهاني بود، مأموريت پادشاه 

با ريشه اي ملكوتي توجيه مي شد.1 
آيين حكومت ايراني در گذر روزگاران، از يك سو مفاهيم تازه اي را جذب كرد و از سوي 
ديگر پاره اي از ساخته هاي پيشرفته خود را از دست داد. يكي از اين ساخته هاي پيشرفته 
ــت. رايزني هاي موافق و مخالف وزيران، پس از چندي مفهوم وزيران  پديده وزارت اس
ــيد. اين مفهوم از راه تمدن اسالمي به  ــت چپ را در ايران قوام بخش دست راست و دس
اروپاي سده هاي ميانه رفت و در پي انقالب هاي صنعتي اروپا، با مفاهيم تازه دموكراتيك 
ــرب خودنمايي كرد. اما اين مفهوم در  درآميخت و به گونه احزاب موافق و مخالف در غ
ــد. در همان حال نقش وزيران  ــيده ش ــالم از بين رفت و به ابتذال كش ايران پس از اس

1. همان، ص247. 

نويسنده كتاب هويت و دموكراسي 
در ايران، همانند نويسندگاني 
همچون سروش- كه بر اين اعتقاد 
است كه روشنفكر بايستي از يك سو 
با فرهنگ غالب بشري كه همان 
غرب و مدرنيته است آشنا باشد و از 
سوي ديگر بر باورها و ايستارهاي 
ملي ايرانيان تأكيد كند و سعي نمايد 
انديشه هاي اسالمي و ديني را نيز 
در آن جاي دهد- هر چند به برخي 
مؤلفه ها و ارزش هاي اسالمي نيز در 
كتاب اشاره مي كند اما با تعصبي 
خاص، محوريت مباحث هويتي را 

به ايران باستان مي دهد 
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ــور، در ايران پس از اسالم، به گونه اي ويژه ادامه  ياري دهنده به حاكم در اداره امور كش
پيدا كرد. اين مفهوم در دوران صفويان و قاجاريان گسترش يافت و سرانجام تحت تأثير 
مفاهيم تازه اي كه وارد شده بود، مفهوم نويني از دولت را در ايران نمايان ساخت. چهره 
ــت و چپ در چهارچوب ساختاري نو از حكومت  اروپايي شده مفهوم وزيران دست راس
ــده در دوران مشروطيت به  يعني احزاب موافق و مخالف، از راه موازين جديد مطرح ش

ايران بازگشت. 

جغرافياي تاريخي ايران 
ــتان و تركمانچاي انجاميد،  ــيه درگرفت و به امضاي پيمان گلس در جنگي كه با روس
فروپاشي سرزميني ايران را سبب گرديد. بند هفتم تركمانچاي دخالت قدرت هاي بيگانه 
در امور داخلي ايران را براي نخستين بار، رسميت داد و راه را براي سقوط سياسي سريع 
ايران هموار نمود. سياستمداران و دولتمردان از آن پس نمي توانستند بدون پشتيباني 
خارجي در مقام خود بمانند يا پس از عزل شدن جان و مال و ناموس خود را حفظ كنند. 
ــيون و حق داوري كنسولي بيگانگان در  اين شرايط عمومي، خود به خود به كاپيتوالس
ــيس يك حكومت مركزي نيرومند، يك حكومت  ــتقل ايران انجاميد.1 تأس كشور مس
ملت پايه و دوباره سازي ساختار سياسي و تقسيمات سياسي- اداري كشور آن گونه كه 
پيوندهاي ميان مركز و پيرامون را استوار سازد، مي بايست تا سقوط سلسله قاجاريه در 

سال 1304 هجري شمسي به تأخير مي افتاد. 
ــا افتاد ولي  ــروطيت ج ــده در ايران عصر مش ــل طبيعي بودن اي ــم به دلي پاترياتيس
ناسيوناليسم راهي يكصدساله را در پيش گرفت. ايده هاي دموكراتيك نيز مي بايستي 
ــر مي گذارد تا در روزگاران ما چهره ايراني پيدا كند و وارد  همان راه صدساله را پشت س
ــود كه افق هاي اميدواركننده اي از پيدايش يك دموكراسي بومي و اصيل  مرحله اي ش
ــي كه به دليل اصالت ايراني و بومي بودن و  ايراني را نمايان سازد. گونه اي از دموكراس

آميختگي اش با ارزش هاي تشكيل دهنده هويت ايراني پايدار خواهد بود. 

جمع بندي مباحث كتاب 
ــي يك سيستم ويژه  ــنده بار ديگر تأكيد مي كند كه دموكراس در انتهاي كتاب، نويس
حكومتي نيست بلكه يك فرهنگ است. دموكراسي شيوه ويژه اي از زندگي سياسي است 

1. همان، ص249. 
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كه در هر گونه از سيستم هاي حكومتي مي تواند واقعيت يابد. دموكراتيك زندگي كردن، 
ــتن در جوامع غير علمي، دموكراسي  ــت. در قياس ديمي زيس علمي زندگي كردن اس
علمي زندگي كردن است و داشتن برنامه هاي حساب شده مادي و معنوي در زندگي و 

در تعارض با سنتي زيستن و عاطفي  زيستن است. 
ــوي  ــانه هاي بارزي از حركت به س ــت ولي نش جامعه كنوني ايران دموكراتيك نيس
ــد دادن مفاهيم انساني همانند  دموكراسي را آشكار مي كند. دموكراسي بر اساس رش
ــي واقعيت مي يابد و فرهنگ و تمدن  برابري، دادگري و تحمل ديگران در فرهنگ بوم
ايراني سرشار از اين عصاره هاي اصلي واقعيت دهنده دموكراسي است. كشورهايي مانند 
ــتند كه پديده اي اجتماعي و مفهومي  ايران از يك سو خواهان دموكراسي حقيقي هس
سياسي است كه از صنعتي شدن و بر پايه يكي از ويژگي هاي فرهنگ و تمدن باخترزمين 
ــوي ديگر تالش مي كنند به مضامين معنوي و عرفاني زندگي  پديدار آمده  است و از س

خود پايبند بمانند و اين پيوند  دادن كار آساني نيست.
ــي هنگامي واقعيت مي يابد كه پيوند ميان دو پديده مادي و معنوي زندگي  دموكراس
جامعه واقعيت يافته باشد، برابري و رعايت حقوق برابر ديگران و تحمل دگرانديشي در 
ــد. اينكه تقريباً همه شهروندان،  جامعه ريشه دوانده باشد و حاكميت مطلق قانون باش
ــون، بي آنكه قانون را رعايت كنند موجوديتي  حتي قانونگذاران، حافظان و مجريان قان
ــئولي گنه كار مي دانند، از عدم پذيرش مسئوليت  ــخص ثالث را مس فرضي در مقام ش
ــكل جامعه فقط افراد نيستند  ــود كه حاصل زندگي غير علمي است. مش ناشي مي ش
ــتند. متهم كردن يك فرد به عنوان مسئول همه مشكالت جامعه،  بلكه ساختارها هس

برخوردي است غير علمي و غير دموكراتيك. 
ــي، نظام اداري بوروكراتيك و نقش آفريني هاي اقتصادي افراد  الزمه ديگر دموكراس
ــي براي حاكميت قانون در جامعه، بدون توسعه اقتصادي معني  است كه توسعه سياس

درستي نخواهد داشت. 
حركت كردن به سوي علمي زيستن از راه نظام دادن به تالش هاي سياسي در جامعه 
در چهارچوب احزاب حقيقي، حركتي است كه پيوند ميان پديده هاي نيكو از دو جامعه 
خاور و باختر را واقعيت خواهد داد. اينكه جامعه با اصول علمي زيستن آشنا شود موكول 

به آشنايي آحاد جامعه با تفكر علمي و توسعه علمي جامعه مي شود. 
ــت كه اگرچه تاريخ ايران و محيط انساني آن سنگ  ــنده آن اس ــخن نويس حاصل س
ــي- عدل و دادگري- را دارد اما دموكراسي بر اساس آنچه گفته شد،  زيربناي دموكراس
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در جامعه ايراني (محيط انساني ايران) هنگامي واقعيت مي يابد كه در انديشه مردمان 
ايران نقش يافته و مكانيسم عرضه و تقاضا براي دموكراسي را به حركت درآورد و البته 

اكنون نشانه هايي از به حركت درآمدن اين مكانيسم در جامعه ايراني ديده مي شود. 

نقد كتاب 
دكتر پيروز مجتهدزاده، جغرافي دان، محقق و كارشناس مسائل سياسي ايراني است 
ــد. وي پس از گذراندن تحصيالت در نور  كه سال 1324ش در شهرستان نور متولد ش
ــتان رفت. وي تحصيالت ابتدايي را از  ــپس در تهران، براي ادامه تحصيل به انگلس و س
مدرسه داريوش در زادگاهش شروع كرد. مدرسه اي كه پدرش آن را افتتاح كرد و خود 
مدير آن بود. پدرش تحصيلكرده مدرسه سپهساالر تهران در زمان مشروطيت بود. پيروز 
مجتهدزاده تا كالس يازده در نور ماند و چون آنجا مقطع ديپلم نداشت، با مساعدت پدر 
ــد. در سال 1344 در مدرسه پهلوي  و به همراه برادرش در سال 1343 راهي تهران ش
ــگاه تهران فارغ التحصيل شد. پس از  ــال 1350 از دانش سابق ديپلم گرفت. وي در س
فارغ التحصيلي از دانشگاه تهران، براي ادامه تحصيل به دانشگاه لندن، دانشگاه منچستر 
و سپس به دانشگاه آكسفورد رفت. وي كارشناسي ارشد (M.A) در جغرافياي سياسي را 
در دانشگاه منچستر بين سال هاي 1975 تا 1976 دريافت كرد. دكتري (Ph.D.) را در 
گرايش جغرافياي سياسي و ژئوپلتيك در دانشگاه لندن بين سال هاي 1990 تا 1993 
دريافت كرد. همچنين دكتري ديگرش را در جغرافياي سياسي خليج فارس در دانشگاه 

آكسفورد بين سال هاي 1976 تا 1979 دريافت نمود. 
ــت كه در آ نها به دفاع از ايران،  وي تاكنون كتاب هاي مختلفي درباره ايران نوشته اس
ــي و هويت  ــت. در كتاب دموكراس ژئوپلتيك آن و به خصوص خليج فارس پرداخته اس
ايراني نيز عصبيت وي نسبت به سرزمينش، قابل توجه است؛ كه اين از نقاط قوت كتاب 

محسوب مي شود. ايشان به نام و تاريخ ايران افتخار مي كند و مي نويسد: 
ايران يا ايرانا نام يك كشور نيست بلكه يك مفهوم است؛ يك فرهنگ 
ــد آنگاه كه پس  ــت و چنانكه تاريخ به ما مي گوي ــت؛ يك تمدن اس اس
ــفي چنان  ــران فرهنگي و فلس ــور ايران از ميان رفت، اي ــالم كش از اس
ــالم  ــي اش به زبان اول در جهان فرهنگي اس نيرو گرفت كه زبان پارس
ــلمانان اكنون در چين حتي به پارسي نماز  تبديل شد؛ آن گونه كه مس
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مي گذارند.1 
ــنفكراني كه در دوران اقامت يا تحصيل خود در  مجتهدزاده برخالف بسياري از روش
غرب، هويت خود را فراموش كرده و مجذوب غرب مي شوند، سعي كرده است به ايران، 
گذشته آن و ظرفيت هاي موجود اشاره كند. همان طور كه در بحث تقرير نيز بيان شد، 
ــده ايران را بيشتر از يوناني مي داند  او قدمت سيستم حكومتي منظم و سازماندهي ش
كه امروز تمام افتخار غرب به آن است. نويسنده كتاب دموكراسي و هويت ايراني، حتي 
ــندگان غربزده اي را كه مجذوب غرب شده و داشته هاي خود  در برخي صفحات، نويس
را فراموش كرده اند، سرزنش مي نمايد. توجهي كه وي به عنصر اسالم در ايران دارد نيز 

قابل توجه است. مسئله اي كه بسياري از تحليل گران غربزده سعي در محو آن دارند: 
ــترش آن در فالت ايران اثر ژرفي در اين كشور،  فرا آمدن اسالم و گس
ــي و يك هويت اثر فرهنگي... گذارد. اسالم  به عنوان يك قدرت سياس
ــران هداياي فرهنگي و  ــه كرد و از اي ــازه و پر نيرو به ايران هدي ديني ت
مدني فراواني چون اخترشناسي، پزشكي، كيمياگري (شيمي)، صنايع 
گوناگون، هنرها، دست ساخت ها و معماري، فلسفه، عرفان، كالم و فقه 

و... دريافت نمود.2 
ــنده داراي  ــد مفروضات نويس ــي كه كتاب دارد، به نظر مي رس اما با وجود نقاط قوت
اشكاالت اساسي است. به موجب اين اشكاالت، به بسياري از تحليل ها و حتي ارجاعات 
ــود. آنچه در اينجا به آن اشاره مي كنيم، ناظر بر  نويسنده، نقدهاي جدي اي وارد مي ش
فضاي كلي حاكم بر كتاب و مفروضات نويسنده است و از بسياري از انتقادات وارد ديگر 

بر مطالب ايشان، صرف نظر مي شود. 
1. نقد روشي؛ سيطره تفكر شرق شناسي بر كتاب 

ــي كه  ــي وجود دارد كه به بحث شرق شناس ــكاالت روش در ارزيابي كتاب برخي اش
مرتبط با فضاي اين مقاله است، اشاره مي شود. روش مطالعاتي اين كتاب متأثر از فضاي 
شرق شناسي است. اصطالح «شرق شناسي» از مفاهيم جديد و متعلق به عصر روشنگري 
ــي غرب حضور  ــالدي در ادبيات سياس ــت. اين اصطالح از اوايل قرن 18 مي غرب اس
ــري  ــان قبل از پرداختن به غرب و ارايه  ديدگاه هاي خود، يك س پيدا كرد. شرق شناس
ــي از عقالنيت بودن  ــي بودن، خال ــرق از قبيل خرافي  و احساس مفروضاتي در مورد ش

1. همان، ص157. 
2. همان، ص188. 
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ــي هاي خود در مورد جوامع  و... را دارند؛ لذا در بررس
شرقي به  گونه اي پيش مي روند كه نتايج خود را با اين 
مفروضات تطبيق دهند. ادوارد سعيد نويسنده  كتاب 

شرق شناسي در تعريف اين مفهوم آورده است: 
ــيوه  غرب براي  ــي و ش ــي] خط مش «[شرق شناس
حاكميت بر شرق و سازماندهي فكري و سياسي اين 
ــت.»1  ــه  جغرافيايي و ادامه حاكميت بر آن اس منطق
ــي آمده است: «خط  در تعريف ديگري از شرق شناس
مشي تفكر غربي است كه پايه و اساس آن را انديشه اي 
تشكيل مي دهد كه عنوان مي كند شرق و غرب از حيث 
ــناخت، تفاوت هاي عميقي با يكديگر  موجوديت و ش
ــژادي و فرهنگي  دارند و در اين ميان غرب با تفوق ن

خويش از شرق متمايز مي شود.»2
ــق اهدافش به  ــرب آن را براي تحق ــت كه غ ــتعمار غرب اس اين پديده بعد علمي اس
ــي در حقيقت مانند نگاه كردن به پديده ها از پشت  ــت. شرق شناس خدمت گرفته اس
شيشه اي رنگي است كه مانع از ديدن حقيقت شيء شده و چون نمي توان رنگ واقعي 
ــاس تصوير  ــد. بنابراين قضاوت ها بر اس ــق پنهان مي مان ــياري از حقاي آنها را ديد، بس
ــي وجود دارد كه  ــكل اساسي در بنياد شرق شناس غير واقعي از پديده هاست. اين مش
بسياري از تحليل  هاي آنها برآمده از چهارچوب حيات فكري غربي اي است كه ذهنيت 
ــت. حال آنكه بايد دانست وقتي بخواهيم قالبي را  شرق شناسان در آن شكل گرفته اس
كه متعلق به  جاي ديگر بوده و فلسفه اش مبتني بر فلسفه ديگري است، در تحليل  تاريخ 
تحوالت سياسي- اجتماعي ايران [و كشورهاي اسالمي] به  كار گيريم، نمي توان انتظار 

تحليل صوابي از آن داشت.3
• شرق شناسي شرقي

ــل آن ظهور  ــي از آخرين مراح ــت. يك ــته اس ــي چند مرحله تطور داش شرق شناس
شرق شناسي شرقي است. در اين پديده شرقيان جهت بررسي ماهيت خود، تاريخ خود، 

1. رك: ادوارد سعيد، شرق شناسي، ترجمه عبدالرحيم گواهي، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمي، 1382. 
2. احمد صالح بهنسي، «شرق شناسي اسراييلي؛ خصوصيات و اهداف»، ترجمه قبس زعفراني، 15خرداد، س3، 
ش10، زمستان1385، ص220، به نقل از: رؤيه االسالميه لالستشراق، المنتدي االسالمي، لندن، 1991، ص7. 
3. موسي نجفي، «ساختارشكني و نظريه پردازي در فلسفه  سياسي»، كيهان فرهنگي، ش208 و 209، ص9. 

مجتهدزاده به مؤلفه عدالت در 
نظام سياسي ايران باستان اشاره 
مي كند و بر آن اساس، حكومت 
آن را دموكراسي مي خواند. ذكر 
دو نكته در اينجا الزم است. 
اول اينكه  قائمه دموكراسي 
با عدالت بسته نمي شود و 
ضرورتًا حكومت عدل محور، 
دموكراسي نيست؛ دوم اينكه 
نظام ايران قبل از اسالم نمونه اي 
از يك نظام كاستي بوده است. 
در نظام هاي كاستي رضايت 

هست، اما عدالت نيست
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نقاط ضعف و قوت خود و... با استفاده از عينك غربي به خودشان مي نگرند. عينكي كه 
آنان هم ساخته اند و هم استفاده آن را به سايرين تجويز كرده اند. 

ــان دهد شرقي ها  ــي اين بوده كه نش ــتگاه شرق شناس در قالب اين تفكر، تالش دس
انسان هاي پست و عقب مانده اي هستند كه استبدادزده بوده و ساختارهاي استبدادي 
ــان نمي توانند خود را از اين منجالب درآورند. بدي  دارند؛ و مهم تر از همه اينكه خودش
ــير تك بعدي و تك ساحتي غرب، بهترين  و فساد در شرق عموميت دارد. بنابراين، مس
ــخن؛ كردار غرب، بهترين كردار؛ و حكومت آنان، بهترين  ــخن غرب، بهترين س راه؛ س

حكومت است: 
ــردي يا افرادي از ميان  در جوامع باخترزمين، گاه پيش مي آيد كه ف
قانون گذاران، مجريان يا مدافعان قانون دچار فساد باشند، ولي اين امر 
ــان مي پذيرد، اما در  ــرد يا افراد پاي ــئله با همان ف عموميت ندارد و مس
جوامع سنتي خاورزمين مسئله محدود به فساد احتمالي افراد نيست، 
ــس) يا مجري  ــذار (نمايندگان مجل ــد حتي قانون گ بلكه پيش مي آي
قانون (داوران و وكالي دادگستري)، حافظان و مدافعان قانون (قاضي، 
نيروهاي پليس انتظامي) در بهترين شرايط با اهميت حاكميت مطلق 
قانون و مفهوم حياتي اجراي دقيق قوانين آشنا نيستند و اين وضع چون 

عموميت دارد خطرناك است.1 
ــعي دارد به گونه اي غربزدگي را نقد كند اما خودش  ــنده س در برخي قسمت ها نويس
ــته از نويسندگان را به  ــي، ذهن اين دس به تمجيد از آن مي پردازد. فضاي شرق شناس
ــرب را نقد كرده و  ــي هنگامي كه مي خواهند غ ــت كه حت گونه اي قالب دهي كرده اس
ــخنان القا شده آنان را بازگو  مقابل آن طرحي ارايه دهند، باز در دام غرب مي افتند و س
ــرفت را در دنباله روي از غرب و گام برداشتن در مسير  مي كنند و تنها راه نجات و پيش
تك خطي آنان مي دانند. به همين علت است كه مي بينيم تالش اينان براي بازگشت به 
گذشته خويشتن و استفاده از امكانات تاريخي نيز، باز هم آنان را براي ادامه راه به مسير 

تك خطي غرب هدايت مي كند. 
• رهيافت فيلولوژي 

ــي تاريخي» يا  ــوژي دارد. «زبان شناس ــي روش فيلول ــت توصيف ــه جه اين كتاب ب

1. پيروز مجتهدزاده، همان، ص14. 
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ــي» (فيلولوژي)1 رهيافتي كالسيك است كه توسط مستشرقين در قرن  «نسخه شناس
ــانزدهم ميالدي مطرح گرديد و از قرن نوزدهم ميالدي بر تحقيقات اسالم شناسانه  ش
ــي آن، اصيل انگاري انديشه ها، نوشته ها و مذاهب  در غرب حاكم بود. پيش فرض اساس
ــور متأخر را  ــه گونه اي كه ام ــت، ب ــتن آنهاس دوران هاي متقدم تر و سرچشمه انگاش

بازپرداختي از آنها مي انگارد.2 
ــت  ــت كه معتقد اس ــه يك ديدگاه قرن نوزدهمي اس ــاس «اين نقد متوج بر اين اس
حقيقي ترين بيان هر چيز، آن است كه در آغازش بوده است». اين رهيافت شرق شناسانه 
ــان غرب در قرن 19 بود؛ گرايشي كه  پوزيتيويستي، مبناي روش شناسانه اسالم شناس
معتقد بود «هر چه بيشتر به سرچشمه نزديك بشود، درك بهتري خواهد داشت و بيشتر 

آنچه كه بعداً اتفاق افتاده، بيانگر يك انحراف از منشأ اصلي و يا تحريف آن است.»3 
ــرق متكي بر اين رهيافت با اتكا بر شرق شناسي تاريخي و كلي نگرانه خود، در  مستش
ــه اي و با نگاهي «برآمده از بينش خودنگر تجدد اروپايي»، دست به  چهارچوبي كليش
ــته باشد. به عبارت  چنان تحليلي مي زند كه به طور كلي با ذهنيت غربي تعارضي نداش
ــه مي كند، يك مؤلفه (fact) را مي گيرد و تالش  دقيق تر، محقق در فرهنگي كه مطالع
ــتاني برگرداند. از نظر وي همواره اين مؤلفه در گذشته در  دارد آن را به ريشه هاي باس
كاربرد صحيح تر خود استفاده مي شده و تحت تأثير حوادث تاريخي دچار انحراف شده 

است و حتي ريشه باستاني هر چيز را در فرهنگ خود جست وجو مي كند.
ــتفاده قرار مي گيرد. غربيان  ــيار مورد اس امروزه در غرب اين نوع روش مطالعاتي بس
ــه آن را در يونان باستان  در تحليل پديده هاي پيراموني خود، همواره سعي دارند ريش
ببينند. لذا از دوران معاصر پلي به يونان باستان مي زنند تا هم به اهداف خود مشروعيت 
و هم اصالت دهند و بدان سبب هر چيز را در هويت تاريخي خود جست وجو مي كنند. 
انديشمندان غربي در اين نوع تحليل، هزار سال دوران تاريكي4 خود را كم رنگ و حتي 

گاهي اوقات، محو مي كنند. 
ــتباه غرب را تكرار مي كنند؛ مانند  ــرقي، دقيقاً  همين اش ــرقين ش بسياري از مستش
ــتند. در اين تفكر، كدها، نمادهاي  ــندگاني كه به دنبال ترويج مكتب ايراني هس نويس

1. philology.
2. داود فيرحي، قدرت، دانش و مشروعيت در اسالم، تهران، ني، 1382، ص75-80.

3. ذبيح اهللا نعيميان، «انگاره اقتدارگرايي» در تحليل لمبتون از نظريه دولت اعتقادي اسالم و تشيع، مندرج در 
آموزه هفتم، شرق شناسي و انقالب اسالمي، مؤسسه امام خميني(ره)، ص 106.

4. دوران قرون وسطي كه تقريباً  از قرن ششم تا شانزدهم ميالدي است و ده قرن از حيات غرب را شامل مي شود. 
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ــي و اجتماعي امروز، چهره اصيل خود را در ايران باستان دارد.  مسائل فرهنگي، سياس
اينان به شكل افراطي حتي نمادها و فرهنگ هاي اسالمي را ايراني قلمداد مي نمايند. به 
طور مثال برخي امروزه عزاداري هاي شيعيان براي امام حسين(ع) در ايران را به آداب 
ــالم، پيوند مي زنند. مجتهدزاده نيز معتقد است دموكراسي در  و رسوم ايران قبل از اس
ايران باستان در كاربرد دقيق تري استفاده مي شده اما با توجه به انحرافاتي كه در آن به 

وجود آمده، از شكل حقيقي دور شده است. 
ــد؛ زيرا اين نوع مطالعات  ــي پديده ها به هيچ وجه نمي تواند علمي باش اين گونه بررس
ــت.  ــيدن به مقاصد خود اس نوعي گزينش از تاريخ و حتي گاهاً تحريف تاريخ براي رس
ايران امروز، پانزده قرن از ايران باستان فاصله زماني دارد. آيا مي توان پانزده قرن تاريخ 
را خالي ديد؟ چگونه است كه دموكراسي در پانزده قرن قبل موجود بوده و پس از آن به 

انحراف كشيده شده است؟ 
2. نقد محتوايي 

مجتهدزاده بر اساس چند پيش فرض، سعي كرده فرضيه خود را در كتاب اثبات نمايد. 
در اينجا ابتدا ما به نقد پيش فرض ها و سپس به نقد فرضيه وي مي پردازيم. 

• سراب دموكراسي
ــت ايراني واژه  ــي و هوي ــاب دموكراس ــدزاده در كت ــم كليدي مجته ــي از مفاهي يك
ــده است، بر مبناي  ــت. مدينه فاضله اي كه در اين كتاب ترسيم ش ــي» اس «دموكراس
حكومت دموكراسي است؛ حكومتي كه امروزه در بسياري از نظريات غربي و جناح هاي 
ــي مي گردد. در طول  ــكل حكومت معرف ــلط در جهان، به عنوان بهترين ش فكري مس
تاريخ انسان ها همواره در پي يافتن بهترين مدل از انواع حكومت بوده اند تا بدان وسيله 
ــود و در قالب آن هم به اهداف خود و هم به  آزادي هاي فردي و اجتماعي آنان تأمين ش
ــياري از مستشرقين و نويسندگان ايراني نيز شكل  يك امنيت رواني برسند. امروزه بس
حكومت مطلوب خود را در قالب دموكراسي بيان مي كنند و در كتاب ها و سخنراني هاي 
ــده است كه آينده جهان با دموكراسي  خود به تمجيد آن مي پردازند، زيرا به آنها القا ش

پيوند دارد: 
دموكراسي سراسر جهان را فرا خواهد گرفت تا آنجا كه حتي كساني 
كه در جهان و در كشورهاي خاص اعمال قدرت مي كنند، به گسترش 
ــد به جلو پيش  ــد. تاريخ همچنان كه گفته ان آن عالقه مند خواهند ش
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نمي رود. اما رهبران مهم و ماهر [اگر] آن را به جلو برانند، پيش مي رود.1 
ــاير  ــي غربي، به عنوان الگويي مطلوب براي س حكومتي كه با عنوان ليبرال دموكراس
ــال 1989همزمان با شكست ايدئولوژي افراطي چپ  كشورها تجويز شده است، در س
يعني كمونيسم، در نظريه اي توسط فرانسيس فوكوياما2 ارايه شد. ليبرال دموكراسي در 

اين نظريه، پايان تاريخ قلمداد مي شود: 
ــرد بلكه پايان خود  ــاهد هستيم، نه تنها پايان جنگ س آنچه امروز ش
تاريخ و به عبارتي پايان روند تكامل ايدئولوژيكي بشري و جهاني  شدن 
و جامعيت يافتن ليبرال  -  دموكراسي غربي به عنوان آخرين شكل دولت 

انساني (در مفهوم غربي آن).3  
از نظر فوكوياما ليبرال دموكراسي امروزه در محدوده «ايده» به پيروزي نائل شده و در 
آينده نيز در قالبي مسلط در عالم واقعيات مادي ظاهر خواهد شد.4 البته انتقادات زيادي 
بر شكل حكومت دموكراسي وارد شده است، اما با وجود اين همچنان اين تفكر بر جهان 
ــمندان به  رغم مباحثات انتقادي همچنان  ــي را نزد انديش سلطه دارد. آنچه دموكراس
جذاب نگه داشته، تأثيري است كه دموكراسي در بيان مؤلفه هايي همچون آزادي، رفاه، 
ــرفت جوامع دارد. يكي از  قانون گرايي، عدالت، برابري و احقاق حقوق مردم و ايده پيش

منتقدان دموكراسي در اين رابطه مي نويسد: 
ــبت نزديكي با حمايت از پيشرفت و توسعه  حمايت از دموكراسي نس
ــعه يافته و ر هايي از  ــي ما را به مزاياي زندگي توس دارد. چون دموكراس
ــه تنها در محاورات  ــنتي نايل مي گرداند. امروزه ن تنگنا هاي زندگي س
ــي همچون  ــي در گفت وگو هاي تخصصي، دموكراس عمومي بلكه حت
ــد و نوعي اتفاق نظر كلي  الگويي براي توسعه اجتماعي مطرح مي باش
ــتيابي به تمدن و پيشرفت پديد  در مورد ضرورت دموكراسي براي دس
آمده است. عموم مردم و متخصصان، دموكراسي را جنبه بسيار مهمي از 
توسعه تلقي مي كنند كه تكميل كننده پيشرفت  هاي صنعتي، اقتصادي 
1. ساموئل هانتينگتون، موج سوم دموكراسي تا پايان سده بيستم، ترجمه احمد شهسا، تهران، روزنه، 1373، 

ص36. 
2. Francis Fukuyama.

3. محمد توحيد فام، چرخش هاي دموكراسي در عصر جهاني شدن (سيري در انديشه هاي سياسي معاصر غرب)، 
تهران، روزنه، 1382، ص215؛ محمدرضا تاجيك، جهاني شدن و فرهنگ، به نقل از: 

Francis Fukuyama, “the end of history”, the National interest, Number 6, summer 
1989, p 4- 5.

4. محمد توحيدفام، همان، ص3. 
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و فرهنگي است و رشد علم و فن آوري را تضمين مي نمايد. آنها همچنين 
ــيوه  هاي جزمي و استبدادي  ــي تنها بديل ش تصور مي كنند دموكراس
رايج در جوامع سنتي مي باشد. تصور بر اين است كه دموكراسي ضامن 
تغيير جامعه از وضعيت سنتي به وضعيت صنعتي و توسعه يافته است. 
دموكراسي در عين حال جايگاه و منزلت خود را مرهون پيشرفت  هاي 
ــت كه به خوبي توانسته اند ضرورت تحول از  شگرف علم و فن آوري اس
ــازند. تبيين چنين تحولي  جامعه سنتي به جامعه صنعتي را نمايان س
ــال فرآيند  ــت و در عين ح ــي همچون غاي متضمن معرفي دموكراس

تحوالت از وضعيت سنتي به وضعيت صنعتي است.1
ــاس آن معرفي مي شود، بسيار فريبنده است و  مؤلفه هايي كه دموكراسي امروز بر اس
همگان به آن تمايل دارند؛ در حالي كه طرفداران اين شكل از حكومت، از دور دستي بر 
آتش دارند و حقيقت آن را درنمي يابند؛ حقيقتي كه وجود ندارد. دموكراسي نمي تواند 
ــيطره اين ديدگاه بر كتاب  ــت در عمل پياده كند. س آنچه را ادعا مي كند مدافع آن اس
مجتهدزاده نيز كامالً  مشهود است. او به شدت از دموكراسي و به خصوص ايده ليبرال آن 

دفاع مي كند و مدينه فاضله خود را در قالب سراب دموكراسي مي بيند. 
الف. رابطه عدالت و دموكراسي 

ــت  ــث مجتهدزاده در كتاب بارها بر آن تأكيد مي كند، اين اس يكي از نكاتي كه مباح
ــي همان حكومت عدل و حكومت قانون است. سؤالي كه در اين جا مطرح  كه دموكراس
ــي نظريه اي براي برقراري عدالت است يا نه؟  مي شود اين است كه آيا منطقاً دموكراس
يكي از اصول و شاخصه هايي كه بسياري از نويسندگان غربي يا روشنفكران غربگرا براي 
ــت. اما دموكراسي  ــي مي آورند، عدالت، برابري و برقراري عدل در جامعه اس دموكراس
ــود. برپايي عدالت در گرو پشتيباني نظري يك  قائمه اش با عدل و برابري بسته نمي ش
ــفه جديد فاقد آن مي باشد. تأكيد بر تفكيك  نظام ارزش شناسي منسجم است كه فلس
ارزش از دانش و خانه نشيني ارزش ها در فلسفه جديد به علوم اجتماعي فرصت نداده كه 
به  طور منظم براي رشد مباحثات ارزش شناختي اقدام نمايد و آنها را از صورت بيانيه  هاي 

تبليغات انتخاباتي به ساز و كار هاي تحقق پذير اجتماعي تبديل كند. 
در فلسفه اي كه متافيزيك آن تعطيل است و خرد عملي در انزواي نظريه  هاي متقن به 

1. جميله علم الهدي، شرق شناسي نوين و انقالب اسالمي (آموزه يازدهم)، «فراتر از دموكراسي»، قم، مؤسسه 
آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1388.
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سر مي برد، دستگاه  هاي نظام مند ارزش شناختي پديد نمي آيد و نمي توان از دموكراسي 
انتظار داشت كه عدالت را برقرار سازد. گسترش فقر در جوامع توسعه يافته نشان مي دهد 
ــي نه تنها نابرابري را كاهش نمي دهد بلكه با كمك فعاليت  هاي سياسي  كه دموكراس
ــود و حاصل نابرابري سياسي است،  كه توسط توده و به صورتي ناخودآگاه انجام مي ش

نابرابري را افزايش مي دهد.1
دموكراسي اي كه مجتهدزاده از آن مي گويد، ناكارآمدي خود را در جهان غرب نشان 
ــي به عدل باز  ــي هاي موجود با تمام تكثر خود راه ــت. در حقيقت، دموكراس داده اس
نكرده اند. اين طور نيست كه هر چه جهان به سمت دموكراتيك تر شدن پيش مي رود، 
عدالت هم بيشتر شود بلكه شواهد و آمار حاكي از عكس اين قضيه است. توسعه مراقبت 
و نظارت بيروني براي محافظت از پيوند هاي شكننده اي كه بر قرارداد هاي رسمي تكيه 
دارند، به تدريج اعتماد متقابل اعضاي جامعه را كاهش مي دهد و به نوبه خود به توسعه 
رويكرد پليسي در جامعه منجر مي شود و بر پيچيدگي شيوه  هاي پليسي رايج در مراكز 
علمي، اقتصادي، سياسي، صنعتي و غيره مي افزايد. بدين ترتيب قانون متكي بر قرارداد 
كه براي تأمين منافع اعضاي جامعه جديد پديد آمده با گسترش رويكرد پليسي كه به 
ــر پيوند  هاي اجتماعي صورت گرفته،  منظور كنترل رفتار و تضمين تداوم قانون و ديگ
در نهايت آزادي، عدالت، برابري و رفاه را به طور جدي در مخاطره مي اندازند. امروزه با 
نگاهي كوتاه به حوادث جهان به خصوص كشورهاي داعيه دار دموكراسي، از بين رفتن 

عدالت و روند رو به رشد نابرابري را شاهد هستيم. 
ب. قانون و دموكراسي 

ــت كه  ــا صراحت گوياي اين مطلب اس ــته هاي كتاب مجتهدزاده ب بخش مهم نوش
دموكراسي همان حكومت قانون است. مجتهدزاده در مطالب خود، از حرف هاي درست، 

نتيجه نادرست گرفته است. دموكراسي با قانون جمع بسته نمي شود. 
دموكراسي نظمي عقالني را در جامعه برقرار مي كند كه برخالف جوامع سنتي ناشي از 
عرف، دين، سنت ها يا روابط نژادي نيست بلكه بر توسعه و بوروكراسي ناشي از آن استوار 
مي باشد؛ زيرا دولت دموكراتيك براي برقراري نظم ناگزير از تمسك به بوروكراسي است. 
بوروكراسي به معناي سازمان  هاي قاعده مند، تابع مسئوليت و تقسيم كار دقيق، داراي 
سلسله مراتب و شرح وظايف و دستورالعمل كامًال آشكار و ضامن برقراري نظم عقالني 
در جامعه دموكراتيك مي باشد. اما تشكيالت عقالني دولت دموكراتيك عواطف انساني 

1. جميله علم الهدي، همان. 
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و عاليق مذهبي را بر اساس قانوني كه متكي به رأي 
ــعه و ايده  هاي  ــت، در سايه اهداف توس عمومي اس

سياسي مربوط به آن حبس مي كند. 
عالوه بر اين، بايد گفت كه اين مطلب كه هر كجا 
ــيوه اي آن قوانين اجرا  شود،  قانون باشد و به هر ش
ــتيم، صحيح  ــدن دموكراسي هس ــاهد پياده ش ش
نيست. رضاشاه در ايران قانون داشت و قوانين خود 
ــي هم  را با هر طريقي اعمال مي كرد و حقيقتاً كس
ــت. آيا مي توان گفت  جرئت مخالفت با آن را نداش
حكومت رضاخان، دموكراسي است؟ استالين هم در 
شوروي قانون داشت؛ در حالي  كه در اين حكومت ها 
ذره اي دموكراسي ديده نمي شود؛ بنابراين عقالنيت 

اين قانون ها قابل دفاع نيست. 
ــاس قانون را دارد،  ــدي جامعه و رفتار بر اس ــدزاده دغدغه قانونمن اگر حقيقتاً مجته
مي بايست در جست وجوي حكومتي باشد كه به دين و شريعت نزديكي بيشتري داشته 
ــت. انبيا براي حكومت،  ــريعت در نظام هاي انبيايي، اجراي قانون اس باشد. كارويژه ش
ــرايع حكومت ها،  همان قانون هاست. حكومت هاي  شريعت محور عمل مي كردند و ش
ــالم قابل  ــده اند و از ميان حكومت هاي ديني قانونمندي اس ديني بر محور قانون بنا ش
توجه است؛ زيرا «حكومت اسالم حكومت قانون است. در اين طرز حكومت، حاكميت 
منحصر به خداست و قانون فرمان و حكم خداست.»1 اما قانوني كه نويسنده در سراب 
دموكراسي خويش جست وجو مي كند، قانون هاي انساني است؛ «انساني كه موجودي 
مستقل و قائم به ذات است و با تكيه بر عقل و نيروهاي خود، به قانون گذاري مي پردازد 
و اميال و هوس هاي خود را برآورده مي سازد. در اين بينش انسان به عنوان محور اصلي 
در هستي شناسي و غايت جويي هاي ارزشي مطرح مي شود. همه چيز از او مايه مي گيرد 
ــي يك حكومت انساني با قوانين انساني است كه تنها  و در او پايان مي يابد.»2 دموكراس

توسط برخي از افراد براي رسيدن به منافع خاص آنها، تدوين شده است. 

