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15خرداد؛ نقطه عطف بیداری اسالمی و گذار از
جنبش های غربی به جنبش های اسالمی

سخن سردبیر

دکتر مظفر نامدار1

15خرداد و آغاز عصر روشنگری و تجديد حيات ايران 
می گويند تاريخ چالش پذير است و تاريخ زمان حال نيز چالش پذيرترين نوع آن است. 
در س��ال 1340 وقتی امام خمينی)س( به صورت جدی و جانانه وارد حوزه سياست و 
مبارزه با رژيم پهلوی و پشتوانه های داخلی و خارجی آن شد، اكثر گروه ها و جريان های 
سياس��ی، اس��ام و روحانيت را تأثيرگذار جدی در ح��وزه دگرگونی ه��ای اجتماعی 
نمی دانس��تند. اما ديری نپاييد كه در كمتر از دو دهه، اساس��ی ترين دستاورد انديشه 
شيعه در دوران معاصر در تأمات سياسی و رويكرد تاريخی معمار كبير انقاب اسامی 

و پايه گذار جمهوری اسامی، حضرت امام خمينی)س(، رقم خورد. 
امام خمينی با برخورداری از بينش تاريخی عميق، تمامی مجاهدت های نظری علمای 
ش��يعه از دوران غيبت تا عصر حاضر را به رشته تدوين كشيد و در دوران سلطه غرب بر 
عرصه انديشه، اجتماع و نظم اجتماعی، طرح جديد و تفسير نوينی را از نسبت انسان با 

1. سردبير و عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي 
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طبيعت، جامعه و نظم سياسی ارايه كرد.
امام خمينی با پشتوانه ای از دانش وسيع در ش��ريعت، نفوذ كام، عمق فهم سياسی، 
قدرت باالی انطباق شريعت با مقتضيات زمان، ش��جاعت و روحيه سازش ناپذيری و از 
همه مهم تر عرفانی لطيف و مردم گرا، در مدت كوتاهی هسته های اساسی تحولی بنيادی 
را بر شالوده باورها و سنت های ترديد ناپذير معارف اسامی، تأسيس كرد و با اين رويكرد، 
باب علم در حوزه نظريه های انقاب و مدل نظام های سياسی را كه ده ها سال، زير سلطه 

تغيير ناپذير فلسفه سياسی غرب دست و پا می زد، مجدداً مفتوح ساخت.
نهضت ام��ام خمينی وقتی در ايران آغاز ش��د كه م��ردم از دو واژه نه تنه��ا گريزان و 
سرخورده بودند بلكه نفرت داشتند: يكی واژه حزب و ديگری واژه روشنفكر. اين دو واژه 
در حافظه تاريخی ملت ايران تداعی تفرقه، تقليد، وابستگی، عمله استبداد و استعمار، 
خيانت، مقابله ب��ا اعتقادات، فرنگی مآبی، سرس��پردگی به بيگانه، الابالی گری، فس��اد 

اعتقادی و اخاقی، بی بندوباری و تحقير فرهنگ ملی را داشت. 
ملت ايران داليل مستند و مستحكمی برای نفرت از اين دو واژه داشتند؛ زيرا سال ها 
بود كه با اثرات ويرانگر اين دو واژه در سرنوشت خود زندگی می كردند. در هيچ دوره ای از 
تاريخ، ملت ايران چنين شرايط ناگوار و دشواری را تجربه نكرده بودند. به تعبير حضرت 

امام: 
مردم به تنگ آمده بودند، منتظر اين بودند كه يك صدايی بلند بشود، 
دنبالش بروند. در 15خرداد، جل��وی 15خرداد يك چنين صدايی بلند 
شد... مردم به يك حالی در آمدند كه ديگر برايشان زندگی يك چيزی 
نبود كه خيلی دنبال��ش بروند. زندگی اين بود كه با اش��رار بايد زندگی 
كنند. زندگی با اش��رار يك زندگ��ی صحيحی نيس��ت. زندگی كه پدر 
فرزندش را می بيند كه گرفتار است، فرزند پدرش را می بيند كه گرفتار 
است، زن شوهرش را می بيند گرفتار هست و هكذا؛ يك زندگی سختی 
برای مردم ش��ده بود، دنبال اي��ن بودند كه يك جرقه ای بلند بش��ود و 
تحريك كنند، 15خرداد آن جرقه ای كه قبلش پيدا شد و 15خرداد را 

به وجود آورد.1
با وجودی ك��ه ايران بارها مورد هجوم قباي��ل بيگانه قرار گرفته بود و يا پادش��اهان و 
حاكمان نااليقی بر آن حكومت كرده بودند و با وجودی كه س��ابقه حمله مغول و اقوام 

1. صحيفه امام، ج11، ص457. 
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ويرانگر ديگر در تاريخ دور و نزديك ايران وجود دارد و مردم ايران لطمات جبران ناپذيری 
را از اين تهاجمات متحمل شدند ولی آشفتگی درونی و بيرونی، سردرگمی، بدبختی های 
فراگير و نا اميدی كه در دوران حكومت پهلوی بر ايران حاكم شد در هيچ دوره ای سابقه 
ندارد. اين دوره محصول كسانی بود كه به نام تجدد و ترقی و پيشرفت چنين سرنوشت 
شومی را برای مردم رقم زده بودند و به همين اعتبار عملكرد آنها اعتماد و اطمينان به 

اين مفاهيم را در ميان مردم از بين برد. 
هر جا ك��ه آگاهی مردم فق��ط اندكی از محدوده ه��ای محلی فراتر می رف��ت افكار و 
انديشه های آميخته با زهر اين عدم اعتماد و اطمينان بيشتر خودش را نشان می داد و 
دلهره اين كه در پس هر برنامه، طرح و قراردادی كه توسط دولت و رژيم منعقد می شود 
بايد منتظر عواقب شومی بود، شرايط ش��كننده ای را بر جامعه حاكم كرده بود. نظم و 
نظامی كه اينها برای مردم می خواس��تند با نظم و نظام مورد عاقه مردم تفاوت زيادی 
داشت. غرب گرايان پشتيبان رژيم پهلوی و احزاب چپ و راست وابسته به آنها خواهان 
شكل گيری روابطی بودند كه با اس��تقال، پيش��رفت، امنيت، تماميت ارضی، عزت و 
س��ربلندی ايران و باورها و اعتقادات ملی و اسامی سازگاری نداشت. اين روابط عموماً 
بر تقليد از غرب، خارج كردن باورها و اعتقادات اسامی مردم از حوزه عمومی، تعطيلی 
عقل و اطاعت محض از حكومت قرار داش��ت. چنين نظم و نظام��ی از درون آرمان ها و 
نيازهای جامعه ايرانی برنمی خاست. از همين رو نه تنها طبيعی نبود بلكه به ضرب زور، 
استبداد، گرفتار كردن مردم، اعمال خشونت حكومت و از همه بدتر بر اساس روش ها و 
برنامه های اربابان آنها در غرب به مردم تحميل می گرديد. چنين نظامی هيچ گاه برای 
ملت ايران دلپذير و خوشايند نبود و چون بر سياس��ت تقلب، زور و استبداد مبتنی بود 
از سر باور و ايمان ش��كل نمی گرفت و هيچ گاه در اين دويست سال اخير برای كشور ما 
پر خير و بركت نبود. بنابراي��ن تعجبی ندارد كه مردم در اي��ن دوران از واژه های غرب، 