1. روح اهللا خميني، واليت فقيه(حكومت اسالمي)، قم، آزادي، ص47. 
ــيماي جمهوري اسالمي ايران/ مركز پژوهش هاي  2. مصطفي جمالي، مدرنيته، دين و اصالحات، قم، صدا و س

صدا و سيما، 1384، ص13-14. 

در برخي قسمت ها نويسنده سعي 
دارد به گونه اي غربزدگي را نقد 
كند اما خودش به تمجيد از آن 
مي پردازد. فضاي شرق شناسي، 
ذهن اين دسته از نويسندگان را 
به گونه اي قالب دهي كرده است 
كه حتي هنگامي كه مي خواهند 
غرب را نقد كرده و مقابل آن 
طرحي ارايه دهند، باز در دام غرب 
مي افتند و سخنان القا شده آنان را 
بازگو مي كنند و تنها راه نجات و 
پيشرفت را در دنباله روي از غرب 
و گام برداشتن در مسير تك خطي 

آنان مي دانند
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ج. نقد مباني دموكراسي 
ــت.  ــورد پذيرش همگان اس ــل آنها م ــت كه اص ــي داراي مؤلفه هايي اس دموكراس
نظريه پردازان و نويسندگان مختلف آنقدر دموكراسي را متورم كرده اند كه در نگاه اول، 
كسي نمي تواند ناقد آن باشد. اينكه دموكراسي در مقابل استبداد است، اينكه دموكراسي 
ــاركت مردم است و اينكه  ــي فرصتي براي مش ــت، اينكه دموكراس حكومت قانون اس
دموكراسي حكومت عدالت و برابري است و... را كسي نمي تواند رد كند. نهايت انتقاد به 
ــت كه مروجان آن نتوانسته اند آن را به شكلي كه بايد،  دموكراسي تاكنون اين بوده اس
اجرا كنند. ولي انتقاد اساسي بر دموكراسي نه فقط بر چگونگي اجراي آن در كشورهاي 
ــاخت هاي دموكراسي است. با نگاهي عميق تر  مدافع دموكراسي بلكه بر مباني و زيرس
ــعارهاي زيبا و فريبنده  ــت و موهوم، ش به اين مفهوم مي بينيم كه روي بنيادهاي سس
ــي، توانمندي و ظرفيت الزم براي ايفاي ارزش هايي  نشسته است. بنيادهاي دموكراس
ــت را ندارد و منطقاً هم نمي تواند اين اعتباراتي را كه بيان مي كند  كه بر آن بار شده اس
داشته باشد. بنيادهاي دموكراسي عبارت اند از: تكثرگرايي، قراردادي بودن، سياليت و 

اعتباري بودن و نسبيت. 
پس از دوره تاريكي غرب و ورود به عصر رنسانس، تحوالت گسترده اي در غرب شكل 
ــاختاري را به دنبال آورد.  گرفت كه به  گونه اي به هم ريختگي سياسي و هرج و مرج س
آنچه به واقع بر اين هرج و مرج نظري فائق آمد، راه حلي بود كه از سوي نظريه پردازان 
ــترش روح  ــد. در فضاي تكثر فزاينده اي كه حاصل گس قرارداد اجتماعي عرضه گردي
تفكيك گراي مدرن مي باشد، ايده قرارداد اجتماعي ظهور كرد تا به عنوان ابزاري براي 
فائق آمدن بر اين كثرت روزافزون به  كار رود و بقاي جامعه را از طريق تشكيل گروه هاي 
اجتماعي ممكن سازد؛ يعني به دنبال ظهور و استيالي تفكيك گرايي در حوزه فلسفه، 
علم و اخالق، قراردادگرايي در عمل اجتماعي ظهور نمود و اميدي براي استمرار زندگي 

اجتماعي و بقاي جامعه پديد آورد. 
ــنتي نظير ديانت و  ــت عناصر وحدت بخش س ــت نيز با توجه به غيب در قلمرو سياس
قوميت، يكپارچگي اجتماعي تنها از طريق قرارداد حاصل مي شد. قراردادگرايي به عنوان 
خصيصه تمدن جديد در حوزه سياست به نظريه دموكراسي منتهي گرديد. ايده قرارداد 
ــت با  ــب حكومت متكي به توافق عمومي را عرضه نمود و توانس اجتماعي الگوي مناس
ساماندهي نظريه دولت مدرن، نظم قانون مدار را جايگزين نظم قدرت مدار سنتي كند 
و با به  كارگيري ساز و كار هاي جلب توافق عمومي دخالت افراد جامعه را در سرنوشت 
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خويش ممكن ساخت.1 بدين ترتيب دموكراسي از گسترش توأم دوتايي ها2 و قراردادها 
پديد مي آيد. كثرت بيني و قراردادگرايي در زمره مهم  ترين ويژگي  هاي روح مدرن است 

كه در دموكراسي به هم رسيده اند. 
ــرادري، قانون مداري و...  ــچ گاه نمي توان به برابري، آزادي، ب اما در اعتباري بودن هي
ــت كه برخالف تصور  ــتحمار است. الزم به ذكر اين نكته اس رسيد. اينها استعمار و اس
همگان، دموكراسي نوعي سلطه و نابرابري را در ذات خود دارد. دموكراسي تكثر گرايي 
ــترش  را ارج مي نهد، ولي تكثر روزافزون نوعي رويكرد فروكاهنده را در عصر جديد گس

داده است كه بر ترجيح يك قطب دوتايي ها بر ديگري متمركز مي باشد.3
ــياري به هم دارند. البته در  ــباهت هاي بس ــايد بتوان گفت فلسفه و دموكراسي ش ش
اينجا، ساحت فلسفه در اجتماع «پيامدهاي فلسفي اجتماع» و دموكراسي در اجتماع 
«پيامدهاي اجتماعي دموكراسي» مدنظر است. دموكراسي و فلسفه هر دو هنگامي كه 
مي خواهند جامعه را بسازند به كثرت گرايي مي رسند. تفسيري كه هر دو اينها از جامعه 
دارند به كثرت گرايي مي انجامد. خود دموكراسي هم در تفكر غربي زاييده فلسفه غرب 
ــفه جديد است. فلسفه جديد هنگامي كه  است. دموكراسي «كاربست اجتماعي» فلس
مي خواهد چهره اجتماعي به خود بگيرد، دموكراسي مي شود. بنياد عالم اسالمي روي 
ــفه بنا شده است و ضرورتاً به كثرت مي رسد.  فلسفه نيست ولي بنياد غرب بر روي فلس
اين كثرت در عرصه نظري شايد بسيار جذاب باشد اما در عرصه عمل با چالش هاي جدي 

مواجه است. 
د. آرمان شهر دموكراسي 

ــي مجتهدزاده كه در كتاب  همان طور كه پيش تر اشاره شد، شكل مطلوب دموكراس
ــته هاي كتاب گوياي اين  خويش آن را تمجيد مي كند دموكراسي انگليس است. نوش
مطلب است كه مؤلف به شدت تحت تأثير انگلستان بوده و در قسمت هاي مختلف آن را 

به عنوان نمونه و مدل مطلوب خود بيان مي كند. 

1. جميله علم الهدي، همان.
2. ولي تقسيمات دوتايي كه پيش از دكارت آغاز شده بود و در فلسفه او بارور شد پس از او به  طور شگفت انگيزي 
ادامه يافت. اين دوگانه انگاري در همه عرصه هاي زندگي بشر گسترش پيدا كرد. در حوزه علوم، علوم طبيعي و علوم 
انساني شكل گرفت. حوزه زندگي انساني به دو قلمرو اجتماعي و فردي تقسيم گرديد. سپس حوزه اجتماعي، خود 
به دوتايي  هايي نظير دولت/ملت، فرد/جامعه، هدف/وسيله، هزينه/فايده، برنامه/اجرا، ضابطه/رابطه، اقليت/اكثريت، 

زنانه/مردانه، معلم/شاگرد، حاكم/محكوم، رئيس/مرئوس و غيره ادامه پيدا كرد و به تكثري عجيب منجر شد. 
ــش و در دوتايي عقل/عاطفه، عقل و در  ــي ذهن/بدن، بدن و در دوتايي دانش/ارزش، دان 3. براي مثال در دوتاي
دوتايي عينيت/ذهنيت، عينيت و در دوتايي فرد/جامعه، جامعه و در دوتايي هدف/وسيله، هدف و در دوتايي زنانه/

مردانه، مردانه و در دوتايي ضابطه/رابطه، ضابطه و در دوتايي دولت/ملت، دولت و... اولويت دارد. 
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اوالً بايد اين نكته را در نظر داشت كه شيفتگي مانع از فهم است. مجتهدزاده به  قدري 
شيفته دموكراسي انگليسي شده كه گويا منجالبي را كه امروز خود انگليس به واسطه 
دموكراسي درون آن افتاده، نمي بيند؛ دموكراسي اي كه در آن ظلم و نابرابري تا حدي 
است كه شهروندان انگليسي را به ستوه آورده است. خشونت پليس انگليس در مقابله با 
حركت هاي كامًال مردمي، تنها مي تواند گوياي توهمي بودن حكومت مردم  در بريتانيا 
ــي ترين مؤلفه هايي كه مجتهدزاده و  ــيوه حكومت انگليس و چالش در اساس باشد. ش
ــي ياد مي كنند، حكايت از  نويسندگان مشابه وي از آن به عنوان زيربناهاي دموكراس
ــاخصه هاي  عدم مطلوب بودن حكومت انگليس دارد و نابرابري و بي عدالتي يكي از ش

حكومت امروز انگليس است. 
ــت.  ــق كلمه «حكومت مردم» نيس ــي انگليس به معناي دقي ــكل دموكراس ثانياً ش
دموكراسي پارلماني امروز بريتانيا محصول هفتصد و پنجاه سال فراز و نشيب و دو جنگ 
داخلي خونين بوده است؛ اما بعد از آن  همه تالش در همين چهار، پنج سال اخير است 
ــدن طرح هايي اساسي فراهم كرده است.  كه پارلمان براي نوسازي و دموكراتيك تر ش
ــن مرحله تصويب كليه  ــند و آخري هنوز كليه مصوبات مجلس بايد به امضا ملكه برس
مصوبات مجلس ممهور شدن به «مهر سلطنتي» است. اگرچه اين امر جنبه تشريفاتي 
دارد و ملكه در پنجاه سال گذشته كليه مصوبات مجلس را بدون دخل و تصرف مهر كرده  
ــط ملكه به معناي آن است كه هنوز  است، اما از نظر نمادين تأييد نهايي مصوبات توس
«مشروعيت قوانين» از نهاد سلطنت سرچشمه مي گيرد و رأي مردم به تنهايي كفايت 
نمي كند. تنها نكته اي كه به ذهن مي رسد اين است كه دموكراسي اي كه مجتهدزاده در 

انگليس جست وجو مي كند متمايز از دموكراسي به معناي جاافتاده آن است! 
ثالثاً كتاب علمي كتابي نيست كه صرفاً توصيه هاي اخالقي كند. اينكه رعايت قانون، 
ــئله اصلي اجراي  ــت، قابل قبول همگان مي باشد. اما مس عدالت، برابري و... خوب اس
ــته، صرفاً در حكومت  ــت. آيا اين هنجارهاي اخالقي شايس اين ارزش هاي اخالقي اس
دموكراسي قابل اجراست؟ نسخه آناني كه اين گونه مباحث را براي ما تجويز مي كنند به 

شكلي ناپيدا حل شدن ما در ساحت مدرن است. 
• عصبيت باستان گرايانه 

همان طور كه پيش تر اشاره شد تمايالت ايراني مجتهدزاده كامالً  مشهود است. اينكه 
فردي چندين دهه در انگليس زندگي كرده باشد و برخالف برخي نويسندگان غربزده 
كه اصالت خود را فراموش مي كنند، دغدغه هايش ايراني باشد،  بسيار ستودني است؛ اما 
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اين دغدغه ها در اين كتاب حالت افراطي پيدا كرده است. در اينجا به شكل هدفمندي، 
مؤلفه هايي براي تبيين هويتي ايراني معرفي شده است كه نوعي عصبيت ويژه نسبت به 

ايران باستان ديده مي شود؛ يك ايدئولوژي باستان گرايانه. 
الف. برجسته سازي ايران باستان 

ــته ها و گفته هاي  ــت كه اينان در نوش ــنفكران ايراني آن اس يكي از خصلت هاي روش
ــان تأكيد دارند و به عبارت  ــان بيش از اسالمي بودنش خويش همواره بر ايراني بودنش
دقيق تر مي توان گفت روشنفكران ايراني درصدد رواج مكتب ايراني هستند. اين تالش 
ــيار مطرح بود اما با فرم و قالبي  ــالمي ايران نيز بس در دوران قبل از پيروزي انقالب اس

متفاوت از امروز. 
ــتان گرايي رضاخان و طرفدارانش در حزب  سياست ناسيوناليستي و ايدئولوژي باس
ــت. او كه فكر  ــارم و پنجم مجلس در زمان وي، نمونه اين تفكر اس تجدد دوره هاي چه
مي كرد مي توان ايراني بدون تشيع داشت، سياستي در پيش گرفت كه هدف نهايي آن 
سكوالر كردن جامعه بود. وقتي هم خأل ايدئولوژي و فكري را حس كرد، به ايران باستان 
برگشت و در فرهنگ قبل از اسالم ريشه هاي خود را جست وجو نمود. البته اين سياست 
بازگشت به ايران باستان از دوره مشروطه شروع شده بود و مروجان آن هم سكوالرهاي 
اوليه نسل اول و دوم آن دوره بودند. سياست رضاخان در تفوق و پيروزي جناح سكوالر 
مشروطه بر جناح مذهبي و برگشت ايران به قبل از اسالم خالصه مي شد؛ منتهي ايران 
قبل از اسالم، مذهب و ايدئولوژي قابل توجهي نداشت تا بتواند در مقابل تشيع مقاومت 
ــتان ياراي مقابله برابر عمقي كه تشيع در  كند. نه زرتشتي گري و نه فرهنگ ايران باس
جامعه ايران پيدا كرده بود نداشت و اصوالً نمي توانست داشته باشد؛ سرانجام رضاخان 

به عنوان يك چهره منفور ملي از ايران رفت و ننگ ابدي را براي خود خريد. 
ــتان مطرح مي كند، طبيعي است كه بايد با آنچه  مطالبي كه مجتهدزاده از ايران باس
ــاه گفته  مي شد، تفاوت هايي داشته باشد؛ زيرا  در قالب ناسيوناليسم ايراني زمان رضاش
ــلماً  نقص  هاي واضح آن را نه مي پذيرد و نه به آن  ــت. مس وي در انتهاي يك تاريخ اس
اشاره مي كند. اما جنس تفكر همان است ليكن با پوششي متفاوت. وي زماني در مورد 
ــوري فقهي داريم. در مدل  ــم صحبت مي كند كه ما به لحاظ عملي يك تئ ناسيوناليس
روشنفكران ناصري و رضاخاني خيلي عريان و راحت از ناسيوناليسم ايراني بحث مي شد؛ 
چون در مقابل آنها يك تئوري عملي وجود نداشت. واضح است كه مجتهدزاده و ديگر 
ــندگان پيرو اين تفكر نمي توانند مانند آنها صحبت كنند. تالش براي برجسته تر  نويس
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ــاي آن1 در مقابل  ــتان و حكومت ه كردن ايران باس
حكومت اسالمي، هم پنهاني تر و هم پيچيده تر شده 

است. 
ــه مجتهدزاده  ــت ك نكته قابل توجه ديگر اين اس
ــم يا حداقل ميهن پرستي است؛  مدعي ناسيوناليس
اما كسي كه ملي گرا باشد آيا مي تواند به آساني پانزده 
قرن سابقه تمدني ملتي را ناديده بگيرد و حقيقت را 
صرفاً  به قبل از آن ارجاع دهد. پانزده هزار سال را در 
تاريخ يك ملت خالي ديدن به نفع يك ملي گرا نيست. 

ب. انحرافات در تاريخ نويسي 
مجتهدزاده تصريح دارد كه تاريخ ايران با قصد و غرض برخي افراد خاص نوشته شده 
ــت. نگاهي كه ايشان به تاريخ دارد،  و بسياري از واقعيت ها در آن ناديده گرفته شده اس
صرفاً مبتني بر بعد نقلي تاريخ است. در حالي  كه تاريخ بر دو نوع است: تاريخ نقلي و تاريخ 
تحليلي. تاريخ نقلي همان جزييات است؛ مثًال انقالب مشروطيت در سال 1285ش به 
پيروزي رسيد يا رضاخان در 1304ش تاجگذاري كرد؛ اما تاريخ تحليلي بيان «چوني»ها 
ــت كه در اين مورد هر چه از واقعه دورتر شويم بهتر  و «چرايي»هاست و علل وقايع اس
مي توانيم واقعه را تحليل كنيم و هر چه به واقعه نزديك تر باشيم تاريخ نقلي آن را بهتر 
ــروطه بوديم وقايع انقالب مشروطه را بهتر  مي توانيم بنويسيم؛ مثًال اگر در انقالب مش
مي فهميديم اما امروز كه 100 سال از آن تاريخ گذشته است بهتر مي توانيم آن را تحليل 

كنيم. 
ــايد به داليل مختلف، تاريخ نقلي كامًال صحيحي  ــتان نيز ش امروزه درباره ايران باس
ــت ماست و آنچه در  ــيم اما با توجه به آنچه از تاريخ ايران در دس در دست نداشته باش
تاريخ اقوام و ملل مختلف و همچنين آيات و روايات اسالمي در مورد ايران آمده است، 

مي توانيم تحليل هاي خوبي از آن دوران ارايه دهيم. 
ــورد برخي حوادث  ــايد در م ــدزاده درباره انحراف تاريخ بيان مي كند، ش آنچه مجته

درست باشد اما به دو دليل ما نمي توانيم اين سخنان را از وي بپذيريم: 
ــاً يك ادعا و  ــود در تاريخ مي گويد، صرف ــورد انحرافات موج اول آنكه آنچه وي در م

1. رضاخان و پسرش از ايران باستان حكومت سلطنتي را اتخاذ مي كردند و قدمت آن را در مقابل قدمت اسالم قرار 
مي دادند. امروز روشنفكران كه نمي توانند با صراحت از سلطنت دفاع كنند، از ايران باستان حكومت «دموكراسي» 

را استخراج مي نمايند. 

مجتهدزاده برخالف بسياري 
از روشنفكراني كه در دوران 
اقامت يا تحصيل خود در غرب، 
هويت خود را فراموش كرده و 
مجذوب غرب مي شوند، سعي 
كرده است به ايران، گذشته آن و 
ظرفيت هاي موجود اشاره كند.  
او قدمت سيستم حكومتي منظم 
و سازماندهي شده ايران را بيشتر 
از يوناني مي داند كه امروز تمام 

افتخار غرب به آن است
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كلي گويي است. وي هيچ دليل علمي براي آن ارايه نكرده است. استنادات وي در اينجا 
بسيار ضعيف است. 

دوم آنكه اگر با اين نگاه بخواهيم به تاريخ ايران بنگريم، قبل از هر چيز تمام نوشته هاي 
خود مجتهدزاده زير سؤال مي رود. مگر نه اينكه او نيز نقلي از تاريخ ايران دارد. چه دليل 
ــمت هاي  ــياري از قس ــخنان وي وجود دارد. آيا اينكه در بس موجهي براي پذيرفتن س
مختلف كتاب تنها سخنان يك يا چند نويسنده مورد استناد وي بوده،1 مي تواند دليلي 

براي پذيرش ديدگاه وي درباره تاريخ ايران باشد؟  
سوم آنكه او در تحليل خود رويكرد گسست تاريخي را دارد و پيوستگي تاريخي ديده 
ــود. در رويكرد او به تاريخ ايران، مؤلفه هاي ايران باستان محصور در همان زمان  نمي ش
است و آن را در طول تاريخ گسترش نداده است و اين انحرافي عميق در تاريخ نويسي وي 
به وجود مي آورد. به عنوان مثال آيا در طول تاريخ ايران از دوران باستان تاكنون حتي در 
فضاي بعد انقالب اسالمي ايران، هيچ مؤلفه اي از عدل و قانونمندي نبوده كه ما مجبور 
ــتان برگرديم؟! رويكرد گسست تاريخي و نگاه  باشيم براي تبيين هويت خويش به باس

انفصالي در بحث هويت، با مباحث اساسي هويت هم مغايرت دارد. 
ج. دموكراسي در ايران 

ــت كه حكومت ايران،  يكي از پيش فرض هاي مجتهدزاده در كتاب مورد بحث اين اس
دموكراسي بوده  است. در اين راستا، همان طور كه در قسمت تقرير كتاب هم بيان شد 
ــي اصرار مي ورزد؛ اما بايد اذعان كرد كه  مجتهدزاده به شدت بر ايراني بودن دموكراس
ــرفته تر و منسجم تري نسبت به ساير كشورها  هر چند ايران داراي نظام حكومتي پيش
در دوران هاي گذشته بوده است اما اينكه با يك چينش فكري آن را دموكراسي بدانيم، 
ــي بهترين شكل  ــت كه چون دموكراس ــنده بر اين باور اس ــت. نويس خيلي دقيق نيس
حكومت است و از آنجا كه ايران باستان هم بهترين شكل حكومت را نسبت به ساير ملل 
ــت، پس حكومت ايران باستان دموكراسي بوده است. با  در دوره هاي باستان داشته  اس

بررسي اجمالي تاريخ، نادرست بودن اين سخن روشن مي شود.2 
ــه خصوص در مورد ايران- به  ــي از صفحات كتاب، ارجاع مطالبش را- ب 1. به عنوان نمونه مجتهدزاده در بخش
ــاتيد مجتهدزاده در دانشگاه آكسفورد بوده، در نامه  نويسنده اي با نام ژان گاتمن داده است. ايشان كه يكي از اس
خصوصي به مجتهدزاده، اجازه استفاده از يادداشت هايي، را داده است. يا اينكه به كتاب هاي ديگر خودش استناد 
ــتر جنبه توصيفي دارند تا اينكه منابع قابل استناد  داده است. به هر حال، هم اينها و هم ساير مستندات وي بيش
ــاره نموده، مربوط به اسناد دولتي بريتانياست يا حتي در  تاريخي باشند. آنچه نيز وي از اسناد تاريخي  به آنها اش

مورد ايران به نويسندگاني استناد كرده كه خود آنها نوشته خود را از نويسندگان غربي گرفته اند. 
2. در بخشي از تاريخ ايران قبل از اسالم شاهد جريان هايي مانند حمله مغول ها، ياساهاي چنگيز و... هستيم. اين 

جريان ها چگونه مي تواند دموكراسي باشد؟ 
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ــاره مي كند و بر آن  ــتان اش ــي ايران باس مجتهدزاده به مؤلفه عدالت در نظام سياس
اساس، حكومت آن را دموكراسي مي خواند. ذكر دو نكته در اينجا الزم است. اول اينكه 
همان طور كه در قسمت قبل هم اشاره كرديم، قائمه دموكراسي با عدالت بسته نمي شود 
ــت؛ دوم اينكه نظام ايران قبل از اسالم  و ضرورتاً حكومت عدل محور، دموكراسي نيس
نمونه اي از يك نظام كاستي بوده است. در نظام هاي كاستي رضايت هست، اما عدالت 
نيست. اصل قضيه مبتني بر ظلم فاحشي است كه ايده كمال خواهي را صرفاً  از يك طبقه 
گرفته است.1 اين تعريف كه جوهره و ذات هويت ايراني «عدالت» است بار آرمان خواهانه، 
ايدئولوژيك يا تجويزي دارد؛  يعني هويت را نه به  عنوان مقوله اي كه محقق است بلكه 
ــتيم و مي خواهيم خود را در قالب  به  عنوان امري عرضه مي كند كه ما خواستار آن هس

آن تعريف كنيم. 
آنچه از نوشته هاي مجتهدزاده برمي آيد اين است كه هويت دموكراسي ايراني قدمتي 
ــي امروز را در ايران  ــيعي آنان دارد. وي تنها چند مؤلفه از دموكراس بيشتر از هويت ش
ــد. در حالي  كه  ــي در ايران نظر مي ده ــتان كنكاش مي كند و به اصالت دموكراس باس
دموكراسي در ايران به معناي امروزي آن قدمتي 100ساله دارد. به عقيده صاحب  نظران 
تاريخ ايران، هويت شيعي ايرانيان قدمتي 1400ساله از زمان ظهور اسالم و به صورت 

مستقل دست كم 500سال قدمت دارد: 
ــت و بحث آزادي  ــتقالل 500ساله با هويت شيعي اس استقالل جديد ايران، يك اس
ــعه، نوگرايي و مانند آن سابقه اي  ــي در ايران و مباحثي مثل مجلس، توس و دموكراس
100ساله دارد. البته مشروطه خواهان و اكثر نخبگان سياسي- اجتماعي ايران در 100 
ــي خود از استقالل  ــال اخير، لزومي نمي ديدند كه در نوشته هاي اجتماعي- سياس س
ــي در ايران  ــتقالل ارضي و سياس ايران صحبت و دفاع كنند؛ زيرا چهار قرن بود كه اس
ــائل ديگري بودند. طبيعي هم است؛ چنانكه مثًال  حاصل شده بود و آنها در پي حل مس
ــطيني هم بخواهد درباره وطن خود كتابي بنويسد، مجال و فرصت ندارد  اگر يك فلس
كه از دموكراسي و توسعه بحث كند و اول بايد از استقالل و مبارزه با اشغال حرف بزند. 
هنديان هم تا قبل از استقالل همين طور بودند و تاريخ جديد هند قدمت زيادي ندارد؛ 
همچنين است امريكا با 200 سال سابقه. پس 500 سال سابقه استقالل جديد ايران در 

1. نظام حكومت ساسانيان در ايران آن طور كه به غلط در برخي نوشته ها آورده شده، عادل نبوده است. حتي در 
برخي مثل ها انوشيروان را به «گياه شيرين بيان» تشبيه نموده اند. همان طور كه مي دانيم «گياه شيرين بيان» به 
قدري تلخ است كه از شدت تلخي بسيار نام «شيرين بيان» بر آن نهاده شده است. ظلم در حكومت انوشيروان هم 

به قدري زياد بوده است كه به كنايه از وي به عنوان «حاكم عادل» ياد كرده اند. 
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ــه دار بودن، فاصله  دوران صفويان، از لحاظ زماني مهم و از نظر معيارهاي جهاني و ريش
زماني خوب و پر عظمتي است.1

• هويت ايراني 
ــي به  كار برده مي شود ولي در اصل عربي  «هويت» اصطالحي است كه در زبان فارس
ــن، واژه هويت به ذات  ــد. در فرهنگ لغت معي ــت و معادل كلمه «الهويه» مي باش اس
ــايي شخص بشود، معني شده است.2 اين لغت  باري تعالي، هستي و آنچه موجب شناس
تركيبي است از «ُهَو» يعني «او» كه ضمير مفرد مذكر است و«يت» كه عالمتي مصدري 
است و مرجعي براي ضمير «او» (مانند انسانيت، شخصيت و...)3 پس هويت را مي توان 
ــناختي كه او را از ديگري در  ــي يا چيزي معنا كرد؛ ش به او بودن يا شناخته  شدن كس
عين اشتراك در كليات در جزييات و دقايق متمايز مي كند. همچنين هويت را مي توان 
ــان سعي دارد با نمادها و  يك مؤلفه ذهني و دروني دانست؛ احساس دروني اي كه انس
نشانه هايي آنها را تحقق بخشد. هر انساني تمايل دارد كه هويت خود را آگاهانه در يك 
ــت كه در متن حيات اجتماعي شكل  ــت وجو كند. هويت مقوله اي اس گروه خاص جس

مي گيرد و يك نوع سياليتي دارد. 
ــاس دروني شخص را تعيين مي كند.  هويت همان مجموعه خصايصي است كه احس
احساس هويت از مجموعه متفاوت احساس ها تركيب مي شود: مانند احساس وحدت، 
ــاس ارزش، احياي استقالل و احساس اعتماد  احساس هم سازي، احساس تعلق، احس
ــازمان يافته بر محور اراده موجود. بنابراين هويت را در يك كالم مي توان «محتواي  س
درون» هر چيز دانست. الزم به ذكر است كه اين مفهوم نيازمند يك نوع درك انضمامي 

است نه انتزاعي و تبيين مسائل در حوزه انتزاع آسان تر است. 
الف. ديدگاه هاي مختلف درباره هويت ايراني 

ــيم  ــته تقس ــندگان و تحليل گران به چهار دس ــن هويت ايراني، نويس امروز در تبيي
مي شوند: 

ــتان تمسك  ــته ايران باس ــندگان در بيان هويت ايراني به گذش اول؛ برخي از نويس
ــازنده هويت ايرانيان مي دانند. اين انديشه در حقيقت ادامه همان  پيدا كرده و آن را س
تفكراتي است كه در سال هاي پس از مشروطه شكل گرفت و در دوران پهلوي با تكيه بر 
سياست هاي باستان گرايي رضاشاه و محمدرضا به نقطه اوج خود رسيد. امروز نيز برخي 

1. موسي نجفي و موسي حقاني، «زواياي تاريخ نويسي ايراني تاريخ ايران»، كيهان، 1386/3/24. 
2. محمد معين، فرهنگ فارسي، ج4، ص228. 

3. محمدجعفر محبوب، «ما كيستيم و از كجاييم؟»، مهاجر، سال هشتم، ش72-71، ص28.
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ــته كردن آن در قالب  ــكل هاي مختلف درصدد برجس طرفدار اين ديدگاه بوده و به ش
ناسيوناليسم و تفكرات پان ايرانيسم هستند. 

دوم؛ برخي ديگر هويت اسالمي را به عنوان تنها سازنده هويت ايرانيان دانسته و شعار 
«بازگشت به خويشتن» را مطرح مي كنند. 

سوم؛ دسته اي ديگر روشنفكران غربزده اي هستند كه بيشتر در فضاي عصر مشروطه 
در تبيين هويت ايراني غلبه را به مدرنيته داده و معتقدند با ورود ايدئولوژي و تكنولوژي 
غرب مي بايست هويت آنان را نيز اتخاذ نمود و به تعبيري از فرق سر تا نوك پا فرنگي شد. 
هويت هاي غير غربي از نظر آنان بي هويتي قلمداد مي شود. اين تفكر كه تا قبل از ورود 
به مباحث پست مدرن ها بسيار نادر بود، با گسترش انديشه هاي پست مدرن قالب نويني 
به خود گرفت. در تفكر پست مدرنيسم هويت  وارد فضاي بحران زده اي شد كه به تعبير 
شايگان هويت ها چندتكه شده و ديگر نمي شد از هويت سخن گفت. البته در همين فضا 
ــازي نيز مطرح گرديد كه اصالت را به غرب داده و هويت را بر اساس  مباحث جهاني س
ــد كه هويت ايراني را  هژموني گفتمان غرب بازتعريف نمود. لذا دوباره تفكراتي پيدا ش

طبق هويت غرب تشريح مي كرد. 
ــت كه به عنوان ديدگاه غالب در باب هويت ايران  چهارم؛ ديدگاه ديگر، ديدگاهي اس
مطرح گرديده و بسياري از روشنفكران و نويسندگان امروز از آن حمايت مي كنند. در 
اين نگاه، هويت ايراني به صورت رودخانه اي مطرح مي شود كه داراي سه شاخه ايرانيت، 
اسالميت و مدرنيت است. البته ذكر اين نكته الزم است كه مدافعان اين دسته معموالً  
ــال مي كنند. مجتهدزاده در اين  اهداف خود را با تلفيق ديدگاه ها با ظرافت خاصي دنب
دسته قرار مي گيرد. عمده معتقدين به اين ديدگاه در واقع به نوعي گرفتار بحران هويتي 
شده اند كه ناشي از تالقي سنت و تجدد در افكار ايشان است. اينان مي خواهند از يك سو 
ــالمي را كه حقيقتاً نمي توان آن را  ــوي ديگر تفكر اس بر گذشته خود تكيه كنند، از س
جداي از فرهنگ ايراني كرد ، داشته باشند و هم قالب فكري خود را كه متأثر از انديشه ها 

و فضاي غرب است، پياده كنند. 
ب. هويت اسالمي در ايران

هيچ  يك از ديدگاه هايي كه در قسمت قبل مطرح شد، ظرفيت بيان شاخص هاي هويت 
ــالمي  امروز جامعه ايران را به معناي دقيق كلمه ندارد. به تعبير بنيانگذار جمهوري اس
ايران «... اساساً فرهنگ هر جامعه، هويت و موجوديت آن جامعه را تشكيل مي دهد...»1 

1. صحيفه امام، ج15، ص243.
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ــالمي بايد  و با توجه به اصالت و ظرفيت فرهنگ اس
ــاي هويتي ايران  ــد نمي توان مؤلفه ه گفت هر چن
قبل از اسالم را ناديده گرفت، اما بايد اذعان كرد كه 
اسالم داراي توانايي الزم براي بازسازي هويت ايراني 
است. هويت ايرانيان تا قبل از ظهور اسالم بر اساس 
ويژگي ها، ارزش ها، آداب، سنن و هنجارهاي ايران 
باستان تعريف مي شد. با ورود اسالم به ايران گفتمان 
اسالم بر ساير گفتمان هاي مسلط برتري يافت و بر 
اين اساس هويت ايرانيان نيز درون آن قرار گرفت و 

با توجه به ارزش هاي اسالمي مفصل بندي شد. از اين پس مؤلفه هاي اسالمي -  ايراني1 
بود كه به ايرانيان هويت بخشيد. ليكن با توجه به تالش هايي كه سالطين ايراني براي 
تداوم حكومت خويش داشتند به مرور از اسالم فاصله گرفتند تا جايي كه در قرن اخير 
ــخصي خويش، هويت اسالمي ايرانيان را به حاشيه  شاهان پهلوي در راستاي منافع ش

رانده و براي تبيين هويت، تنها به سمت ايران باستان روي آوردند. 
اسالم در ايران همه هويت هاي غير خود را نفي نكرد؛ برخي از آنها را پذيرفت؛ برخي را 
اصالح نموده و تنها برخي را كه در تزاحم اصول و مباني اسالمي بود، كنار نهاد. در همان 
زماني كه اسالم وارد ايران شد، از برخي سرمايه هاي آن استفاده نمود و حتي آن را تقويت 
كرد. به عنوان نمونه مي توان به «نوروز» كه يكي از آيين هاي باستاني در فرهنگ ايرانيان 

بود اشاره كرد كه روايات متعددي در پذيرش آن توسط اهل  بيت(ع) وارد شده است. 
ــرزمين، مؤلفه هايي همچون زبان، حوزه تمدني،  اگرچه در شكل دهي هويت يك س
ــت، اما بايد به اين مطلب توجه داشت كه  تاريخ مشترك، ژن مشترك و... تأثيرگذار اس
جان مايه بحث هويت، دين است. «دين و مذهب در ايران، الهام بخش ساير مؤلفه هاي 
هويتي هم [شده] هست؛ به طوري كه نمي توان اسطوره ها، رسوم، هنرها، و ميراث ادبي 

1. در فضاي بعد از انقالب اسالمي، در كنار هويت اسالمي- ايراني، هويت ايراني- اسالمي نيز توسط برخي مطرح 
ــالم و ايران توجه دارند. اما اكثر معتقدان به ديدگاه هويت  شده است. هر دوي اين ديدگاه ها، به عناصر هويتي اس
ــالم را در قالب ايران تبيين مي كنند ولي طرفداران ديدگاه هويت اسالمي- ايراني با در نظر  ايراني- اسالمي، اس
داشتن سابقه هويت ايرانيان قبل از ورود اسالم، معتقدند هويت ايراني درون هويت اسالمي جاي گرفت و غلبه با 
اسالم است. تفاوت اين دو ديدگاه، در عرصه نظري بسيار كمرنگ و البته ظريف است؛ اما در عرصه عملي به خصوص 
زماني كه منافع ايراني  با مصالح اسالمي در يك راستا نباشد، طرفداران ديدگاه اول ايراني مي شوند. به عبارت ديگر 
ــطوح مختلف كاربردي مي بينند اما  ــت و بعد مسلمان. اينان هويت ايراني خود را در س هويت آنان اول ايراني اس
هويت اسالمي را تنها به سطح فردي تقليل مي دهند. اما ديدگاه دوم، ايرانيت را درون اسالميت تبيين مي كند و 

هويت اسالمي را داراي ظرفيت هاي باالتري براي هويت بخشي به ايرانيان مي داند. 

دموكراسي اي كه مجتهدزاده از آن 
مي گويد، ناكارآمدي خود را در 
جهان غرب نشان داده است. در 
حقيقت، دموكراسي هاي موجود با 
تمام تكثر خود، راهي به عدل باز 
نكرده اند. اين طور نيست كه هر 
چه جهان به سمت دموكراتيك تر 
شدن پيش مي رود، عدالت هم 
بيشتر شود بلكه شواهد و آمار 

حاكي از عكس اين قضيه است
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و زبان را جداي از مضمون ديني آنها بررسي كرد.»1 يكي از صاحب نظران مباحث هويتي 
ــد: «ذات براي ايراني ها نوعي  ايران، اين مسئله را جزء ذات ايرانيان مي داند و مي نويس
ــت كه با عنصر تعالي خواهي موجود در اسالم هماهنگ  حقيقت خواهي و دين داري اس
است؛ بنابراين نه تنها اجزاي اين حقيقت ذاتي با هم تنافر ندارند، بلكه نوعي جذبه بين 
اين اجزاي ذاتي وجود دارد.»2 به عبارت ديگر «با ظهور اسالم، روح سرگشته ايراني كه 
تشنه عدالت و معنويت بود، به آرامش رسيده و خود خواسته است كه اين معرفت شناسي 
ــين هر آنچه در انبان تاريخي و فرهنگي خود  و هستي شناسي جديد را مكمل و جانش

دارد، كند و البته اين وضعيت جديد، جزيي اليتجزا از هويت ملي ايران شد.»3
نويسنده كتاب هويت و دموكراسي در ايران، همانند نويسندگاني همچون سروش- كه 
بر اين اعتقاد است كه روشنفكر بايستي از يك سو با فرهنگ غالب بشري كه همان غرب 
ــتارهاي ملي ايرانيان تأكيد  ــد و از سوي ديگر بر باورها و ايس و مدرنيته است آشنا باش
كند و سعي نمايد انديشه هاي اسالمي و ديني را نيز در آن جاي دهد- هر چند به برخي 
مؤلفه ها و ارزش هاي اسالمي نيز در كتاب اشاره مي كند اما با تعصبي خاص، محوريت 
مباحث هويتي را به ايران باستان مي دهد . در بحث از هويت ايرانيان، هر چند مجتهدزاده 
مدعي است كه به هر سه عنصر ايرانيت، اسالميت و مدرنيت توجه دارد اما در نوشته هاي 
او مي بينيم كه وي عامل اسالم را فقط نام برده و در حقيقت نقشي براي آن قائل نيست و 
در تبيين نقش هويت اسالمي، هويت اسالم را صرفاً  در حوزه جغرافياي سياسي صفوي 

مطرح مي كند. 
ــالم و ايران نيز با وجود اينكه اين ارتباط دو سويه را هم مي پذيرد  در مورد ارتباط اس
ــت، اما در نهايت به  گونه اي سخن  و هم بر آن تأكيد مي كند كه اين از نقاط قوت وي اس
ــالم را به خدمت ايران در مي آورد. وي در مورد خدمات متقابل اسالم و  مي گويد كه اس
ايران به قدري تأثيرات ايران بر گسترش علوم در اسالم را وسيع مي داند كه برخي از علوم 

اسالمي همچون فلسفه، عرفان، كالم و حتي فقه را ايراني تلقي مي كند. 
فرا آمدن اسالم و گسترش آن در فالت ايران اثر ژرفي در اين كشور به 
عنوان يك قدرت سياسي و يك هويت، اثر فرهنگي و مدني گسترده اي 
ــالم ديني تازه و پر نيرو به ايران هديه كرد و از ايران  در ايران گذارد. اس
هداياي فرهنگي و مدني فراواني چون اخترشناسي، پزشكي، كيمياگري 

1. قدير نصري، مباني هويت ايراني، تهران، تمدن ايراني، 1387، ص19.
2. موسي نجفي، تكوين و تكون هويت ملي ايرانيان، تهران، مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، 1385، ص7.

3. موسي نجفي، ساحت معنوي هويت ملي ايرانيان، دفتر نشر معارف، 1384، ص28. 
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ــيمي)، صنايع گوناگون، هنرها، دست ساخت ها و معماري، فلسفه ،  (ش
عرفان، كالم و فقه و ... دريافت نمود.1 

ايران اسالمي، يك تركيبي مزجي2 است. آن قدر مناسبات اينها در هم تنيده شده كه 
قابل تفكيك نيست. كدها و مؤلفه هاي اسالمي، ايران را تقويت كرده و مؤلفه هاي ايراني 
نيز در گسترش اسالم مؤثر بوده است. اما آنچه هويت ايراني را پس از ورود اسالم ساخته، 

هويتي اسالمي است با شاخصه هاي ايراني. 
ج. ژئوپلتيك شيعه 

ــي؛ بحثي در  ــي و هويت ايران ــت «دموكراس ــوان كتاب آورده اس مجتهدزاده در عن
ــاس انتظار مي رود كه نويسنده نقش  ژئوپلتيك و جغرافياي سياسي ايران». بر اين اس
ــكل دهي هويت ايراني دهد. نويسنده با  قابل توجهي به جغرافياي سياسي ايران در ش
وجود اينكه مطالب متعددي را در بحث ژئوپلتيك ايران در كتاب گنجانده است، اما اين 
مطالب به گونه اي است كه اگر از كتاب حذف هم شود هيچ خللي به آن وارد نمي كند. 
در حقيقت نويسنده نتوانسته ارتباط بين هويت و جغرافياي سياسي ايران را به صورت 
دقيق نشان دهد. تنها استفاده وي از اين مبحث (استفاده محتوايي) در قسمت هويت 
شيعي صفوي است كه سهم نقش شيعه و حكومت شيعي را در تكوين هويت ايراني تنها 

در چهارچوب جغرافياي سياسي دوران صفوي مي داند. 
در اين كتاب اين گونه تصوير شده كه ايرانيان به يك باره با ابتكار شاه اسماعيل، و آن  هم 
ــيع روي آورده اند و تصريح مي كند كه «ژئوپلتيك  به سبب مخالفت با عثماني ها به تش
شيعه، در حقيقت منحصر و محدود است به ابتكار حيرت انگيز شاه اسماعيل صفوي در 
ــور را پس از قرن ها نبودن از دل تاريخ  رسميت  بخشيدن به تشيع در ايران كه اين كش
ــيده و به آن واقعيت جغرافيايي -  سياسي داد». در حالي كه عناصر متعددي  بيرون كش
ــيعه شدن گسترده ايران را حاصل  در شيعه شدن ايرانيان نقش داشته اند و مي توان ش

چند عامل دانست: 
1. بحران خالفت بعد از سقوط بغداد؛

2. فرقه هاي صوفيه كه در فضاسازي محيط شيعه نقش مهمي داشتند؛ 
3. يك گروه نخبه شيعه در خاندان شيخ صفي الدين اردبيلي كه حركتي را از اردبيل 
ــيعه را به صورت يك ايدئولوژي رسمي در  ــد تا ش آغاز كرده و 200 سال طول مي كش

1. پيروز مجتهد زاده، همان،  ص188. 
2. تركيب مزجي يك نوع صناعت ادبي است كه در آن به قدري دو مفهوم در هم آميخته مي شوند كه امكان جدا 

كردن آنها از يكديگر نيست. 
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صحنه سياسي- اجتماعي ايران فعال كند. 
تحقيقات نشان مي دهد كه صفويه هم صوفي بودند؛ يعني از شيخ صفي الدين كه هفت 
نسل تا شاه اسماعيل فاصله دارد؛ اين صوفيان شيعه كم كم خاك رسمي سياسي ايران 
ــخير خود درآوردند. در كنار اين عوامل از تالش فكري، اجتهادي و اجتماعي  را به تس
بزرگاني نظير خواجه نصيرالدين طوسي، عالمه حلي، شهيد اول و شهيد ثاني و محقق 
ــتي ياد نمود كه هم در ايجاد اين فرق تأثيرگذار بوده و هم در تشيع يا  كركي هم بايس
ــالطين، حكمرانان مغول و غير مغول و به خصوص صفويان نقش  تمايل شيعي امرا، س
بسزايي داشتند. شاه اسماعيل در سال 907-     اوايل قرن دهم - تاجگذاري مي كند و شيعه 

را مذهب رسمي ايران اعالم مي نمايد.1
ــدن ايرانيان را ابتكار حيرت انگيز شاه اسماعيل مي داند در  مجتهدزاده علت شيعه ش

حالي  كه شهيد مطهري پاسخ به اين گونه ادعاها را چنين بيان مي كند كه: 
ــاي ديگر نفوذ نكرد و  ــيع به اندازه اي كه در ايران نفوذ كرد، در ج تش
هر چه زمان گذشته است، آمادگي ايران براي تشيع بيشتر شده است. 
اگر چنين ريشه اي در روح ايراني نمي بود، صفويه موفق نمي شدند كه 
با در دست گرفتن حكومت، ايران را شيعه نمايند. حقيقت اين است كه 
علت تشيع ايرانيان و علت مسلمان شدنشان يك چيز است: ايراني روح 
خود را با اسالم سازگار ديد و گم گشته خويش را در اسالم يافت. مردم 
ــابقه فرهنگ و تمدن  ايران كه طبعاً  مردمي باهوش بودند و به  عالوه س
ــبت به اسالم شيفتگي نشان دادند و  داشتند، بيش از هر ملت ديگر نس

به آن خدمت كردند.2
ــترش هويت شيعي ايرانيان  ــت كه تالش هاي صفويه را در گس البته مقصود اين نيس
ــمند نه اولين و نه آخرين تالش ايرانيان  ناديده بگيريم بلكه ما معتقديم اين كار ارزش
ــيعي در ايران است. زيرا قبل از صفويه  براي احياي هويت اسالمي مبتني بر انديشه ش
ــورت گرفته بود. بعد از  ــوده و اقدامات نيكويي ص زمينه هاي خوبي براي اين حركت ب
ــالمي ايران صورت گرفت. صفويه  ــكل تفصيلي اين حركت در انقالب اس صفويه نيز ش
زمينه اي براي احياي اين هويت فراهم كرد. چراكه انديشه شيعي به منزله نوعي زمينه 
ــت. به تعبير  ــاي هويت ايراني محال اس ــت كه بدون آن درك معن فكري در ايران اس

1. موسي نجفي و موسي حقاني، «چگونه ايران شيعه شد»، كيهان،1386/3/23. 
ــالم و ايران)، قم، صدرا، 1368، ج14،  ــهيد مطهري (خدمات متقابل اس 2. مرتضي مطهري، مجموعه آثار ش

ص126. 
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نويسندگان، بدون اين زمينه فكري نه نوگرايي بومي و نه مدرنيزاسيون غربي در ايران 
ــته است كه «برقراري  ــناختني نبود.1 راجر سيروي در كتاب ايران عصر صفوي نوش ش
ــط صفويه موجب ايجاد آگاهي  ــري به منزله مذهب رسمي كشور توس تشيع اثني عش
بيشتري به هويت ملي و بدين طريق ايجاد دولت متمركزتر و قوي تر در ايران شد.»2 اين 

احياي هويت با انقالب اسالمي، كامل شد. 
د. انقالب ايران و احياي هويت اسالمي

پيروزي انقالب اسالمي پس از قرن ها دوباره هويت اسالمي را احياء نمود. مقام معظم 
رهبري نيز بارها در بيانات خويش به اين مطلب اشاره داشته اند كه «پيام بزرگ و مهم 
ــارت از احياي هويت  ــلمان، عب ــالمي و جوامع و ملت هاي مس انقالب ما براي امت اس
ــلمانان و بازگشت به نهضت اسالمي است. اين  اسالمي، بازگشت به اسالم، بيداري مس
پيام بزرگ انقالب ما به ملت هاي مسلمان است كه امام، پيشواي بزرگ اين راه و معلم 
بزرگ اين خط و مكتب بود؛ در كشور خود ما ايران هم همين طور بود.»3 به نظر ايشان 
ــكل دهي اين هويت مهم است:  ــده در ايران پس از انقالب نيز در ش شكل نظام پياده ش
ــتاد درجه تغيير داد. ملت ايران احساس هويت  «جمهوري اسالمي، جهت را صد و هش
مي كند؛ هويت اسالمي كه هويت ايراني هم نشئت گرفته از همين هويت اسالمي است. 
ــده اي است كه بايستي اين ملت  احساس مي كند كه ايران اسالمي همان هويت گمش
ــاس او آرمان هاي خود را معين و برنامه ريزي كند و  دوباره آن را به دست بياورد و بر اس

تالش و مجاهدت خود را شكل دهد.»4
ــد كه در آن هويت  ــيم مي كن ــده، هويتي را براي جامعه امروز ترس اين هويت احياش
ــي از هويت ايراني را نيز در درون خود قرار مي دهد. بر اين اساس هويت  اسالمي بخش
ــته و دارد كه به مؤلفه هاي  ــرمايه هايي كه دارد قابليت اين را داش اسالمي با توجه به س
هويت ساز ديگر نيز توجه نمايد. انقالب اسالمي اي كه در كتاب مجتهدزاده ترسيم شده 

است، متفاوت با ماهيت واقعي اين انقالب است. 
اوالً در تمام صفحاتي كه از انقالب اسالمي ايران ياد كرده است با ظرافت خاصي سعي 
نموده هويت شيعي ايران بعد از انقالب را در لفافه هويت ايراني مدنظر خويش قرار دهد 
در حالي كه هويتي كه با انقالب اسالمي ايران احيا شد، هويتي اسالمي يا به بيان دقيق تر 

1. رك: مصطفي مرتضوي، «تحول و پيشرفت در ايران؛ از نوگرايي شيعي تا مدرنيزاسيون غربي»، آموزه 11. 
2. راجر سيروي، ايران عصر صفوي، ترجمه كامبيز عزيزي، تهران، مركز، 1374، ص184. 

3. بيانات مقام معظم  رهبري در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمينى(ره) در مرقد مطهر، 1374/3/14. 
4. بيانات مقام  معظم  رهبري در ديدار مردم شهرستان كازرون ، 1387/2/16. 
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هويت شيعي است كه البته ارزش ها و هنجارهاي متعلق به ايران باستاني كه هماهنگ 
با ارزش ها و هنجارهاي اسالمي باشد را نيز مي تواند درون خود داشته باشد. اين دقيقاً 
همان نكته اي است كه مورد غفلت مجتهدزاده و امثال ايشان واقع مي شود. ايشان حتي 

از بيان اين نكته كه انقالب ايران يك انقالب شيعي بود، دوري مي كند و مي نويسد: 
متأسفانه كساني در غرب به خود اجازه دادند كه در ژئوپلتيك شيعه 
قلم فرسايي كنند كه در اين راستا نه تنها تبحري ندارند بلكه اين مبحث 
ــيله چهره پردازي هايي در ماهيت انقالب اسالمي  ــتي وس را به نادرس
ــته از غربيان  ــالمي ايران قرار مي دهند. چه غافل اند اين دس و نظام اس
ايران شناس كه اگرچه انقالبيون اسالمي در ايران و سران نظام انقالبي، 
همه شيعي  مذهب اند ولي انقالب اسالمي ايران يك انقالب شيعي نبوده 
ــاس انگيزه هاي بنيادگرايي اسالمي واقع شد و  است. اين انقالب بر اس
ــالمي را پيگير است. آن گونه كه  نظام اسالمي در ايران، بنيادگرايي اس

بازي هاي ژئوپلتيك شيعي در آن جايگاهي ندارند.1 
ــالمي ايران با هويت غربي ساخته  در حالي  كه امام(ره) براي اثبات و تكامل هويت اس
ــروطيت به بعد به مبارزه برخاست و شايد همين  شده طي چند دهه به خصوص از مش
خط مبارزه باشد كه غربي ها به آن بنيادگرايي مي گويند و هميشه خواهان زدودن آن 
از ايران و از انقالب اسالمي بوده  و هستند... اين دو عنصر «نظام سازي» و «تمدن يابي» 
ــالمي ايران و تفكر امام خميني(ره) به خوبي  را به وضوح مي توان در انديشه انقالب اس
رؤيت نمود.2 انقالب ايران يك انقالب شيعي است كه هويت اسالمي را احيا كرد ولي به 

هيچ وجهي نمي توان آن را بنيادگرا تلقي نمود.3
ثانياً مجتهدزاده انقالب ايران را زمينه اي براي تحقق هر چه بهتر دموكراسي مي داند؛ 

زمينه اي كه همان طور كه غرب را به پايان خود رسانيد، نويد ايران نهايي را مي دهد: 
ــاني به ما  ــاهنامه از عصر ساس ــه روميان و اعراب و ش از مجموع آنچ
ــتين رنسانس  ــود كه اين عصر نخس مي گويند اين نتيجه حاصل مي ش
ــمرده مي شود. دومين رنسانس  (تجديد حيات علمي و ادبي) ايران ش
ــالم)  ــوي (در تاريخ بعد از اس ــت عصر صف ايران مربوط به نيمه نخس

1. پيروز مجتهدزاده، همان، ص200. 
2. موسي نجفي، ساحت معنوي هويت ملي ايرانيان، دفتر نشر معارف، 1384، ص106. 

3. رك: مهديه نامدار، «انقالب ايران؛ شالوده شكن بنيادگرايي»،  نامه دولت اسالمي؛ تأمالتي در فلسفه انقالب 
اسالمي و بازتاب هاي آن در جهان معاصر، مركز پژوهش و اسناد رياست جمهوري، ارديبهشت1388. 
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مي شود و اميد فراوان است كه بروز 
ــانزده  ــروطيت، بروز ش انقالب مش
سال زيربناسازي هاي دوره پهلوي 
ــالمي كه  ــدوث انقالب اس اول و ح
ــه هاي دموكراسي خواهي را  انديش
ــت،  در ايران رونق فراواني داده اس
مقدمه اي باشد براي بروز رنسانس 

سوم و ايران نهايي.1
ــي اي  انقالب ايران هيچ گاه نمي تواند به دموكراس
ــود.  ــخن مي گويند، ختم ش ــرب از آن س كه در غ
ــول و مباني  ــا اص ــالب ب ــي اين انق ــول و مبان اص
ــت. جالب  ــي متناقض و حتي متضاد اس دموكراس
ــود خويش،  ــنده براي نيل به مقص ــت كه نويس اس
ــكوالر پهلوي اول و انقالب  ــروطه، حكومت س مش
اسالمي ايران را در يك راستا قرار مي دهد و آن  هم 
ليبرال دموكراسي است. با اين نگاه كوته نظر، انقالب 
ايران را هم ادامه مسير تكامل تك خطي غرب قرار 

مي دهد. 
ــانس اول ايران، گرايش ايرانيان به  بايد گفت رنس

اسالم است كه موجب تجديد حيات علمي و ادبي ايرانيان شد2 و هويت اسالمي- ايراني 
ــانس دوم، اقدام بي نظير دولت صفوي بود كه با رسمي كردن مذهب  را شكل داد. رنس
شيعه در ايران پس از قرن ها ركود، موجب تحول ايران هم از جهت علمي، هم از جهت 
سرزميني شد و هم احياي هويت اسالمي- ايراني را به سطح گسترده اي رساند. رنسانس 
سوم ايران، انقالب اسالمي ايران است كه تالش هاي انجام شده قبل را تكميل كرد و با 
شكل دهي حكومت جمهوري اسالمي، ساختار سياسي نويني را براي بازخواني هويت 

اسالمي - ايراني فراهم كرد و احياي هويت را از اجمال به تفصيل رساند. 
ــته در مبارزه با غرب نيز از  انقالب اسالمي به بركت عناصر پوياي اسالم شيعي توانس

1. پيروز مجتهدزاده، همان، ص178. 
2. رك: مرتضي مطهري، خدمات متقابل اسالم و ايران، همان، 1368. 

ويژگي هايي كه در هويت ايرانيان 
وجود دارد هيچ گاه نمي تواند 
به دموكراسي ختم شود؛ زيرا 
از يك سو آنچه امروز مباني 
دموكراسي را تشكيل داده است 
نه با ايران باستان سازگار است 
و نه با اسالم. از سوي ديگر چرا 
بايد به سمت حكومتي برويم كه 
در دهه هاي اخير امتحان خود را 
در جهان غرب پس داده است و 
در همه كشورهايي كه دموكراسي 
غربي به صورت عملي اجرا 
گرديده است، چالش هاي عميق 
آن ديده مي شود؛ و امروز غرب 
در باتالق دموكراسي قرار گرفته 
و توان خروج از آن را نيز ندارد. 
تئوري اي كه سال ها غرب را به 
خود مشغول ساخته است و هم از 
بعد نظري و هم از بعد عملي داراي 

مشكالت بسياري است
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ــلب كلي غرب اكتفا نكرده بلكه  سطح اجمال به سطح تفصيل برسد و تنها به نفي و س
توانسته دست به تأسيس و ايجاب بزند و در برابر غرب اقدام به نهادسازي و نظام سازي 
ــوار است كه آن را  ــئله به قدري براي روشنفكران پيرو غرب دش نمايد. تحمل اين مس
به عنوان انقالبي با برچسب زننده بنيادگرايي معرفي مي كنند. از سوي ديگر شيعه در 
ــل مي كند. انقالب ايران با ايجاد  مقابل غرب براي خود طرح اثباتي دارد و طبق آن عم
ــاختار واليت فقيه پاياني براي هويت هاي ساخته شده توسط غرب  نظامي مبتني بر س
ــنفكراني كه نمي خواهند اين طرح اثباتي را بپذيرند و خواهان  بود. به همين علت روش
القاي طرح هاي خود براي اداره جامعه هستند تالش  مي كنند درك متفاوتي از واقعيت 

درباره انقالب ايران ارايه دهند. 
• عدم درك صحيح از مفهوم «عدل اسالمي»

مجتهدزاده و ديگر روشنفكران در نوشته هايشان سخناني از دين مي گويند كه مبتني 
ــاله دارد، ديني متناسب با  بر درك ناقصي از دين است؛ كه تا حقيقت دين رهي صدس
ــنده كتاب مورد بررسي، در مورد اصل عدل از  اهداف آنان ساماندهي شده است. نويس

اصول دين يك برداشت بسيار سطحي داشته و معتقد است: 
ــورداري يعني عدل و دادگري در  ــالمي ايده ايراني كش در دوران اس
ميان اعتقادات ديني مردمان رخنه مي كند و در مقام يك اصل از اصول 
پنج گانه دين، جنبه ملكوتي به خود مي گيرد. در حالي كه از پنج اصل 
ــيع اصول چهارگانه توحيد، نبوت، امامت و معاد روز قيامت اصول  تش
ــتند؛ براي زندگي در سراي باقي، عدل يك اصل  معنوي يا ملكوتي هس
ــت و جنبه اي اجرايي دارد. عدل براي مردم است و براي  اين جهاني اس

برابر و دموكراتيك زيستن مردمان در اين جهان.1
اوالً گاهي مقصود از عدل، عدل ساختاري است كه مي توان روي آن تحقيق و بررسي 
كرد كه مسلمانان آن را از ايرانيان گرفتند؛ اما قطعاً آموزه عدل را از ايرانيان نگرفتند. در 
اين نگاه، عدلي كه در اصول دين شيعه حاكي از عدالت خداست و جنبه معنوي وااليي 
دارد تقليل داده شده است. شايد نويسنده به گونه اي با اغماض اين نكته را بيان مي كند 

كه توسط ايرانيان عدل وارد اسالم شيعي و اصول آن شده است. 
مجتهدزاده در كتابش چندين بار اين جمله را ذكر كرده  است كه «نكته ترديدناپذير 
ــين پيامبر اسالم گفته است: اني  اين است كه عمربن خطاب، خليفه دوم و يار و همنش

1. پيروز مجتهدزاده، همان، ص186. 
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تعلمت العدل من كسري؛ همانا دادگري را از كسري (خسرو انوشيروان) آموخته ام.»1 
وي از اين نكته غفلت نموده كه خليفه دوم، مساوي با اسالم نيست. وي نه نماينده اسالم 
ــالم. اگر خليفه دوم مطلبي را از ايران گرفته باشد، هيچ دليلي  ــت و نه نماياننده اس اس

نداريم كه اسالم بر آن اساس مديون ايران باشد.
ــده است. اين بحث هم در  عالوه بر اين، موضوع عدل تا حدودي در اين كتاب خلط ش
ــول اكرم(ص) وجود داشته است. نه تنها اين  قرآن و هم در سيره و روايات حضرت رس
بحث ها در زمان خليفه دوم براي اولين بار مطرح نشد كه بتوانيم ادعا كنيم ايران با تأثير 
بر روي خليفه مسلمين مفهوم عدل را وارد اسالم كرد بلكه يكي از عللي كه ايرانيان به 
اسالم گرويدند، عدالت و مساوات موجود در اسالم بود. شهيد مطهري نيز اين نكته را با 

ظرافت خاصي بيان نموده است: 
ــوي  ــنه ايراني را به س ــش از هر چيز ديگر، روح تش آن  چيزي كه بي
ــالمي بود. ايراني قرن ها از اين نظر  اسالم مي كشيد، عدل و مساوات اس
محروميت كشيده بود و انتظار چنين چيزي را داشت. ايرانيان مي ديدند 
ــته اي كه بدون هيچ گونه تعصبي، عدل و مساوات اجتماعي را اجرا  دس
مي كنند و نسبت به آنها بي نهايت حساسيت دارند، خاندان رسالت اند؛ 
خاندان رسالت، پناهگاه عدل اسالمي، مخصوصاً  از نظر مسلمانان غير 

عرب بودند.2
ثانياً  اين طور نيست كه از ميان اصول و اركان دين اسالم، فقط عدل دنيايي باشد، اتفاقاً 
اصول ديگر همچون امامت و نبوت نيز دنيايي است. اين درك اشتباه است كه فكر كنيم 
توحيد و معاد اين دنيايي نيستند. اصول دين اسالم هم براي دنيا و هم براي آخرت است. 
حتي در مورد اصل معاد نيز كه قطعاً مربوط به سرايي ديگر است، مي بينيم كه معاد سير 

غايت ماست. مسلماً غايت در فرآيند تأثيرگذار است. 
ثالثاً اصل عدل به عنوان يكي از اصول و مباني اسالم از ابتداي ظهور اسالم مطرح شده 
است. مجتهدزاده اين بحث را از آن  جهات مطرح كرده كه بگويد يكي از پايه هاي اساسي 
ــت اما هر چه از ايران باستان فاصله  ــي كه در ايران باستان هم بوده، عدل اس دموكراس
گرفته شده، عدالت زير سؤال رفته است و بر اين اساس ايران امروز اين مبنا را ندارد. در 
حالي كه مبناي عملكرد نظام جمهوري اسالمي، عدالت بوده و تالش براي تحقق آن در 

1. اين جمله چندين بار در كتاب دموكراسي و هويت ايراني آورده شده است: ص166، 181، 277 و... 
2. مرتضي مطهري، همان، ص127.
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جامعه صورت گرفته و مي گيرد. مقام معظم رهبري عدالت را به عنوان يك شاخص نظام، 
مطرح فرموده اند و شبهاتي نظير آنچه مجتهدزاده مي گويد را اين گونه پاسخ مي دهند: 
من اين را صريحاً عرض مي كنم كه در جمهوري اسالمي، سياست ها 
بر اساس عدالت تنظيم مي شود. از ابتداي انقالب همين بوده است و تا 
ــه نيز همين خواهد بود... هدف ما استقرار عدل در جامعه است.  هميش
ما اين را مي خواهيم. همه  كارها براي اقامه عدل، ارزش پيدا مي كند... 
عدالت، همه جا به معناي «برابري» نيست. اشتباه نشود. عدالت يعني 
هر چيزي را در جاي خود قرار دادن. اين معناي عدل است. عدالت آن 
ــت كه در ذهن بعضي از ساده انديشان و آدم هاي كم عمق  معنايي نيس
ــت  ــايد حاال هم خيال كنند كه همه جامعه بايد برداش وجود دارد. ش
ــتري مي كند، يكي استعداد  ــند. خير! يكي كار بيش يكسان داشته باش
ــتري براي پيشرفت كشور دارد. عدالت  بيشتري دارد، يكي ارزش بيش
ــي را به او دادن.  يعني بر طبق حق عمل كردن، و حق هر چيز و هر كس
ــت. هدف اين است كه  ــت و براي جامعه الزم اس اين معناي عدالت اس

عدالت حاكم شود.
ــالمي، تأمين عدالت در جامعه است .خوشبختانه  هدف جمهوري اس
ــالم در اختيار ماست و ما را  ــور ما فراهم است. احكام اس زمينه در كش
ــوراي اسالمي است  ــوق مي دهد. قانونگذار كه مجلس ش به عدالت س
ــور و جامعه  ــده است كه براي كش ــان هايي تشكيل ش بحمداهللا از انس
دلسوز و طالب و عاشق عدالت اند. دولت از عناصري تشكيل شده است 
كه مشتاق تأمين عدالت در جامعه اند. رئيس جمهور و مدير اجرايي اين 
كشور كسي است كه هميشه منادي عدالت بوده است. دستگاه قضايي 
كشور و عناصر آن نيز همين طور. اينها چهره هاي برجسته اي هستند. 
ــبي، با اين ملت كارآمد و عالقه مند و مشتاق و با  در چنين زمينه  مناس
اين مسئولين مؤمن و خوب، بايد حركتمان به سمت عدالت باشد. اين، 

آن شاخص اصلي است.1

ــردم در روز والدت حضرت  ــف م ــرهاى مختل ــزاران و قش ــدار كارگ ــري در دي ــم رهب ــات مقام معظ 1. بيان
اميرالمؤمنين(ع)، 1371/10/17. 



30
5

90
تان

مس
 ز

30 
اره

شم
م 

ل نه
 سا

سوم
ره 

دو
اني

ت اير
 هوي

ي با
 غرب

سي
وكرا

ي دم
گون

اهم
ن

• امكان زندگي علمي با مديريت فقهي
ــراي علمي  ــت كه بايد ب مجتهدزاده معتقد اس
ــي، زندگي علمي  ــتن تالش كرد و دموكراس  زيس

است: 
الزمه اصلي موفقيت در حركت 
به سوي دموكراسي، علمي زيستن 
جامعه است و اينكه جامعه با اصول 
علمي زيستن آشنا شود، موكول به 
آشنايي آحاد جامعه با تفكر علمي 
ــود.  ــعه علمي جامعه مي ش و توس
ــال  تالش هايي كه در طول صدس
ــورت گرفته  ــته در ايران ص گذش
ــي زندگي  ــت، مفاهيم فرهنگ اس

ــترش  ــه خاورزمين معرفي كرده و گس ــه جامع ــي را تا حدودي ب علم
سوادآموزي و آشنايي با جهان مدرن و گسترش شهرنشيني در ايران، 
زمينه هايي را فراهم آورده است كه به تحرك مكانيسم هاي ضروري براي 

واقعيت يافتن دموكراسي منجر شده است.1
ــؤالي كه اينجا از مدافعان اين تفكر بايد پرسيد اين است كه آيا تنها اگر دموكراسي  س
ــد  ــد و فقه حاكم باش ــود؟ آيا حكومت اگر ديني باش ــد زندگي علمي مي ش حاكم باش
نمي توان زندگي علمي داشت؟ شايد سخنان مجتهدزاده به نوعي شبيه آن چيزي است 
ــنفكران غربزده امروز مطرح مي كنند و بدان وسيله به دنبال جداسازي  كه برخي روش
دين از سياست و به تعبيري سكوالر كردن جامعه هستند. برخي روشنفكران با پرهيز 
ــتقيم با نظريه واليت فقيه، نقد اين نظريه را از راه هاي غير مستقيم و با  از برخورد مس

عباراتي گوناگون دنبال مي كنند. 
نمونه اين افراد سروش است كه در مقاله «جامه تهذيب بر تن احيا» به صراحت ابراز 
مي دارد كه غول عظيم مشكالت بشر امروز را تنها مديريت علمي مهار مي كند و حل اين 
ــت. از اين رو، فقيهان تنها به خاطر بهره مندي  معضل از توان مديريت فقهي بيرون اس
از فقه نمي توانند عهده دار مديريت جامعه شوند. ايشان در جاي ديگر حكومت را به دو 

1. پيروز مجتهدزاده، همان، ص269. 

در انتهاي كتاب، نويسنده بار ديگر 
تأكيد مي كند كه دموكراسي يك 
سيستم ويژه حكومتي نيست بلكه 
يك فرهنگ است. دموكراسي شيوه 
ويژه اي از زندگي سياسي است كه 
در هر گونه از سيستم هاي حكومتي 
مي تواند واقعيت يابد. دموكراتيك 
زندگي كردن، علمي زندگي كردن 
است. در قياس ديمي زيستن در 
جوامع غير علمي، دموكراسي 
علمي زندگي كردن است و داشتن 
برنامه هاي حساب شده مادي و 
معنوي در زندگي و در تعارض با 
سنتي زيستن و عاطفي  زيستن است
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دسته دموكراتيك و غير دموكراتيك تقسيم نموده و حكومت فقهي را غير دموكراتيك 
تلقي مي كند. طبق اين ديدگاه، مديريت فقهي كه ناشي از حكومت فقهي است، عبارت 
ــط بينش فقهي در مقابل بينش ايماني؛  ــت گرفتن زمام امور توس خواهد بود از به دس
ــتين تالشش مصروف صورت  ــت مي گيرد، نخس وقتي بينش فقهي زمام امور را به دس
شرعي دادن به جامعه است و شروع مي كند به حد زدن و ديه گرفتن و اصرار بر حجاب 
ورزيدن...؛ اما بينش ايماني كار را از اين جاها آغاز نمي كند؛ آنها را براي آخر مي گذارد. او 
ديني شدن را از راه حكومت و موعظه و جدال احسن آغاز مي كند و ابتدا دل ها را مي ربايد 

تا پس از آن، نوبت بدن ها برسد.1
ــنفكران تالش مي كنند تا چنين وانمود كنند كه در حوزه تفكر ديني-  اين گونه روش
ــيحي در غرب) عقل و دين از يكديگر جدا بوده و  اسالمي (مانند حوزه تفكر ديني- مس
دين تنها در عرصه هايي حضور دارد كه عقل در آنجا حكم ندارد و هر كجا كه عقل كاربرد 
دارد قلمرو دين نيست چون دين را در امور ماورايي و به اصطالح «عالم رازآلود» منحصر 
مي دانند و مي گويند عالم رازآلود از عالم عقالني و به تبع آن از مديريت عقالني جداست 
ــردي» و «امور معنوي»  ــائل ف و چنين نتيجه مي گيرند كه قلمرو دين محدود به «مس
ــت و مديريت جامعه و برنامه ريزي از  است و از برنامه ريزي و مديريت جامعه به دور اس
ــته  ــر دقيق تر، «عقالنيت مدرن» و مديريت عقالني برخاس اختصاصات عقل و به تعبي
ــالمي نه تنها عقل و دين از يكديگر جدا نيستند  ــت.2 در حالي كه در تفكر اس از آن اس
ــالم به عنوان آخرين و  ــد» يكديگرند. چطور مي توان گفت دين اس بلكه «مكمل و مؤي
ــت و داعيه اداره جامعه جهاني و  كامل ترين دين كه شالوده اش بر «عقل و فطرت» اس
رستگاري همه جانبه انسان را دارد، از عقل و علم دور و در مقابل آن است؟! بلكه به رغم 
پندار نادرست آنان دين جاويد و جامعي چون اسالم در همه حوزه هاي زندگي مادي و 
ــده و داراي برنامه و احكام و قوانين مي باشد.3 روشن است چنين  معنوي انسان وارد ش

1. عبدالكريم سروش، مدارا و مديريت، تهران، صراط، 1376، ص75. همچنين وي در كتب و مقاالت مختلف، 
مدعاي فوق را بيان نموده است. در صفحات 369-366، محدوده فقه را فقط در حد ظواهر شريعت مي شمارد. و در 
صفحات 253 و 369 همان كتاب نيز مي گويد: «فقه، مجموعه احكام است و حكم، غير از برنامه است. فقه، حقوق 
ــت. همچنان كه در بيرون حوزه ديني و در جوامع غير ديني هم نظام حقوقي براي تنظيم امور دنيايي و  ديني اس
فصل خصومت وجود دارد. در جوامع ديني، فقه، همان كار را مي كند، ولي آيا تمام مسائل جامعه و زندگي، مسائل 

حقوقي اند؟ بي ترديد چنين نيست.» 
ــروش در كتب و مقاالت اوست. براي تحقيق بيشتر  2. جمالت مزبور گزيده هايي از ديدگاه هاي عبدالكريم س
ــماره هاي 41 و 43، به ترتيب مقاالت: «دين اقلي و اكثري» و  رك: عبدالكريم سروش، همان، ص253، كيان، ش

«راز و راززدايي» و غير آن. 
3. رك: تفسير الميزان، چاپ بيروت، ج4، ص127-129. 
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ديني با چنين رسالت و هدفي وسيع و بزرگ، نمي تواند از عقل و مديريت عقالني و علمي 
بركنار باشد.1 

مديريت جزء علوم انساني و زيرمجموعه حكمت عملي است. از اين رو به دو قسم ديني 
و غير ديني، اسالمي و غير اسالمي قابل تقسيم است. پس اشكال بر مديريت فقهي- از 
ــت و فقه، مديريت علمي  ــدون مديريت علمي امكان پذير نيس آن جهت كه حكومت ب
ندارد- ناتمام است. فقه، مديريت دارد و مديريت آن درباره چگونگي اداره كشور است. 
ــود، فقه نوع اداره آن را به  ــور بايد از راه كشاورزي يا صنعتي شدن اداره ش مثًال اگر كش
ــكيل حكومت ديني و به دست گرفتن  جهت اسالمي و ديني بودنش بر عهده دارد. تش
ــالمي، شاهد  ــته و امت اس ــط انبيا(ع) و اولياي الهي در امم گذش مديريت جامعه توس
ــالم(ص) و اميرالمؤمنين(ع) و  ــت. پيامبر گرامي اس عيني بر تحقق مديريت ديني اس
ــاليان زيادي حكومت و مديريت جامعه اسالمي را برعهده داشتند.  امام مجتبي(ع) س
ــيره امامان  ــات و روايات، قصص انبيا(ع) و س ــاي مديريت ديني و فقهي در آي راه كاره
معصوم(ع) فراوان است و براي ايجاد حكومت ديني در هر زمان و مكاني كافي است؛ اما 
مديريت غير ديني نياز به شاهد ندارد. چون همه حكومت هاي طاغوتي در طول تاريخ 

مديريت غير ديني داشته اند.2
مديريت فقهي معنايش اين نيست كه فقيه در همه صحنه هاي مديريتي با استناد به 
منابع اسالمي مديريت كند بلكه مقصود اين است كه فقيه آرمان ها، ارزش ها و كليات را 
از اسالم مي گيرد سپس براي تحقق اين آرمان ها و ارزش ها از صاحبان علوم و تخصص 
كمك مي گيرد. بهره برداري از علم هيچ منافاتي با مديريت فقهي ندارد بلكه بر فقيه الزم 
است كه در زمينه هاي تخصصي از متخصصان استفاده كند. آرمان ها و ارزش هايي كه 
در اسالم وجود دارد، به تعبير شهيد مطهري اموري ثابت هستند و فقيه مي بايست ابتدا 
اين امور ثابت و ماندني را شناسايي كند. بين اين آرمان هاي ثابت و ماندني نوعي ارتباط 
هماهنگ وجود دارد. به همين دليل اگر يك فقيه اين آرمان ها را به صورت يك مجموعه 
مورد شناسايي قرار دهد، در نهايت به يك نظام در حوزه عمل اجتماعي دسترسي پيدا 
ــايي  ــالمي در زمينه اقتصاد شناس مي كند. به عنوان مثال اگر آرمان ها و ارزش هاي اس
ــكيل مي دهد كه مي توان از آن به مكتب و نظام  شوند، مجموعه اين امور چيزي را تش

اقتصادي تعبير كرد. 
1. نبي اهللا ابراهيم زاده، «عقل در تفكر اسالم و غرب»، پيام حوزه، زمستان 1380، ش32. 