روشنفكر، حزب و امثال اينها دل خوشی نداشته باشند. 
نظم و ترتيبی كه شاه و احزاب و جريان های حامی رژيم مشروطه سلطنتی در دنيای 
سياس��ت مطالبه گر آن بودند نظمی بود كه به جامعه تحميل گرديد؛ نه مردم خواستار 
چنين نظم و نظامی بودند و نه اين نظم و نظام در خدمت مردم بود. به تعبير امام اين نظم 
بر غرور و اقتدار ابرقدرتی امريكا اس��توار بود؛ بنابراين در ايران اسامی اين نظم و نظام 
آشوبناك و ويرانگر نش��ان می داد، زيرا از طريق ديكتاتورهای به ظاهر مدرن و مترقی با 
جديدترين ساح های روز اعمال می گرديد. آشوبناكی و ويرانگری نهضت مشروطيت 
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و نهضت ملی ش��دن صنعت نفت و متعاقب آن به روی كار آوردن دو ديكتاتور حقير از 
طريق كودتا بهترين بستر برای مطالعه نظمی بود كه گروه ها و احزاب ليبرال و سوسيال 
قرار بود بر ملت ايران تحميل كنند... سياست در بستر چنين نظمی سايه ترسناكی بود 
كه بر سر ملت ايران سنگينی می كرد. سياستی كه ناقض اساسی ترين اقتضای دفاع از 

تماميت ارضی، استقال و آزادی مردم و بی بهره از آن بود.
سياست در آستانه نهضت 15خرداد در ايران مثل صدای گوش خراش و آزاردهنده ای 
بود كه در گوش مردم می كوبيدند و فرياد مردم را بلند كرده بودند ولی كس��انی كه اين 
صدای گوش خراش را ب��ه راه انداخته بودند رياكارانه آن را موس��يقی می ناميدند. نظم 
مدرنی كه به ملت ايران تحميل كردند چنان همهمه و جنجال��ی به پا كرد كه مردم را 

نسبت به نواهای ظريف تر و مايم تر جهان به كلی ناشنوا ساخته بود.
دش��وارترين فصل نهضت 15خرداد مقابله با اين جنجال ه��ای دروغين و حيله ها و 
مقدس مآبی های پش��ت اين جنجال ها بود. امام خمينی درك عمي��ق و دقيقی از اين 
شرايط داشت و می دانست دشوارترين بخش مقابله با رژيم پهلوی مقابله با گلوله و تفنگ 

و مسلسل نيست؛ مقابله با جنجال های تبليغاتی رژيم شاه است. 
در 15خ��رداد42 مقابله با گلوله تفنگ و مسلس��ل ش��اه نبود كه اگر 
تنها اين بود مقابله را آس��ان می نمود. بلكه عاوه بر آن از داخل جبهه 
خودی گلوله حيله و مقدس مآبی و تحجر بود؛ گلوله زخم زبان و نفاق و 
دورويی بود كه هزار بار بيشتر از باروت و سرب جگر و جان را می سوخت 

و می دريد.1
عجيب نيس��ت در زمانی كه انقاب سفيد شاهانه و تقس��يم اراضی ويرانگر امريكايی 
باالترين غرور و نخوت را براي رژيم به وجود آورد و امري��كا در فضای چنين غروری به 
دنبال تصويب كاپيتوالسيون و گرفتن امتياز حق توحش از ملت ايران بود، نهضت بزرگ 
امام خمينی اين فخر و غرور جاهانه را به چالش كش��يد و م��ردم جانانه از رهبر خود 

حمايت كردند.
ملی گرايی و باستان گرايی كه دو روی سكه ارتجاع روشنفكری و استبداد برای خريد 
باورهای اسام خواهی ملت ايران بودند در طول حاكميت ش��وم خود، هم انگيزه و هم 
امكان سلطه جهان گستر و ستيزه های خونبار اس��تعمار گران را به درون ايران منتقل 
كرده و هم در كنار انگلوفيل ها )سرسپردگان انگليس در حكومت ايران( و روسوفيل ها 

1. همان، ج21، ص280-281. 
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)سرسپردگان روس��يه در حكومت ايران( پای آلمانوفيل ها )سر س��پردگان آلمان در 
حكومت ايران( و بعد هم پای امريكوفيل ها )سرسپردگان امريكا در حكومت ايران( را بر 

سر سفره نعمت بی كران خداوندی به ملت ايران باز كردند. 
حضور امپرياليس��م و جنگ در ايران چنان باال گرفت كه درس��ت در اوج ش��عارهای 
سنگين استبداد ناسيوناليستی و باستان گرا ملت به آس��تانه خودكشی جهانی رسيد. 
حكومت پارلمانی كه ميراث نهضت خونبار ملت ايران در استبداد قاجاری بود و مشاركت 
مردم در تصميم گيری های مهم را نويد می داد، به پوس��ته ظاهری در دست استبدادی 
به مراتب سياه تر از استبداد قاجاری تبديل شد و سرنوشت مردم به دست خانواده های 
قدرت و ثروت افتاد. نوسازی سطحی و بی ريشه نه تنها به فقر و استثمار خاتمه نداد بلكه 
استمرار فقر و نيازمندی را در فرآيند نوسازی آمرانه موجه نشان داد و تقسيم بی خاصيت 
اراضی در حد اقتصاد معيش��تی به نام اصاحات ارضی به خورد مردم داده شد در حالی 
كه بين اصاحات ارضی با تقس��يم اراض��ی فاصله زيادی وجود داش��ت. مونتاژ توليد و 
مصرف كاالها به لحاظ فنی ظاهراً عقانی نشان می داد اما از لحاظ اخاقی و منافع ملی 
و زيرساخت های اقتصادی جاهانه ترين اقدام بود. سوادآموزی مدرن در زير سايه های 
سنگين تركه های باريك معلمين نظام آموزشی جديد به فريب خوردن اكثريت مردم 
از اقليت حكومت گر نه تنها پايان نداد بلكه خود فريبی را جايگزين كرد و نظام آموزشی 

جديد وظيفه تعليم شهروندان مطيع، سر به زير و قانع را به عهده گرفت.
سردرگمی و آشفتگی فكری، فرهنگی، اخاقی و سياس��ی از بيرون به درون آدميان 
مخصوصاً جوانان منتقل شد و كنترل اجتماعی حكومت از طريق كميته های مجازات، 
سازمان امنيت، پليس و ژاندارمری مؤثرتر و كارآمدتر از گذشته گرديد زيرا خود را مجهز 
به دستگاه عظيم كنترل نفس از طريق ايجاد رعب و وحشت كرده بود. دادگستری جديد 
رضاخانی از ابتدا معلوم بود كه دادی نخواهد گستراند و با خود عدالتی به ارمغان نخواهد 
آورد. عامل خودس��ر و معلوم بی عدالتی جای خود را به بيدادگ��ران مجهول و جاهل و 
عمله های آنها داد و حكومت قانون كه قرار بود با جنبش مشروطيت جای حكومت مردان 
را بگيرد فقط حاكمان را تغيير داد و نامردان را جايگزين مردان كرد. شبه روش��نفكران 
غرب گرا بی شرمانه نام اين استبداد را ديكتاتوری مطلقه مدرن گذاشتند و به ملت ايران 
تبريك گفتند كه گام بلندی در فرآيند تحول تاريخی خود به سمت مدرنيته برداشته اند 

و ديكتاتوری به مراتب آرمانی تر از ديكتاتوری گذشته را پذيرفته اند!
در كشاكش چنين فضای مصيبت بار و پر از نيرنگ و فريب، نهضت امام خمينی در سال 
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41 هيمنه و هيبت استبداد و استعمار و عمله های آنها را به چالش كشيد.
امام از پس مطالعه عميق و دقيق جنبش های گذشته دريافته بود كه سقوط شاهان به 
تنهايی، به قدرت رسيدن مردم و مجلس را به ارمغان نمی آورد. از نظر امام جنبش های 
اجتماعی اي درست بود كه ظرفيت های بزرگی برای آزادی و استقال در خود داشتند 
اما به همان ميزان دارای ظرفيت های بزرگتری برای اس��تبداد جدي��د نيز بودند. امام 
تجربه ناموفق نهضت مشروطيت و نهضت ملی ش��دن صنعت نفت را در پشت سر خود 
می ديد و استبداد ش��كل گرفته از درون اين دو جنبش را در نظر داشت. افول شاهان و 
شريك شدن دسته ها و گروه ها و احزاب به نام ملت در حكومت نه تنها برای ملت ايران 
آزادی و استقال به ارمغان نياورد بلكه استبدادی به مراتب سياه تر از استبداد قاجاری 