2. آيت اهللا جوادي آملي، مديريت اسالمي و علوم بشري، نگارش و تدوين حجت االسالم و المسلمين محمدرضا 
مصطفي پور. 
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در فقه شيعه وجود اصل مهمي به نام «اجتهاد» 
بيانگر توانايي فقه به جوابگويي در مقابل نيازهاي 
ــي از عالمان اصولي  ــت. بنابر تعريف برخ روز اس
معناي اجتهاد عبارت از به كارگيري تمام توانايي 
ــرعي در  ــت آوردن حكم ش ــراي به دس مجتهد ب
حوادث واقعه و رويدادهاي تازه از راه عناصر خاصه 
ــع معتبر  ــناخت و مناب ــترك و پايه هاي ش و مش
ــد. در واقع بايد گفت كه سياليت  ــرعي مي باش ش
ذاتي اجتهاد در فقه بيانگر پاسخگويي به نيازهاي 

هر روز است. 
ــده  امام خميني(ره) نيز با توجه به اصول يادش
ــش دو عنصر زمان و مكان  فوق بر پويايي فقه و نق
ــان در اين باره  ــتند. ايش ــد داش در اجتهاد تأكي

مي فرمايند: 
ــت ولي اين بدان معنا  ــبك (سنتي) صحيح اس ... اجتهاد به همان س
ــت. زمان و مكان دو عنصر تعيين كننده  نيست كه فقه اسالم پويا نيس
ــئله اي كه در قديم داراي حكمي بوده است، به ظاهر  در اجتهادند. مس
ــت و اجتماع و اقتصاد يك نظام  همان مسئله در روابط حاكم بر سياس
ــناخت دقيق  ــت حكم جديدي پيدا كند؛ بدان معنا كه با ش ممكن اس
روابط اقتصادي و اجتماعي و سياسي همان موضوع اول كه از نظر ظاهر 
با قديم فرقي نكرده است واقعاً موضوع جديدي شده است كه قهراً حكم 

جديدي مي طلبد...1 
ــاني كه فكر مي كنند زندگي علمي با دين  ــكل كس در نهايت بايد بيان كنيم كه مش
جمع نمي شود، سير افقي آنها است. «اينان اگر با دو بال مبدأ فاعلي «هو االول»و مبدأ 
ــند و امور آموزش را  غايي «هواالخر» حركت كنند و از خالق و هدف خلقت غافل نباش
به تصادف و اتفاق اسناد ندهند، در اين صورت هر علمي صبغه ديني و اسالمي خواهد 
داشت. اساساً هر دانشي اگر با توجه به دو جنبه مبدأ فاعلي و مبدأ غايي آن مورد مطالعه 
و بررسي قرار گيرد از فقه و دين جدا نيست. اگر دو بال «هو االول» و «هو االخر» به علوم 

1. صحيفه امام، ج21، ص289. 

مؤلفه هايي كه دموكراسي امروز 
بر اساس آن معرفي مي شود، بسيار 
فريبنده است و همگان به آن تمايل 
دارند؛ در حالي كه طرفداران اين 
شكل از حكومت، از دور دستي 
بر آتش دارند و حقيقت آن را 
درنمي يابند؛ حقيقتي كه وجود 
ندارد. دموكراسي نمي تواند آنچه را 
ادعا مي كند مدافع آن است در عمل 
پياده كند. سيطره اين ديدگاه بر 
كتاب مجتهدزاده نيز كامالً  مشهود 
است. او به شدت از دموكراسي 
و به خصوص ايده ليبرال آن دفاع 
مي كند و مدينه فاضله خود را در 

قالب سراب دموكراسي مي بيند
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افزوده شود، مديريت فقهي نيز جايگاه خاص خود را پيدا مي كند.»1

سخن آخر
ــردازان و  ــمندان، نظريه پ ــان انديش ــث مطرح در مي ــت» يكي از مباح بحث «هوي
ــت كه اگرچه در حوزه فرهنگ قابل بررسي است اما در جهان  نويسندگان مختلف اس
معاصر صبغه سياسي به خود گرفته است و برخي از نظريه پردازان با بررسي شاخصه هاي 
آن، سيستم سياسي متناسب با آن شاخصه ها را طراحي و تبيين مي كنند. مجتهدزاده 
ــيم كرده كه به نظر وي مي تواند زيربناي  نيز با بررسي مؤلفه هايي، هويتي از ايران ترس
ــد. هويت امروز ايرانيان از ديدگاه وي منشعب از سه عنصر  ــي باش حكومت دموكراس
ايرانيت، مدرنيت و اسالميت معرفي شده است. اما بررسي عقبه تاريخي ايران و عناصر 

هويت ساز آن نشان دهنده آن است كه: 
اوالً هويت امروز، هويتي اسالمي است كه البته بخش هايي از عناصر مثبت ايران باستان 
ــازگار بوده را در خود جاي داده است.  ــالم س و رگه هايي از فرهنگ هاي ديگر كه با اس
هويت امروز ايران از آنها تأثير پذيرفته، اما با آنها تعريف نمي شود. هر چند افرادي مانند 
مجتهدزاده با بيان عباراتي مانند لزوم توجه به ناسيوناليسم يا ميهن گرايي، مي خواهند 
ــتان گرايانه خويش را به ايرانيان القا كنند، اما بايد توجه داشت كه هويت  عصبيت باس
ايراني در پرتو هويت دانشي شيعي شكل گرفته است و اگر امروز مي توانيم از افتخارات 
ــيعه در هويت مذهبي  ــته ايراني ياد كنيم به بركت اسالم است. هويت دانشي ش گذش
آنان ضرب و ادغام شده است؛ برخالف اهل سنت كه اين دو در آن شايد جمع  شود ولي 
ضرب نمي شود. هويت شيعه ايران امروز با اسالم تعريف مي شود و هويت هاي ديگر ذيل 

آن قرار مي گيرد. 
ــي  ــه در هويت ايرانيان وجود دارد هيچ گاه نمي تواند به دموكراس ثانياً ويژگي هايي ك
ــي را تشكيل داده است نه با ايران  ختم شود؛ زيرا از يك سو آنچه امروز مباني دموكراس
ــوي ديگر چرا بايد به سمت حكومتي برويم كه  باستان سازگار است و نه با اسالم. از س
ــت و در همه كشورهايي  در دهه هاي اخير امتحان خود را در جهان غرب پس داده اس
ــت، چالش هاي عميق آن ديده  ــي غربي به صورت عملي اجرا گرديده اس كه دموكراس
ــي قرار گرفته و توان خروج از آن را نيز ندارد.  مي شود؛ و امروز غرب در باتالق دموكراس
تئوري اي كه سال ها غرب را به خود مشغول ساخته است و هم از بعد نظري و هم از بعد 

1. آيت اهللا جوادي آملي، همان. 
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عملي داراي مشكالت بسياري است. 
ــر ناكارآمدي  ــان مي دهد كه عالوه ب ــات ملموس تاريخي نش از حيث عملي، تجربي
دموكراسي در خود كشورهاي غربي، اين تئوري به مراتب خشونت بار و استبدادي است. 
وقايع سال هاي اخير و كشتارهاي بي رحمانه انساني در نقاط مختلف جهان توسط غرب 
مؤيد اين مطلب است. از حيث نظري هم اين تئوري مشكل دارد تا جايي كه بسياري از 
نظريه پردازان غربي نيز بدان اذعان داشته اند. راسل، ويل دورانت و... معتقدند اين نوع 
حكومت «استبداد اكثريت» است. حتي اگر جلوتر بياييم و از مدل استبداد تئوري فوكو 
صحبت كنيم، جريان حاكم ليبرال دموكراسي فاجعه است. از نظر ما هم اين تئوري بر 
روي بنيان هايي استوار است كه از طرفي خود اين تئوري نمي تواند به آنها پايبند باشد و 

از سوي ديگر چالش هاي زيادي متوجه اين اصول و بنيان هاست. 
ــده به آن برسيم.  ــت كه بخواهيم به هر قيمتي ش دموكراسي حكومتي مطلوب نيس
ــاخته و نه آينده آن را تضمين مي كند.  حكومت دموكراسي نه امروز جامعه غرب را س
افرادي همانند مجتهدزاده كه متأسفانه تعداد آنها كم هم نيست، درماني را معرفي كرده 
كه خود غربيان در صحت آن ترديد دارند؛ آينده اي بي هدف. امروزه انتقادات زيادي بر 

رد اين نظريه از سوي متفكران و تئوري پردازان شرق و غرب مطرح شده است. 
ثالثاً در چهارچوب هويت اسالمي، مديريت علمي جداي از مديريت فقهي نيست و با 
فقه مي توان جامعه را سامان داد. به رغم تالش هاي مداوم دشمنان اسالم و انقالب براي 
تفكيك اين دو مفهوم، انقالب اسالمي ايران با احياي هويت اسالمي قابليت تحقق اين 

ايده را نشان داد. 
ــان مي كند، ظرفيت  ــالف آنچه مجتهدزاده بي ــاخصه هاي هويتي ايراني برخ رابعاً ش
پذيرش نظامي مبتني بر تئوري واليت فقيه را بيش از هر نظامي ديگر داراست. به بيان 
ــت امروز جامعه  دقيق تر اگر بخواهيم ظرفيت هاي هويتي ايران را براي طراحي سياس
ايراني به صورت منصفانه بررسي كنيم بي شك به تئوري هايي نظير تئوري واليت فقيه 

خواهيم رسيد نه تئوري غير بومي دموكراسي. 
مسائل پيچيده و غامض در سياست ملي و فهم بسياري از مفاهيم مانند دولت- ملت، 
هويت ملي، تجدد و غيره بيشتر از آنكه در كتب غير تاريخي يا نوشته هاي غير بومي قابل 
تحقيق باشد، محتاج آن است كه در فرآيند دقيق و تاريخي و به دور از غرض ورزي هاي 
ــت و عالمانه  ــخصي يا جناحي، مورد تحقيق و تفحص قرار گيرد. اگر اين نگاه درس ش

صورت بگيرد، آينده روشني را در پرتو خود نويد خواهد داد. 
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عليرضا سلطانشاهي
خردادماه سال جاري صحنه جديدي از فضاسازي رسانه اي عليه ايران در سطح جهان 
ــتان قديمي روابط تجاري  ــتي، شكل گرفت. قضيه، داس با راهبري تبليغات صهيونيس
رژيم صهيونيستي با ايران و در مقابل سكوت نسبتاً هميشگي جمهوري اسالمي و بلواي 

رسانه اي غرب، صهيونيست ها و به ويژه اعراب بود. 
ماجرا از آنجا آغاز مي شود كه وزارت امور خارجه امريكا شركت برادران اسراييلي عوفر 
را در فهرست شركت هاي طرف معامله با ايران اعالم كرده و به شكستن تحريم مصوب 

سازمان ملل عليه ايران متهم مي كند.1 
ــي اين اتهام را اين گونه در يك گزارش تشريح مي كند كه  شبكه خبري BBC فارس
در سپتامبر سال 2010 (يعني تقريباً 9 ماه قبل از رسانه اي شدن اين داستان)، شركت 
سنگاپوري «تانكر پاسيفيك» متعلق به برادران اسراييلي عوفر كه از شركت هاي بزرگ 
كشتيراني دنيا است، نفت كش «رافلز پارك» را از طريق يك شركت كارگزار پانامايي به 
قيمت 8/650/000 دالر به يك شركت اماراتي به نام «كريستال شيپينگ» مي فروشد 
ــركت كشتيراني جمهوري اسالمي  و اين نفت كش پس از آن با نام «اما» به مالكيت ش
1. رسانه هاي دنيا، رويدادهاي ايران و جهان، معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، ش2344، به 

نقل از النهار (3ژوئن 2011)، ص7. 

تطهير بحر محيط
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ايران درمي آيد.1 

شركت برادران عوفر در ابتدا ضمن اظهار بي اطالعي از مشخصات خريدار نفت كش، 
خود را در اين ماجرا بي تقصير مي داند ولي در ادامه با فشار رسانه اي اعتراف مي كند كه 

دولت اسراييل در جريان اين معامله قرار گرفته است. 
ــانه هاي غربي، اسراييلي  ــمردن ابعاد و زواياي اين داستان در رس حجم اخبار و برش
ــبهه اي باقي نمي گذاشت كه واقعاً  ــك و ش و عربي در حدي بود كه براي هيچ كس ش
جمهوري اسالمي ايران از يك شركت اسراييلي خريد كرده و با آن معامله نموده است. 
ــتي همچون هاآرتص است كه با تهيه  طلبكار اصلي در اين ماجرا رسانه هاي صهيونيس
گزارش هاي مفصل، دستور توقف بررسي كميسيون اقتصادي در كنست، پيرامون ابعاد 
اين افتضاح سياسي را به باد انتقاد مي گيرد و مي پرسد كه چطور اسراييل با پرچمداري 

تحريم اتمي، نظامي و تجاري ايران، خود دست به معامله با ايران مي زند؟2 
ــگ كردند كه  ــراييلي تن ــه مقامات اس ــدي فضا را علي ــانه اي به ح گزارش هاي رس
ــن آتش از واژه  ــاندن اي ــاد نيز براي فرونش فردي همچون داگان به عنوان رئيس موس
ــتفاده كرد و رسانه هاي صهيونيستي را به  «مبالغه آميز»3 در نحوه عملكرد رسانه ها اس
رمز گشايي از وجوه ديگر واداشت و در واقع شكل ديگري از جنجال برخاست كه دستور 

1. همان، به نقل از هاآرتص (با اندكي تلخيص)، 1ژوئن 2011، ص20. 
2. همان، ص44، به نقل از هاآرتص، 30مه 2011. 

3. همان، ص20، هاآرتص. 
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ــي،1 اظهارات برادران عوفر مبني بر اطالع دولت و بيان  نخست وزيري براي توقف بررس
داگان، همگي حاكي از وجود يك مسئله امنيتي است، كه پيش افتاده ترين خبر آن اين 
بود كه برادران عوفر صرفاً براي ده ها ميليون دالري كه از اين مسير در چند سال از طريق 
ــراييل با فروش اين  ــت آورده اند، خود را به اين فضا وارد نكرده اند، بلكه اس ايران به دس
نفت كش و انجام اين دست معامالت درصدد نفوذ و جاسوسي2 از طرف مقابل خود بوده 
ــتداللي را نيز برنتابيده و معتقدند كه افكار عمومي  است. ولي امثال هاآرتص چنين اس
دنيا با اين عملكرد اسراييل توجيه نمي شوند و اسراييل را به عنوان يك كشور دودوزه باز 

درخواهند يافت. 
ــتي عالوه بر عوفر گيت مصاديق ديگري از  ــانه هاي صهيونيس در ادامه اين ماجرا رس
ــت  ــز مطرح مي كنند و به زعم خود آن را غير قانوني و نادرس اين معامالت تجاري را ني
ــركت دانماركي «هالدور تاپسو»  مي پندارند.3 از جمله ادامه همكاري با زيمنس و يا ش
كه با ايران روابط فني و تجاري دارند، از نظر سازمان ملل به دليل حجم باالي معامالت 

و مبادالت بايد تحريم شوند ولي هنوز از سوي اسراييل مورد معامله هستند.4 
ــنگ «گوهره» كه تنها در استان لرستان  ــته و يا نوعي س گزارش BBC، تجارت پس
ــود را نيز از مصاديق بارز و آشكار ادامه همكاري اقتصادي ايران با  ايران استخراج مي ش

اسراييل مي داند. 
رسانه هاي غربي در همين راستا و با استفاده از همين فضا اعالم مي دارند كه هم اكنون 
ــدن، تجارت با ايران را  ــراييل بدون تحريم ش ــه بين المللي5 مستقر در اس 200 مؤسس
ادامه مي دهند و در ادامه رسانه هايي همچون النهار و الشرق االوسط در جهان عرب نيز 
اين گونه اظهار مي كنند كه فهميديم چرا در تهران معابد يهودي وجود دارد اما حتي يك 

مسجد سني در پايتخت ايران وجود ندارد.6 
ــكوت ايران، چنين نتيجه مي گيرند كه آيا زمان  رسانه هاي عربي با اين خط سير و س
ــراييل مطلع شده و از خواب غفلت  آن نرسيده كه اعراب از دشمني ظاهري ايران با اس

برخيزند.7 

1. همان، ص7، النهار. 
2. همان. 

3. همان، هاآرتص. 
4. همان. 

5. همان، ص35، به نقل از نوول فيگارو (31مه 2011). 
6. همان، ص23، به نقل از الشرق االوسط (1ژوئن 2011). 

7. همان. 
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ــون ايران كنترا يا  عوفر گيت همچ
ــري كه بايد  ــانه اي ديگ بلواهاي رس
ــته باشيم  در آينده انتظار آن را داش
ــتند  ــاً به دنبال اين هس همگي متفق
ــتي  كه روابط ايران با رژيم صهيونيس
ــرده و اقدامي كه  را به دروغ اثبات ك
جمهوري اسالمي ايران از ابتدا خود 
را از آن نهي مي كرده و ديگران را نيز 
ــان  به آن ترغيب مي كرده، دروغ نش

دهند. 
ــتان ها از  ــن داس ــي تاريخ اي بررس
ــالمي و  ــروزي انقالب اس ابتداي پي
ــتي به  قطع روابط با رژيم صهيونيس
اشكال مختلف حاكي از اين دسيسه 
صهيونيستي براي تطهير چهره كريه رژيم صهيونيستي و مخدوش نمودن تصوير ايران 

در مبارزات ضد صهيونيستي است. 
بررسي پايان نامه «اتحاد خيانت بار» و طرح آن در قالب يك كتاب، ما را به شكل بهتري 

در جريان اين توطئه  قرار مي دهد. 
ــي(پور) در قالب يك پايان نامه  ــط تريتا پارس اين كتاب با عنوان انگليسي ذيل توس
دانشجويي در دانشگاه جان هاپكينز با راهنمايي استادي همچون برژينسكي، دفاع و در 

سال 2007 توسط دانشگاه ييل در 361 صفحه به زبان انگليسي منتشر مي شود. 
 Treacherous Alliance. The Secret Dealings of Israel, Iran, And
The U.S

اين اثر در سه بخش در برگيرنده بيست فصل با عناوين ذيل مي باشد: 
«فصل اول: 

مقدمه: يك گوريل هشتصد پوندي
بخش اول: دوره جنگ سرد

فصل دوم: يك اتحاد ضروري؛ دوستي پنهان شاه
فصل سوم: ظهور اسراييل؛ برآمدن ايران 
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فصل چهارم: تكاپوي ايران براي برتري
فصل پنجم: مرگ در لحظه پيروزي

فصل ششم: بيماري بزرگ پنداري خويش (خودبزرگ بيني)
فصل هفتم: ظهور بگين و حق اسراييلي

فصل هشتم: ظهور نشانه خدا
فصل نهم: تغيير ايدئولوژيك، استمرار جغرافيايي

فصل دهم: رسوايي
فصل يازدهم: حمالت صدام

فصل دوازدهم: نفس هاي پاياني دكترين پيراموني 
بخش دوم: دوران تك قطبي

فصل سيزدهم: نظم نوين جهاني
فصل چهاردهم: دشمنان تجاري

فصل پانزدهم: از صلح سرد به جنگ سرد
فصل شانزدهم: بازگشت دكترين پيراموني باليكود

فصل هفدهم: تشنج زدايي خاتمي
فصل هجدهم: خيانت در افغانستان

فصل نوزدهم: ربودن شكست از چنگال پيروزي
بخش سوم: چه اتفاقي خواهد افتاد؟

فصل بيستم: رويكرد آينده رويكردي واقع گرايانه
ضميمه يك: پيشنهاد مذاكرات ايران در مي2003 با اياالت متحده 

ضميمه دو: اصالت امريكايي پيش نويس پيشنهاد مذاكرات 
ضميمه سوم: نامه اي از سفير گولديمان به وزارت خارجه امريكا»1

برخي اطالعات به دست آمده از محتواي كتاب به شرح ذيل مي باشد: 
1. اين اثر به عنوان يك رساله دانشگاهي در دانشگاه جان هاپكينز نوشته شده است.2

ــخصيت هاي درگير و مطلع در عرصه  ــاكله اين مجموعه با 130 مصاحبه از ش 2. ش
سياست خارجي ايران،  امريكا و رژيم صهيونيستي،  سامان يافته است.3

1. "Treacherou Alliance", trita parsi, yale university press 2007,p.vii-ix. 
2. Ibid.pxvii. 
3. Ibid.pxii. 
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در بخش ايران قبل از انقالب افراد مصاحبه شونده عبارت اند از: فريدون هويدا،  نماينده 
ايران در سازمان ملل در دهه 70 ميالدي و علي نقي عاليخاني وزير اقتصاد و از نزديكان 
شاه. در بخش ايران پس از انقالب كه نويسنده تعريف بلندبااليي از ژرف انديشي و تفكر 
استراتژيك آنها بيان مي كند با اين افراد مصاحبه شده است: دكتر جواد ظريف نماينده 
 [سابق] ايران در سازمان ملل و معاون [سابق] وزارت خارجه، دكتر عباس ملكي معاون 
سابق وزير امور خارجه،  دكتر محمود واعظي، دكتر نژادحسينيان،  محسن ميردامادي 
رئيس سابق كميسيون روابط خارجي مجلس، محمدرضا تاجيك مشاور سابق محمد 
ــه عنوان روزنامه  ــالت ب ــي روزنامه رس خاتمي رئيس جمهور، امير محبيان دبير سياس

محافظه كار ايراني،  عليرضا علوي تبار دبير چندين روزنامه اصالح طلب.1
در مورد اسراييل اطالعات مورد نظر در مصاحبه با اين افراد حاصل شده است: 

ــلومو  بن آمي وزير سابق امور خارجه، موشه آرنز  افرايم  هالوي رئيس سابق موساد، ش
ــابق وزير دفاع،  آموس گيلعاد و مسئول اطالعات  وزير سابق دفاع،  افرايم سنه معاون س
نظامي [امان] دور گلد نماينده سابق در سازمان ملل، ديويد كيمچه از مسئولين سابق 
وزارت خارجه،  يوري لوبراني نماينده سابق اسراييل در ايران، اسحاق سگو مستشار سابق 
نظامي اسراييل در ايران،  ديويد ايوري مسئول سابق كميته اسراييلي ايران،  يوسي آلفر 
مشاور سابق اسحاق رابين نخست وزير سابق، ايتامار رابينويچ نماينده اسراييل در سازمان 
ملل، يعقوب نيمرودي سرمايه گذار معامله ايران كنترا [و فعال نظامي- امنيتي در عرصه 
روابط ايران و اسراييل در دوره پهلوي]، كيت وايزمن كارشناس ميز ايران در كميته امور 

عمومي امريكا اسراييل (ايپاك)2
ــكي  ــوندگان اصلي در مورد  امريكا عبارت اند از: دكتر زبگنيوبرژينس و اما مصاحبه ش
ــرهنگ رابرت مك  فارلين،  ژنرال برنت اسكو  ــفيد، س مشاور سابق امنيت ملي كاخ س
كرافت، آنتوني ليك، روبرت پلترو،  مارتين اينديك معاون سابق وزارت خارجه،  كولين 
پاول وزير سابق خارجه و رئيس ستاد ارتش،  لري ويلكرسون فرستاده ويژه دولت بوش 
براي افغانستان،  جيمز دوبينز،  دنيس راس، گري سيگ مسئول امور خليج فارس در كاخ 

سفيد در سال هاي 1976 تا 1981 .3
نويسنده تأكيد دارد كه در اين مصاحبه ها: 

ــالوده تصميمات استراتژيك  ــت اولي از حوادث و تفكر در مورد ش الف. به روايت دس
1. Ibid.pxili. 
2. Ibid.p.xiv. 
3. Ibid. 
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دست يافته است.
ب. به نكات بسيار آشكاركننده اي به ويژه در مورد ايران 
ــت كه به راحتي در داخل ايران به آنها  ــت يافته اس دس

پرداخته نمي شود و اساساً با سانسور برخورد مي كند. 
ــار مصاحبه ها، هر يك از آنها  پ. براي اطمينان از اعتب
را به صورت تطبيقي با چند مصاحبه ديگر كنترل كرده 

است. 
ت. هيچ بحثي در كتاب متعلق به يك يا دو نقل قول به 

تنهايي نيست. 
ث. ارجاعات متقابل و تعدد آنها ضريب اطمينان را در 

اين مصاحبه ها باال برده است. 
ــتقيم آنها بر قواعد روابط سياست  ج. مصاحبه شوندگان بر اساس ميزان درگيري مس
خارجي ايران،  اسراييل و امريكا يا بر اساس اطالعات آنها در اين فرآيند انتخاب شده اند.1

ــت كه اين كتاب اولين كتاب انگليسي است كه پس از دو دهه  3. نويسنده معتقد اس
ــي كه به رغم اهميت آن هيچ منبعي به  ــت؛ موضوع حساس به اين موضوع پرداخته اس
آن اشاره نكرده و اطالعات مكتوب در مورد آن ناچيز است و به همين دليل به مصاحبه 

روي آورده است. 2
ــنده به مخاطب اين اطالع را مي دهد كه در كتاب از معامالت پنهاني ميان 3  4. نويس
طرف درگير و مورد نظر در اين اثر مواردي را بيان كرده است كه حاصل موقعيت سياسي 

وي به عنوان مشاور يك نماينده كنگره است.3
5. اين كتاب در 3 بخش اصلي تنظيم شده است. 

ــراييل در طول جنگ سرد،  در بخش اول به بافت تاريخي از مثلث ايران، امريكا و اس
ــاه، روابط پنهاني ايران و اسراييل در جمهوري  حسن تفاهم ايران و اسراييل در دوره ش
ــراييل و اكراد در قرارداد 1975 الجزاير، تالش هاي گسترده  اسالمي، خيانت شاه به اس
اسراييل براي پايان دادن به روابط ايران و امريكا در دهه هشتاد، سياست دوگانه ايران در 

قبال اسراييل و همچنين حمايت زباني از آرمان فلسطين پرداخته مي شود.4

1. Ibid.Pxiii. 
2. Ibid.p.xii. 
3. Ibid.P.xiv. 
4. Ibid. 

از ابتداي پيروزي انقالب 
شكوهمند اسالمي در ايران 
يافت  را  زماني  نمي توان 
كه اين انقالب از هجمه به 
انواع و اشكال آن از سوي 
جبهه استكبار و صهيونيسم 
برخوردار نبوده باشد. جنگ 
نظامي، اقتصادي و هم اكنون 
رواني همواره عليه اين انقالب 
و ملت استوار آن به كار گرفته 

شده است
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در بخش دوم نويسنده بر آن است كه پيامدهاي 
ــوروي و شكست عراق در جنگ  فروپاشي اتحاد ش
1991 خليج [فارس] را مورد بررسي قرار دهد. در 
اين دوران سياست اين 3 طرف در منطقه نسبت به 
يكديگر تغيير نمود و خاورميانه جديدي ظهور كرد 
كه رفاقت ايران و اسراييل جاي خود را به رقابت داد 
ــي  و هر يك از دو طرف به دنبال توازن قوا، چرخش
180درجه اي داشتند. از جمله ايران كه خواستار 
نزديك شدن به اياالت متحده بود و اسراييل به دنبال تضعيف سياست هاي منطقه اي 

امريكا عمل مي كرد.1
ــت هاي امريكا در منطقه به ويژه در دوره بوش پسر  در بخش سوم، نويسنده به سياس
ــات رقابت جويانه ميان ايران  ــي را براي بي اثر كردن اقدام مي پردازد و اينكه تالش هاي
ــامان دهد تا از وقوع يك جنگ مصيبت بار جلوگيري نمايد؛ ضمن آنكه  ــراييل س و اس

خاورميانه اي را با حضور خود در دهه هاي آينده پي ريزي نمايد.2
6. جهت گيري نويسنده در اين اثر پرهيز از ورود به مسائل داخلي و محوريت ندادن به 

ايدئولوژي هاي حاكم است.3
ــي فراز و فرود روابط ايران و اسراييل و روابط  ــنده تأكيد مي كند كه در بررس 7. نويس
سه جانبه اياالت متحده، ايران و اسراييل بيشتر بر توسعه و قواي ژئوپلتيك تأكيد دارد 
ــي و رهيافت هاي ساده انگارانه غيرمعقول[!]  تا ايدئولوژي يا انگيزه هاي زودگذر سياس
ــت تا تغييرات  ــراييل ژئوپلتيك اس ــه دگرگوني روابط ايران و اس وي تأكيد مي كند ك

ايدئولوژيك.4 
8. تريتا پارسي،  مذاكرات پيرامون رقابت هاي استراتژيك بين طرفين را به  عنوان يك 

راه حل ذكر مي كند.5
ــي از تغيير موازنه قوا در  ــتر ناش ــراييل را بيش ــمني جاري ميان ايران و اس 9. او دش
خاورميانه پس از پايان جنگ سرد و شكست عراق در جنگ اول خليج فارس مي داند تا 

1. Ibid.p.xv.
2. Ibid. 
3. Ibid.P.xi.
4. Ibid. 
5. Ibid. 

بررسي تاريخ اين داستان ها- روابط 
ايران با رژيم صهيونيستي - از 
ابتداي پيروزي انقالب اسالمي و 
قطع روابط با رژيم صهيونيستي به 
اشكال مختلف حاكي از اين دسيسه 
صهيونيستي براي تطهير چهره كريه 
رژيم صهيونيستي و مخدوش 
نمودن تصوير ايران در مبارزات 

ضد صهيونيستي است
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وقوع انقالب اسالمي در سال 1979 .1
ــال پس از  ــاب يك س ــن كت 10. اي
ــار آن به زبان انگليسي، در سال  انتش
ــم ترجمه و  ــان عربي ه 2008 به زب
توسط « الدار العربيه للعلوم ناشرون» 
ــف المصالح  ــروت،  با عنوان حل در بي
ــريه بين  ــتركه ( التعامالت الس المش
ــراييل و ايران و الواليات المتحده)  اس

منتشر و روانه بازار مي شود. 2
ــداي اثر خود  ــنده در ابت 11. نويس
ــكاري و همفكري  ــي، هم از همراه
ــگاهي و  ــده اي از افراد مطلع، دانش ع
ــكر كرده است  ــي تقدير و تش سياس
ــرح به عنوان  ــامي مط كه در كنار اس

مصاحبه شونده معني خاصي پيدا مي كند. اين افراد كه در مراحل و بخش هاي مختلف 
ــگاه  ــاور از دانش ــتاد مش ــيس فوكوياما3 اس به وي كمك كرده اند عبارت اند از: فرانس
جان هاپكينز در رشته مطالعات عالي بين المللي،  چارلز دوران از همان دانشگاه،  زبگنيو 
برژينسكي، جاكوب گريگل، روحي رمضاني،  روحان گري، دبوراگروس و نور، كاليتون 
سويشر،  ديويد مناشري [كارشناس مسائل ايران در اسراييل]، ساموئل ليمون از وزارت 
ــين مولوي به  ــراييل، اليوت كوهن،  دكتر جواد ظريف،  مصطفي زهراني، افش دفاع اس
عنوان هماهنگ كننده مصاحبه ها در ايران،  جورج پركويچ، كريس راجر، نيكي كدي4 

[كارشناس تاريخ ايران و استاد دانشگاه در امريكا]
1. Ibid. 

2 .حلف المصالح المشتركه (التعامالت السريه بين اسراييل و ايران و الواليات المتحده،  تريتا بارزي، ترجمه امين 
االيوبي، الدار العربيه للعلوم ناشرون، 2008، بيروت. 

3. نظريه پرداز معروف امريكايي كه با نظريه «پايان تاريخ» و تأكيد بر تكامل نهايي الگوي «ليبرال- دموكراسي» 
ــطح جهان  ــاي مختلفي را در محافل علمي در س ــيدن به يك الگوي نهايي،  بحث ه ــر در رس به عنوان تعالي بش

برانگيخت. 
اين نظريه در كنار نظريه برخورد تمدن ها كه توسط ساموئل هانتينگتون مطرح شده بود، فضايي را در جهان پديد 
آورد كه گويي نظام تك قطبي در جهان با رهبري امريكا از هر جهت مستعد برپايي يك حكومت جهاني است. ولي 
هم اكنون با اوج گيري خيزش هاي مردمي عليه نظام سرمايه داري، پوچ بودن اين نظريه ها و همچنين اضمحالل 

الگوي ليبرال- دموكراسي بر همگان آشكار شده است. 
4. Ibid.xvii-xviii. 
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چند مالحظه: 
صرف نظر از مطالب مطرح ديگر در اين اثر، نويسنده 
به دنبال طرح و اثبات چند موضوع است كه پيش تر از 
اين صرفاً با تبليغات رسانه اي مطرح مي شد و هم اكنون 

در قالب علمي: 
ــران و رژيم  ــود روابط اي ــه وج ــنده ب 1. اصرار نويس
ــام معامالت پنهاني  ــتي پس از انقالب و انج صهيونيس
گسترده در عرصه نظامي، سياسي و اقتصادي از اهداف 

اوليه و اساسي اين كتاب است.
ــراييل را اجتناب ناپذير دانسته و آن را در شرايط  2. نويسنده كتاب، روابط ايران و اس
قبلي و فعلي طبيعي ارزيابي مي كند و به هيچ عنوان قايل به دخالت مباحث ايدئولوژيك 

در اين خصوص نيست.
ــر اين اثر،  با تأكيد ضمني مسئولين و  3. دو نكته مذكور به عنوان اهداف اصلي از نش
مطلعين ايراني قبل و بعد از انقالب در قالب مصاحبه قوام مي يابد كه حاكي از شيطنت 
ــت كه چگونه حاضر به اين  نويسنده و غفلت مسئولين و افراد ايراني پس از انقالب اس
همكاري شده اند و بسيار الزم است كه پس از انتشار كتاب نسبت به سوء استفاده مؤلف 
از مصاحبه آنها براي قوام نظريه وجود روابط ايران با رژيم صهيونيستي پس از انقالب،  

تذكر داده شود و افكار عمومي نسبت به اين شيطنت علمي آگاه گردند. 

فلسفه نداشتن رابطه با كيان صهيونيستي 
ــران، رژيم  ــالمي اي ــا قبل از پيروزي انقالب اس ــه صورت مكرر ت حضرت امام(ره) ب

صهيونيستي را نامشروع دانسته و خواستار نابودي آن به صورت كامل بودند.1 
تأكيد ايشان بر اين مهم آنقدر زياد و مكرر بوده است كه رژيم پهلوي را وادار به عكس 
العمل ناشيانه در قبال اين مواضع كرد و طي يك دستورالعمل براي علما از آنها خواست 
ــالم چيزي نگويند كه البته عكس العمل  كه نسبت به شاه،  اسراييل و در خطر بودن اس

ــر آثار امام خميني(س)، 1378،   ــه تنظيم و نش ــطين از ديدگاه امام خميني،  مجموعه تبيان، مؤسس 1. فلس
ص94-133. 

امام خميني(ره): اي مردم 
عالم! بدانيد ملت ما مخالف 
است با پيمان با اسراييل. اين 
ملت ما نيست؛ اين روحانيت 
ما نيست؛ دين ما اقتضا مي كند 
كه با دشمن اسالم موافقت 
نكنيم؛ قرآن ما اقتضا مي كند كه 
با دشمن اسالم هم پيوند نشويم 

در مقابل صف مسلمين
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ــتور العمل نيز در  حضرت امام(ره) نسبت به اين دس
تاريخ مضبوط است.1

و اما حضرت امام(ره) به چه دليل رژيم صهيونيستي 
ــروع و رابطه با آن را ممنوع كردند. آيا صرفاً  را نامش
معادالت استراتژيك و ضروريات ژئوپولتيك امام را در 
اين مسير استوار نمود يا مصالح ديگري در ميان بود؟ 
ــطين،  ــان همواره با ديني خواندن بحث فلس ايش
ضرورت حفظ اسالم و مقتضيات آن را معيار و مبناي 
برخورد در اين عرصه مي دانستند و تأكيد مي كردند 

ــلمين، آواركننده بيش از يك ميليون مسلم بي پناه  كه «با اسراييل دشمن اسالم و مس
پيمان برادري نبنديد،  عواطف مسلمين را جريحه دار نكنيد، دست اسراييل و عمال خائن 
ــلمين بيش از اين باز نكنيد، اقتصاد كشور را به خاطر اسراييل و عمال  آن را به بازار مس
آن به خطر نيندازيد»2 و يا در جاي ديگر مي فرمايند كه اسراييل امروز دشمن شناخته 
ــيار صريح و رسا فرياد برمي آورند كه  شده اسالم،  مسلمانان است»3 و در جاي ديگر بس
«اي مردم عالم! بدانيد ملت ما مخالف است با پيمان با اسراييل. اين ملت ما نيست؛ اين 
ــالم موافقت نكنيم؛ قرآن ما  روحانيت ما نيست؛ دين ما اقتضا مي كند كه با دشمن اس

اقتضا مي كند كه با دشمن اسالم هم پيوند نشويم در مقابل صف مسلمين.»4 
ــت از دولت را جدا  ــاب مل ــاه در دوران قبل از انقالب، حس ــان ضمن حمله به ش ايش
ــتي را معامله دشمن با دشمن5 دانسته از آن  مي كردند و رابطه دولت با رژيم صهيونيس
برحذر داشته و آن را موجب ضعف دولت  مي دانستند6 و از اين توطئه نيز ديگران را مطلع 

نموده بيدار باش مي دادند. 
حضرت امام(ره) از اينكه رابطه همه جانبه پهلوي با رژيم صهيونيستي در منظر ساير 

1. همان، ص 26-27. 
«امروز به من اطالع دادند كه بعضي از اهل منبر را برده اند در سازمان امنيت و گفته اند شما سه چيز را كار نداشته 
باشيد، ديگر هر چه مي خواهيد بگوييد،  يكي شاه را كار نداشته باشيد،  يكي هم اسراييل را كار نداشته باشيد. يكي 
هم نگوييد دين در خطر است، اين سه تا امر را كار نداشته باشيد،  هر چه مي خواهيد بگوييد. خوب اگر اين سه تا 
ــه تا هست، تمام گرفتاري ما»؛ بيانات  امر را ما كنار بگذاريم، ديگر چه بگوييم؟ ما هرچه گرفتاري داريم از اين س

امام(ره)، 1342/3/13. 
2. همان، ص30. 
3. همان، ص31. 

4. صحيفه امام، ج1، ص300 
5. فلسطين از ديدگاه امام (ره)، همان، ص63.

6. همان. 