بر ايران حاكم كرد.
استبداد س��ناتورها در كنار استبداد پادش��اه ش��رايطی به مراتب خوفناك تر از شبح 
شاهان بدون سناتور و بدون قانون در ايران ايجاد كرد. اين استبداد كه شبه روشنفكران 
پهلوی آن را دولت مطلقه مدرن ناميدند با پارلمان، س��ناتور و قانون! مردم را به زنجير 
كشيدند و بی آنكه مردم بدانند آنها را با همان قوانينی كه تصور می شد خودشان از طريق 
نمايندگانشان وضع كرده اند وحشی صفت، عقب مانده و استبدادزده و خردگريز معرفی 

كردند.
امام خمينی با قيام در مقابل اليحه كاپيتوالسيون كه نوعی پرداخت بهای زندگی در 
ميان مردم وحشی به امريكاييان بود و تصويب اين اليحه توسط سناتورها و نمايندگان 
پايمال كردن عزت و عظمت مردم ايران بود، تمام هيمنه و غرور استبداد مطلقه مدرن 

و استعمار حامی آن را شكست. 
ديكتاتوری مطلق��ه كه آرمان شبه روش��نفكران عصر قاجاری و پهل��وی بود هيوالی 
اجتماعی شروری بود كه توماس هابز انگليسی در كتاب لوياتان آن را به درستی ترسيم 
كرده بود. دولت مطلقه مدرن اژدهايی بود كه به ظاهر به دس��ت مردم تأسيس و تغذيه 
می شد و رشد می كرد؛ اما وقتی هيواليی مهيب گرديد از كنترل خارج شد و همه چيز 
را به زير سلطه خود درآورد. نظام مشروطه سلطنتی كه بر جنبش عدالتخانه ملت ايران 
حاكم شد چنين هيواليی را در ايران متولد و بر سرنوشت مردم حاكم كرد. امام خمينی 
از ابتدا سياس��ت های نهضت خود را بر كوبيدن اژدهای دولت مطلقه گذاشت؛ اژدهايی 
كه پيوسته توسط احزاب، گروه ها و جريان های سياسی ضرورت وجود آن مورد ترديد 

قرار نمی گرفت. منتهی گرفتار اين توهم بودند كه می توانند اين اژدها را كنترل كنند.
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امام خمينی از اساس معتقد بود كه چنين نظامی با چنين دولت و پادشاهی ويرانگر، 
غير عقانی و ناانسانی است. شاهان حريصانه منابع سرشار فرهنگی، سياسی و اقتصادی 
كشور را می بلعند و س��پس مقادير انبوهی از پس مانده های بلعيده ش��ده ها را در قالب 
محصوالتی بی بنياد، مصرفی و بی ارزش به عنوان تج��دد به خورد مردم می دهند. امام 
می دانست آنچه شبه روشنفكران عصر پهلوی با تكيه بر آن استبداد مطلقه مدرن پهلوی 
را توجيه می كنند نظم دولت مستبد و توتاليتری اس��ت كه تكيه بر زندان و نظم ارتش 
و ژاندارمری دارد. چنين نظامی معلوم بود ناپايدار است لذا امام در آغاز نهضت خود به 
جای كوبيدن حاشيه های انحرافی اين نظم به اركان آن كه شخص پادشاه و پشتوانه های 

استعماری آن بود، حمله كرد. 
دقيقاً ماهيت متفاوت نهضت امام با جريان هايی كه داعيه مبارزه داش��تند را بايد در 
همين جا جست وجو كرد. اغلب جريان های سياسی و گروه هايی كه خود را مخالف شاه 
می دانستند معتقد بودند كه اين نظم را می توان از طريق حركت های چريكی مسلحانه از 
هم پاشيد. امام معتقد بود كه حركت مسلحانه كه توسط چند جوان احساساتی به تقليد 
از جنگ های چريكی در امريكای التين پايه ريزی می ش��ود چون فاقد پشتوانه حمايت 
مردم و مبانی فرهنگ اعتقادی جامعه است نه تنها دردی از جامعه درمان نخواهد كرد 
بلكه بهانه كافی به شاه برای سركوب نهضت مردم و وصل كردن آن به خارج از كشور را 

خواهد داد.
اگرچه عده ای در آن دوران چني��ن ديدگاهی را برنتابيدند و نهض��ت امام خمينی را 
چون از الگوی مبارزه مس��لحانه پيروی نمی كرد نهضتی ارتجاع��ی و فاقد علم مبارزه 
مدرن خواندند اما در كمتر از يك دهه وقتی اغلب جريان های مدعی مبارزه مسلحانه به 
انحراف، تسويه حساب های درون گروهی، انشعاب های عقيدتی عجيب و غريب و از همه 
بدتر به محل نفوذ سازمان امنيت كشور )ساواك( برای شناسايی و شكار جوانان مبارز 
و مؤمن تبديل شدند و از هم پاشيدند، عمق درك امام از انحرافی بودن مبارزه مسلحانه 

برای شكست رژيم شاه بيشتر نمايان شد. 
از نظر ام��ام، انقاب صرفاً جابه جايی قدرت از طريق س��اقط ش��دن ي��ك حكومت و 
جايگزينی حكومت ديگر نبود كه بتوان اين جايگزينی را با اس��لحه، زور و جنبش های 
مسلحانه شبيه آنچه در شوروی، چين، كوبا يا ساير كشورهای امريكای التين در جريان 
بود، توجيه ك��رد. انقاب و دگرگونی انقاب��ی در منظر امام دگرگون��ی در جان و روان 
ياورهای جامعه بود. چنين انقابی با تغيير بخش��ی از نهادهای سياسی و پابرجا ماندن 



16
سخن سردبير

دوره سوم سال نهم شماره 31 بهار 91

مناسبات رژيم كهنه به سرانجام نمی رسيد. 
امام از اساس به دنبال انقابی بود كه دارای سه ركن اصلی باشد: 

1.اسامی باشد و هيچ ايدئولوژی ديگری را حمايت نكند. 
2.نهضت هيچ وابستگی به خارج نداشته باشد و بر مردم ايران تكيه كند. 

3.تغييراتی اساسی در همه ابعاد جامعه ايرانی ايجاد كند.1
بعدها اين آرمان امام در مهمترين شعار انقاب اسامی تجلی می كند. شعار استقال، 
آزادی و جمهوری اسامی در حقيقت تبيين تام و تمام آرمان های نهضت امام خمينی 
بود. سقوط شاه، برچيده شدن نظام شاهنشاهی و استقرار حكومت اسامی شعار اصلی 

امام از سال 1342 بود. 
بديهی بود كه در پس چني��ن آرمان های بلندی تأييد گروه ه��ا و جريان هايی كه هم 
در انگيزه مبارزه، هم در روش مبارزه و هم در خاستگاه مبارزه سر در گريبان بيگانگان 
داشتند، جايی نباشد. ش��ايد يكی از داليل اصلی عدم تأييد گروه ها و احزابی كه داعيه 
مبارزه مسلحانه يا مبارزه پارلمانی با رژيم شاه را داشتند، همين بود. اغلب اين گروه ها 
و جريان ها چشم به ايدئولوژی های غربی و حمايت امريكا، اروپا و شوروی در آن دوران 
داشتند و معتقد بودند تا ابرقدرت های سياسی و ايدئولوژيك از يك جنبشی در جهان 
س��وم حمايت نكند امكان پيروزی وجود ندارد. بنابراين هر ي��ك از اين گروه ها تاش 
می كردند خود را به يك سرچش��مه خارج��ی كه عموماً امريكا و ش��وروی بودند وصل 

نمايند. 
اما امام از جنب��ه ايدئولوژی مبارزه و از جنبه روش مب��ارزه و همچنين در اعتقادات و 
باورهای تاريخی خود نه تنها اعتقادی به اين عوامل نداش��ت بلكه مصيبت اصلی ملت 
ايران را همين عوامل می دانست. امام در تبيين خاستگاه اصلی نهضت خود می فرمايد: 
من در طول مدتی كه با رژيم منحوس پهلوی مقابله می كردم تكليفم 
خيلی روش��ن بود. تش��خيص داده بوديم كه آن رژيم، رژيمی است كه 
برخاف مصالح اسام و مسلمين مشغول كار هست و كشور ما را به سوی 
امريكا سوق داده است و منافع اين كشور را در جيب دو ابرقدرت كرده 
است و تتمه ای اگر باقی مانده در جيب خود و بستگان خود در بانك های 

خارج از كشور ريخته است.2

1. نقل به مضمون: صحيفه امام، ج5، ص172. 
2. همان، ج14، ص448. 
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انقاب در معنای واقعی از نظر امام هيچ گاه نمی توانس��ت با زور و اس��لحه و تشكيل 
گروه های مسلحانه و ايدئولوژی هايی كه هيچ نسبتی با باورها و اعتقادات مردم نداشت 
به دست آيد. انقاب بايد در ذهن و كردار و رفتار آدميان پا بگيرد تا از اين طريق انقاب 
در جان جامعه نفوذ كند. امام چنين انقابی را جز از طريق تجدد و تجديد عهد با اسام 

ممكن و مقبول نمی دانست.

15خرداد، تجدد توحيدی و حكومت عقل 
امام خمينی در 15خرداد42 دين، تفكر دينی و حكومت دينی را احيا و اثبات كرد كه 
پروژه تجدد در تفكر توحيدی، نه تنها در تضاد با ايمان متدينين و الزمه انديش��ه غير 
دينی نيست، بلكه امری »طبيعی« و »تاريخی« اس��ت. در انديشه دينی امام خمينی 
نوگرايی و تجدد، صرفاً در تكنيك و ابزار متجلی نمی گردد. همه عرصه هستی، اجتماع 
و انس��ان را در برمی گيرد. چنين تجددی تا در عمق جان انس��ان نفوذ نكند، تحول در 
عالم و آدم ايجاد نخواهد ش��د. از ديدگاه امام، نطفه تجدد توحيدی ابتدا با تفكر منعقد 
می گردد. تفكر در عالم هستی، تفكر در تمتع از اين عالم، در استفاده از لذايذ و تفكر در 
فلسفه هستی و از همه مهم تر، تفكر در نظم اجتماعی. تفكر تكنيكی و ابزاری، تفكر تمتع 

و بهره گيری است؛ تفكری است جهشی و غير طبيعی و فاقد هويت.
امام خمينی در اين رابطه می فرمايد: 

در چنين تفكری انسان به افق حيوانی نزديك می شود، يعنی می خورد 
و لذت می برد بدون اينكه تفكر كند كه از چه راهی بايد باش��د. حيوان 
ديگر، فكر اين نيست كه حال اس��ت يا حرام است. فكر اين نيست كه 
امت در گرفتاری هستند يا نيس��تند. آنهايی كه بدون اين تفكر و بدون 

قانون تمتع می كنند و می خورند اينها اكلشان اكل حيوانی است.1
در حقيقت امام خمينی تمتع و اس��تخدام بدون نظم و قانون از نظام هستی را نوعی 
تمتع حيوانی می داند و در اس��تناد به ابطال چنين تفكر و تمتعی به روايتی از معصوم 

اشاره می فرمايند: 
در روايتی است كه از برای كافر هفت تا ِمعاء است و از برای مؤمن معاء 
واحد است... مؤمن يك معاء بيشتر ندارد و آن معاء قانون است: شكمش 
را، س��اير لذايذش را، تطبيق می كند با قانون اس��ام؛ تخل��ف از قانون 

1. همان، ج2، ص361. 
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اسام نمی كند. اما آن كسی كه مؤمن نيس��ت، از راه شهوت می خورد 
بدون اينكه تطبيق با قانون بكند، اين ي��ك معاء؛ از راه غضب می خورد 
بدون اينكه تطبيق بكند با قانون، اين هم يك معاء؛ از روی هوای نفس 
می خورد اين هم يك معاء؛ مزدوج است بين هوای نفس و لذت شهوت، 
بين هوای نفس و غضب، بين غضب و هوای نفس، اين هم س��ه تا؛ اين 
شش تا مزدوج است از هر سه- هوای نفس و غضب و شهوت مزدوج شد و 
از راه اينها اكل كرد، اين هفت تا؛ هفت معاء دارد. مؤمن بيش از يك معاء 

ندارد، و آن معائش از راه قانون است . 1
همان طور كه در اين روايت مطرح می شود از منظر امام، انسان كافر هفت معاء دارد و 
انسان مؤمن يك معاء. معاء مؤمن، معاء قانون اس��ت. حكمش و ساير لذايذ و تمتعاتش 
تطبيق می كند با قانون الهی كه قانون نظم هستی است؛ اما آنكه مؤمن نيست از هفت 

طريق تصرف می كند در عالم هستی و نام اين تصرف را تجدد می گذارد.
1. تصرف از راه شهوت؛
2. تصرف از راه غضب؛

3. تصرف از راه هوای نفس؛
4. تصرف مزدوج بين هوای نفس، لذت و شهوت؛

5. تصرف بين هوای نفس و غضب؛ 
6. تصرف بين غضب و هوای نفس؛

7. تصرف بين هوای نفس، غضب و شهوت. 
در انديش��ه امام حكومتی كه تصرفش و تمتعش از يك راه است و آن راه نيز راه قانون 
خداست، اين حكومت، حكومت عقل است؛ زيرا همه قوا تحت هدايت و حاكميت عقل 
قرار می گيرد و حكومت عقل نيز حكومت عدل و ايمان است، چون اصول و قواعد آن هم 

تابع عقل و هم تابع شرع است.2
تصرف تكنيكی همان تصرفی است كه امروزه به نام نفسانيات مدرن غرب با آن سروكار 
داريم. اين تصرف نفسانی يا نفس��انيات مدرن از طريق سه قوه، گستره خود را بر حيات 
بشری تحميل كرده است: 1. قوه شهوت 2. قوه غضب 3. قوه عقل. شهوت در نفسانيات 
مدرن غرب، اراده معطوف به انحطاط اخاقی اس��ت و همان چيزی است كه بشر غربی 

1. همان.
2. همان، ص362. 
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و تمدن مدرن به عن��وان فقدان ارزش های معنوی از آن صحب��ت می كند؛ غضب اراده 
معطوف به استعمار و اس��تكبار و سلطه طلبی جهانی اس��ت و همان خصلتی است كه 
سياست های برتری طلبی و خوی تجاوزگری مدرنيته را توجيه می كند؛ و عقل نيز اراده 
معطوف به نظم و اقتدار غربی است و اين نظم و اقتدار همان چيزی است كه امروزه در 
عقانيت ابزاری و تفكر تكنيكی خاصه می ش��ود. اين عقانيت ابزاری، بدون توجه به 
قاعده و قانون حاكم بر نظام هستی، همه چيز را در اس��تخدام نفسانيات مدرن بشري 

درآورده است. 
امام خمينی در مقام متفكر دوران گذار از نفسانيات مدرن به تجدد و نوگرايی اسامی، 
ابتدا اراده معط��وف به قانون الهی را ك��ه اراده مبتنی بر عقل و خرد انس��انی، نه »عقل 
ابزاری« است، شاخصه جامعه توحيدی ايده آل خود ترسيم می كند. ثانياً اين اراده را به 