امام خميني(ره): با اسراييل 
مسلمين،  و  اسالم  دشمن 
آواركننده بيش از يك ميليون 
مسلم بي پناه پيمان برادري 
نبنديد،  عواطف مسلمين را 
جريحه دار نكنيد، دست اسراييل 
و عمال خائن آن را به بازار 
مسلمين بيش از اين باز نكنيد، 
اقتصاد كشور را به خاطر اسراييل 

و عمال آن به خطر نيندازيد
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ملل و كشورها، رابطه ملت ها با اسراييل و حتي بدنام كردن شيعه است نيز تأسف خورده 
ــراييل بود، بعد  و مي فرمايند «دو هواپيمايي كه قرار بود حجاج را به مكه ببرند مال اس
ــعودي به اين عمل اعتراض كرد و ناچار شدند از اين عمل خودداري  دولت عربستان س

كنند.»1 «... آن وقت برادرهاي سني ما خيال مي كنند كه شيعه ها يهودي پرستند»2 
غفلت برادران سني هم اكنون نيز در برخي كشورهاي عربي نسبت به تبليغات مسموم 
صهيونيست ها از رابطه با ايران را مي توان در استقبال از كتاب اتحاد خيانت بار مشاهده 
كرد و تأسف بارتر اينكه در يك خبر از ايجاد مشكل جهت ورود زائران ايراني به سرزمين 
وحي اين غفلت و فريب خوردگي را شاهد بود كه مأمورين فرودگاه در پي مزاحمت هاي 
فراوان براي زائران مي گويند ايراني ها اكثراً يهودي و يهودي زاده هستند و دليلي ندارد 

حج بيايند.3
ــيار پيش از اين حضرت امام(ره) در اين مورد هشدار  اينها همه مخاطراتي بود كه بس
ــراي تحقق اهداف  ــم از همين مجري و زمينه ب ــفانه صهيونيس داده بودند. ولي متأس
ــتمرار اين بي خبري در آينده نيز از آن بهره   ــت و در صورت اس خود بهره هايي برده اس
خواهد برد. نمونه و مصداق بارز ديگر جريان افشاي موضوع مك فارلين و سفر جمعي از 
سياسيون امريكايي همراه با يك اسراييلي بود كه توسط يك نشريه عربي به نام الشراع 
درز پيدا كرد. در اين ميان طرفي كه خسارت ديد به لطف خداوند متعال طرف امريكايي 
و اسراييلي بود چراكه سالح هاي مستهلك مورد نياز ايران با مارك اسراييلي مدتي در 
ــت ها در اين  ــت و چهره كريه امريكا و صهيونيس فرودگاه خاك خورد و به مبدأ بازگش

توطئه برمال شد و آبرو و پرستيژ امريكا در دوره يگان مخدوش گرديد.4
ــي اصولي خود در ارتباط  حضرت امام(ره) در برخورد با اين حقه هاي نخ نما، خط مش
با اسراييل را به صورت مبنايي از پيش براي آينده تعيين كردند و در قاطع ترين موضع 

خود و در اين مسير مي فرمايند: 

1. همان، ص28، (اشاره به اجاره 2 هواپيماي ال آل توسط شاه براي انتقال حجاج). 
2. همان. 

3. سايت خبري جهان نيوز، 1390/8/9. 
4. شرح مفصل اين ماجرا را در منابع ذيل جست وجو نماييد:

ــمار جنگ ايران و عراق (ماجراي مك فارلين)،  - مهدي انصاري، يحيي فوزي و عليرضا لطف اهللا زادگان، روزش
تهران، مركز مطالعات و تحقيقات جنگ، 1387، ج44. 

- محسن هاشمي و حبيب اهللا حميدي، ماجراي مك فارلين؛ فروش سالح، آزادي گروگان ها، دفتر نشر معارف 
انقالب، 1388. 

- سايت خبري جهان نيوز، «چانه زني براي تأمين خواسته ها» (فراز و فرود جنگ در مصاحبه با آيت اهللا هاشمي 
رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام)، 1390/4/27. 
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ــراييل هم اين مطالب را  همه اينها و خود اس
ــت كه اگر اسراييل انگشتش را  احراز كرده اس
به بحر محيط بزند، نجس مي شود، چون اين 
را احساس كرده است، مي خواهد با اينكه «من 
كمك كرده ام» ايران را بدنام كند از باب اينكه 
ــران، بدنام كردن  ــه موافقت او با اي مي داند ك
ــت خودش هم اين را احساس كرده  ايران اس

است.1

ممنوعيت قانوني معامله 
ــالمي نيز، قوانين  ــوراي اس عالوه بر حضرت امام(ره) نمايندگان مردم در مجلس ش
مربوط به ممنوعيت معامله با شركت ها و عناصر صهيونيستي را به اشكال مختلف مورد 
توجه قرار داده و به تصويب رسانده اند در واقع اين قوانين انعكاس خواست و اراده ملت 
ــالمي را از مردم ايران جدا كرده و تصور مي كند  در مقابل آن ايده اي2 است كه نظام اس
ــواي رهبر خود فكر و عمل مي كنند. اين قوانين و سال تصويب آنها به شرح  كه ملت س

ذيل مي باشد. 
ــطين مصوب نوزدهم  ــالمي مردم فلس ــتم از قانون حمايت از انقالب اس 1. ماده هش
ــت 1369، هر نوع برقراري رابطه اقتصادي و تجاري و فرهنگي با كمپاني ها و  ارديبهش

مؤسسات و شركت هاي وابسته به صهيونيست ها در سطح جهان ممنوع مي باشد.3
2. قانون واحده اسالمي در مورد تحريم اسراييل مصوب نهم شهريور 1371. 

ماده 1. عقد هرگونه قرارداد- چه مستقيم و چه از طريق واسطه- با شركت ها با اشخاص 
مقيم اسراييل يا با افراد تبعه اسراييل يا افرادي كه براي اسراييل يا به نفع آن كشور كار 
مي كنند صرف نظر از محل اقامت آنان براي كليه افراد حقيقي يا حقوقي ممنوع مي باشد 
و به ويژه زماني كه اين گونه قراردادها در ارتباط با معامالت بازرگاني، عمليات بازرگاني 
يا هرگونه مبادله اي بدون توجه به ماهيت آن منعقد مي شود شركت ها و مؤسسات ملي 

1. فلسطين از ديدگاه امام خميني، همان، ص173. 
2. Loc cit. p.127. 

اسحاق رابين در اكتبر 1987 مي گويد: ايران بهترين دوست اسراييل است و اين موضع ما نبايد در مورد روابط با 
تهران تغيير كند. چراكه رژيم [آيت اهللا] خميني براي هميشه باقي نخواهد ماند. 

3. حمايت قانوني (مجموعه قوانين جمهوري اسالمي ايران در حمايت از آرمان آزادي فلسطين)،  مركز مطالعات 
فلسطين،  1390، ص8. 

سني  برادران  غفلت 
هم اكنون نيز در برخي 
كشورهاي عربي نسبت 
مسموم  تبليغات  به 
صهيونيست ها از رابطه 
با ايران را مي توان در 
استقبال از كتاب اتحاد 
خيانت بار مشاهده كرد
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و خارجي كه در اسراييل داراي منافع،  شعب يا نمايندگي 
ــركت ها و  ــتند نيز بايد از انجام هرگونه معامله با ش هس

اشخاص فوق الذكر خودداري كنند. 
ماده 2. ورود و مبادله و تجارت هرگونه كاال و محصوالت 
و نيز اسكناس و ساير دارايي هاي قابل انتقال اسراييل در 
ــد. هرگونه كاال  ــالمي ايران ممنوع مي باش جمهوري اس
ــي از محصوالت  ــي كه در توليد آن حتي بخش و اجناس
ــوع و ميزان مصرف  ــراييلي به كار رود صرف نظر از ن اس
ــتقيم يا  آن و بدون توجه به اينكه اين كاالها به طور مس
غيرمستقيم از اسراييل وارد شده اند به عنوان يك كاالي 
ــوب مي گردد. محصوالت و كاالهايي كه  اسراييلي محس
ــوند، يا در خارج از  ــراييل با كشتي حمل ش ً  از اس مجددا
اسراييل به منظور صدور به حساب خود يا يكي از اشخاص 
يا شركت هاي مذكور در ماده (1) ساخته شوند،  به عنوان 

كاال يا مال التجاره اسراييلي محسوب مي شوند. 
ــط مقامات ذي صالح تصريح مي گردد، واردكننده موظف  ماده 3. در مواردي كه توس

است نسبت به تهيه گواهي مبداء كه در آن مشخصات زير درج شده اقدام كند. 
الف. مدركي دال بر تأييد نام كشور توليد كننده. 

ب. مدركي دال بر تأييد اينكه از هيچ نوع مواد اسراييلي در توليد كاالهاي مربوطه به 
هر نسبتي استفاده نشده است. 

ــد از صدور كاالهاي  ــتگاه هاي ذي صالح با اخذ تدابير و اقدامات الزم باي ماده 4. دس
ــور خارجي يا  ــه هر كش ــس LIAISON-OFFICERS ب ــده در كنفران تعيين ش

كشورهايي كه ثابت شده مجدداً به اسراييل صادر مي شود،  خودداري كنند. 
ــت كه  ــدرج در موارد (2)، (3) و (4) در مورد كاالهايي الزم االجرا اس ماده 5. مفاد من
ــن طريق صادر  ــوند يا از اي ــالمي ايران مي ش وارد منطقه تجارت آزاد در جمهوري اس
ــالمي  ــاد هم چنين در مورد كاالهايي كه در قلمروهاي جمهوري اس مي گردند اين مف
ايران تخليه شده يا به صورت ترانزيت از اين قلمروها با نام اسراييل يا فرد يا شركتي عبور 
مي نمايد كه مقيم اسراييل است يا در آن كشور قرار دارد نيز الزم االجراء است مشروط 
ــور عضو آنها  ــر با مفاد موافقنامه هاي بين المللي كه آن كش بر آنكه چنين اقدامي مغاي

عالوه بر حضرت امام(ره)، 
نمايندگان مردم در مجلس 
شوراي اسالمي نيز قوانين 
مربوط به ممنوعيت معامله 
عناصر  و  شركت ها  با 
صهيونيستي را به اشكال 
مختلف مورد توجه قرار داده 
و به تصويب رسانده اند؛ در 
واقع اين قوانين انعكاس 
خواست و اراده ملت در 
مقابل آن ايده اي  است كه 
نظام اسالمي را از مردم ايران 
جدا كرده و تصور مي كند كه 
ملت سواي رهبر خود فكر و 

عمل مي كنند
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است، نباشد. 
ــاده (2) يا  ــوالت منظور در م ــه كاال و محص ماده 6. عرض
فروش،  خريد و اكتساب اين گونه كاال ممنوع مي باشد هر نوع 

معامله به صوت هبه يا اكتساب ممنوع است. 
هر معامله به صورت هبه يا صرفاً معامله،  در اجراي مفاد اين 

ماده، به عنوان فروش و يا خريد محسوب مي گردد. 
ماده 7. هر فردي كه مفاد مواد (1)، (2) و (3) را نقص كند 
ــتد  ــر يك از دولت هاي عضو به خاطر دادوس طبق قوانين ه
ــراييل مجازات خواهد گرديد، در كليه موارد كاالهاي  با اس
ــده به نفع دولت مربوط ضبط خواهد شد. به عالوه  توقيف ش
ــتفاده در اين معامله پس از شناسايي  وسايل نقليه مورد اس

صاحبان آن مصادره خواهد گرديد. 
ــتثناي مصادره  ماده 8. مجازات مطرح در ماده قبل به اس
در صورتي به حالت تعليق در خواهد آمد كه شخصي (وقتي 

بيش از يك فرد باشد) كه پيش قدم شده و اطالعاتي در مورد ساير شركت كنندگان در 
معامله فوق را در اختيار دولت قرار دهد اطالعات وي پرده از اين معامله بردارد. 

ــوي دادگاه در ارتباط با اعمالي كه مغاير با مفاد اين قانون  ماده 9. احكام صادره از س
ــخصي خاطي چاپ و چنين احكامي به حروف درشت و به  صورت پذيرفته به هزينه ش
ــركت هاي بازرگاني، كارخانه ها و مغازه هاي خاطيان نصب  ــر در ش مدت سه ماه بر س
مي گردد و چنانچه نسبت به تغيير مكان،  پنهان كردن يا از بين بردن رأي صادره اقدام 
گردد،  شخص خاطي حداكثر به سه ماه زندان يا پرداخت 100 سكه بهار آزادي يا معادل 

آن و يا هر دو مورد محكوم مي گردد. 
ماده 10. به هر شخصي اعم از مقام دولتي يا غيره كه در كشف كاالي تحريم شده و يا 
ايجاد تسهيالتي به منظور مصادره اين كاالها كمك كند از طريق اداري جايزه اي تعلق 

خواهد گرفت. 
ــده معادل 20 درصد ارزش كاالي مصادره شده مي باشد مگر  ارزش جايزه تعيين ش
ــالش هر يك از آنان در  ــي جايزه با در نظر گرفتن ميزان ت اينكه به موجب قوانين محل

عمليات بين آنها تقسيم مي گردد. 
ــن قانون يا قطعنامه هاي اجرايي آن صورت  ماده 11. هر نوع عملي كه مغاير با مفاد اي

در  امام(ره)  حضرت 
برخورد با اين حقه هاي 
نخ نما، خط مشي اصولي 
خود در ارتباط با اسراييل 
را به صورت مبنايي از 
پيش براي آينده تعيين 
كردند و در قاطع ترين 
اين  در  و  خود  موضع 
مسير مي فرمايند: همه 
اينها و خود اسراييل هم 
اين مطالب را احراز كرده 
اسراييل  اگر  كه  است 
انگشتش را به بحر محيط 

بزند، نجس مي شود
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ــئول اين كار در هر  ــط اشخاص مس پذيرد بايد توس
كشور و مطابق با اختيارات قانوني و وظايف محوله به 

آنان، اثبات گردد. 
ــده منضم به متن  ــتمل بر ماده واح قانون فوق مش
ــراييل در  ــالمي در مورد تحريم اس قانون واحده اس
بيست و نهم شهريورماه يك هزار و سيصد و هفتاد و يك مجلس شوراي اسالمي تصويب 

و در تاريخ 1371/7/5 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.1
3. ماده پنجم از قانون الزام دولت به حمايت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطين مصوب 
ــت تمهيدات الزم در جهت جلوگيري از واردات كاالها و  87/10/11: دولت موظف اس
انعقاد قرار داد با شركت هايي كه سهامداران اصلي آنها بنگاه هاي صهيونيستي باشد را 

فراهم نمايد.2
ــالمي مردم فلسطين (مصوب 1369) در  4. قانون اصالح قانون حمايت از انقالب اس

مورخ 26 خردادماه 1389.
ماده واحده- تبصره ماده (8) قانون حمايت از انقالب اسالمي مردم فلسطين مصوب 

1369/2/19 حذف و چهار تبصره به شرح ذيل به آن اضافه مي گردد: 
ــه، امور اقتصادي  ــب از وزارتخانه هاي امور خارج تبصره 1. كميته اي تخصصي مرك
ــيماي جمهوري  ــازمان صدا و س و دارايي، بازرگاني، اطالعات، نفت، بانك مركزي و س
ــركت ها و مؤسسات صهيونيستي  ــكيل مي شود كه فهرست كامل ش اسالمي ايران تش
در سطح جهان و فهرست اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع تحريم را به صورت شفاف 
ظرف دو ماه پس از تصويب اين قانون ارايه كند و به صورت ساليانه و يا حسب ضرورت 

به روزساني نمايد. 
تبصره 2. وزارت امور خارجه موظف است گزارش روند فعاليت كميته مذكور را ساليانه 

و همچنين در مواقع مقتضي به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي ارايه نمايد. 
ــت در فرصت هاي مقتضي در مجامع جهاني  تبصره 3. وزارت امور خارجه موظف اس
ــالمي و اجالس غير متعهدها،  و اجالس هاي بين المللي از جمله سازمان كنفرانس اس
طرح تحريم كاالهاي رژيم اشغالگر قدس را مطرح و جهت درج در بيانيه ها و قطعنامه ها 

پيشنهاد دهد. 

1. همان، ص37-40.
2. همان، ص55-56. 

ورود و مبادله و تجارت هرگونه 
كاال و محصوالت و نيز اسكناس 
و ساير دارايي هاي قابل انتقال 
اسراييل در جمهوري اسالمي 

ايران ممنوع مي باشد
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حضرت امام(ره) به 
صورت مكرر تا قبل از 
پيروزي انقالب اسالمي 
ايران، رژيم صهيونيستي 
را نامشروع دانسته و 
خواستار نابودي آن به 

صورت كامل بودند

ــت طبق فهرست  ــازمان صدا و سيما موظف اس تبصره 4. س
ــط كميته تخصصي موضوع تبصره (1) از تبليغ  ارايه شده توس
هر نوع كاالي شركت هاي صهيونيستي خودداري نمايد. قانون 
ــه علني روز چهارشنبه  ــتمل بر ماده واحده در جلس فوق مش
مورخ نوزدهم خرداد ماه يك هزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس 
شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 1389/3/19 به تأييد شوراي 

نگهبان رسيد.1 
البته وجود اين قوانين با لحاظ تمام جوانب به معناي اجراي دقيق آن نيست و ممكن 
ــكال غير قابل پيش بيني و حتي به صورت قاچاق كااليي  است در برخي موارد و به اش
وارد و يا اقدامي صورت پذيرد. ولي يقيناً نمي توان آن را در چهارچوب روابط همه جانبه 

سياسي، اقتصادي ميان ايران و رژيم صهيونيستي ارزيابي كرد. 

سخن پاياني
از ابتداي پيروزي انقالب شكوهمند اسالمي در ايران نمي توان زماني را يافت كه اين 
انقالب از هجمه به انواع و اشكال آن از سوي جبهه استكبار و صهيونيسم برخوردار نبوده 
باشد. جنگ نظامي، اقتصادي و هم اكنون رواني همواره عليه اين انقالب و ملت استوار 
ــرافرازي ملت و رهبر ايران اسالمي  آن به كار گرفته شده است و الحمدهللا نتيجه جز س

نبوده است. 
ــات  ــانه اي براي يورش نظامي به تأسيس ــات همه جانبه رس در حال حاضر كه تبليغ
هسته اي ايران از سوي بوق هاي صهيونيستي به اوج خود رسيده است، اين تجهيز و بسيج 
فكري و عقالني است كه ملت ايران را بيمه كرده است. در واقع هوشياري و بصيرت الزمه 
برخورد با اين جنگ رواني است كه پايه اي از آن رابطه و پايه ديگر جنگ است و به لطف 
و عنايت الهي هيچ يك از آنها زانوان استوار اين ملت مؤمن را لرزان نخواهد كرد. بعون اهللا 

1. همان، ص69-70. 
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زهرا حبيبى1
چكيده 

ــطينى و جنبه هاى مختلف مشاركت آنان  ــى نقش زنان فلس در اين پژوهش به بررس
پرداخته مى شود. همچنين بررسى تاريخ سرزمين فلسطين و چگونگى پيدايش انتفاضه 

اول و دوم و در نهايت ميزان مشاركت زنان مورد مطالعه قرار مى گيرد. 
ــت و از روش  ــافى اس روش پژوهش: اين پژوهش در زمره تحقيقات توصيفى و اكتش
كمى (پيمايشى) براى دستيابى به نتايج استفاده مى شود. ابزار اندازه گيرى، پرسشنامه 

و مصاحبه است. 
جامعه آمارى اين پژوهش سه اردوگاه يرموك، سبينه و سيده زينب در كشور سوريه 

است و با استفاده از جدول مورگان نمونه گيرى صورت گرفته است. 
نتيجه كلى: به نقش مؤثر اين زنان در ابعاد فرهنگى، اجتماعى، مذهبى و ايدئولوژيك 
پى برده و آنها را عواملى تأثيرگذار در تداوم انتفاضه االقصى تا به امروز به شمار مى آوريم. 
كليدواژه ها: نقش، زن جوان فلسطينى، انتفاضه  االقصى، هويت فرهنگى، مشاركت، 

صهيونيسم. 
1. كارشناس ارشد مطالعات زنان 

نقش زنان جوان فلسطينى در انتفاضه  االقصى
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مقدمه
زنان تأثيرات مهمى بر روند حركت جوامع و نزول يا صعود آنها دارند؛ آشنايى و مطالعه 
ــردى را در اختيار برنامه ريزان يك  ابعاد زندگى آنان مى تواند راهكارهايى مدون و كارب
ــانه در تاريخ ملل و اقوام و حتى در ادبيات  ــور قرار دهد. در مطالعات جامعه شناس كش
اسطوره اى و باستانى ايران و ساير كشورهاى دنيا، به نقش اساسى زنان در رقم خوردن 

وقايع مهم تاريخى برمى خوريم. 
ــالمى ايران نه تنها به مهمترين  موضوع فلسطين امروزه و پس از پيروزى انقالب اس
مسئله كشورهاى اسالمى و منطقه تبديل شده است بلكه به عنوان يك مسئله بين المللى 
در سطح مردم و دولت هاى كشورهاى مختلف جهان در آمده است. با توجه به نقش مؤثر 
ــعى بر اين است تا با مطالعه  زنان در روند حركت جوامع و جنبش ها، در اين پژوهش س
زنان جوان فلسطينى، ابعاد و ميزان مشاركت آنها در انتفاضه  االقصى در فلسطين بررسى 

شود. 
هم اكنون بيش از صد سال از ظهور جنبش صهيونيسم و 24 سال از آغاز اولين انتفاضه 
مى گذرد. انتفاضه يكى از مهمترين رخدادها و پديده ها در تاريخ معاصر خاورميانه است 
و در اين ميان انتفاضه االقصى از اهميت فراوانى در روند مبارزه مردم فلسطين و بر هم 
زدن نقشه ها و توطئه هاى دولت هاى استكبارى و سازشكار جهانى و منطقه اى برخوردار 
است. با اين همه، تاكنون پژوهشى با ديد جامعه شناسانه و نه سياسى، و به صورت ميدانى 
ــت. گرچه مطالعه ميدانى در  در مورد نقش زنان در انتفاضه االقصي صورت نگرفته اس
اردوگاه هاى فلسطينى كارى دشوار بود، ولى ضرورت، حساسيت هاى سياسى منطقه، 
بعد مسافت، حضور جريان هاى سياسى و نظامى قدرت هاى منطقه اى و جهانى و تفاوت 
زبانى و فرهنگى پژوهشگران و جامعه مورد مطالعه، اين پژوهش را در نوع خود منحصر 

به فرد مى كند. 
بيان مسئله: شناخت ويژگي هاي زنان در مناطق مختلف دنيا با توجه به شرايط اقليمي 
و تحوالت منطقه و نوع پاسخگويي و تحرك زنان در مواجهه با مسائل مختلف در زندگي 

روزمره آنها، مي تواند موضوع مناسبي براي مطالعه باشد. 
ــت كه در اين پژوهش با مطالعه و  مسئله فلسطين از مسائل مهم و مورد توجه دنياس
بررسي ژرف و علمي، نقش زنان در اين منطقه مورد سنجش و ارزيابي قرار گرفته است. 
عالوه بر اين، با شناخت اين نقش در يك جامعه مي توان راهكارها و پنجره هاي جديدي 
ــه عنوان جامعه مورد  ــيم نمود. علت انتخاب زنان جوان ب را از آينده همان جامعه ترس
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مطالعه، بررسي نسل جديد مبارزان فلسطيني و آشنايي با 
طرز تفكر آنها نسبت به نسل پيش از آنهاست. اين موضوع 
مهم كه جهان پيرامون اين نسل حداقل از ديدگاه ظاهري 
بسيار متفاوت با گذشته برخوردار است، همچنين ميزان 
ــي، مي تواند در  ــا در روند انتفاضه االقص تأثيرگذاري آنه
برنامه ريزي ها و پيش بيني هاي آتي اين جامعه و جوامع در 

تعامل با آنها مورد استفاده قرار گيرد. 
ــلمان، بلكه در ساير  ــور مس اين نكته نه تنها در اين كش
ــم مي خورد. با مطالعه نقش زنان در  ــورها نيز به چش كش

جنگ جهاني دوم يا در جنگ ويتنام و نيز وجود عمليات انتحاري در ساير ملل از جمله 
ــا و انقالب ها به وضوح ديده  ــذاري نقش زنان قبل و پس از جنبش ه ژاپن، روند تأثيرگ
ــتيباني و مقاومت زنان در دوران دفاع مقدس در مقابل تهاجم  ــود. همچنين پش مي ش

ارتش بعث عراق و نوع رفتار آنها پس از جنگ، اين تأثير را به اثبات رسانده است. 
با نگاهي به علل به وجود آمدن انواع جنگ ها و جنبش ها- دهقاني، هزاره اي، كارگري، 
ــاي ضد جنگ،  ــياهان، جنبش هاي حقوق مدني، جنبش ه ــتي، جنبش س آنارشيس
جنبش هاي زنان و محيط  زيست- در اقصي نقاط دنيا و در دوران هاي مختلف تاريخ، با 
مجموعه اي از زنان مواجه مى شويم كه هر كدام از آنها داليلي براي مقاومت و ايستادگي 
ــغالگري و تجاوز به حريم جغرافيايي،  ــته اند؛ از جمله آنها مي توان به مبارزه با اش داش
فرهنگي و اجتماعي و غيره اشاره كرد. در اين باره مي توان به چند نمونه در منطقه مورد 

مطالعه در اين پژوهش اشاره كرد: 
1. ضرب و جرح زنان و كودكان، حمله به مساجد و نمازگزاران، كشتن جوانان محصل و 
دانش آموزان، همچنين قرار دادن زنان و دختران زنداني در بدترين شرايط و شكنجه هاي 
روحي و جسمي در زندان ها كه به همه آنها در گزارش هاي كميته جهاني صليب سرخ 

به صراحت اشاره شده است. 
ــه زنان و كودكان  ــدگان در انتفاض 2. توجه به اين مطلب كه تقريباً نيمي از كشته ش

هستند. 
3. پرتاب گاز اشك آور به داخل بازداشتگاه ها كه در زندان جنين و عسقالن رخ داد. 

4. تخريب منازل مسكوني. 
5. افزايش سقط جنين بر اثر خشونت. 

توانايي زنان فلسطيني در 
انجام عمليات  استشهادي 
با قدرت تحرك باال،  اثرات 
عميقي بر جامعه آسيايي 
گذاشت  مغرب زمين  و 
صهيونيست ها  براي  و 
روشن ساخت كه نه تنها 
مردان بلكه زنان فلسطيني 
خاك  به  عالقه مند  نيز 

فلسطين اند
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6. لغو شناسنامه فلسطيني مردم فلسطين. 
ــجويان فلسطيني و جلوگيري از اشتغال  7. اخراج كارمندان ادارات و استادان و دانش

افراد فلسطيني تبار. 
ــاورزي، تخريب  ــاورزي، نابودي ادوات كش 8. تخريب مزارع، تخريب زمين هاي كش
چاه هاي آب، از بين بردن كندوهاي عسل، جلوگيري از كار و فعاليت كارگران در مزارع 

و مراتع. 
9. محاصره اقتصادي و ايجاد ديوار حائل. 

ــري از جنبش هاي  ــيع ديگ ــي منطقه خاورميانه، نمونه هاي وس همچنين در بررس
اجتماعي در مقاطع مختلف ديده شده است كه وضعيت فعلي زنان اين منطقه را مي توان 

معلول آنها دانست. 
ــى مطالعه نقش زنان جوان فلسطينى و  با عنايت به اين نكته كه اين پژوهش به بررس
ــاركت آنها در انتفاضه االقصى مى پردازد، لذا در اين تحقيق از روش توصيفى  ابعاد مش
ــطينى در انتفاضه االقصى پرداخته  و اكتشافى براى پى بردن به نقش زنان جوان فلس

مى شود. 
ــناختى (فرهنگى، اجتماعى،  ــاره متغيرهاى جامعه ش براى جمع آورى اطالعات درب
اقتصادى، سياسى و مذهبى)، به تاريخ كشور فلسطين رجوع كرده و از طريق مصاحبه 
ــطينى (به صورت حضورى و اينترنتى) و همچنين مشاهده  با برخى از زنان جوان فلس
مشاركتى در اردوگاه هاى مردم فلسطين و پرسشنامه اطالعات الزم را به دست آورديم. 

ضرورت و هدف كلي از طرح موضوع 
درباره اهميت موضوع مورد بررسي به چند شاخص اشاره مي شود: 

ــت پژوهش ها با  ــطيني تا به امروز در اكثري ــطين و خصوصاً زنان فلس 1. جامعه فلس
ــائل مربوط به آن سنجيده شده اند؛ حال آنكه بررسي  توجه به جنبه هاي سياسي و مس
جامعه شناسانه زندگي و شرايط اجتماعي و بستر جامعه  و مردم فلسطين و به خصوص 

زناني كه در اين بستر رشد كرده اند، موضوعي حائز اهميت است. 
2. به دليل سياسي بودن موضوع فلسطين و با توجه به شعارهاي فراوان در رسانه هاي 
دنيا مبني بر مبارزه عليه تروريسم و خشونت، و همچنين با توجه به اينكه در فلسطين 
ــدن تعداد زيادي زن و كودك و بي تفاوتي در جامعه جهاني هستيم،  ما شاهد كشته ش
ــي بر روي زنان اين سرزمين و بررسي نقش  لذا مطالعه تخصصي از منظر جامعه شناس
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آنها در ابعاد اجتماعي، از اهميت زيادى برخوردار است. 
ــناخت نقش زنان جوان  هدف كلي در اين تحقيق، ش

فلسطيني (40-20 سال) در انتفاضه االقصي است. 
اهداف اختصاصـي: گام هايي براى پي بردن به نقش: 
ــى؛ ب. تعليم و  ــان در انتفاضه االقص ــف. فرهنگي زن ال
ــي؛ ج. اجتماعي زنان در  تربيتي زنان در انتفاضه االقص
انتفاضه االقصي؛ د. اقتصادي زنان در انتفاضه االقصي؛ 
هـ. آموزشي زنان در انتفاضه االقصى؛ ط. سياسي زنان 
در انتفاضه  االقصي؛ و. نظامي زنان در انتفاضه  االقصي. 

انتفاضه االقصي 
ــه االقصي  ــطين،  انتفاض ــه فلس ــه دور دوم انتفاض ب
ــح اعراب و  ــس از مذاكرات صل ــد. اين قيام، پ مي گوين

اسراييل و تشكيل حكومت خودگردان فلسطين در غزه و اريحا به رياست ياسر عرفات، 
ــد و ادامه يافت. عوامل،  ريشه ها و زمينه هاي  ميان صهيونيست ها و فلسطينيان آغاز ش

اصلي به وجود آمدن اين انتفاضه به شرح زير است: 
ــت مذاكرات  ــالمي) در جنوب لبنان؛ ب. شكس ــزب اهللا (مقاومت اس الف. پيروزي ح
كمپ ديويد دوم؛ ج. به تعويق افتادن اعالم كشور مستقل فلسطين؛ د. شدت بخشيدن 
ــراييل؛ هـ. ديدار شارون از  ــوي اس ــركوبگرانه از س ــت هاي تبعيض آميز و س به سياس

مسجداالقصي. 

بررسي نقش زنان و دختران جوان فلسطيني 
در بررسي و تشريح كاركرد و عملكرد زنان در پيشبرد انقالب فلسطين و انتفاضه، نقش 

اين زنان را در دو بعد مي توان بررسي كرد: 
1. نقش مستقيم زنان: كه زنان در اين نقش، بي واسطه و راساً  اقدام به انجام فعاليت در 

جهت پيشبرد اهداف خود دارند. 
2. نقش غير مستقيم و مؤثر زنان: زنان در نقش غير مستقيم، خود عاملي براي تداوم 
و محافظت از انتفاضه  هستند. تنظيم مصارف خانگي تنها موضوع مورد توجه زنان نبوده 
ــال 1948 كار مي كردند و با توجه به اين  ــران قبل از انتفاضه در اراضي س است؛ همس

استحكام  با  فلسطيني  زن 
بخشيدن به سنگر خانواده و 
تربيت فرزندان مبارز و جنگجو 
و ايجاد روحيه شهادت طلبي و 
ايثار در آنان، آتش انتفاضه را 
روزبه روز مشتعل تر و گرم تر 
نگه مي دارد. اين زنان در حالي 
كه در خانه هاي خود نشسته اند 
هدف تير، بمب و موشك 
صهيونيسم قرار مي گيرند و 
اگر آرامش و اعتماد به نفس 
آنان نبود كانون خانواده ها با از 
دست رفتن اعضاي آن از هم 

گسسته مي شد
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موضوع كه در اين مناطق به كارگران معدودي اجازه كار 
ــد، بنابراين زن فلسطيني  در منطقه 1948 داده مي ش
ــوهرش در امور اقتصادي مشاركت كند؛  بايد در كنار ش
براي مثال كيك بپزد و در بازار با قيمت پاييني بفروشد تا 
زندگي را بدون مصرف كاالي اسراييلي بگذراند و زماني 
يا زمان هايي را كه شوهرش در زندان به سر مي برد او همه 

امور را به خوبي مديريت كند. 
ــطيني هيچ يك از  ــم زن فلس ــه االقصي ه در انتفاض
ــداده بلكه خود را با  ــت ن توانايي هاي قبلي خود را از دس

ساختارهاي جديدتر و دقيق تر هماهنگ كرده است. 
همچنين به تشكيل چند سازمان اختصاصي زنان قبل از انتفاضه مي توان اشاره كرد كه 
بعد از انتفاضه براي اعالم همبستگي براي هر يك از اسرا يك پلوور پشمي ارسال كرده 
و عالوه بر آن طرح هاي توليدي زير نظر اتحاديه مذكور شكل گرفته و انجام مي شود كه 
اين طرح ها شامل: توليد غذاي بهداشتي براي كودكان،  كارخانه بيسكويت سازي، كارگاه 

خياطي، كارگاه مسگري و كارخانه توليد ماست و پنير است. 
نكته قابل توجه اين است كه اكثر صنايعي كه زنان در انتفاضه به آن روي آورده اند، حول 
ــت (خصوصاً در انتفاضه اول)؛ اين  محور اقتصاد خانگي تمركز دارد و كامًال ابتدايي اس
زنان با شيوه هاي ابتدايي، زيتون را با دست هاي خود مي كوبند و عصاره آن را مي گيرند. 
همچنين زنان با ايجاد تعاوني ها كه شامل 20 تا 29 عضو بود تهيه مواد اوليه كشاورزي و 
صنايع خانگي و تأمين و توزيع غذا را به هنگام محاصره بر عهده داشتند و كمك هاي مالي 
و جنسي ديگر نقاط را با عبور از راه هاي صعب العبور، در اختيار سايرين قرار مي دادند. 

در انتفاضه االقصي دست زنان نسبت به انتفاضه اول بسته تر است؛  اگرچه زنان كارهايي 
گروهي مثل درختكاري و برداشت محصول را انجام مي دهند يا جلسات دوره اي دارند. 

نقش ها و فعاليت هاي زنان انتفاضه 
ــدن انتفاضه و روشن ماندن  نقش تعليمي و تربيتي: يكي از عوامل زنده نگه داشته ش
ــطيني ايفا مي كنند. اين  چراغ انتفاضه نقش هاي تعليمي و تربيتي است كه زنان فلس
ــهادت و تقويت روحيه ميهن پرستي و همچنين  زنان با فرهنگ سازي و استقبال از ش
تشكيل كميته هاي آموزشي براي كودكان و نوجوانان، آنان را در جهت گرايش به اسالم 

 مشاركت اجتماعي زنان 
نتفاضه باعث شد تا  در ا
حتي  و  دختران  و  زنان 
پيرزنان با سردادن شعار به 
كمك جوانان بشتابند؛ اين 
مشاركت همين طور روي 
شخصيت فردي اين زنان 
تأثير گذاشته و آنان را به 
اشخاصي صبور و قوي در 

جامعه تبديل كرده است
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و حفظ ميهن و خاك خود تشويق و ترغيب مي كنند. بعد از انتفاضه، زنان با شركت در 
كميته هاي مردمي، آموزشي و تبليغاتي و به دليل درك عاطفي قوي تر جلوتر از مردان 
ــبرد اهداف انتفاضه اقدام كردند. اين زنان با وجود همه هراس و نگراني كه هر  در پيش
ــان را مبارزاني در راه وطن  مادري نسبت به فرزندش دارد تالش مي كنند تا فرزندانش

تربيت كنند. 
ــي، اقتصادي،  ــي،  نظام ــا توجه به تعدد و تداخل امور سياس نقش اجتماعي زنان: ب
ــت قابل توجهي  ــي انتفاضه،  نقش زن اهمي ــطين ط اجتماعي و فرهنگي جامعه فلس
ــي و اجتماعي زن جوان  ــتي، فرهنگ ــه اولويت هاي زندگي زيس ــد. انتفاض پيدا مي كن
ــت. اين طرز فكر بعضاً او را بيشتر به سوي توكل و معنويات  فلسطيني را تغيير داده اس
ــت. در زمينه اجتماعي هم انتفاضه تغييرات زيادي بر شالوده خانواده  رهنمون بوده اس
فلسطيني گذاشته است. مهمترين بازتاب آن گسترش همبستگي، يكدلي، يكرنگي و 
ميهن پرستي بين اعضاي خانواده و در سطح وسيع در بين ملت و آحاد مردم مي باشد. 
ــده؛ برنامه هايي كه در اماكن مقدس از  حضور زنان در اجتماعات اسالمي پررنگ تر ش
ــت براي آگاهي بيشتر بانوان. مشاركت  جمله مسجداالقصي برگزار مي شود عاملي اس
ــد تا زنان و دختران و حتي پيرزنان با سردادن شعار  اجتماعي زنان در انتفاضه باعث ش
به كمك جوانان بشتابند؛ اين مشاركت همين طور روي شخصيت فردي اين زنان تأثير 
گذاشته و آنان را به اشخاصي صبور و قوي در جامعه تبديل كرده است. به ويژه خانواده 
شهدا و همسران و فرزندان آنان كه در غم از دست رفتن عزيز خود حتي گريه هم نكرده 

و با شرح صدر و توكل بر خدا در برابر دشمن اسراييلي ايستادگي مي كنند. 
نقش سياسـي زنان :شركت زنان در تظاهرات  و راهپيمايي ها عليه صهيونيست ها در 
انتفاضه رشد چشمگيري داشته است؛ در اين مبارزات اعم از سازمان يافته يا خودجوش، 
زنان با حضوري چشمگير با اسراييلي ها درگير شده اند و هر روز كه از انتفاضه مي گذرد 
تعداد زناني كه توسط صهيونيست ها زنداني يا كشته و شهيد مي شوند، بيشتر مي شود. 
ــتي بدون رعايت مسائل  ــت ها و برخوردها، نيروهاي اشغالگر صهيونيس در اين بازداش
اخالقي و عرفي و قوانين بين المللي به زنان فلسطيني تعرض مي كنند و حتي در زمان 
تحقيق و بازجويي زنان فلسطيني را مورد شكنجه و آزار روحي و جسمي قرار مي دهند. 
ــت و طبق مقررات كنوانسيون چهارم  در زندان ها نيز وضعيت زنان بسيار نامساعد اس
ــود. يكي از مسائل آزاردهنده براي  ژنو در مورد زندانيان سياسي با آنها برخورد نمي ش
ــت كه آنان را با زنان بدكاره و بدنام اسراييلي و فلسطيني  زنان جوان فلسطيني اين اس
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در يك مكان نگه مي دارند كه شبانه روز بايد اهانت ها و بداخالقي هاي اين افراد را تحمل 
كنند و حتي برخي اوقات با حمله هاي ناگهاني آنها و كتك كاري مواجه مي شوند؛ بدون 
اينكه مقامات زندان براي جدا كردن آنان اقدام بكنند. صهيونيست ها حتي زنان زنداني 
را از غذاي بهداشتي هم محروم كرده اند و هنگام بيماري داروهاي فاسد و تاريخ مصرف  
گذشته در اختيار آنان قرار مي دهند. اما موضوعي كه جالب توجه و حائز اهميت است 
ــي مانند زهره  ــت كه گروه هاي مبارزات ــي اس حضور زنان جوان در فعاليت هاي سياس
االقهران در يافا يا جمعيت هاي زنان مثل جمعيت همبستگي زنان توسط لولو ابوهدي در 
سال 1948 تشكيل شد. اتحاديه عمومي زنان فلسطين هم در سال 1965 با استراتژي 
ــركت در مبارزات و عرصه هاي سياسي و اجتماعي  مبارزه با اشغالگران، زنان را براي ش

آماده مي كرد. 
هدف اصلي و سياسي اتحاديه زنان فلسطيني تالش براي ادغام در جنبش آزادي بخش 
فلسطين و سازماندهي فعاليت هاي آنان براي مبارزه با رژيم صهيونيستي و ايجاد دولت 
مستقل فلسطيني به پايتخت قدس شريف بود. در دوره اشغال كرانه باختري و نوار غزه 
در 1967 زنان فلسطيني به شعور سياسي بااليي دست يافتند. در اين مدت جنبش هاي 
ــهرهايي مثل نابلس و رام اهللا كميته هايي از زنان براي  سياسي زنان فعال تر شد و در ش
ــكيل و در واقع در دهه هفتاد دامنه فعاليت سياسي زنان  ــيب ديدگان تش كمك به آس
گسترده تر شد. در همين زمان بود كه هيئت هاي زنان فلسطيني براي كمك به فرزندان 
آوارگان، خدمات آموزشي و بهداشتي ارايه مي دادند؛ همچنين مراكزي براي سوادآموزي 
و آموزش خياطي و در كنار آن آموزش نظامي، چريكي و امدادگري را به راه انداختند. 