عنوان پديده ای جهانی، سرنوشت آينده بشر امروز می بيند. 
اين پديده جهانی است. در حقيقت بش��ر امروز دارد به دوران جدايی 
ماديت از معنويت پاي��ان می دهد. در همه جا مادي��ت جای خود را در 
اعتای معنوی انسان دارد باز می يابد. ماديت كه معنی آن در تحصيل 
قدرت مادی به هر وسيله و از هر راه خاصه می شد كار بشريت را مواجه 
با بن بست ساخته اس��ت. اينك زمان آن اس��ت كه فعاليت های مادی، 
آمادگی برای اعتای معنوی انسان تلقی ش��ود و همين تلقی است كه 
بش��ريت امروز و فردا را به مذهب باز می گرداند. اسام دينی است كه با 

تنظيم فعاليت های مادی، راه را به اعتای معنوی انسان می گشايد.1
با اين تفس��ير مفهوم جديدی از ترقی، تجدد و نوگرايی مطرح می ش��ود كه در آن نه 
دسترسی به ابزار و تكنيك، نه متورم شدن دانش و نه مقتدر شدن انسان برای سيطره بر 

ديگران بلكه رشد و تعالی انسان مورد نظر است. 
»ترقی واقعی همين است كه رشد خود انسان هدف فعاليت های مادی گردد و اسام 
دين اين ترقی است.«2 امام خمينی برخاف پايه گذاران و پيروان تفكر مدرن و مدرنيته، 
در پايه ريزی اين تجدد، نه تنها بستر طبيعی و تاريخی آن را در هم نريخت، بلكه پروژه 
تجدد خود را در دل س��نت های پايدار الهی به اجرا درآورد. رمز موضوعيت و تاريخيت 
تفكر جديد امام در همين مسئله نهفته اس��ت. امام هيچ گاه سنت را فدای پروژه تجدد 

1. همان، ج4، ص359-360. 
2. همان، ص360. 
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نكرد. او می دانس��ت كه پروژه تجدد نياز به بستر تاريخی دارد؛ زيرا تحول و تجدد امری 
طبيعی، تاريخی و الهی است و امر طبيعی، تاريخی و الهی نمی تواند فاقد هويت و ريشه 

باشد. 
س��نت، ميراث بديهی، امور طبيعی و الهی اس��ت و اين »س��نت باوری« همان بستر 
تاريخی ای بود كه امام با تكيه به آن، پروژه تجدد خ��ود را تدوين كرد و به اجرا درآورد. 

شايد رمز پيامبرگونه بودن احياگری امام در همين »سنت باوری« نهفته باشد. 
در طول تاريخ بشر، هميش��ه نظم جديد و روح تجدد و تحول توس��ط انبيای الهی بر 
جامعه دميده می ش��د. اين انبيای الهی بودند كه در طرح رسالت خود روح جديد را در 
جامعه بشری می دميدند. اما تاريخ گواه صادقی است كه انبيا هيچ گاه اين روح جديد و 
تحول نوين را خارج از س��نت های پايدار جامعه مطرح نكردند. انبيا قوانين جديد الهی 
را هميشه در دل سنت های جامعه می كاش��تند و شايد رمز امضايی بودن بيشتر احكام 
اجتماعی اديان الهی همين باشد. انبيا با دميدن روح جديد هيچ گاه سنت های حاكم بر 
نظم هستی را متزلزل نكردند؛ آنها روح جديد و نظم را در دل سنت قرار می دادند تا پايدار 

بمانند و رمز جاودانی ماندن اديان الهی نيز در همين است.
اما بشر مدرن از ابتدا در مقابل اين سنت ها قرار گرفت و به دنبال اين بود كه نظم جديد 
خود را بر ويرانه های س��نت های طبيعی، تاريخی و الهی پايدار نمايد. بر اساس همين 
تفكر، بشر جديد هم در مقابل سنت های جاودان نظام هستی ايستاد و نظم بدون اقتدار 
در طبيعت را ترويج كرد و ابتدا با حذف خدای خالق خود به جای او نشست و سپس با 
تسری اين تفكر در نظام اجتماعی »خدای شارع« را نيز از ساحت حيات اجتماعی خارج 
كرد. برای چنين انس��انی ديگر مفاهيمی چون آزادی، عدال��ت، برابری، برادری دارای 
پشتوانه طبيعی و تاريخی نيست. حتی تفكر نيز روح انسانی خود را از دست می دهد و 
استخدام متفكرانه و قانونی در نظم هستی و اجتماعی جای خود را به تصرف فراقانونی، 

حيوانی و ابزارگرايانه می دهد. 
اين درست همان تحولی بود كه در 15خرداد س��ال 1342 به تعبير امام راحل، مبدأ 
عظيمی در تاريخ ايران گرديد و مفتاح نجات اسام و عدالت به دست آمد و نطفه مقاومت 
ملی منعقد شد و با تربيت و روشنگری روشنگران، رو به رشد و تكامل نهاد.1 در انديشه 

امام نطفه عصر روشنگری ايران و جهان اسام با 15خرداد بسته می شود.
ما بايد ش��كل گيری اين انقاب بزرگ را در بستر آغازين انقاب اسامی يعنی نهضت 

1. نقل به مضمون: صحيفه امام، ج5، ص283. 
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پانزده خرداد سال 1342 بازخوانی نماييم. اين بازخوانی از آن جهت برای ما اهميت دارد 
كه پانزده خرداد از نظر امام نقطه عزيمت انقاب اسامی و حلقه واسط بين رخدادها و 
جنبش های قبل و بعد می باش��د. از پانزده خرداد به بعد در بنياد جنبش های اجتماعی 
ايران برای رسيدن به آزادی و اس��تقال دگرگونی هايی ايجاد شد كه اين دگرگونی ها 
نقش بی نظير فكر و انديشه امام را در برآمدن عصر بيداری جديد اسامی نشان می دهد.

در اينجا به بخشي از اين دگرگوني ها اشاره مي شود.
1. پانزده خرداد و دگرگونی در نظريه هاى جنبش اجتماعی  

اولين دستاورد نهضت امام خمينی در پانزده خرداد، ترديد در نظريه های جنبش های 
اجتماعی بود. امام خمينی با طرح انقاب اسامی، عمًا دين و انديشه دينی را كه صدها 
سال از حيطه حيات اجتماعی بشر خارج كرده بودند، وارد حيات جمعی بشر كرد. تا قبل 
از انقاب اسامی بخش اعظمی از تئوری ها و نظريه های مربوط به انقاب و جنبش های 

اجتماعی تحت سلطه گرايش های چپ مدرنيته قرار داشت. 
دي��ن در اين گرايش ب��ه عنوان افي��ون توده ها، عام��ل تخدير اف��كار آزادی طلبانه و 
عدالت خواهانه انسان ها القا می شد و بروز هر گونه تحول اجتماعی در ساحت تفكر دينی، 

امری محال تلقی می گرديد. 
نهضت عظيم پانزده خرداد كه بر اساس باورها و ارزش های دينی شكل گرفت و هيچ 
انديشه يا ايدئولوژی ديگری در بروز آن دخالت نداش��ت، در واقع تفكر »دين افيونی« 
را عمًا متزلزل كرد و با اين اقدام نه تنها نظريه چپ انقاب��ی را به عنوان نظريه مطلق 
دگرگونی ه��ای اجتماعی ابطال ك��رد، بلكه قداس��ت ايدئولوژی چپ را ني��ز به عنوان 

ايدئولوژی مقدس انقابی زير سؤال برد و اسطوره های چپ انقاب را متزلزل ساخت. 
امام خمينی نه تنها اس��طوره چپ انقابی را ابطال كرد، بلكه رخن��ه عظيمی نيز در 
مدل ماركسيستی، لنينيستی و مائوئيستی س��ير تحوالت اجتماعی ايجاد كرد؛ مدلی 
كه نزديك به دو قرن توان نيروهای مؤمن انقابی را در دنيا منفعل ساخته بود و از اين 
نيروها بسان كارگزار استعمار سرخ در كشورهای آبستن انقاب و دگرگونی اجتماعی 

سوءاستفاده می كرد.
همان طوری كه گفته شد در اين دوران اغلب گروه های سياسی تنها راه مبارزه با رژيم 
ستم شاهی را پيروی از الگوی مبارزه مسلحانه كه شكلی از مبارزه در قالب جريان های 
كمونيستی و ماركسيستی بود می دانستند و معتقد بودند كه جز از اين طريق راه ديگری 
برای مقابله با رژيم شاه وجود ندارد. حتی بعضی از جريان هايی كه به ظاهر دم از اسام 
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می زدند برای اينك��ه از قافله مبارزه علمی و علم انقاب عق��ب نمانند تغيير ايدئولوژی 
داده و يكسره خود را ماركسيست و مشی خود را مبارزه مسلحانه اعام كردند. مجتبی 
طالقانی فرزند آيت اهلل طالقانی كه يكی از عناصر ماركسيست ش��ده سازمان مجاهدين 
خلق ايران بود كه در شعارها و نوشته ها ابتدا پيوسته از آيات و روايات اسامی استفاده 
می كردند، در نامه ای به پدرش داليل تغيير ايدئولوژی و ماركسيس��ت ش��دن خود را 

اين گونه توجيه می كند: 
هنگام ورود من به س��ازمان، جريان مبارزه ايدئولوژيك سراسری در 
داخل سازمان ش��روع ش��ده و در حال توس��عه بود. اين جريان مبارزه 
ايدئولوژيك بر عكس شايعات فرصت طلبان مبارزه ای بين ماركسيست ها 
و مذهبی ها نبود بلكه ناشی از جهت گيری صحيحی بود كه سازمان به 
سوی منافع زحمتكش ترين طبقات خلق نموده و در نتيجه می خواست 
صادقانه نواقصش را حل كند... مذهب ب��ه هيچ وجه و واقعاً به هيچ وجه 
نمی توانست كوچك ترين مشكل سياسی استراتژيك و ايدئولوژيكی ما 

را حل كند.1
در چنين شرايطی كه اغلب جريان های مدعی مبارزه تاب تحمل هجوم انديشه های 
چپ را در القاي مبارزه مس��لحانه به عنوان تنها علم مبارزه نداش��تند، امام در بس��تر 
دس��تاوردهای نهضت پانزده خرداد روش مبارزه مس��لحانه را بيه��وده و چيزی جز از 
بين بردن انرژی و امكانات و اتاف وقت نمی ديد و به هيچ وجه جواز مشروعيت مبارزه 

مسلحانه را صادر نكرد. 
بعدها اغلب جريان های مسلحانه و در رأس همه آنها سازمان چريك های فدايی غرب 
) نه خلق( به بيهوده بودن اين روش پی بردند و بخش��ی از اي��ن جريان از روش مبارزه 
مسلحانه انتقادهای ش��ديد كردند ولی امام از ابتدا می دانست كه انقاب نياز به آگاهی 
مردم دارد نه اسلحه گروه ها و جريان هايی كه خود را رهبر مردم می خوانند ولی جايی 

در ميان مردم ندارند.
بعدها ديديم كه بازده نهايی اين رخنه عظيم در مدل چپ انقابی، چيزی جز سقوط 
بزرگترين پايگاه فكری انديشه چپ مدرنيته، يعنی »شوروی« در دهه پايانی قرن بيستم 
نبود. انديش��ه چپ مدرنيته با اين س��قوط توانايی خود را برای ايجاد تحول اساسی در 

1. حميد احمدی حاجی كايی، جريان شناس��ی چپ در ايران، تهران، پژوهش��گاه فرهنگ و انديشه اسامی، 
1389، ص316. 
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ساحت بشری از دست داد و برای هميشه در موزه تاريخ جای گرفت. 
امام خمينی با تبيين خصيصه های انقاب اس��امی عمًا اثبات كرد كه منطق حاكم 
بر نظريه انقاب دينی، منطقی درونی و مختص به خود است و تحت تأثير هيچ كدام از 

مدل های جنبش های انقابی انديشه مدرن نيست.
شك نبايد كرد كه انقاب اسامی ايران از همه انقاب ها جداست. هم 

در پيدايش و هم در كيفيت مبارزه و هم در انگيزه انقاب و قيام.1
اولين و مهم ترين خصيصه اين دگرگونی جديد حاكميت عقانيت اسامی بر فرضيه ها 
و نظريه ه��ای اين دگرگونی ب��ود. امام خمينی با تس��ری اين عقاني��ت در بينش ها و 
گرايش های مردم انقابی ايران، در همان ابتدای راه اثبات نمود كه مسير انقاب اسامی 

مسيری سنت شكن و متجدد در حيطه تحوالت اجتماعی است.
دومين خصلت اين نهضت بزرگ، خصلت تجددطلبی و نوگرايی دينی آن بود. تجلی 
اين نوگرايی و تجددطلبی دينی در عدم پيروی نهضت امام خمينی از يكی از بينش ها و 
گرايش های انديشه مدرن در مفهوم چپ و راست آن است. افتخار امام خمينی به عنوان 
متفكر دوران گذار اين اس��ت كه اعام نمايد نهضت ايران نهضتی است بدون وابستگی 

به خارج.
مفهوم خارج در انديشه امام همان س��نت های به ظاهر ابطال ناپذير گرايش های چپ 
و راست مدرنيته اس��ت كه در اين دوران در روح و روان امريكا و اروپا به عنوان نماينده 
جناح راست و شوروی به عنوان نماينده جناح چپ حلول كرده و مفهومی به نام استكبار 
جهانی را شكل داده بود. امام خمينی از همان ابتدای راه انقاب اسامی اعام كرد كه 

انقاب ايران وابسته به جبهه های انديشه مدرنيته نيست:
اولين و مهم ترين خصيصه اين نهضت، اينكه اسامی است و با شعارها 
و اهداف اس��امی كه مبين خواس��ته های مس��تضعفين است همراه 
می باشد. دومين خصيصه آن اين است كه نهضتی است بدون وابستگی 

به خارج.2
خصلت سوم نهضت اسامی نيز خصلتی استثنايی و منحصر به فرد است. در مدل های 
مدرنيته برای انقاب كه عمدتاً در تفكرات جناح چپ مطرح اس��ت انقاب خواس��تار 
تغييرات اساسی در همه ابعاد جامعه نيس��ت. آنچه در اين مدل ها مطرح است صرفاً در 

1. صحيفه امام، ج22، ص176. 
2. همان، ج4، ص23. 
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مفهوم جابه جايی قدرت در طبقه ای اجتماعی تعريف ش��دنی اس��ت. جلوه های متعدد 
تفكر انقابی ماركسيسم چيزی نمی شد جز تبيين جابه جايی طبقه كارگر يا كشاورز و 
دهقان در يك جامعه آبستن انقاب. از طرف ديگر در اين تفكر، انقاب خاستگاه تفكر 
انقابی در همه قشرهاي يك جامعه نيست؛ همان طوری كه نظم جديد انقابی بيشتر 
در مناس��بات توليدی متجلی می گردد، يعنی انقاب برای اي��ن به وقوع می پيوندد كه 
تعادل به هم خورده جامعه را مجدداً برقرار سازد كه ناشی از تضاد بين رشد ابزار توليد 

و روابط توليدی است. 
امام خمينی هيچ ارزش و بهايی برای چنين تفكری به نام تفكر انقابی قائل نيس��ت. 
در انديشه امام شناخت رهبران اين تفكر از انسان و جامعه انسانی مثل شناخت از يك 