در اوايل دهه هشتاد، جنبش جهاد اسالمي تشكيل شد كه شديداً تحت تأثير انقالب 
ــته ترين رهبر اين جنبش دكتر فتحي شقاقي بود. از اين دوره  اسالمي ايران بود. برجس
به بعد، زنان فلسطيني در دالوري، مقاومت و صبر، ضرب المثل مي شوند. آنان به تعداد 
زياد و كرات دستگير مي شوند و همين روند، بلوغ و رشد ملي زنان و در نتيجه جامعه را 

به دنبال دارد. 
ــينه افتخارآميزي را براي خود كسب كرد.  ــال 1996 پيش ــير در س جنبش زنان اس
هنگامي كه صهيونيست ها پس از توافق طابا خواستند عده اي از زنان اسير فلسطيني را 
آزاد كنند، ساير زنان اين پيشنهاد را رد كرده و خواستار آزادي دسته جمعي اسرا شدند. 
ــلو افتخاري ديگر را نصيب خود كردند و با شعار «هيچ صلحي  اين زنان بعد از توافق اس
ــطيني صورت نخواهد گرفت»، و به منظور دستيابي به  بدون آزادي تمامي اسراي فلس
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ــراي زندان هاي اشغالگران  اهداف خود در آزادي ديگر اس
در اقدامات مبارزاتي شركت كردند. در انتفاضه االقصي كه 
از 28سپتامبر2000 آغاز شد، زن فلسطيني با كوله باري از 
تجربه به صحنه آمد، اما اين بار با جنبش هايي استراتژيك 
و سازمان يافته؛ همچنين از جنبش ملي فلسطين خواست 
كه قوانيني مانند قانون كار، قانون امنيت اجتماعي و قانون 
تأمين بيمه هاي اجتماعي را وضع كند تا حافظ منافع زنان 

ــته و آنان را براي مراحل  فلسطين باشد زيرا تدوين چنين قوانيني را به نفع زنان دانس
بعدي و ساختن دولت مستقل آماده مي سازد. مهمترين نقشي كه زنان جوان فلسطيني 

در عرصه سياسي- نظامي ايفا كرده اند شركت در عمليات  استشهادي است. 

نقش آموزشي زن جوان فلسطيني 
ــتند، هنگام تعطيلي مدارس و دانشگاه ها  ــگاهي هس زناني كه داراي تحقيقات دانش
در كرانه باختري و نوار غزه دست به تشكيل كميته هاي آموزشي مي زنند و به آموزش 
ــاها مي پردازند. همچنين كميته هاي مختلف  ــاجد و كليس كودكان و نوجوانان در مس
آموزشي جهت انتخاب مادران با سطوح مختلف تحصيالت تشكيل مي شود تا بر تدريس 
مواد آموزشي نظارت داشته باشند. از آنجا كه وضعيت رفت وآمد براي دانش آموزان دختر 
بسيار پرمخاطره تر است، والدين مانع ادامه تحصيل دختران خود مي شوند و معلمان زن 
نيز به دليل عدم تأمين جاني تمايل كمتري براي تدريس دارند. نرخ بي سوادي در ميان 
زنان در طول دهه 1990 در كرانه باختري 32درصد افزايش يافته كه اين ميزان از سال 

2000 بيشتر شده است. 

نقش اقتصادي زن جوان فلسطيني 
انتفاضه فلسطين اگرچه از بسياري جهات در راستاي اهداف مردم فلسطين و پيروزي 
انتفاضه پيش مي رود اما تبعات منفي اقتصادي را نيز بر خانواده هاي فلسطيني تحميل 
كرده است و از اين رو در اين بحران، نقش زن جوان فلسطيني تأثيرات مثبت و شگرفي 
را به دليل نوع تفكر او در تقويت بنيه اقتصادي انتفاضه و ادامه آن به همراه داشته است. 

اين نوع همراهي زنان ابعاد مختلفي را شامل مي شود: 
1. اين زنان با جمع آوري كمك هاي مالي ساير فلسطينيان به برطرف كردن نيازهاي 

زناني كه داراي تحقيقات 
دانشگاهي هستند، هنگام 
تعطيلي مدارس و دانشگاه ها 
در كرانه باختري و نوار غزه 
دست به تشكيل كميته هاي 
آموزشي مي زنند و به آموزش 
در  نوجوانان  و  كودكان 
مساجد و كليساها مي پردازند
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مالي مبارزان و فعاالن انتفاضه پرداختند و در تأمين 
پناهگاه و تهيه خوراك براي نيروهاي مقاومت تالش 
مي كنند. عالوه بر اينكه اين زنان به خوبي مي دانند كه 
ذخيره مواد غذايي در اردوگاه ها چه مجازات سنگيني 

را به دنبال خواهد داشت. 
ــق جمع آوري كمك هاي  ــتيباني مالي از خانواده هاي قربانيان انتفاضه از طري 2. پش
جنسي و نقدي و اقدام به توزيع آنها در بين خانواده هاي بي بضاعت و كساني كه امالك 

خود را طي اشغال چندين ساله فلسطين از دست داده اند. 
ــبزيجات در باغچه هاي منازل خود و ايجاد  ــت حبوبات و س 3. بيشتر اين زنان با كش

كارگاه هاي كوچك توليدي تا حدي فشار محاصره اقتصادي را كم كرده اند. 

نقش نظامي زنان 
الف. نقش مستقيم 

ــوط مقدم جنگ و جهاد در كنار  در اين بخش حضور زنان را پا به پاي مردان و در خط
مردان و دوشادوش آنها در مبارزه با اشغالگران داريم. اين زنان هم در كنار مردان آسيب  
ديده و پايداري مي كنند؛ بايد گفت زنان پيش از شكل گيري انتفاضه اول و االقصي نيز 
حضور داشته اند اما حضوري كمرنگ يا محدودتر كه بعد از انتفاضه االقصي اين تفاوت 

به خوبي آشكار است. 
ــته اند چند مورد حائز اهميت  در تمامي عملياتي كه زنان به طور مستقيم نقش داش
وجود دارد؛ سن تمامي مبارزان زير 30 سال است؛ ذهنيت نادرستي كه اسراييل گمان 
ــتياق به بازپس گيري در نسل  مي برد با از بين بردن نسل اول انقالب فلسطين، اين اش

بعد كم مي شود. 
پس از گذشت شش ماه از انتفاضه االقصي زنان فلسطيني وارد مبارزات مسلحانه بر ضد 

اشغالگران قدس شدند؛ اين مشاركت ها عبارت اند از: 
ــت و بازرسي سربازان  ــطيني؛ در پست هاي ايس ــلحه براي مبارزان فلس 1. حمل اس
ــلحه سبك و مهمات مورد نياز  رژيم صهيونيستي، برخي زنان فلسطيني مي توانند اس
رزمندگان فلسطيني را از محلي به محل ديگري منتقل كنند. به اين دليل، زنان از غفلت 
صهيونيست ها به بهترين وجه استفاده كرده و كار انتقال اسلحه و مواد منفجره را براي 

مبارزان فلسطيني به عهده گرفته اند؛ البته گاهي هم دستگير يا بازداشت شده اند. 

انتفاضه اولويت هاي زندگي 
زيستي، فرهنگي و اجتماعي 
زن جوان فلسطيني را تغيير داده 
است. اين طرز فكر بعضًا او را 
بيشتر به سوي توكل و معنويات 

رهنمون بوده است
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بر اساس آمار منتشرشده از سال 1997 تاكنون 5000 زن فلسطيني توسط اشغالگران 
بازداشت شده اند. بيشتر اين دستگيري ها بين سال هاي 1968 تا 1976 است. در انتفاضه 

االقصي هم 150 زن فلسطيني بازداشت شده اند. 
ــهادت طلب مناطق اشغالي سال  ــهادي؛ محل سكونت اكثر زنان ش 2. عمليات استش
ــت كه سياست هاي اشغالگران و اهانت هاي  1967 است كه اين موضوع نشانگر اين اس

آنان زنان اين مناطق را راغب به انجام عمليات و شركت در خطوط مقدم مي كند. 
مناطق و محل اين عمليات ها، مناطق اشغالي سال 1948 است. در اكثر اين عمليات ها، 
معموالً از اصل غافل گيري بهره مي برند و ابزارها و ادوات پيشرفته رژيم صهيونيستي هم 

قادر به كنترل اين زنان نيست. 
ــالمي  اولين اثر و بازتاب اين گونه عمليات ها، ايجاد يك جريان فرهنگي در جوامع اس
ــاير جوامع اسالمي  ــطيني با اين اقدام خود الگوي مناسبي را براي س است. زنان فلس
ــتند، زن  ــواره در خط مقدم جبهه،  مردان نقش اول را داش به وجود آورده اند و اگر هم

فلسطيني نشان داد كه زنان نيز مي توانند در خطوط مقدم جبهه اثرگذار باشند. 
توانايي زنان فلسطيني در انجام عمليات  استشهادي با قدرت تحرك باال،  اثرات عميقي 
بر جامعه آسيايي و مغرب زمين گذاشت و براي صهيونيست ها روشن ساخت كه نه تنها 

مردان بلكه زنان فلسطيني نيز عالقه مند به خاك فلسطين اند. 
ب.  نقش غير مستقيم زنان 

بعد اجتماعي: زن فلسطيني با استحكام بخشيدن به سنگر خانواده و تربيت فرزندان 
ــهادت طلبي و ايثار در آنان، آتش انتفاضه را روزبه روز  مبارز و جنگجو و ايجاد روحيه ش
مشتعل تر و گرم تر نگه مي دارد. اين زنان در حالي كه در خانه هاي خود نشسته اند هدف 
ــم قرار مي گيرند و اگر آرامش و اعتماد به نفس آنان نبود  تير، بمب و موشك صهيونيس

كانون خانواده ها با از دست رفتن اعضاي آن از هم گسسته مي شد. 
گروهي از زنان هم به دليل خويشاوندي با نيروهاي مقاومت تحت تعقيب قرار مي گيرند 
و به شهادت مي رسند. شهيد غاده محمود عيشه، دختر جوان 18 ساله اي بود از ساكنان 
شهر جنين كه هنگام چيدن زيتون از باغ خود در كنار يك پادگاه هدف گلوله قرار گرفت. 
ــم  ــطيني با حفظ هويت و فرهنگ خود به مبارزه با صهيونيس بعد فرهنگي: زن فلس
ــته  ــن و معنويت،  دنياطلبي را در كنار گذاش ــن زن با توجه به رويكرد دي مي پردازد. اي
است و به رغم سرمايه گذاري هاي وسيع و تبليغات مدرن رژيم صهيونيستي براي نابود 
ساختن هويت ملي و اسالمي زن فلسطيني، شاهد حضور زنده و آگاهانه زنان فلسطيني 
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در مبارزات و توان باالي اين زن در گذران امور هستيم. 
ــا تحمل بار  ــطيني ب ــادي: زن جوان فلس ــد اقتص بع
ــنگين فقر و محدوديت و نگهداري از كودكان يتيم  س
ــازمان هاي امدادرساني  ــت، باز هم در س و بي سرپرس
ــتمزدي  ــتاري مجروحان مي پردازد و هيچ دس به پرس
ــراييل به  ــذا اعالم كرد تازه ترين تهاجم اس ــازمان برنامه جهاني غ را طلب نمي كند. س
مناطق فلسطيني سبب شده تا بسياري از فلسطيني ها شغل خود را از دست بدهند و بار 
اقتصادي، عدم تأمين معاش و نگهداري از كودكان در اين زمان بحراني باز هم به عهده 
زن است و ما شاهد حفظ بنيان خانواده و محصوالت دست ساز خود اين زنان براي ادامه 

حيات و انتفاضه هستيم. 

روش هاى آماري 
ــطينى در انتفاضه االقصى از آمار  ــى نقش زنان جوان فلس در اين پژوهش براى بررس

توصيفى و استنباطى استفاده مى شود. 
ــال از سه  ــامل زنان جوان 20 تا 40 س جامعه آمارى: جامعه آمارى در اين تحقيق ش
ــتقر در كشور سوريه است كه حداقل يكى از  اردوگاه يرموك، سبينه و سيده زينب مس

والدين آنها فلسطيني االصل بوده است. 
جمعيت نمونه: در اين پژوهش جمعيت نمونه 360 نفر از زنان جوان 20 تا40 سال از 

سه اردوگاه يرموك، سبينه و سيده زينب است. 
روش نمونه گيرى: نمونه گيرى در اين پژوهش به صورت دو مرحله اى شامل مرحله اول 

انتخاب خوشه و مرحله دوم نمونه گيرى تصادفى در داخل هر خوشه است. 
ــزار نفر بوده كه با  ــه اردوگاه 6000 ه ــداد كل جامعه آمارى در س در اين پژوهش تع
استفاده از جدول مورگان 360 نفر از زنان 20 تا 40 سال در سه اردوگاه مذكور، با توجه 
به جمعيت هر اردوگاه نمونه گيرى شده اند و در نهايت 180 نفر از اردوگاه يرموك، 110 

نفر از اردوگاه سبينه و 70 نفر از اردوگاه سيده زينب به عنوان نمونه انتخاب شده اند. 
ابزار اندازه گيرى: براى اندازه گيرى متغيرها در پژوهش حاضر، از پرسشنامه استفاده 
شده است. قابل ذكر است كه براى به دست آوردن شاخص هاى اصلى در هر فرضيه براى 
طراحى پرسشنامه با تعداد زيادى زنان و مردان فلسطينى ساكن در ايران يا ساكن در 
كشورهاى سوريه، لبنان و اردن نيز مصاحبه صورت گرفت. عالوه بر آن، استفاده از اسناد 

بعد از انتفاضه، زنان با شركت 
در كميته هاي مردمي، آموزشي 
و تبليغاتي و به دليل درك 
عاطفي قوي تر جلوتر از مردان 
نتفاضه  در پيشبرد اهداف ا

اقدام كردند
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ــده نيز منابع مهمى در گردآورى متغيرها در طراحى  و كتب مختلف و مقاالت تأليف ش
پرسشنامه بوده است.

آمار استنباطى 
فرضيه شماره (1): زنان جوان فلسطيني به هنجارها و ارزش هاي انتفاضه  االقصي 

براي حفظ هويت فلسطيني خود پايبند هستند.
براى بررسى اين فرضيه ميانگين متغير حفظ هويت فلسطينى با استفاده از آزمون با 
عدد 3 (ميانه گزينه هاى پاسخ) مقايسه شد كه با توجه به نتايج بررسى ها، ميانگين متغير 
حفظ هويت فلسطينى به صورت معنادارى بزرگ تر از 3 است كه بدين صورت فرضيه 

شماره يك (حفظ هويت فلسطينى) تأييد مى شود. 

ميانگين رتبهسؤال ها
6/88تشويق به ازدواج و فرزندآوري

6/60نوع پوشش در حفظ هويت
7/52تقدس پرچم فلسطين
7/45تقدس خاك فلسطين

7/25حفظ زبان و گويش فلسطيني
7/59تالش در تربيت كودك براي فلسطيني ماندن

2/66تبعيت از خانواده
2/56اميد به بازگشت
2/90مجبور به تحمل

3/58تضعيف احساس مادرانه
جدول (1)

ــالش در تربيت كودك  ــؤال «ت ــود كه س ــماره 1 مالحظه مى ش با توجه به جدول ش
ــطينى ماندن» داراى بزرگ ترين ميانگين رتبه و «اميد به بازگشت» داراى  براى فلس

كوچك ترين ميانگين رتبه در سؤاالت مربوط به عامل حفظ هويت فلسطينى است. 
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فرضيه شـماره(2): زنان جوان فلسـطيني از جنبه  اقتصـادي در انتفاضه االقصي 
شركت مي كنند. 

ــى فرضيه اقتصادى ميانگين متغير اقتصادى با استفاده از آزمون با عدد 3  براى بررس
(ميانگين گزينه هاى پاسخ) مقايسه شد كه نتايج بررسى نشان مى دهد ميانگين متغير 
اقتصادى به صورت معنا دارى كوچك تر از 3 است و نشان دهنده آن است كه زنان جوان 
فلسطينى از بعد اقتصادى در انتفاضه االقصى شركت فعال ندارند كه اين واقعيت با توجه 

به پايين بودن درآمد شخصى آنان توجيه پذير است. 

درصدتعداددرآمد شخصي
011531/9

11231/1كمتر يا مساوي پنج هزار
339/2پنج هزار تا هشت هزار
4713/1هشت هزار تا ده هزار

5314/7بيشتر از ده هزار
360100/0كل

جدول (2)
فرضيه شماره (3): مشاركت زنان جوان فلسطيني در فعاليت هاي سياسي به منظور 

پيشبرد اهداف انتفاضه  االقصي است. 
در اين مورد جدول فراوانى به صورت زير آورده مى شود: 

درصدتعدادهدف از شركت در انتفاضه
4512/5رسيدن به آزادي فردي

30685/0آزادي فلسطين
92/5پيشبرد اهداف فلسطين

360100/0كل
جدول (3)
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با توجه به نتايج جدول فوق مالحظه مى شود كه بيشترين درصد افراد، هدف از شركت 
در انتفاضه را به منظور آزادى فلسطين در نظر مى گيرند. 

فرضيه شـماره (4): اعتقـادات ديني زنان جوان فلسـطيني در ميـزان حمايت و 
مشاركت آنها از اهداف انتفاضه االقصي مؤثر است.

درصدتعدادخواندن نماز در مساجد در طول ماه
04111/4

14239/6يك بار
4813/4دوبار
3810/6سه بار

9025/1چهاربار
360100/0كل

جدول (4)
چنانكه جدول فوق نشان مى دهد اكثريت زنان جوان فلسطينى در طول ماه براى اقامه 
ــماره (5) مالحظه مى شود كه  نماز به مسجد مى روند و همچنين با توجه به جدول ش
اعتقادات دينى زنان جوان فلسطينى در حمايت و مشاركت آنها از انتفاضه مؤثر است. 

درصدتعداداعتقادات ديني
31788/1نماز
30985/8روزه

30484/4خمس و زكات
31487/2جهاد در راه مقابله با ظلم

31988/6فدا كردن جان و مال و فرزند
29882/8پوشش اسالمي

30283/9صله رحم در اعياد قربان و فطر
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درصدتعداداعتقادات ديني
29281/1مشاركت در نماز اعياد فطر و قربان

41/1ساير
30785/3همه موارد

جدول (5)
ميانگين رتبهسؤال ها
2/52اعتقاد به ياري خدا در امور روزانه

2/87شاهد كمك خدا در مشكالت
2/81خواندن نماز

1/80شركت در نماز عيد
جدول (6) 

فرضيه شماره (5): حضور مسـتقيم زنان جوان فلسـطيني در جبهه ها به منظور 
مشاركت و حمايت از انتفاضه االقصي است.

تقويت در روحيه مبارزه با انجام عمليات استشهادي 
درصدتعدادتوسط زنان

30/8خيلي مخالفم
123/3مخالفم
7320/3بي نظر
11331/4موافقم

15944/2خيلي موافقم
360100/0كل

جدول (7)
با توجه به جدول شماره (7) بيشترين درصد مربوط به گزينه خيلى موافقم است. 
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درصدتعدادحاضر به شركت در عمليات استشهادي به قيمت جان
41/1خيلي مخالفم

51/4مخالفم
9325/8بي نظر
8523/6موافقم

17348/1خيلي موافقم
360100/0كل

جدول (8)
با توجه به جدول شماره (8) بيشترين درصد مربوط به گزينه خيلى موافقم است. 

ميانگين رتبهسؤال ها
2/17حمل سالح

1/97شركت در عمليات استشهادي
2/10شركت در صفوف مقدم جبهه

4/39تقويت روحيه مبارزه با انجام عمليات استشهادي توسط زنان
4/38حاضر به شركت در عمليات استشهادي به قيمت جان

جدول (9)
ــود كه زنان جوان به لحاظ  با توجه به نتايج حاصل از جدول هاى فوق مالحظه مى ش

اعتقادى مايل به شركت و حضور مستقيم در جبهه هستند. 
فرضيه شماره (6): مشاركت غير مستقيم زنان در پشت جبهه ها به منظور مشاركت 

و حمايت از انتفاضه  االقصي است.
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درصدتعدادعلت حمايت از انتفاضه االقصي

257/0رسيدن به آزادي فردي
23164/5آزادي فلسطين

10228/5پيشبرد اهداف فلسطين
358100/0كل

جدول (10)
با توجه به جدول شماره (10) مالحظه مى شود كه بيشترين درصد افراد، علت حمايت 

از انتفاضه را آزادى فلسطين دانسته اند. 

ميانگين رتبهسؤال ها
2/46تأمين آذوقه و لباس براي رزمندگان

2/70نگهداري از خانواده و كودكان رزمندگان و خانواده شهدا
3/57همدردي و همدلي با خانواده رزمندگان و شهدا و زندانيان

3/17رسيدگي مالي به خانواده رزمندگان، شهدا و زندانيان
3/10دادن خون براي مجروحان

جدول (11)
با توجه به جدول شماره (11) مشخص مى شود كه همدردى با خانواده هاى رزمندگان 
و شهدا داراى بيشترين رتبه و تأمين غذا و لباس براى رزمندگان كمترين رتبه را داراست 
و در هر حال مشاركت غير مستقيم زنان جوان فلسطينى در پشت جبهه ها قابل توجه 

است.
فرضيه شماره (7): زنان در انتفاضه و خصوصًا انتفاضه االقصي مشاركت اجتماعي 

دارند.
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درصدتعدادعضويت در تشكل اجتماعي

22662/8خير
13437/2بله
358100/0كل

جدول (12)
ــود كه درصد بيشترى از افراد، عضو تشكل هاى  با توجه به جدول فوق مالحظه مى ش

اجتماعى نيستند. 

درصدتعدادشركت در انجمن هاي خيريه
16445/6خير
19654/4بله
358100/0كل

جدول (13)
ــترى از افراد در انجمن هاى  ــود كه درصد بيش با توجه به جدول فوق مالحظه مى ش

خيريه شركت مى كنند. 

درصدتعدادنقش در تشكل
12835/6عضو عادي

164/4رئيس يا مدير
21660/0هيچكدام

358100/0كل
جدول (14)

با توجه به جدول فوق 35/6 درصد از افراد عضو عادى، 4/4 درصد مدير يا رئيس و 60 
درصد هيچ عضويتى در تشكل ها ندارند. 
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نتيجه گيري 
با توجه به نتايج مصاحبه ها در اين پژوهش: 

• زنان جوان به نقش تعليم و تربيت در بازگشت به سرزمين فلسطين به عنوان عامل 
مؤثر و حائز اهميت اشاره كرده و نقش زنان را مؤثرتر از ساير نهادها و افراد در اين زمينه 

مي دانستند. 
• به نظر مي رسد ميل به بازگشت در ميان زنان جوان فلسطيني ساكن كشور سوريه، 
دغدغه اي همه گير در ساير اردوگاه ها نيز باشد كه در مقاله نبيل محمود السهلي هم به 

اين مطلب اشاره شده است. 
• زنان جوان فلسطيني از لحاظ اجتماعي، در وضعيتي مشابه با شهروندان سوري در 
كشور سوريه هستند و به دليل سكونت طوالني بعد از سال هاي 1956، به نوعي شهروند 
اين كشور محسوب شده و روند عادي زندگي اجتماعي خود را مثل ساير مردم اين كشور 

دارا هستند. 
• با استفاده از نتايج آماري، مطالعه مقاالت، مصاحبه ها و تحقيقات ميداني در مجموع، 

نتايج زير در اين پژوهش دريافت مي شود: 

نهضت فلسطين از منظر هويت فلسطيني 
در اين منظر شاهد نقش عمده و گسترده زنان در بعد فرهنگي و در حد بسيار بااليي 
ــطيني در  ــاخص هايي كه در زمينه فرهنگي و حفظ هويت فلس ــتيم؛ عالوه بر ش هس
ــعار حماسي و آثار هنري  ــد، به نقش ادبيات كالمي، داستاني، اش پرسشنامه مطرح ش
ــطين مي توان  ــارزه و تالش براي بازپس گيري خاك فلس در تقويت و تداوم روحيه مب
اشاره كرد. براي مثال هنرمنداني از جمله ناجي العلي كاريكاتوريست و عبدالحي مسلم 
ــاز، در آثار هنري خود زنان، همسر و فرزندان خود را به سوي  برجسته ساز و مجسمه س
جبهه و شهادت بدرقه مي كنند؛ همچنين در اشعار محمود درويش و عبدالرحمن بارود 
و سميح القاسم نيز نكات مختلفي در مورد هويت فلسطيني و مبارزه گفته شده است كه 

در مقاله خانم نرگس گنجي هم به اين موارد اشاره شده است. 
ــاره مي كردند حفظ آداب و رسوم  از مهمترين نكاتي كه بيشتر پاسخگويان به آن اش
اصلي سرزمين فلسطين بود. در كتاب زندگي مردم فلسطين نوشته ادوارد سعيد هم با 
ذكر مصاديق مختلف از جمله دوخت لباس هاي سوزن دوزي شده محلي فلسطين، پخت 
شيريني محلي با نام «سيم سيم»، ميهمان نوازي زنان و... به اين فرهنگ غني اشاره شده 
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است. در پايان اين قسمت مي توان گفت فرهنگ و حفظ 
هويت فرهنگي نه تنها در انتفاضه االقصي در فلسطين بلكه 
در تداوم حيات ملت ها در اقصي نقاط دنيا عاملي تأثير گذار 

و مهم است. 

نهضت فلسطين از منظر سياسي
در بعد سياسي هم شاهد حضور زنان در طول دو انتفاضه 

هستيم. اگر حمايت هاي زنان در مراحل پشتيباني و همراهي با مبارزان در پشت جبهه ها 
نبود، اين تداوم نيز مسلماً دچار خلل مي شد. اگرچه اين زنان از بعد سياسي در انتفاضه 
مشاركت فعال ندارند، اما اين مشاركت نيز در سطح كالن مسلماً تفاوت هاي چشمگيري 
ــاهد اين مدعا تداوم اين انتفاضه و ادامه مبارزه  ــبت به جامعه نمونه داشته است. ش نس
براي بازگشت به خاك فلسطين است. در مقاله حسنيه اصالح جاد هم كه يكي از اساتيد 
ــت، به حيات سياسي زنان در رشد و گسترش جنبش  دانشگاه بيرزيت در فلسطين اس
ملي فلسطين اشاره شده است. همچنين در مقاله فريال الشيخ سليم، مدير مركز آمار و 
داده هاي اجيال- لبنان به نقش زنان در احزاب و تحركات سياسي اشاره شده است. عالوه 
بر موارد ذكرشده، براي مثال در جنگ ميان ايران و عراق نيز اگر حمايت و پشتيباني زنان 
ــي آنها در هنگام جنگ و پس از آن نبود، شايد  در پشت جبهه ها و مشاركت هاي سياس
كشور وضعيت فعلي را نداشت. به نظر مي رسد در صورت عدم حمايت زنان از سياست 
كشور با توجه به نقش اين قشر در خانواده ها و در سطح كالن جامعه، روند حركت جوامع 

سيري نزولي داشته باشد. 

نهضت فلسطين از منظر اقتصادي
براي بررسي شاخص ها در مورد مشاركت اقتصادي زنان جوان، مقاالت مختلفي مورد 
مطالعه قرار گرفته است كه همه آنها فرضيه مشاركت و نقش اقتصادي زنان در انتفاضه 

را تأييد مي كنند. 
در تحليل پرسشنامه و انجام مصاحبه، اين نتيجه حاصل شد كه زنان در صورت شرايط 
ــاس  ــتند اما در وضعيت فعلي اين لزوم احس بحراني عالقه مند به كمك هاي مالي هس
ــاس مي كنند و كمك مالي به انتفاضه دارند درصد  نمي شود؛ يا افرادي كه لزوم را احس

كمي از جامعه نمونه را تشكيل مي دهند. 

زن جوان فلسطيني با تحمل 
بار سنگين فقر و محدوديت 
و نگهداري از كودكان يتيم 
و بي سرپرست، باز هم در 
سازمان هاي امدادرساني 
مجروحان  پرستاري  به 
مي پردازد و هيچ دستمزدي 

را طلب نمي كند
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با توجه به اين مطلب كه جامعه آماري مورد مطالعه، زنان جوان ساكن در سه اردوگاه 
يرموك، سبينه و سيده زينب بودند و در حال حاضر خانواده آنها حدود 40 يا 50 سال 
است كه در اين اردوگاه ها در كشور سوريه ساكن اند، به نوعي شهروند سوري به حساب 
مي آيند و شايد دغدغه هاي نسل اول انتفاضه را ندارند و شرايط زندگي نيز تفاوت هاي 
ــت. براي مثال در مقاله اي پيرامون اقتصاد زنان انتفاضه، عبدالقادر  ــياري كرده اس بس
ــودكردن ياد كرده است؛ در حالي   ــتفاده زنان از هيزم براي گرما و نمك س ياسين از اس
ــي ديده نمي شود؛ اگرچه در  كه اين وضعيت در حال حاضر در سه اردوگاه مورد بررس

اردوگاه هاي لبنان هنوز وجود دارد. 
در مقاله محمود عبدالسالم كريم نيز به نقش اقتصادي زنان و حمايت اين قشر از اهالي 

روستاها و اردوگاه ها اشاره شده است. 
ــه با توجه به  ــاركت اقتصادي به انتفاض ــوان را از نظر مش ــت مي توان زنان ج در نهاي

شاخص هاي اين پژوهش به سه دسته تقسيم كرد: 
1. زنان جواني كه وضعيت فعلي را (از نظر سياسي) شرايط بحراني نمي دانند و در نتيجه 

كمكي به انتفاضه ندارند. 
2. زنان جواني كه به انتفاضه كمك مالي مي كنند. 

3. زنان جواني كه عالقه مند به كمك مالي هستند اما توانايي مالي ندارند. 

نهضت فلسطين از منظر مذهب و ايدئولوژي 
در بررسي ديدگاه ايدئولوژيك و مذهبي با استفاده از نظر ملوچي مبتني بر شكل گيري 
هويت جمعي و توماس گرين كه معتقد است ايدئولوژي در بسيج جنبش هاي اجتماعي 
مؤثر است و به آن مشروعيت و استمرار مي بخشد، در انقالب فلسطين هم به نوعي اين 
ايدئولوژي و تفكر مذهبي را به عنوان عاملي در تداوم انتفاضه و مبارزه شاهد هستيم. با 
توجه به نگاه اسالم و قرآن به دفاع و جهاد و موضع گيري هاي علماي عرب از جمله شيخ 
ــيخ نصر فريد مفتي مصر و بسياري ديگر از بزرگان  عكرمه صبري مفتي فلسطين و ش
ــراق، انگيزه هاي ديني و تقيدات  ــي(ره) در طول جنگ ايران و ع و باالخص امام خمين
مذهبي را عاملي تأثير گذار در تداوم انقالب ها و به خصوص انقالب فلسطين مي دانيم. 
مارتين كرامر در كنفرانس بين المللي انقالب و تشيع كه در مركز مطالعات استراتژيك 
دانشگاه دايان وابسته به دانشگاه تل آويو برگزار شد، در بخشي از نوشته خود بيان مي كند 
كه امام خميني با تأكيد بر اين عقيده شيعه كه امام حسين(ع) آگاهانه به استقبال مرگ 
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شتافت، شهادت عمدي را نيز مشروع مي داند. 

نهضت فلسطين از منظر اجتماعي 
در بعد اجتماعي با اشاره به نظريه ارزش ها از اسملسر، كه معتقد است ارزش هايي كه 
ــت و در شرايط فشار به  افراد براي خود دارند راهنماي آنها در حركات اجتماعي آنهاس
شكل ساختارهاي خاصي به رفتار اجتماعي شكل مي دهد؛ همچنين با اشاره به عقيده 
جانسون مبني بر اين مطلب كه وقتي افراد به ارزش هاي آرماني مورد نظر خود در جامعه 
ــت پيدا نكنند، جامعه از حالت تعادلي خارج مي شود؛ در تعريف تحول  اطراف خود دس
ــت كه تغيير تفكرات و بينش ها، تحول در ساخت و  داخلي در نظام اجتماعي معتقد اس
محيط اجتماعي را نيز به همراه خواهد داشت. در مجموع مي توان بيان كرد كه در انقالب 
فلسطين هم ما شاهد مواردي از اين نظريات هستيم كه به نظر مي رسد مشاركت زنان 

جوان در انتفاضه اول و االقصي ناشي از اين عوامل است: 
1. ارزش هايي كه جامعه فلسطين و باالخص زنان جوان معتقد به آن هستند. (جهاد 

در مقابل ظلم)
2. عدم دستيابي و دسترسي جامعه فلسطين به ارزش ها و اهداف آرماني خود از جمله 
ــيدن به عوامل فوق باعث مشاركت اجتماعي  دوري از خاك فلسطين و تالش براي رس

زنان براي ادامه انتفاضه االقصي شده است. 
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وحيد كارگر جهرمى1
مصطفى جوان2

چكيده 
ــال 1356 مقاله اى تحت عنوان «ارتجاع سرخ و سياه در ايران»  در هفدهم دى ماه س
ــنده ضمن توهين به امام خمينى، ايشان و  ــيد. نويس در روزنامه اطالعات به چاپ رس
ــاه را عوامل ارتجاع معرفى كرده بود. انتشار اين مقاله موجب  مخالفان انقالب سفيد ش
انفجار خشم مردم مسلمان و انقالبى ايران گرديد. در پى انتشار اين مقاله توهين آميز، 
جرقه اى در قم، شهر خون و قيام زده شد كه اين قيام توسط عمال رژيم پهلوى به خاك 
و خون كشيده شد و در پى آن عده اى شهيد و مجروح شدند. به دنبال اين حادثه شهر 
مبارزه خيز تبريز به مناسبت اربعين شهداى قم مراسم باشكوهى برگزار كرد. اين حركت 
مردم تبريز با حمله مأموران مسلح رژيم به مردم بي دفاع به خاك وخون كشيده شد. در 
چهلم شهداى تبريز، مردم مسلمان ايران در اكثر شهرهاى كشور باالخص در شهر جهرم 
در 10فروردين57 دست به تظاهرات زدند. مقاله  حاضر مى كوشد از طريق مصاحبه با 

1. پژوهشگر پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمى تهران 
2. كارشناس ارشد تاريخ و مدرس دانشگاه پيام نور تهران 

نقش سنت هاى مذهبى در تشديد روند انقالب اسالمى 
«بازخوانى برگزاري چهلم شهداي تبريز در تشديد شور انقالبى مردم جهرم»
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افرادى كه در نهم و دهم فروردين 1357 به ايفاى نقش پرداختند و همچنين با بررسى 
اسناد و مدارك موجود و منتشرنشده، گوشه اي  از مبارزات مردم جهرم به رهبرى علما 

را در اين  واقعه  تاريخي  بازگو نمايد. 
ــز، قيام 10فروردين جهرم،  كليدواژه ها: جهرم، قيام 19دى قم، قيام 29بهمن تبري

چهلم شهداي تبريز،  علماى مبارز، شهيد معصومه زارعيان. 