كارگاه بزرگ صنعتی و اداره كردن آن است. 
در دنيای امروز كه گفته می ش��ود دنيای صنعت است، رهبران فكری 
می خواهند جامعه بشری را نظير يك كارگاه بزرگ صنعتی اداره كنند. 
در حالی كه جامعه ها از انسان تشكيل شده است كه دارای بعد معنوی 

و روح عرفانی است.1
چگونه می توان باور كرد كه با چنين ديدی از انس��ان بتوان انقاب پايداری در روح و 
روان و نظم اجتماعی بشر ايجاد كرد. بنابراين امام خمينی برای پرهيز از ضايعات تفكر 
مدرنيته در حوزه تحول انقابی، خصلت س��وم انقاب را خصلت��ی فراگير و همه جانبه 

اعام می كند:
يكی ديگر از خصايص اين نهضت اين اس��ت كه خواس��تار تغييراتی 
اساسی در همه ابعاد جامعه ايرانی است كه عبارت است از سقوط شاه، 

برچيده شدن نظام شاهنشاهی و استقرار حكومت اسامی.2
يعنی تغيير در تمامی ابعاد نظم موجود و ايجاد نظمی جديد همراه با تعاريف، معانی 
و مفاهيم جديد كه اين نظم جديد در انديش��ه امام چيزی نيست جز استقرار حكومت 
اس��امی. امام خمينی در اينجا تفكيك ظريفی را بين س��قوط ش��اه به عنوان پاسدار 
حكومت مدرن و حافظ نظم مدرنيته و برچيده شدن نظم شاهنشاهی به عنوان مظهر 
مدرنيته انجام می دهد كه اين تفكيك در شناخت عميق تر تفكرات انقابی امام بسيار 

اهميت دارد. 

1. همان، ج5، ص410. 
2. همان، ص172. 
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در جامعه آبستن انقاب ايران، بس��ياری از گروه ها بودند كه به داليل مختلفی تصور 
می كردند كه با رفتن شاه عمًا نظم جديد برقرار می ش��ود و انقاب به نتيجه می رسد. 
امام خمينی با تفكيك بين سقوط شاه و نظم شاهنشاهی، س��اده نگری اين تفكرات را 
برما ساخت. نقش ش��اه در مقام مجری گرايش و نظامی خاص يك چيزی بود و نظم 
شاهنشاهی چيزی ديگر. امام با درك عميق سياسی خود می دانست كه با رفتن عنصری 
به نام شاه، هيچ تحول اساسی نمی توان در كشور ايجاد كرد، مگر اينكه آن نظم سياسی 
و اجتماعی در هم شكسته شود كه در بس��تر آن نظم، فردی به نام شاه به مثابه سمبل 
اراده، اقتدار و هويت ملی ملتی معرفی می شود و آنگاه نظم جديدی جايگزين مي گردد. 
بر همين اس��اس امام بر پايه هر دو تفكر تاخ��ت و نظم انقابی را در اضمحال ش��اه 
به عنوان سمبل جامعه اس��تبدادی و نظم شاهی را به عنوان بس��تر تاريخی آن جامعه 

می دانست.
مفهوم انقاب به عنوان يك دگرگونی بنيادی در انديشه های امام، چيزی جز اين نبود. 
انقاب، يعنی از بين بردن نظم كهنه و ايجاد نظم جديد؛ يعنی دميدن روح جديد در جان 
فرسوده و كهنه و خسته جامعه. در مدل تفكر سياسی امام برای هر دو مرحله، فرضيه ها 
و نظريه های مشخصی وجود داش��ت و ما ديديم كه چگونه امام به عنوان متفكر دوران 
گذار تمامی اين فرضيه ها و نظريه ها را در اركان نظام سياس��ی جمهوری اسامی ايران 
و در بستر جامعه انقابی آن به آزمون گذاشت و اين اولين اختالی بود كه امام در نظم 

ابطال ناپذير تفكر مدرن و مدرنيته ايجاد كرد. 
2. پانزده خرداد و ترديد در اشكال حكومت هاى حزبی  

عصبيت مدرن در مفهوم جامعه مدنی و در حوزه  مدل حكومت ها دو چهره دارد: يك 
چهره در اشكال حكومت دموكراسی و چهره دوم در ماهيت حكومت دموكراسی متجلی 
می گردد. در اشكال حكومت دموكراسی، مدل حزبی به عنوان نمونه فرد اعای مدرنيته 
القا می گردد. در اين نمونه فرد اعلی، همه اشكال دموكراسی، اعم از مشروطه، جمهوری، 
سوسياليستی و غيره اراده عمومی را در هسته ها و كندوهای حزبی به اسارت می كشند و 

خواسته ها و اهداف احزاب به مثابه تجلی اراده عمومی بر جامعه تحميل می شود. 
احزاب سياسی و گروه های ذي نفوذ به عنوان حلقه واسط بين مردم و قدرت سياسی 
اعمال سليقه كرده و نقش بنيادينی را در حفظ نظم سياسی و سلطه بر اراده عمومی در 
مدل های دموكراسی ايفا می كنند. اين مدل به ظاهر ابطا ل ناپذير كه نزديك به سه قرن 
بر حيات بشری س��لطه افكنده، به عنوان مدل پايان دنيا و ارمغان نهايی بشر در عرصه 
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حكومت اعام گرديده اس��ت. عصبيت انديشه مدرن در بس��ط و توسعه اين مدل خود 
داستان های شنيدنی و عبرت آموزی دارد كه ذكر آن در اين مقال ضرورتی ندارد. 

امام خمينی بعد از نهضت پانزده خرداد با طرح حكومت اس��امی، در ابطال ناپذيری 
اين محصول مدرن نيز ترديد ايجاد كرد. ساختارش��كنی امام در اشكال مدل جمهوری 
انديشه مدرن نيز استبدادش��كنی ترديدناپذيری بود. امام در مدل جمهوری اسامی، 
سلطه مطلقه حكومت حزبی را در هم می ش��كند و مردم را به عنوان انسان های عاقل و 
بالغ كه در احقاق حقوق و مشاركت و در تعيين سرنوشت خود نياز به قيم های حزبی و 
گروهی ندارند بر سرنوش��ت خود حاكم می كند. واليت حزبی كه واليت رقابت، كسب 
اقتدار و حفظ قدرت سياس��ی اس��ت، عمًا در مدل حكومت جمهوری اسامی مردود 
اعام می شود و رقابت های اقتدارطلبانه احزاب جای خود را به تعامل آزادانه انديشه های 

مردمی می دهد.
امام خمينی در طرح نظريه حكومت اس��امی داليل عدم اقبال ب��ه مدل فرد اعای 
مدرنيته را به پيشينه س��ياه تاريخی وجود احزاب سياسی و خيانت آنها در ايران ارجاع 
می دهد و از اين جنبه اقتدار احزاب سياسی در اركان حكومت مردمی را مخل امنيت و 

وحدت ملی می داند: 
حاال باز همان قضايا را می خواهند پيش بياورند. باز دانشگاهی ها را از 
مدارس قديم جدا كنند، حزب ها پيش بياورن��د و گروه های فراوان كه 
همه با هم مختلف باشند و مع االس��ف ملتفت نيستيم. عمق مسائل را 
نمی توانيم درك كنيم كه در ظرف يك سال كمتر، دويست تا گروه در 
يك مملكت پيدا شد و دويس��ت تا حزب اظهار وجود كردند. اين يعنی 
چه؟ اين چه بوده؟ چيست اين طور می شود؟ دويست تا گروه در اينجا 
پيدا بشود. هر چه گروه ها هم زيادتر بشود اختافات زيادتر می شود. اصل 
حزب بازی را به نظر من، كه در صدر مشروطيت حزب را در ايران درست 
كردند، حزب بازی را برای همين درست كردند كه نگذارند اين ملت با هم 
آشتی كند. برای اينكه حزب را می ديدند كه اينجا بنای اينها اين است 
كه وقتی اين حزب شد حزب عدالت و آن حزب شد حزب دموكرات كه 
در صدر مشروطه بوده اينها با هم دش��من اند. اين برای آن می زند، اين 