مقدمه
ــال 1356 مقاله اى تحت عنوان «ارتجاع سرخ و سياه در ايران»  در هفدهم دى ماه س
ــيدى مطلق در روزنامه اطالعات به چاپ رسيد. نويسنده ضمن  با نام مستعار احمد رش
توهين به حضرت آيت اهللا العظمى خمينى ايشان و مخالفان انقالب سفيد شاه را عوامل 
ارتجاع معرفى كرده بود. انتشار اين مقاله موجب انفجار خشم مردم مسلمان و انقالبى 
ايران گرديد .در پى انتشار اين مقاله توهين آميز، جرقه اى در قم، شهر خون و قيام زده 
ــهرهاى ايران شعله هاى انقالب كه سراسر  شد كه سرانجام با تظاهرات مردمى ديگر ش
ايران اسالمى را فرا گرفته بود، توسط عمال رژيم پهلوى به خون كشيده شد و در پى آن 
عده اى شهيد و مجروح شدند. به دنبال اين حادثه دردناك، حضرت امام خمينى كالس 
درس و نماز جماعت را به منظور ابراز همدردى با مردم ايران و اعتراض به كشتار مردم 
ــابهى انجام دادند.  قم در نوزده دى تعطيل كردند و ديگر مراجع و علما نيز اقدامات مش
ــخنراني ها و درگيري هاى پراكنده ادامه  ــار اطالعيه ها، س اين مبارزات به صورت انتش
داشت تا اينكه اربعين شهداى قم نزديك شد و شهرهاى مختلف كشور آماده برگزارى 
مراسم چهلم اين شهداى مظلوم شدند. شهر تبريز نيز به مناسبت اربعين شهداى قم در 
29بهمن مراسم باشكوهى برگزار كرد. اين حركت مردم تبريز با حمله مأموران مسلح 
ــد. به دنبال اين حادثه مراجع، علما،  رژيم به مردم بى دفاع، به خاك و خون كشيده ش
گروه ها و اتحاديه هاى مختلف با انتشار بيانيه هايى كشتار مردم تبريز را به شدت محكوم 
كردند. در پى كشتار بى رحمانه مردم در قم و تبريز، حضرت امام(ره) ضمن اعالم اعزاى 
ــال 1357 را تحريم فرمودند و ملت نيز به پيروى از رهبر نهضت،  عمومى، عيد نوروز س
ــهداى قم و تبريز به سوگ نشستند؛ تا اينكه  ــم عيد را برگزار نكردند و در ماتم ش مراس
چهلم شهداى تبريز (دهم فروردين) نزديك شد. با نزديك شدن چهلم شهداى تبريز، 
مردم مسلمان در اكثر شهرهاى ايران باالخص در شهر جهرم دست به تظاهرات زدند. در 
10فروردين57 در شهر جهرم اجتماع  مردم  براي  بزرگداشت  شهداي  تبريز و همچنين  
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تحريم  عيد نوروز توسط  علما و روحانيون  به  تظاهراتي  شورانگيز بدل  شد و سينه  مردم  
ــاه  گرديد. در اين مقاله كوشش شده است كه از طريق  اين  شهر سپر گلوله  سربازان  ش
مصاحبه با افرادى كه در آن دوره در جهرم حضور داشتند و همچنين با بررسى اسناد و 
ــه اي  از اين  واقعه  تاريخي  به  طور اجمالي  و  مدارك موجود و منتشرنشده تاريخي، گوش

كوتاه  بازگو شود. 

برگزاري مراسم چهلم شهداي تبريز در جهرم 
در روز 29بهمن1356 كه مصادف با چهلم فاجعه 19دي قم بود، در بسياري از شهرها 
و نقاط كشور مجلس ختم و سوگواري برگزار شد. مأموران رژيم از برگزاري مراسم ختم 
در مسجدي در شهر تبريز جلوگيري كردند. به دنبال آن درگيري وسيعي بين مردم و 
نظاميان رژيم به وجود آمد و شهر تبريز در اثر مقاومت و پايمردي مردان، زنان، جوانان، 
بازاريان و دانشجويان از خون رنگين شد. فاجعه قم و قيام خونين مردم تبريز و انعكاس 
ــلمان و بي احترامي كه طي اين  ــته و مس برخورد رژيم در اين دو واقعه با ملت به پاخاس
وقايع نسبت به مقامات روحاني به عمل آمد، رفته رفته بيشتر شهرهاي كشور را از حالت 
عادي خارج ساخت. در چندين شهر مردم با برپايي مجالس سوگواري آمادگي خود را 
جهت به ثمر رساندن مقاصد مشروع مراجع تقليد و باالخص امام خميني كه 14 سال 
ــتند. اين  ــر مي برد اعالم داش بود در ضديت و مخالفت با رژيم خودكامه در تبعيد به س
ــهر طي برگزاري  ــهداي تبريز، به خصوص در چندين ش آمادگي و هيجان در چهلم ش
مجالس سوگواري بيشتر تجلي كرد. يكي از اين شهرها، شهرستان جهرم بود كه مردم 
مسلمان آن با ازدحام خود در مساجد و راهپيمايي ها اعمال رژيم را به باد انتقاد گرفتند.1

برگزارى مراسم چهلم شهداى تبريز در روز 9فروردين 
ــيده شدن  ــاهد به خاك و خون كش در ماه هاي قبل از پيروزي انقالب مردم مرتب ش
فرزندان برومند ايران زمين در اقصي نقاط ميهن خود به دست عوامل رژيم پهلوي بودند 
و در سوگ شهادت عزيزاني كه به دست عمال رژيم به شهادت مي رسيدند مي نشستند. 
ــهداي تبريز و به دنبال بيانيه علما  در فروردين ماه 1357 قرار شد به مناسبت چهلم ش
ــي نجفي، محالتي و آقاي  ــيراز حضرات آيات عظام  گلپايگاني،  مرعش و مراجع قم و ش
ــجد جامع جهرم برگزار شود. همان طور  شريعتمداري، جلسه بزرگداشت شهدا در مس
ــتقبال  ــز در جهرم با اس ــهداى تبري ــم چهلم ش ــاواك پيش بينى مى كرد مراس كه س

1. علي دواني، نهضت روحانيون ايران، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمي، 1377، ج7 و 8، ص102-103. 
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بى سابقه اى روبه رو شد؛ به طورى كه اين مراسم در اين شهر در دو روز يعنى روز نهم و 
دهم فروردين برگزار گرديد1 و در آن دو روز آيت اهللا سيد حسين آيت اللهي (نوه آيت اهللا 
سيد عبدالحسين نجفي الري) و آيت اهللا اصفهاني به سخنراني پرداختند و عمداً نام امام 

خميني را بر فراز منبر بردند.2 
آقاى حاج غالمعلى مهربان يكى از افرادى كه در آن دوره حضور داشته نقل مى كند: 

ــهداى تبريز، آيت اهللا سيد  ــم چهلم ش چند روز قبل از برگزارى مراس
ــما را  ــين آيت اللهي تلفنى به من خبر دادند كه قصد مالقات با ش حس
دارم. بنده نيز بى درنگ به منزل ايشان رفتم. آقا فرمودند كه بايد به هر 
ــهداى تبريز در جهرم برگزار شود. دو  ــم چهلم ش نحوى كه شده مراس
نفرى به منزل آيت اهللا حق شناس رفتيم تا با ايشان در اين باره مشورت 
كنيم. برنامه ريزى برگزارى مراسم را در آن جلسه كرديم. قرار شد روز 
نهم فروردين چهلم شهداى تبريز در مسجد جامع جهرم برگزار گردد. 
در روز نهم فروردين مطابق با برنامه اى كه آيت اهللا حق شناس و آيت اهللا 
سيد حسين آيت اللهي تعيين كرده بودند به مسجد جامع جهرم رفتيم. 
اما متوجه شديم كه درهاى مسجد توسط نيروهاى رژيم قفل شده است 

1. روح اهللا حسينيان، يك سال مبارزه براى سرنگونى شاه، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمى، 1385، ص184. 
2. مصاحبه با آقاي حاج شكراهللا جهان مهين از مبارزان انقالب اسالمي،  جهرم آذرماه 1388. 

مسجد جامع جهرم محل برگزارى مراسم چهلم
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و مسجد در محاصره نيروهاى نظامى و شهربانى است. بعد از اين ماجرا 
ــناس حركت كردم. مردم زيادى در آنجا  به طرف منزل آيت اهللا حق ش
جمع شده بودند گفتند كه آيت اهللا سيد حسين آيت اللهي و آيت اهللا حاج 
ــهربانى جهرم كه در آن زمان سرهنگ كمال  نمازى به پيش رئيس ش
ــان صحبت كنند و از او بخواهند درهاى  تصاعدى بود رفته اند تا با ايش
ــيده بودند تا آنها بدون سر و صدا و  مسجد را باز كنند. آنها به توافق رس
آرامش به مسجد بروند و قرآن و فاتحه اى بخوانند و بعد با آرامش آنجا را 

ترك كنند. خالصه مجلس در روز 9فروردين شروع شد.1 
در حالى كه مأموران اطراف مسجد جامع را محاصره كرده بودند مراسم با قرائت قرآن 
كريم آغاز شد و سپس مرحوم آيت اهللا سيد حسين آيت اللهى شروع به سخنرانى پيرامون 
فرماندهى و قدرت فتوى نمودند. در پايان، سخنران به ذكر مصيبت شهداى قم و تبريز 

پرداخت و اعالميه حضرت آيت اهللا محالتى قرائت گرديد.2
آقاى حاج غالمعلى مهربان در ادامه نقل مى كنند: 

بعد از پايان مجلس در روز نهم فروردين كه خواستيم ختم مجلس را 
ــت ما دادند و گفتند فردا روز دهم فروردين  اعالم كنيم، نامه اى به دس
روز چهلم شهداى تبريز است. بنابراين من در همان جلسه به همه مردم 
كه در آن جلسه حضور داشتند اعالم كردم كه فردا جلسه اى در همين 

مسجد (مسجد جامع) برگزار مى گردد. 
آقاى حاج سعيد مسعودى درباره اينكه چرا مراسم چهلم شهداى مردم تبريز در دو روز 

در جهرم برگزار شد مى گويند: 
ــهداي تبريز (دهم فروردين) و رسيدن  ــدن به چهلم ش با نزديك ش
ــي نجفي و آقاي  اعالميه مراجع قم يعني آيات عظام گلپايگاني، مرعش
شريعتمداري، به امر آيت اهللا حق شناس و صالحيت ديگر علما مجلس 
چهلم در مسجد جامع برگزار گرديد ولي به دليل اينكه آيت اهللا محالتي 
تعطيلي و برگزاري مجلس چهلمين روز شهداي تبريز را روز بعد از اعالم 
مراجع قم اعالم كرده بودند، بنابراين در جهرم دو روز مجلس در مسجد 

جامع برگزار گرديد.3
1. مصاحبه با آقاي حاج غالمعلي مهربان از مبارزان انقالب اسالمي، جلسه دوم، جهرم، آذر ماه 1388. 

2. مصاحبه با خانم منصوره مصدقى از مبارزان انقالب اسالمي، جهرم، دى ماه 1388. 
3. مصاحبه با آقاي سعيد مسعودى داماد آيت اهللا شفيعي و از مبارزان انقالب اسالمي، جهرم، بهمن ماه 1388. 
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برگزارى مراسم چهلمين روز شهداى مردم تبريز در روز دهم فروردين 
ــهداى تبريز در روز نهم فروردين، و  ــم چهلم ش ــاواك بعد از پايان مراس نيروهاى س
ــجد جامع  ــم در فرداى آن روز در مس هنگامى كه از احتمال برگزارى دوباره اين مراس
آگاهي يافتند به اين فكر افتادند تا سيستم صوتى مسجد جامع را قطع كنند. به همين 
علت بلندگوهاى آن مسجد را به هر شكلى كه بود از كار انداختند. اما عده اى از مبارزان 
ــدد برآمدند تا به طور  ــم آگاهى يافته بودند درص ــرم كه از اين اقدام رژي انقالب در جه
ــم فردا مشكلى به  ــجد را تعمير كنند تا هنگام برگزارى مراس مخفيانه بلندگوهاى مس

وجود نيايد. آقاى اسماعيل نيك فر در اين باره مى گويند: 
اينجانب به اتفاق شهيد غالم توحيدى و شهيد اسداهللا كيهانى1 بر آن 
شديم تا به طور مخفيانه سيستم صوتى و برقى مسجد را براى مراسم روز 
دهم فروردين ماه كه توسط مأموران رژيم قطع گرديده بود، راه اندازى 
ــته برق درس خوانده  ــت كه هر سه نفر ما در رش كنيم. الزم به ذكر اس
بوديم و با اين كار آشنايى داشتيم. خالصه وقتى كه مردم شركت كننده 
ــهداى تبريز در روز نهم فروردين مسجد را  ــم چهلمين روز ش در مراس
ــجد خالى از جمعيت  ــجد نيز رفت و مس ترك كردند و حتى خادم مس
شد، اينجانب به همراه غالم توحيدى در مسجد پنهان شديم و دو نفرى 
در آن تاريكى سيستم صوتى آنجا را تعمير كرديم. آقاى كيهانى هم بر 
ــه قبلى ميكروفونى را براى ما تهيه كرده بود و آن را از باالى  طبق نقش
ــتاد. ما نيز بلندگو را در  مسجد و به وسيله طنابى به داخل مسجد فرس
ــب نصب كرديم و صبح روز دهم فروردين كه جمعيت آمد،  جاى مناس

مسجد همه امكانات را داشت.2
آقاي ابراهيم جمالي درباره چگونگى برنامه ريزى براى برگزارى هر چه بهتر مراسم روز 

دوم (دهم فروردين) مى گويند: 
اينجانب به همراه برادران عزيزم جناب آقاي حاج غالمعلي مهربان و 
نصراهللا ميمنه در ساعت 7 صبح 1357/1/10 به خدمت حضرت آيت اهللا 
ــين آيت اللهي رفتيم و موضوع را با ايشان در ميان گذاشتيم  سيد حس
ــود توضيح داديم. برنامه هايي را كه  و برنامه هايي را كه قرار بود اجرا ش

1. در تاريخ 1360/9/9 در جريان جنگ تحميلي به شهادت رسيدند. 
2. مصاحبه با آقاي اسماعيل نيك فر، از مبارزان انقالب اسالمي، جهرم، بهمن ماه 1388. 
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ــرح داديم عمدتاً قرائت قرآن، فاتحه خواني براي  ما براي حضرت آقا ش
ــخنراني، خواندن مرثيه و در پايان قطعنامه كه خواسته عامه  شهدا، س
ــيتي كه ساواك بر روي  ــده بود. با توجه به حساس مردم درآن لحاظ ش
ــتند و تهديد و اخطاري كه به وي كرده بودند شايد هر  حضرت آقا داش
ــردن در چنين برنامه  ــان بود براي دخالت ك فرد ديگري كه جاي ايش
ــان هميشه زير نظر و  سنگيني عذر مي آورد؛ اما ايشان با اينكه منزلش
ــاواك بود با خوش رويي و شجاعت هميشگي  تحت كنترل مأموران س
كه داشت، به گرمي از آن استقبال كرد. به هر حال تقسيم كار شد و قرار 
شد كه پس از قرائت قرآن، جناب آقاي مهربان سخنراني كنند. يك نفر 

هم مرثيه بخواند. 
آقاى جمالى در ادامه مى گويند: 

ــي قرآن بخواند و سخنراني كند و نيز  پس از اينكه معلوم شد چه كس
ــه قطعنامه بخواند. مهمترين كار  مرثيه بخواند به دنبال فردي بوديم ك
ــد كه من قطعنامه بخوانم. من هم به ناچار  همين بود. ابتدا پيشنهاد ش
پذيرفتم. اينكه مي گويم به ناچار به علت اين است كه مأموران امنيتي 
ــه در هيچ برنامه اي  ــاه قبًال مرا احضار و به من اخطار كرده بودند ك ش
ــد در چنان شرايطي در هيچ  شركت و نيز دخالت نكنم؛ اما مگر مي ش
برنامه اي شركت نكرد. در همين لحظه آيت اهللا سيد حسين آيت اللهى 
ــيدند چه  ــتان پرس ــد؟ دوس فرمودند كس ديگري به ذهنتان نمي رس
اشكالي دارد. فرمود جمالي معلم و كارمند دولت است و خواندن چنين 
قطعنامه اي آن هم براي يك نفر كه كارمند دولت است و شناخته شده 
ــت خيلي گران تمام شود. نظر آقا بر آن  هم مي باشد چه بسا ممكن اس
بود كه فردي كه مي خواهد قطعنامه بخواند حتي االمكان شناخته شده 
نباشد يا كمتر او را بشناسند. بعد بحث آقاي نصراهللا ميمنه به ميان آمد 
ــد هنگام خواندن  كه با موافقت آقا و حاضران همراه بود... نهايتاً قرار ش
ــع كنند و بعد آقاى ميمنه  قطعنامه عده اي دور ميكروفن بلندگو تجم

شروع به خواندن اين قطعنامه كنند.1  
ــد كه اكثراً از جوانان  ــجد جامع جهرم در روز دهم فروردين مملو از جمعيتي ش مس

1. مصاحبه با آقاي ابراهيم جمالي از مبارزان انقالب اسالمي، جهرم، آذرماه 1388. 
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تشكيل شده بودند. حتي در بيرون از مسجد هم جمعيت زيادى وجود داشت. در ابتداى 
ــعري را كه از كتاب مكتب اسالم استخراج كرده بود  جلسه آقاي سيد محمد شهيم، ش
خواند و احساسات حاضران به جوش آمد. معنا و مفهوم آن شعر كه به سبك نو سروده 
ــتمگران فرا رسيده و مردم اميدوار به  شده بود، اين بود كه پايان حكومت ظالمان و س

حركت خود باشند. زيرا اين جمالت در شعر لحاظ شده بود: 
دگر صبح است دگر صبح است و پايان شب تار است

دگــر صبــح اســت و بيــدارى ســزاوار اســت1
در اين روز سخنرانان ديگرى نيز از جمله آقاى حاج غالمعلى مهربان سخنرانى كردند. 
ــخنرانى آيت اهللا حاج اصفهانى بود. در اين  اما آنچه بيش از همه مردم را به وجد آورد س
روز آيت اهللا حاج اصفهانى در منبر مطالب تندي عليه رژيم ايراد كردند و مردم با فرياد 
صحيح است، صحيح است، بيانات ايشان را تأييد نمودند.2 بعد از پايان سخنرانى ايشان، 
آقاي نصراهللا ميمنه از اين فرصت به دست آمده نهايت استفاده را بردند و شروع به خواندن 
قطعنامه كردند. محور اصلى قطعنامه، ورود امام به ايران بود. بندهاى ديگر اين قطعنامه 
ــتم، بستن  ــائل دينى، رفع ظلم و س ــالم، اجراى مس عبارت بودند از: اجراى احكام اس
مشروب فروشى ها، برداشتن سانسورهاى بى مورد و آزادى زندانى هاى سياسى- مذهبى 
كه در اين باره دستگير شده اند.3 هر بند از قطعنامه كه خوانده مي شد مردم اين گونه پاسخ 

مي دادند : صحيح است؛ صحيح است؛ صحيح است.4 
ــم روز دهم فروردين ماه جهرم را كه به مناسبت برگزارى چهلم شهداى  ساواك مراس

تبريز برگزار شد؛ به اين شكل گزارش مى دهد: 
عصر روز مجلس يادبود مقتولين حوادث تبريز در مسجد جامع جهرم 
ــخصى به نام محمدرضا اصفهانى  ــت. در اين مجلس ش برگزار شده اس
سخنرانى كرده و با اشاره به حوادث تبريز، مطالب تحريك آميزى عنوان 
ــاراليه يك نفر دانش آموز در پاى منبر  نموده است. پس از سخنان مش
مطالبى ايراد و به اصطالح قطعنامه اى در 8ماده قرائت نموده كه مسائل 
ــالمى در  آن پيرامون مراجعت خمينى به ايران و برقرارى حكومت اس

1. همان. 
2. مصاحبه با آقاي سعيد مسعودى. 

3. مصاحبه با آقاي نصراهللا ميمنه از مبارزان انقالب اسالمي، جهرم، دى ماه 1388.
4. مصاحبه با آقاي ابراهيم جمالى. 
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كشور بوده است.1  

درگيرى نيروهاى نظامى رژيم شاه با مردم جهرم پس از برگزارى مراسم 
چهلم شهداى تبريز 

ــق با  ــن1357 مطاب ــع در روز 10فروردي ــجد جام ــم در مس ــان مراس ــس از پاي پ
ــلح  ــردم و مأموران مس ــر ميان م ــرم، بار ديگ ــتان جه ــى1398 در شهرس ربيع الثان
ــدند.2 نزديكي هاي  ــت و مجروح ش ــى رخ داد كه جمعى مقتول و بازداش درگيرى هاي
ــه در لباس نظامي و  ــي اعم از آنهايي ك ــيد. نيروهاي امنيت غروب، برنامه به اتمام رس
ــس از پايان برنامه،  ــاش بودند؛ زيرا احتمال مي دادند كه پ غير نظامي بودند در آماده ب
ــدن هوا كم كم درگيري شروع شد. مسبب  مردم با آنها درگير خواهند شد. با تاريك ش
ــو آنكه در برنامه  ــه در خيابان مي ديدند، ول ــى را ك آن هم خود مأموران بودند. هر كس
ــگري مي كردند و بعضاً مي گرفتند و كتك مي زدند.  ــته بود، با او پرخاش ــركت نداش ش
ــت به تظاهرات عليه  ــاهده كردند، دس مردم جهرم بعد از اينكه چنين وضعيتى را مش
حكومت شاهنشاهى زدند. مأموران رژيم نيز با شليك تير هوايى و پرتاب گاز اشك آور به 
تظاهركنندگان در ميدان ششم بهمن (ميدان شهدا فعلي) حمله كردند. هر چند مردم 
ــناد تاريخى وزارت اطالعات،  ــى اس ــاواك، تهران، تدوين مركز بررس ــناد س ــالمى به روايت اس 1. انقالب اس

سروش(صدا و سيما)، 1378، ج4، ص126. 
2. علي دوانى، همان، ص102. 

نمونه اى از تظاهرات مردم جهرم
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ــهر در حالى كه مأموران آنان را تعقيب مى كردند پراكنده  در كوچه وپس كوچه هاى ش
شدند، ولي تا پاسى از شب در كوچه ها و بر فراز پشت بام ها عليه رژيم شعار مي دادند.1

آقاى حاج شكراهللا جهان مهين از جمله افرادى بود كه در آن مراسم حضور داشت. وى 
حادثه را اين گونه تشريح مى كند: 

بعد از پايان مراسم تمام خيابان و به خصوص محله صحرا و بولوار شهيد 
رجايي كنوني (فردوسي) مملو از جمعيت معترض بود كه با گاز اشك آور 

و با پاشيدن آب مأموران شهرباني روبه رو شديم.2 
در نتيجه برخورد مردم با مأموران رژيم يك نفر خانم در جهرم به نام معصومه زارعيان 
به شهادت رسيد و نام خود را به عنوان اولين شهيد انقالب اسالمي در جهرم ثبت كرد. 
عالوه بر اين، تعداد زيادى از مردم جهرم نيز در اين درگيرى ها زخمى و دستگير شدند. 
سرگرد خائف فرمانده نيروهاى سركوبگر خالصه اى از حوادث جهرم را ساعت به ساعت 
ــروع تيراندازى به مردم  ــده پس از ش به تهران تلفنگرام مى كرد. اولين متن مخابره ش

چنين بود: 
تيراندازى افراد انتظامى عليه متظاهرين شهرستان جهرم كه از ساعت 
19:35 دقيقه شروع شد همچنان در محله مصلى به طور پراكنده ادامه 
دارد و برابر اطالع حدود شش نفر از متظاهرين زخمى، كه در بيمارستان 
ــده اند. تظاهرات مردم حدود ساعت  ــيد جهرم بسترى ش شير و خورش

23:30 پايان يافت. 
سرگرد در 55 دقيقه بامداد نوشت: 

تظاهرات جهرم حدود يك ساعت و نيم قبل تمام و شهر به كلى خلوت 
شده و نيروهاى انتظامى به محل كار خود مراجعت نمودند. ضمناً شيشه 
بانك پارس باجه مصلى و چند مغازه در بلوار فردوسى و تعدادى اتومبيل 

شكسته شده است.
ــهيد و 12 مجروح  ــى نيروهاى نظامى با مردم را يك ش منابع امنيتى نتيجه روياروي
گزارش دادند.3 به گزارش اسناد ساواك پس از خاتمه مجلس يادبود، تعدادى از مردم كه 
در مسجد جامع بوده اند از آنجا خارج شده اند و در پنج نقطه شهر به تظاهرات و شكستن 
شيشه هاى اتومبيل ها و يكى از حمام هاى شهر اقدام نموده اند. مأموران انتظامى براى 

1. مصاحبه با آقاى ابراهيم جمالى. 
2. مصاحبه با آقاي حاج شكراهللا جهان مهين. 

3. انقالب اسالمى به روايت اسناد ساواك، همان، ص116-117. 



367
90

تان
مس

 ز
30 

اره
شم

م 
ل نه

 سا
سوم

ره 
دو

مى
سال

ب ا
قال

ند ان
د رو

شدي
 در ت

بى
ذه

ى م
ت ها

 سن
ش

نق

ــتفاده از ماشين هاى آب پاش و  متفرق كردن اخاللگران به تالش پرداخته و ابتدا با اس
گاز اشك آور و شليك هوايى، سعى در پراكنده نمودن تظاهركنندگان كرده اند، اما آنها 
ــنگ و مواد آتش زا مبادرت به مقاومت كرده اند كه مأموران انتظامى ناگزير  با پرتاب س
به تيراندازى شده و بر اثر آن، يك دختر 20ساله كشته و 12 نفر مجروح شده اند. حال 
يكى از مجروحان وخيم بوده كه براى معالجه به شيراز اعزام گرديده است. در اين جريان 
ــاعت 23:30 وضع شهر به حال عادى  ــده اند و سرانجام در س جمعاً 22 نفر دستگير ش

برگشته است.1 

اطالعيه جمعى از مردم جهرم به مراجع تقليد پس از برگزارى مراسم 
چهلمين روز شهادت مردم تبريز

ــجويان و روحانيون جهرم در اعالميه اى به حضور  بعد از اين حادثه، تعدادي از دانش
ــلمان ايران، از وضعيت بحرانى جهرم پس از برگزارى مراسم  مراجع تقليد و مردم مس
ــهر آگاهى دادند و به شدت از عملكرد مأموران رژيم شاه  چهلم شهداى تبريز در اين ش

انتقاد كردند. در اين اعالميه آمده است: 
بسم اهللا القاصم الجبارين

اطالعيه مردم داغديده و مصيبت زده جهرم به حضور مراجع تقليد و 
همه برادران مسلمان 

ــهداي تبريز طبق اعالن عزاي عمومي  ما مردم جهرم در روز چهلم ش
ــجد جامع  حضرت آيت اهللا العظمي آقاي خميني و مراجع تقليد در مس
شهر جهرم مجلس ختمي برگزار نموديم و تا ساعت 6/5 بعداز ظهر ادامه 
ــركت كنندگان عازم منازل خود بودند.  داشت. پس از پايان مجلس ش
ــانده و مردم با كمال  ــجد پوش كثرت جمعيت تمام خيابان اطراف مس
آرامش و بدون تظاهرات حركت مي كردند. افراد پليس در ميدان ششم 
ــم خود ديدند كه يكي از افراد  بهمن متمركز شده بودند و مردم با خش
ــته و پس از آن، حمله مسلحانه د ژخيمان  پليس شيشه بانكي را شكس
ــد. تيراندازي پياپي و ناگهاني مردم را دچار  ــروع ش ــوگندخورده ش س
حيرت كرده بود يعني چه؟  نه تظاهراتي؟ نه تهاجمي؟ نه تخريبي؟  چرا و 
به چه مجوز قانوني پليس روي ما آتش گشود؟ چرا از ماشين آب پاش و يا 

1. همان، ص126. 
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گاز اشك آور براي متفرق كردن جمعيت استفاده نكرد؟ آيا اينان سوگند 
ــات ملت را  ــتار و ترور احساس ــه فقط خون بريزند و با كش خورده اند ك
بخوابانند؟  نه؛ ديگر دير شده است. آري؛ اينان مانند برگ درخت، جوانان 
ما را روي هم ريختند و از عدد كشته شدگان اطالع كامل نداريم. همين 
ــش نفر را كه شهيد شده اند و پس از  اندازه ديديم كه در اوايل حمله ش
ــيده اند؛ نمي دانيم و با زحمات فراوان  ــهدا به چند نفر رس آن تعداد ش
توانستيم اطالع حاصل كنيم كه در يكي از بيمارستان ها بيش از 50 نفر 
مجروح وجود دارد كه حالشان رو به وخامت است و در آستانه شهادت 
مي باشند و تعداد خيلي زيادي از زخميان در منازل معالجه مي شوند و 
ــهر جهرم حكومت نظامي  پس از تيراندازي بي رحمانه تا چند روزي ش
ــكنجه د      ژخيمان  ــدگان و زخميان و يا زير بار ش بود و از افراد كشته ش
ــهر، افراد  اطالعاتي نداريم و فعًال هم در تمام كوچه و پس كوچه هاي ش
پليس و گارد مستقر هستند. هر كس را ببينند، مي گيرند و مي زنند و به 
ــردم رحم نمي كنند و اگر جواني در  زندان مى برند؛ حتي به زن و بچه م
خياباني ببينند ابتدا او را لخت مي كنند و سپس به بدن او شالق مي زنند 
ــتند و از همه بدتر اين دژخيمان  ــكنجه گاه ها مي فرس و آنگاه او را به ش
ــه حمله و يورش ناگهاني پيش گرفته اند. به منازل  سوگندخورده نقش
مردم ناگهان حمله مي كنند و حتي از ديوار مردم باال مي روند و وحشت 
و دلهره در قلوب مردم ايجاد مي كنند. اكنون ما نه تأمين مالي و نه تأمين 
ناموسي و نه تأمين جاني داريم. منازل علماي ما در محاصره مي باشد. 
ــا را باز كنند و  ــا را اجبار مي كنند كه مغازه ه بازاري هاي آزادي خواه م
پس از باز كردن به آنها حمله مي كنند و غارت مي كنند و نمي دانيم اين 
ــت و به  افراد را از كجا آورده اند كه كوچك ترين رحمي در دل آنان نيس
هيچ فردي رحم نمي كنند. فقط در روز 1357/1/14 بچه دبستاني هاي 
كالس اول به مدرسه رفتند. وضع شهرها همانند دهكده هاي جنگ زده 
ــت كه آخر مردم جهرم چه كرده اند كه بايد اين همه  ــطيني ها اس فلس
ــند؟  آيا كجا را خراب كرده اند و به كجا حمله نموده اند؟  آيا  عذاب بكش
شركت در مجلس ختم به امر مراجع جرم است؟ مثل اينكه رژيم دستور 
داده كه مال و ناموس و هستي مردم براي افراد پليس حالل است تا هر 
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چه خواستند انجام دهند. ما اين همه جنايت را و كشتار وحشيانه را به 
كدام سازمان شكايت كنيم؛ سازمان بين الملل يا صليب سرخ  يا سازمان 
ــتان هم و هم كاسه هستند. اينك از  عفو بين الملل؟ اينها كه همه دوس
تمام مسلمانان مخصوصاً از مراجع تقليد استمداد مي نماييم كه به داد 
ما ستمديده هاي مستضعف برسند و نمايندگاني را بفرستيد اگر بگذارند 

وضع ما را از نزديك مشاهده نمايند.1 

1. آرشيو مركز اسناد انقالب اسالمي، 1357، بازيابي  2152، ص48. 
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معصومه زارعيان نخستين شهيد جهرم در انقالب اسالمى 
ــم با مردم، يك نفر خانم در  همان طور كه ذكر گرديد، در نتيجه برخورد مأموران رژي
جهرم به شهادت رسيد. شهيد معصومه زارعيان فرزند امراهللا در تاريخ 1339/4/11 در 
جهرم متولد شد. وى معتقد به دين مبين اسالم بود و در تمام جلسات مذهبي شركت 
ــوي رژيم پهلوي به فعاليت در زمينه سياست ها  ــديد از س مي كرد و با وجود خفقان ش
ــد. از زمانى كه مردم به  ــچ وقت نماز و روزه اش ترك نمي ش و راه امام مي پرداخت و هي
رهبرى روحانيون دست به فعاليت سياسي و گسترده عليه رژيم پهلوى زدند، ايشان نيز 
ــالگي بود فعاليت خويش را شروع كرد و سرانجام  از همان ابتدا كه در سن 17الي 18س
در تظاهرات چهلم شهداي تبريز در جهرم به درجه رفيع شهادت نايل آمد و نام خود را 
به عنوان اولين شهيد زن جهرم ثبت كرد. برادر شهيد، احمدعلى زارعيان نحوه شهادت 

ايشان را اين گونه بازگو مى كند: 
ــس چهلم و  ــادرم در اين مجل ــه همراه م ــهيد معصومه زارعيان ب ش
همچنين تظاهرات حضور داشتند. چون اين تظاهرات اولين تظاهرات 
ــديد مأموران پهلوي شد تا آنجا  عليه رژيم در جهرم بود باعث خشم ش
كه مأموران با شليك تير هوايي قصد پراكنده كردن مردم را داشتند ولي 
غافل از اينكه مردم هر لحظه متحدتر مي شدند. اين تظاهرات از مسجد 
ــت كه به خيابان سعدي سابق (شهيد  جامع تا ميدان مصلي ادامه داش
باهنر فعلي) منتهي مي شد كه شهيد بزرگوار در بلوار شهيد باهنر، زماني 
ــعار «مرگ بر شاه»  ــت و در حالي كه ش كه قصد عبور از خيابان را داش
سر مي داد تا نزد مادرم بيايد، با شليك دو گلوله از طرف مأموران رژيم 
پهلوي كه به سينه او اصابت كرد،  در همان لحظه به درجه رفيع شهادت 
ــودم كمي باالتر از محل  نايل آمد. اينجانب چون خودم در تظاهرات ب
شهادت خواهرم بودم كه توسط ديگران شنيدم كه دختري پايين تر از 
ــتاده بودم به ضرب گلوله به شهادت رسيده است. در  محلي كه من ايس
همين هنگام به طرف او رفتم و متوجه شدم كسي نيست جز خواهرم... 
ــاني بود تا آنجا كه  ــاهي بسيار زشت و غير انس برخورد مقامات شاهنش
ــد خواهرم به طرف بيمارستان بود،  زماني كه برادرم در حال بردن جس
مأموران رژيم شاه جلوى موتور سيكلت حامل شهيد معصومه زارعيان 
و برادرم و همسايه منزلمان (حسن كارگرفرد) كه پيرمردي با محاسن 
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سفيد بود را مي گيرند و مي گويند كه به كجا مي روي؟ و مي پرسند كه 
چه كسي به اين دختر شليك كرده كه برادرم با صداي بلند به مأموران 
معترض مي شود و مي گويد شما كه آدم مي كشيد، الاقل وسيله حمل آن 
را هم مهيا كنيد. در همين حال مأموران ناراحت و خشمگين مي شوند 
و با قنداق اسلحه به سر و صورت هر 3 نفر مي زنند. مأموران پهلوي حتي 
ــوران جنازه را با زور از  به بدن بي جان يك دختر هم رحم نكردند. مأم
دستان آنها بيرون آوردند و با زور و تهديد اسلحه، برادرم و صاحب موتور 
ــتان دور كردند. برادرم با ناراحتي به مأمورين گفته بود كه  را از بيمارس
خواهرم كشته شده و اين جسد خواهر من است ولي مأموران با توهين 
ــبت به برادرم آن را روانه منزل كردند. به هر حال به هيچ  و پرخاش نس
ــييع جنازه را به ما ندادند چون جنازه توسط مأمورين  عنوان اجازه تش
ــيراز برده شده بود و جسد، 4 الي 5 روز  ساواك به صورت مخفيانه به ش
ــاواك  ــيراز بود. در اين مدت منزل ما هم در محاصره مأمورين س در ش
قرار داشت و اجازه عبور و مرور را نمي دادند. رژيم پهلوي از ترس اينكه 
ــييع جنازه مجدداً عليه رژيم دست به تظاهرات  مبادا مردم به بهانه تش
بزنند از ما خواستند كه جنازه را در شيراز و در جوار احمدبن موسي(ع) 
شاهچراغ دفن كنيم ولي با مخالفت شديد مادرم و خانواده روبه رو شدند. 
ــت بردار نبودند و اصرار مي كردند كه با آنها موافقت كنيم ولي  آنها دس
ما اين بار به بهانه اينكه مادرمان پير است و توانايي رفت و آمد به شيراز 
را ندارد با آنها مخالفت كرديم. سرانجام آنها در مقابل خواسته ما تسليم 
شدند و نيمه شب روز بعد به طور مخفيانه مأمورين ساواك به درب منزل 
ما مراجعه كردند و گفتند: فقط پدر و مادرتان بيايند كه كار مهمي پيش 
ــت. اين در حالي بود كه پدرمان به رحمت ايزدي پيوسته بود  آمده اس
ليكن آنها مادرم را به همراه شوهر خاله ام تحت الحفظ با ماشين بردند.1 

مادر شهيد زارعيان در اين باره مى گويد:
ــگاه ژاندارمري قطب آباد بردند. چون از قبل به طور  ابتدا ما را به پاس
ــده بود. در راه مأمورين  مخفيانه جنازه از شيراز به قطب آباد منتقل ش
ساواك مرتباً از طريق بي سيم با جهرم تماس مي گرفتند و مي پرسيدند 

1. مصاحبه با آقاي احمدعلى زارعيان برادر شهيد معصومه زارعيان، جهرم، آبان ماه 1388. 
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ــي از اين قضيه مطلع نشده است.  ــت يا نه؟ آيا كس كه آيا شهر آرام اس
ــب بود. بعد از اينكه مأمورين  ــاعت يك نيمه ش اين در حالي بود كه س
ــدند، جنازه را به طرف قبرستان رضوان جهرم  از آرامش شهر مطلع ش
منتقل كردند و ما شاهد محاصره شديد اطراف قبرستان بوديم و حدوداً 
ــپاري به اتمام رسيد و ما را به  ساعت 3 نيمه شب بود كه مراسم خاكس

منزل آوردند.1 
برادر شهيد زارعيان در ادامه مى گويد: 

ــيار  ــه منزل آمد مانند مرده متحرك بود و حال بس زماني كه مادرم ب
ــت و كمرش را كه خميده شده بود به وضوح مي توانستيم  پريشان داش
مشاهده كنيم. بعد از خاكسپاري بود كه مشكالت ما توسط ساواك آغاز 
شد و مانع از انجام مراسم ختم در روزهاي سوم، هفتم و چهلم آن شهيد 
بزرگوار شدند و فقط اجازه دادند كه اين مراسم  با حضور افراد نزديك در 
ــود و گفتند اجازه نداريد در مسجد برگزار كنيد و حتي  منزل برگزار ش
گفتند حق نداريد كه بر سنگ قبر خواهرتان نام شهيد را بنويسيد ولي 

ما نام شهيد را بر روي سنگ قبر نوشتيم.2

اعالميه امام خميني(ره) به مناسبت كشتار رژيم در شهرهاي مختلف كشور 
از جمله جهرم 

ــبت قيام مردم جهرم و برخي از شهرهاي ديگر بعد  حضرت امام خميني(ره) به مناس
ــهادت تعدادي از مردم، پيامى صادر كردند  از برگزاري مراسم چهلم شهداي تبريز و ش

و در طي آن فرمودند: 
ــاير شهرهايى كه با خون  ... سالم و تحيت بر مؤمنين محترم يزد و س
خود بزرگداشت اربعين خونين تبريز را گرامى داشتند... دستگاه جبار 
با اعصاب خردشده و با ادامه قتل و چپاول در بالد مختلف مثل جهرم و 
اهواز و با دست زدن به خرابكاري و انفجار منازل آزادي خواهان و دزدي 
ــبعانه به جوانان مسلمان در  و ضرب و جرح علني افراد مبارز و حمله س
كوه ها توسط «گروه انتقام» ساخته شاه و بستن ماليات هاي كمرشكن 

1. مصاحبه با مادر شهيد معصومه زارعيان، جهرم، آبان ماه 1388. 
2. مصاحبه با آقاي احمدعلى زارعيان. 
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ــركت در اعتصاب همگاني، اجازه تنفس را  به كسبه متعهد به انتقام ش
هم از ايرانيان سلب كرده است. كساني كه از حال اين ملت رنجديده در 
اين پنجاه سال آگاه اند و به سرنوشت ايران عالقه دارند، از جمع طبقات، 
ــگاهي ها، از لشكري تا  ــجويان قديم تا دانش از كارگر تا دهقان، از دانش
كشوري بايد بدانند با دست آوردن آزادي در بركنار شدن شاه و دودمان 
ــخت ملت و نقطه اصلي بدبختي است و تصور  او است كه دشمن سرس
آنكه بدون كنار رفتن و انتقام از او آرامش ملتي كه همه چيزش به دست 
ــت باطل. از خداوند متعال  ــت به او برگردد، خيالي اس او به باد رفته اس
وحدت كليه مسلمين و خصوص ملت سربلند ايران را خواستار و قطع 

ايادي اجانب و عمال آنها را اميدوارم...1 

انعكاس حادثه جهرم در رسانه ها و مطبوعات 
رژيم بعد از ضرباتي سنگين كه در قم و تبريز از مردم خورده بود، تمهيدات گسترده اى 
براى جلوگيرى كردن از وقوع چنين حوادثى در شهرهاى ديگر اعمال كرد. در واقع در 
شهرها نوعى حكومت نظامى اعالم نشده وجود داشت. با اين تمهيدات تصور شاه اين بود 
ــهرها به وجود نخواهد آمد. اما حادثه جهرم و برخى از شهرهاى  كه ديگر مشكلى در ش
ديگر مثل يزد كه چهلم شهداى تبريز را برگزار كردند و در آن عده زيادى شهيد، مجروح 
و بازداشت گرديدند تمام معادالت رژيم شاه را بر هم زد. بعد از قيام مردم متعهد و انقالبى 
ــهرهاى جهرم، يزد و قم و ديگر شهرهاى كشور، زمان  تبريز و تظاهرات عظيم مردم ش
ــت؛ بلكه اين رژيم بود كه دچار بحران و مشكل  ديگر براى مردم ما به كندى نمى گذش
ــارتى كه در اين زمان در تهران  ــده بود و زمان برايش به كندى در گذر بود. آقاى بش ش
بودند درباره انعكاس خبر تظاهرات مردم جهرم، پس از برگزارى مراسم چهلم شهداى 

تبريز مي گويند: 
ــهداى تبريز، گروهى از  ــيد كه به مناسبت چهلم ش يك باره خبر رس
ــا پخش اعالميه هاى  ــهر جهرم ب جوانان جان بركف متعهد و انقالبى ش
امام خمينى و چسباندن اعالميه بر در و ديوار شهر، شعارهاى تندى را 
بر عليه رژيم به راه انداخته و ضمن حمله به ساختمان حزب رستاخيز 
ــتن تابلوى آن و انداختن مواد آتش زا در آنجا، با موتور سيكلت  و شكس

1. صحيفه امام، ج3، ص378-380. 
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ــرات موتور  ــهر زدند. به دنبال تظاه ــطح ش ــت به تظاهرات در س دس
سيكلت سوارها مردم به طرفدارى از امام خمينى و جوانان به خيابان ها 
ــردادند و شيشه هاى بسيارى  ــعارهاى تندى را عليه شاه س ريخته، ش
ــن بردند. به قدرى اين  ــى و مظاهر رژيم را از بي از بانك ها، ادارات دولت
حركت تند، غافلگيرانه و بهت آور بود كه رژيم چاره اى جز سركوب مردم 
نداشت. مردم هم كه از زن و مرد و پير و جوان به خيابان ها ريخته بودند 
به مقاومت ادامه دادند و نشان دادند كه ضرب و شتم ديگر تأثيرى ندارد. 
ــلحه برد و جمع زيادى مجروح و گروهى نيز  سرانجام رژيم دست به اس

كشته شدند.1 
حادثه جهرم در رسانه هاى خارجى و داخلى انعكاس گسترده اى داشت. شاه كه از خبر 
ــهداى تبريز و به شهادت  تظاهرات مردم جهرم و چند شهر ديگر به مناسبت چهلم ش
ــت افتاده بود، با وارونه كردن حقايق،  ــيدن تعدادى از هموطنان به شدت به وحش رس
تظاهرات مردم جهرم و چند شهر ديگر را توسط گروهى اخاللگر معرفى كرد. به همين 
ــتور داده شد تا مردم شركت كننده و كشته شدگان در  علت به رسانه ها و مطبوعات دس

تظاهرات شهر جهرم و چند شهر ديگر را اخاللگر و آشوبگر معرفى كنند. 
راديو ايران در روز جمعه 11فروردين1357 درباره اين حادثه مى گويد: 

... گروهى اخاللگر طى ديروز و ديشب در برخى از شهرها به مؤسسات 
ــيب هايى به بار آوردند. تحريكات و  عمومى و رفاهى حمله كردند و آس
ــور  اخاللگرى عوامل بيگانه كه در روزهاى اخير در پاره اى از نقاط كش
انجام گرفت، موجب شد تا گروهى معدود از اخاللگران دست به آشوب 
ــات اقتصادى، فرهنگى، آموزشى و بانك ها را هدف قرار  بزنند و تأسيس
دهند. بر اثر آشوب گروه معدودى اخاللگر يك نفر در جهرم كشته شد. 
اين خبر در راديو بى بى سى نيز انعكاس داشت. گزارش راديو بى بى سى درباره حادثه 
ــر شد بيشتر  ــه با اخبارى كه در داخل ايران منتش ــهر ديگر در مقايس جهرم و چند ش
ــن1357 اين خبر را  ــى در روز جمعه 11فروردي به واقعيت نزديك بود. راديو بى بى س

اين چنين منعكس كرد: 
ــور اخبار بيشتر منتشر يافته  پيرامون تظاهرات ضد دولتى در آن كش

1. علي محمد بشارتي جهرمي، عبور از شط، تدوين احمد رشيدي، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمي، 1383، 
ص145. 
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است. اين تظاهرات روز گذشته به عمليات خشونت آميز انجاميده است. 
از قرار معلوم تظاهركنندگان مسلمان به مناسبت مرگ تظاهركنندگان 
ــبت به دولت اعتراض مى كرده اند. بر اساس خبر  ماه گذشته تبريز نس
ــيده از ايران در تظاهرات ضد دولتى در شهر جهرم يك نفر  رسمى رس
كشته شده است. مقامات رسمى اظهار مى دارند كه شورش كنندگان به 
بانك ها و ادارات دولتى در جهرم حمله كرده بودند و افراد پليس در ابتدا 
ــك آور با آنها مقابله نموده بودند و پس از آن  با ماشين آب پاش و گاز اش
براى اعالم خطر دست به تيراندازى هوايى زده بودند. طبق گفته مقامات 
رسمى ايران پس از اين جريان بود كه مردى1 بر اثر اصابت گلوله به قتل 
ــى گزارش مى فرستد چنين  رسيده است. خبرنگارى كه براى بى بى س
مى گويد: بر طبق گفته راديو دولتى، در تظاهرات ضد دولتى كه در شب 
ــهر جهرم رخ داد يك نفر كشته شده است. هديه مقبور  پنج شنبه در ش
گفت: تظاهركنندگان، بانك ها و ساختمان هاى مؤسسات عمومى را در 
ــت كه پليس ابتدا به  جهرم مورد حمله قرار دادند. دولت ادعا كرده اس
تظاهركنندگان هشدار داده تا متفرق شوند و سپس از آب و گاز اشك آور 
ــت. بر طبق گفته راديو دولتى پس از آن  استفاده كرده، اما اثرى نداش
پليس قبل از شليك گلوله كه در اثر آن يك نفر كشته شد، به هوا شليك 
نمود. خبرنگار رسمى حادثه را با كمى اختالف گزارش داد و گفت كه فرد 

مزبور زمانى كشته شد كه سعى مى كرد اسلحه پليس را بربايد.2 
خبرنگاران خبرگزارى دولتى پارس نيز گزارش هايى در اين باره از شهر جهرم و چند 

شهر ديگر تهيه نمودند.3 در قسمتى از اين گزارش ها آمده است: 
ــهادت رسيد. در شهر جهرم  جمعه 57/1/11 در جهرم يك نفر به ش
تظاهرات اخاللگرانه اى به وقوع پيوست و اخاللگران به مأمورين انتظامى 
حمله نمودند كه در نتيجه مقابله مأمورين با آنها، يك نفر كشته و چند 

نفر مجروح شدند.4 

1. منظور شهيد معصومه زارعيان است كه به اشتباه مرد گفته شده است. 
ــت ونه بهمن 1356 در يزد و جهرم، 1357/1/11،  ــى پيرامون چهلم شهداى واقعه بيس 2. اخبار راديو بى بى س

شماره بازيابى 4118. 
3. روزشمار انقالب اسالمى، واحد تدوين تاريخ انقالب اسالمى، تهران، سازمان تبليغات اسالمى/ حوزه هنرى، 

1378، ج3، ص63. 
4. همان، ص66.
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ــتگاه امنيتى به  ــت. خبرى كه از طرف دس ــه در روزنامه ها نيز انعكاس داش اين واقع
مطبوعات داده شد تحريف شده بود. در اين خبرها علت شهادت معصومه زارعيان، اقدام 
وى به تصرف اسلحه يكى از مأموران نظامى گفته شد كه نادرست بود. روزنامه اطالعات 

در اين باره مى نويسد: 
ــوب هاى روزهاى هفتم و هشتم، نهم و دهم  ــاش ها و آش در پى اغتش
فروردين ماه عصر روز پنجشنبه و اوايل صبح جمعه نيز عوامل اخاللگر 
ــه هاى فرهنگى، آموزشى و  با ايجاد بلوا و آتش سوزى و تحريك مؤسس
ــات 13 نفر  اقتصادى به اعمال ضد ملى ادامه دادند و بر اثر اين اغتشاش
ــدند. در جهرم حدود ساعت 8 بعد از ظهر پنجشنبه  كشته و مجروح ش
عده اى از عناصر اخاللگر در اين شهر به تظاهرات ضد ميهنى پرداختند 
ــه كردند كه مأموران  ــردم و اتومبيل هاى پليس حمل و به مغازه هاى م
ــوند. ولى اخاللگران به عمليات  انتظامى به آنها اخطار كردند متفرق ش
خود ادامه دادند و مأموران انتظامى ابتدا براى متفرق كردن آشوبگران از 
ماشين آب پاش و گاز اشك آور استفاده كردند و در اثر حمله هاى متقابل 
عوامل مخرب ناچار به تيراندازى هوايى شدند. در اين هنگام اخاللگران 
ــلحه آنها برآمدند كه بر اثر دفاع  درصدد حمله به مأموران و گرفتن اس

مأموران انتظامى يك نفر مورد اصابت گلوله قرار گرفت و كشته شد.1 
روزنامه كيهان درباره همين حادثه نوشت: 

در تظاهرات 21 شهر گروهى كشته، مجروح و دستگير شدند. در يزد 
ــدند. ديروز و پريروز تظاهرات  ــته و 7 نفر مجروح ش و جهرم 3 نفر كش
ــاى پليس در  ــه بانك ها و اتومبيل ه ــش اعالميه، حمله ب خيابانى، پخ
ــهرهاى مختلف ادامه پيدا كرد. طبق گزارش خبرنگاران خبرگزارى  ش
پارس 3 نفر در حوادث روزهاى چهارشنبه و پنجشنبه كشته و عده اى 
ــاس گزارش هاى خبرگزارى پارس در  ــدند. بر اس زخمى و دستگير ش
ــوب روى داد.  ــنبه جمعاً در 21 شهر آش ــنبه و پنجش روزهاى چهارش
گزارش درباره حوادث 5 شهر در كيهان روز پنجشنبه چاپ شده است. 
ــهر ديگر را خبرگزارى پارس چنين گزارش  ــوب ها در 17 ش شرح آش
داده است: در تظاهرات جهرم كه پنجشنبه روى داد يك تن جان خود 

1. اطالعات، ش15573، 1357/1/12، ص4. 
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را از دست داد. گزارش خبرنگاران پارس از نقاط مختلف حاكيست كه 
اخاللگران و تحريك شدگان استعمار و دشمنان ايران اين بار كوشيدند 
ــاعات بامداد كه شهرها خلوت و مردم  در نيمه هاى شب و نخستين س
ــيانه و ضد ملى خود را جامه  ــغول بودند، نيات وحش به استراحت مش
ــاس اين گزارش ها در جهرم حدود ساعت 8 شب  عمل بپوشانند. بر اس
پنجشنبه عده اى از عناصر اخاللگر در اين شهر به تظاهرات ضد ميهنى 
پرداختند و ضمن آن به بانك ها، مغازه هاى مردم و اتومبيل هاى پليس 
حمله كردند كه مأمورين انتظامى به آنها اخطار كردند كه متفرق شوند. 
ولى اخاللگران به عمليات خود ادامه دادند. مأمورين انتظامى ابتدا براى 
متفرق كردن آشوبگران از ماشين آب پاشى و گاز اشك آور استفاده كردند 
و در اثر حمله هاى متقابل عوامل مخرب ناچار به تيراندازى هوايى شدند. 
در اين هنگام اخاللگران درصدد حمله به مأمورين و گرفتن اسلحه آنها 
برآمدند كه بر اثر دفاع مأموران انتظامى يك نفر مورد اصابت گلوله قرار 

گرفت و كشته شد.1 

تالش براي برگزاري مراسم تحريم شهداي جهرم و... در شهرهاي مختلف 
كشور 

در پى وقايع جهرم و چند شهر ديگر بعد از برگزاري مراسم چهلم شهداي تبريز، مراجع 
تقليد ضمن ابراز تأسف شديد از اين حوادث و آگاه سازى اذهان در برابر اقدامات رژيم در 
جهت تفرقه افكنى ميان ملت و روحانيت بر ادامه مبارزه با رژيم پهلوى تأكيد فرمودند. در 
ساعت 9 روز 57/1/16 مجلس فاتحه اى به مناسبت هفتمين شب كشته شدن شهداي 
شهرهاى جهرم،  يزد و اهواز با حضور آيات و روحانيان حوزه علميه قم و با شركت قريب 
دو هزار نفر از طالب علوم دينى در مسجد اعظم شهر قم برگزار گرديد. در اين مجلس، 
ابتدا آياتى از كالم اهللا مجيد قرائت شد و سپس واعظى به نام عبدالحسين محمودى باالى 
ــهرهاى مذكور، موارد زير را به عنوان خواسته هاى  منبر رفت و ضمن اشاره به وقايع ش

جامعه روحانيت مطرح كرد: 
1. اجراى كامل احكام دين مبين اسالم 

2. بازگشت روح اهللا خمينى به ايران 

1. كيهان، 1357/1/12، ش10426، ص20. 
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3. استفاده از حجاب توسط بانوان 
3. دادن آزادى بيشتر به دانشجويان مراكز عالى

4. رسيدگى به وضع زندانيان 
6. برچيدن مغازه هاى مشروب فروشى 

ــا را مرتجع  ــت هاى ما، ولى با وجود اين م ــت خواس ــپس گفت: «اين اس نامبرده س
مى خوانند. مه فشاند نور و سگ عوعو كند!» 

در پايان مجلس مذكور در هنگام خروج جمعيت از مسجد، تعدادى از شركت كنندگان 
چندبار شعار «درود بر خمينى» سردادند.1

در همين حال در روز 1357/1/17 همچون روزهاى گذشته مراسمى به مناسبت هفتم 
شهداى جهرم،  يزد و اهواز در گوشه و كنار كشور برگزار شد.2 

ــهيد معصومه زارعيان و چند شهيد  ــدن چهلمين روز شهادت ش به دنبال نزديك ش
ديگر از شهرهاى يزد و اهواز اعالميه هاى مختلفى از سوى مراجع و علماى ساير كشور 
در محكوم كردن جنايات رژيم و برگزارى مراسم چهلمين روز شهادت آنها صادر شد كه 

به برخى از آنها اشاره مى شود: 
• متن اعالميه شماره 1 جامعه روحانيت ايران درباره چهلمين روز كشتار مردم در 

جهرم و ديگر شهرها 
فان حزب اهللا هم الغالبون

ــومين چهلم شهداى  ــلمان ايران با تعطيلى عمومى خود س ملت مس
سراسر ايران را گرامى مى دارد... روز سه شنبه 1357/2/19 به مناسبت 
چهلم شهداى قهرمان يزد، جهرم، قزوين، اصفهان و ساير شهرستان هاى 
ــتور شاه جالد به شهادت  ايران كه در روز دهم فروردين 1357 به دس

رسيده اند اقدام به تعطيل عمومى خواهند نمود.3 
• اعالميه آيات قم به مناسبت چهلم كشته شدگان وقايع جهرم، يزد و اهواز

ــب 1357/2/10 در  ــي نجفي و آقاي شريعتمداري در ش آيات قم گلپايگاني، مرعش
دارالتبليغ اسالمي قم با يكديگر مالقات و درباره مراسم چهلم كشته شدگان جهرم، يزد 
و اهواز با هم تبادل نظر نموده و سرانجام تصميم گرفتند كه براي روز 1357/2/19 كه 

1. انقالب اسالمى به روايت اسناد ساواك، همان، ص223. 
2. روزشمار انقالب اسالمى، همان، ص100. 

ــالمي، تهران، مركز اسناد انقالب  ــالمي، كد پرونده 14514؛ اسناد انقالب اس 3. آرشيو مركز اسناد انقالب اس
اسالمي، 1374، ج4، ص474. 
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متن اعالميه آيات عظام گلپايگانى، مرعشى نجفى و آقاي شريعتمدارى

ــدگان جهرم و يزد مي باشد مراسمي برگزار كنند و در  مصادف با چهلمين روز كشته ش
اين باره اعالميه اي را هم منتشر نمايند.1 

1. آرشيو مركز اسناد انقالب اسالمي، بازيابي 238، تاريخ 1357، ص141. 
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ــر از آيات  ــه نف ــر روز 1357/12/16 اعالميه اي با مهر و امضاي س ــرانجام در عص س
گلپايگاني، مرعشي نجفي و آقاي شريعتمداري به مناسبت چهلمين روز كشته شدگان 

شهداي جهرم، يزد و اهواز منتشر شد. آيات در اين اعالميه اعالم كردند: 
طي سخنراني ها و اعالميه هاي قبلي اعمال خالف عدالت هيئت حاكمه 
را محكوم كرده ايم، اما تاكنون هيچ گونه تغييري در اوضاع حاصل نشده 

است و معلوم نيست تا چه وقت اين رويه را ادامه خواهند داد.1
ــت شده بود، به كليه پست هاي  ساواك كه از انتشار اين اعالميه به شدت دچار وحش

كليدي كشور اعالم كرد:
چون احتمال دارد ساير روحانيون و عناصر افراطي مذهبي به تبعيت 
ــي برگزار نمايند لذا پيش بيني و مراقبت هاي الزم  از آيات فوق مجالس

معمول و هر گونه اتفاقي گزارش شود.2 
ــتان هاي مختلف به منظور شركت در مجلس يادبود  عده اي از شهرس
چهلمين روز حوادث جهرم، يزد و اهواز به قم مسافرت نمايند و آيت اهللا 
ــافرت خواهند  صدوقي روحاني مقيم يزد نيز احتماأل به اين منظور مس
نمود؛ عليهذا خواهشمند است دستور فرماييد در اين زمينه پيش بيني 

و مراقبت هاي الزم معمول و نتيجه را اعالم دارند.3 
•  اعالميه حوزه علميه قم درباره برگزاري مراسم چهلمين روز شهداي جهرم، يزد، 

اهواز، اصفهان و ديگر شهرها 
در اين اعالميه آمده است: 

بسمه تعالي 
و ال تحسبن الذين قتلوا في سبيل اهللا امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون

چون ملت مسلمان و متعهد ايران به خاطر تجليل از شهداى مقاومت 
ــت  ــهرهاى ايران و براى بزرگداش يزد، جهرم، اهواز، اصفهان و ديگر ش
ــتور شاه جالد در روز  ــالم و آزادى كه به دس اربعين آن جانبازان راه اس
ــيدند، روز سه شنبه 1357/2/19 را عزاى  1357/1/10 به شهادت رس
عمومى اعالم نموده و تعطيل سراسرى خواهند داشت، لذا حوزه علميه 
ــاده و يادآور  ــالم تعطيل حوزه علميه نه قم ضمن اظهار همدردى، اع

1. همان، ص140. 
2. همان، ص152. 
3. همان، ص161. 
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ــنبه 1357/2/19 از طرف  ــبت در روز سه ش ــود كه به اين مناس مى ش
حضرات آيات عظام و مراجع بزرگوار ايدهم اهللا تعالى در مسجد اعظم قم 

مجلس يادبود آن شهيدان راه حق و عدالت برقرار مى باشد.1
• اعالميه گروهى از علماى مشهد براى برگزاري مجالس ختم براي مقتولين حوادث 

شهرهاي جهرم و... 
گروهي از علماي مشهد با انتشار اعالميه اي چهلم شهداي جهرم، يزد و اهواز را عزاي 
عمومي اعالم كردند. به دنبال اعالميه سه تن از علماي مشهد (هاشمي نژاد، واعظ طبسي 
و محامي) كه در روز 57/2/15 منتشر شد در روز 57/2/16 اعالميه اي با امضاي ده تن از 
روحانيون مشهد خطاب به آيت اهللا حاج شيخ محمد صدوقي منتشر شد. اين روحانيون 
در اعالميه خود مردم را به برپايي مجالسي به مناسبت چهلم شهداي جهرم، يزد و اهواز 

سفارش كردند.2
ــهد به نامه آيت اهللا محمد صدوقي در مورد اعالم  ــخ روحانيون مش در قسمتي از پاس

عزاداري عمومي به مناسبت چهلمين روز مقتولين جهرم و يزد آمده است: 
ــلمان و ابراز تأسف  ... براي اينكه تا اندازه اي تسكين خاطر مردم مس
ــهد مقدس چهلمين روز مقتولين يزد و  ــد ما در مش ــده باش و تأثر ش
ــت ماه 1357 برابر با اول  جهرم و اهواز (روز سه شنبه نوزدهم ارديبهش
ــزاي عمومي اعالم  ــلمانان ع ــي 1398 هجري) را به مس جمادي الثان
مي كنيم و از همه طبقات محترم تقاضا داريم كه مراسم عزا را در اين روز 

با كمال آرامش و متانت برگزار فرمايند...3
•  اعالميه وعاظ تهران درباره حوادث خونين جهرم و چند شهر ديگر 

ــي از اعالميه علما و وعاظ تهران درباره حوادث خونين در جهرم و چند شهر  در بخش
ديگر آمده است: 

ــي كه در چند ماه اخير در ايران  حوادث خونين و قتل عام هاي پي درپ
به وقوع پيوست موجب معرفي چهره ضد انساني دستگاه جبار و نمودار 
ــد آگاهي مردم و عدم تنبه و ضعف و سستي  ــتقامت و رش قدرت و اس
پايه هاي لرزان حكومت طاغوتي گرديد. هنوز خاطره بسيار اسف انگيز 

ــين حوزه علميه قم، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمي،  ــن صالح، مجموعه بيانيه هاي جامعه مدرس 1. محس
1385، ج4، ص186. 

2. انقالب اسالمي به روايت اسناد ساواك، همان، ج5، ص241. 
3. آرشيو مركز اسناد انقالب اسالمي، 1357، بازيابي 2152، ص52. 
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ــلمانان را در رنج است كه حوادث خون بار  قم و فاجعه مؤلمه تبريز مس
دهم فروردين اتفاق افتاد كه عده زيادي از افراد بي گناه در دارالمؤمنين 
يزد و شهرستان هاي ديگر مانند جهرم و اهواز و... به جرم دفاع از قرآن 
ــامخ روحانيت به خاك و خون كشيده  و حقيقت و پشتيباني از مقام ش

شدند و خانواده هايي عزادار گشتند.1

برگزارى مراسم چهلمين روز شهداي جهرم و ديگر شهرها در سراسر كشور 
به دنبال نزديك شدن چهلمين روز شهادت شهداي جهرم و يزد و برخي از شهرهاي 
ــتور داد تا اماكن مذهبي و  ــاواك قم در حكمي به مراجع انتظامي كشور دس ديگر، س
ــهادت شهداي جهرم، يزد و اهواز در  مكان هايي را كه قرار است مراسم چهلمين روز ش
ــود، كنترل امنيتي نموده و از وقوع حوادث و  ــور در آن برگزار ش شهرهاي مختلف كش

پيشامدهاي احتمالي جلوگيري كنند. در اين دستور آمده است: 
ــوي  ــا بعد از آن از س ــاي 17 و 20 /37/2 ي ــن روزه ــالع بي برابر اط
ــرم و اهواز در  ــدگان يزد و جه ــم چهلم كشته ش عناصر ناراحت مراس
ــد و به عالوه، گزارشات واصله  ــور برگزار خواهد ش شهرستان هاي كش
حاكيست حوادثي در روزهاي مزبور رخ خواهد داد. علي هذا خواهشمند 
ــتور فرماييد ضمن مراقبت از كليه مجالس و مراسم ترحيمي  است دس
كه در مساجد و يا منازل منعقد مي گردد پيش بيني هاي الزم در مورد 
ــامدهاي  ــا خنثي نمودن پيش ــر گونه حوادث و ي جلوگيري از بروز ه
احتمالي، مأمورين مربوطه را در زمينه كنترل افراد متفرقه و سركشي 
ــكوك و زير نظر گرفتن عناصر مظنون توجه و در صورت  به اماكن مش
به دست آوردن اطالعات و اخبار و يا مشاهده موارد مشكوك مراتب را 
سريعاً به مسؤلين مربوطه گزارش و نتيجه را به اين سازمان اعالم دارند.2

ــتان  ــهرهاى اس ــور از جمله تهران، تبريز، ش با همه اين تدابير، در نقاط مختلف كش
مازندران، سمنان، دامغان، شهرهاى استان خوزستان، همدان و... اعالميه هايى در مورد 
عزاى عمومى در روز 19ارديبهشت توزيع گرديد و از مردم خواسته شد در مراسم ويژه 
اين روز شركت كنند.3 به طور نمونه شهرباني ورامين در گزارشي به ساواك اين شهر از 

1. علي دواني، همان، ص120. 
2. آرشيو مركزاسناد انقالب اسالمي، بازيابي 238، ص160. 

3. روزشمار انقالب اسالمى، همان، ج3، ص286. 
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توزيع اعالميه هايي در دانشگاه تهران راجع به برگزاري مجلس ترحيم در منزل محمد 
ــت چهلمين روز كشته شدگان جهرم، يزد و  پيشوايي در ورامين به مناسبت بزرگداش

اهواز خبر مي دهد. در اين گزارش آمده است:
ــگاه تهران توزيع شده است  به قرار اطالع در اعالميه هايي كه در دانش
ــه 1357/2/19 مجلس ترحيمي به  ــاعت 15 مورخ قيد گرديده كه س
مناسبت كشته شدگان يزد، جهرم و اهواز در منزل شخصي به نام سيد 
محمد پيشوايي در ورامين برگزار مي گردد و پس از آن شركت كنندگان 
در مجلس ترحيم قصد انجام تظاهراتي را دارند. چون شخص نامبرده باال 
تاكنون در حوزه استحفاظي اين شهرباني شناخته نشده است. مراتب 

جهت اطالع و بررسي چگونگي موضوع اعالم مي گردد.1
ــتان و برخي ديگر از خبرنگاران ممالك اروپايي كه  خبرنگاران آلمان، فرانسه، انگلس
ــوي عناصر ناراحت مراسم چهلم  مي دانستند از روز 1357/2/17 به بعد اتفاقاتي از س
كشته شدگان جهرم، يزد و اهواز روي مي دهد، به ايران آمده بودند تا بتوانند با ارسال خبر 

اين مراسم به كشورهاي خود، مردم كشورشان را از حوادث ايران آگاه كنند.2 
ــهداى يزد، جهرم و اهواز، تظاهرات دانشجويان دانشگاه  ــتانه چهلمين روز ش در آس
ــط نيروهاى امنيتى و انتظامى رژيم  تبريز در محوطه دانشگاه و خيابان مقابل آن توس
سركوب شد و در نتيجه تعداد بسيارى مجروح و چند تن به شهادت رسيدند.3 همين طور 
ــر كشور، در تاريخ  ــهادت تظاهركنندگان جهرم، يزد و اهواز در سراس چهلمين روز ش
19ارديبهشت ماه1357، به شكلى بي سابقه گرامى داشته شد، كه در آن بيش از هفت 

شهيد و ده ها مجروح بر جاى ماند.4
ــهادت تظاهركنندگان در يزد، جهرم و اهواز  ــبت چهلمين روز ش همچنين به مناس
ــجد جامع بازار تهران برگزار گرديد كه پس از خاتمه مجلس،  مجلس فاتحه اى در مس
حاضران با ورود به خيابان هاى اطراف و به ويژه ناصرخسرو اقدام به تظاهرات عليه رژيم 
نمودند.5 بخش زيادي از بازار تهران هم به مناسبت چهلمين روز شهادت مردم جهرم و 

چند شهر ديگر تعطيل شد.6

1. آرشيو مركز اسناد انقالب اسالمي، 1357، بازيابي 1351، ص10. 
2. آرشيو مركز اسناد انقالب اسالمي، 1357/2/17، بازيابي238، ص162. 

3. روز شمار انقالب اسالمى، همان، ص284. 
4. همان، ص291. 
5. همان،  ص307. 

6. آرشيو مركز اسناد انقالب اسالمي، 1357، بازيابي 322، ص92. 
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ــركت برخي از آيات عظام قم و روحانيون در مجالس  ــاواك قم راجع به ش گزارش س
ــجد اعظم قم و سخنراني شيخ علي تهراني در  يادبود شهداي جهرم، يزد و اهواز در مس

انتقاد از دولت بدين شرح است: 
ــجد اعظم مجلس  ــاعت 9/5 صبح در مس روز سه شنبه 37/2/19 س
ــدگان يزد، جهرم و اهواز با جمعيتي  ــبت كشته ش ختمي كه به مناس
ــيد صادق روحاني و  ــركت آيات ثالثه قم و س حدود 20 هزار نفر و با ش
هاشم آملي تشكيل شده بود شخصي به نام تهراني (شيخ علي تهراني) 

سخنراني نمود. 
به گزارش اسناد ساواك در قسمتى از سخنرانى ايشان چنين آمده است: 

ــهداي قم مي خواستند  ــلمان و غيور تبريز براي چهلم ش ... مردم مس
مجلس ختمي برگزار كنند كه مزدوران استعمار نگذاشتند و ريختند با 
توپ و تفنگ و آتش بر سر مسلمانان و عده اي را كشتند. آخر چرا؟ سخن 
ــلمانان يزد، جهرم و اهواز براي  من با دستگاه است. همچنين براي مس
مجلس ختمي كه براي جوان ها و مسلمان هاي تبريز برگزار كرده بودند، 
ــتعمار ريختند و آنها را با توپ و تفنگ همه را از  باز مجدداً مزدوران اس
بين بردند. مجلس امروز هم به عنوان چهلم شهداي يزد، جهرم و اهواز 
از طرف علما و مراجع تقليد برگزار گرديده و من از طرف آيات ثالثه قم 
دارم سخن مي گويم و در اين موقع از افراد شركت كننده مي خواهد كه 
براي سالمتي آنها صلواتي بفرستند و بعد از آن از بين جمعيت طلبه اي 
ــالمتي آيت اهللا روحاني هم صلوات بفرستيد. در پايان  مي گويد براي س
سخنران از مردم تقاضا مي كند با آرامش مجلس را ترك كنند و از دادن 

شعار و تظاهرات خودداري كنند.1
با وجود اين افراد شركت كننده در مراسم چهلمين روز شهادت مردم جهرم، يزد و اهواز 
پس از خروج از مسجد اعظم قم دست به تظاهرات زدند و شعار درود بر خميني و مرگ بر 
شاه سردادند. عده اي از زنان نقابدار هم عكس هايي از امام خميني را پخش مي كردند.2 
ــاعت 10 اين روز به علت شروع تظاهرات به  كليه مدارس و دبيرستان هاي قم نيز از س

صورت تعطيل درآمده بود.3
1. آرشيو مركز اسناد انقالب اسالمي، 1357، بازيابي 238، ص181. 

2. همان، ص181. 
3. آرشيو مركز اسناد انقالب اسالمي، 1357، بازيابي 2174، ص24. 
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در مشهد هم در روز سه شنبه 1357/2/19 مراسم اربعين شهداي جهرم و چند شهر 
ــجويان،  ــاعت 4 بعد از ظهر از طرف گروه كثيري از روحانيون، دانش ديگر در حدود س
بازاريان و بانوان مشهدي در صحن حرم مطهر امام رضا(ع) برگزار شد. در هنگام برگزاري 
ــروع و منطقي خود را اظهار  ــم در حالي كه تجمع كنندگان خواسته هاي مش اين مراس
ــه تظاهركنندگان حمله كردند و آنان  مي كردند، ناگهان افراد پليس با چوب و چماق ب
را شديداً مضروب و مجروح نمودند و جمع زيادي از روحانيون و دانشجويان را دستگير 
كردند. بعد از اين واقعه بود كه طالب علوم ديني و كسبه و اصناف جامعه زنان مسلمان 
مشهد در اعالميه اي، كشتن و مجروح كردن مردم مشهد در مراسم اربعين جهرم و چند 

شهر ديگر را به شدت محكوم كردند.1 
ــم روز  ــا در مورد برگزاري مراس ــيد ضياء تا بختيار كوتاه و گوي ــنده كتاب از س نويس

19ارديبهشت مى نويسد: 
... نوزدهم ارديبهشت پس از يك سكوت نسبى يك ماهه، كه تظاهرات 
پراكنده و درگيرى ها در آن بسيار بود، ولى ابعاد وسيع نداشت، ناگهان 
ــتان نشان داد كه  ــت ويك شهرس تظاهرات عمومى و همزمان در بيس

سازماندهى و برنامه ريزى جناح مذهبى نهضت از كار نيفتاده است.2  
ــي داد. چهلم اول  ــترش بحران براي رژيم م به هر حال برگزاري چهلم ها خبر از گس
ــترده تر از 19دي قم به وجود آورد.  در تبريز فاجعه به بار آورد و ابعادي را به مراتب گس
دومين چهلم در برخى از شهرها از جمله جهرم برگزار شد و تعدادي از شركت كنندگان، 
ــومين چهلم خونين، توسعه  ــتاوردهاي س ــدند. از بزرگترين دس ــهيد و مجروح ش ش
ــدن فاصله قيام ها و خودآگاهي انقالبي  نهضت در سراسر كشور، تسريع حوادث، كم ش
دانشجويان به نقش خود در اثرگذاري، پر رنگ شدن بعد مذهبي نهضت و سرانجام آغاز 
ــده خود بود. اولين واكنش رژيم بركناري ارتشبد  عقب نشيني رژيم از مواضع تثبيت ش
ــپهبد ناصر مقدم به جاي وي  ــاواك بود كه در 16خرداد بركنار و س نصيري، رئيس س

منصوب شد.3 

نتيجه 
برگزاري  مراسم  چهلم  نزد مردم  ايران  يك  سنت  مذهبي-  ملي  به  شمار مي رود؛ ضمن  

1. آرشيو مركز اسناد انقالب اسالمي، 1357/2/19، بازيابي 2152، ص11. 
2. مسعود بهنود، نخست وزيران ايران از سيد ضياء تا بختيار، تهران، جاويدان، 1366، ص752. 

3. روح اهللا حسينيان، همان، ص193-229. 
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آنكه  عدد چهل  در ميان  اعداد جايگاه  خاصي  دارد. پيامبر اكرم(ص) در سن  چهل سالگي  
ــهداي  كربال هم  اربعين  است... در نهضت  اسالمي   به  بعثت  رسيد... يادمان  حماسي  ش
ــت  يك  كاركرد مهم  و غير قابل انكاري   به  رهبري  امام  خميني  اين  سنت  اسالمي  توانس
ــديد نهضت  ايفا نمايد. در واقع  هر يك  از چهلم هاي  شهدا حلقه  تشديد مبارزات   در تش
ــالمي  بودند. طالب  و مردم  قم در اعتراض  به   ــرانجام  انقالب  اس و اوج گيري  نهضت  و س
ــه  19دي  را به  وجود آوردند و  مقاله  اهانت آميز «ارتجاع سرخ و سياه در ايران»، حماس
مردم  تبريز در چهلم  شهداي  قم  قيام  به  يادماندني  29بهمن  را عليه  حكومت  پهلوي  به  
انجام  رساندند. در چهلم  شهداي  قيام  مردم  تبريز، مردم انقالبي جهرم به  صحنه  آمدند. 
ــال 1357 و تقديم اولين بانوي شهيد  تظاهرات مردم جهرم در روز 10فروردين ماه س
انقالب در چهلمين روز شهادت شهداي تبريز در شهر جهرم، انعكاس بسيار وسيعي در 
ــريع پيروزي انقالب نقش مهمي را ايفا نمود. در واقع قيام  سراسر ايران داشت و در تس
ــوم از سلسله قيام هايي بود كه منجر به  مردم جهرم در 10فروردين ماه 1357 حلقه س
ــهداي جهرم، شهرهاي ديگر نيز  ــري در ايران ضد شاه گرديد. در اربعين ش قيام سراس
دست به قيام زدند و سرانجام همين استراتژي چهلم ها منجر به سرنگوني رژيم پهلوي 
ــد. قيام مردم جهرم به حدي مهم بود كه اكثر شهرهاي ايران با پخش اعالميه هايي،  ش

مجالس ترحيم هفتمين و چهلمين روز شهادت شهداي اين شهر را برگزار كردند. 