برای او می زند.1

1. همان، ج12، ص24-25. 
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بنابراين در م��دل حكومت مطلوب امام، برخ��اف نظر بعضی ها ك��ه وجود احزاب و 
گروه های سياسی را نشانه رشد و توسعه سياس��ی قلمداد می كنند، امام خمينی وجود 
اين احزاب را كه اراده هم��ه آنها معطوف به قدرت اس��ت و در اي��ن اقتدارطلبی از هر 
وسيله ای استفاده می كنند، نه تنها منشأ رشد سياسی نمی دانند، بلكه به عنوان شاخصه 
سطحی نگری و تشتت ملی می بينند و ايجاد احزاب و گروه های سياسی را نشان از ظهور 

دست های خيانتكار برای ايجاد تفرقه در نظم سياسی تلقی می كنند: 
... دس��ت های خيانتكار، گروه های مختلف درس��ت نكند. گروه های 
مختلف اسباب تفرقه می شود؛ رشد سياسی نيست. در صدر مشروطيت 
هم با ايجاد گروه های مختلف نگذاشتند كه مش��روطه به ثمر خودش 

برسد.1
نگاه تاريخی امام به پديده های سياسی شايد رمز حقيقی خردورزی امام در شناخت 
معضات اساسی جامعه و هدايت مردم برای حل اين معضات می باشد. اين نگاه تاريخی 
رمز نوگرايی و تجددطلب��ی دينی امام در فهم عناصر اجتماعی دين و س��اماندهی اين 
عناصر برای حل مشكل اجتماعی نيز است. امام احزاب سياسی و حكومت های حزبی را 
نيز از ورای اين نگاه تاريخی مورد ارزيابی قرار می دهد. در اين ارزيابی تاريخی، احزاب 
سياسی به دليل ماهيت اقتدارطلبی هيچ گاه منشأ تحول شايان توجهی در جامعه ايران 
نبودند. امام معضل آفرينی احزاب سياسی و اختال آنها در جنبش مشروطه را بهترين 

دليل تاريخی برای اثبات مدعای خود می دانند: 
احزابی كه در ايران پيدا می ش��ود و جمعيت هايی كه در اين طرف ها 
پيدا می ش��ود، اينها »كل يلعن صاحبه« همه مخالف اند با هم؛ آنها هم 
همين را می خواهند كه از راه زياد ش��دن احزاب، زياد ش��دن اختاف 
درس��ت كنند. اين راه، راه احزاب كه از آن راه پيش می آيد. در قضايای 
ديگر هم همين حرف ها را پيش می آورند. اين زبانش چيست؛ آن زبانش 
چيست؛ اين بايد چه جور باشد؛ آن بايد چه جور باشد. تمام اينها نقشه 
اس��ت. اين غائله هايی كه يكی بعد از ديگری پي��ش می آورند، اين يك 
نقشه هايی است كه طرح ريزی شده و به دست خود ماها انجام می گيرد 

كه بين خود ماها را از هم جدا كنند.2

1. همان، ج7، ص133. 
2. همان، ج11، ص505. 
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يكی ديگر از مس��ائل مهمی كه امام خمين��ی در ابطال نظريه حكوم��ت حزبی از آن 
استفاده می كنند، ناكارآمدی اين نوع حكومت در جامعه ايران است: 

... اين حزب های مختلف هيچ وقت از آنها كار نمی آيد جز اينكه يكی 
تش��تتی ايجاد بكنند و يك اختاف��ی ايجاد بكنند و موجب تش��تت و 

اختاف بشوند، كاری از اينها نمی آيد.1
بنابراين، ماحظه می شود كه در مدل حكومت جمهوری اسامی امام، سرنوشت مردم 
تحت تأثير رقابت های اقتدارگرايانه احزاب سياسی نيست. مردم بدون واسطه و با آزادی 
تمام به هر فرد، گروه يا حزب يا دسته ای كه در جهت وحدت ملی و حفظ منافع ملی و 

تحكيم اركان نظام اسامی گرايش و كوشش دارند رأی می دهند.
در مدل حكومت جمهوری اس��امی اين طور نيست كه تش��كيل گروه ها و احزاب يا 
انجمن ها و سازمان ها برای فعاليت های سياس��ی مورد مخالفت امام قرار گرفته باشد، 
بلكه مدل حكومت های حزبی مردود اعام شده است. امام خمينی با عمق بينش سياسی 
خود به خوبی درك كرد كه در مدل حكومت حزبی نه تنها شعارهای اساسی دموكراسی 
و ليبراليس��م معنا ندارد كه همان شعار تفكيك و تعادل قوا اس��ت، بلكه عمًا استبداد 
در چهره گروه و حزب سياس��ی تجلی می كند و نوعی حكومت اليگارش��ی سازمانی و 
حزبی بر جامعه حاكم می ش��ود، زيرا كدام انديشمند آگاهی هست كه متوجه نشود در 
حكومت های حزبی وقتی يك حزب بيش��ترين آرا را در كس��ب كرسی های پارلمان به 
دست آورد، اين حزب نه تنها قدرت مطلق در پارلمان را به دست دارد، بلكه رئيس قوه 
مجريه و اركان اين قوه را نيز تعيين می كند. بديهی است كه وقتی حزبی، هم خود قوه 
مقننه را در دست داشته باشد و قانونگذار باش��د و هم خود مجری باشد، اوضاع حقوق 
مردم در چنين نظامی چگونه خواهد بود و به راس��تی تفكيك و تعادل قوا كه زيباترين 
و محكم ترين دستاورد تفكر مدرن برای جلوگيری از استبداد تلقی می شود، در چنين 

حكومتی چه معنايی دارد؟! 
امام خمين��ی با عمق بينش سياس��ی خود اس��ير عوام فريبي ه��ای چنين حكومتی 
نمی گردد. ل��ذا در طرح مدل حكومت جمهوری اس��امی كاری می كن��د كه اين نظم 
مردمی از آفت های اقتدارگرايانه و استبدادطلب نظام های حزبی به دور باشد و »حكومت 

حزبی« جای خود را به »حكومت مردمی« می دهد. 
مدل حكومت »جمهوری مردمی« امام خمينی دومين رخنه را در سنت ابطال ناپذير 

1. همان، ج7، ص267. 
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تفكر سياس��ی مدرنيته ايجاد می كند؛ لذا ماحظه می شود كه مدرنيته به محض طرح 
جمهوری اس��امی تمام تاش خود را برای شكس��ت اين مدل جديد جمهوری به كار 
می گيرد و برای همسان س��ازی جهان��ی در نظم نوين تك قطب��ی، مدرن ها با عصبيت 
زايدالوصفی از طريق ريزه خواران انديشه مدرن در درون جمهوری اسامی ايران نظريه 

حكومت مردمی را با طرح جمهوری قديمی و ارتجاعی حزبی به چالش می كشند. 
3. پانزده خرداد و ترديد در ماهيت و حقانيت سلطه اراده اکثريت  

عصبيت مدرن در ماهيت حكومت دموكراتيك و جامعه مدنی تجلی در س��لطه اراده 
اكثريت به عنوان منشأ حق و حقانيت دارد. در اين عصبيت، منشأيت حق نه برخاسته از 
ارزش های اخاقی ازلی و ابدی، نه برخاسته از باورهای دينی و نه تحت تأثير عقل انسانی 
اس��ت، بلكه حق و حقانيت در آنجايی قرار دارد كه اراده اكثريت بدان تعلق گيرد. فهم 

اراده اكثريت در شناخت دقيق ماهيت حكومت مدرن بسيار اهميت دارد. 
اراده اكثريت در مفهوم انديشه مدرن، به منزله نصف به عاوه يك از اتباع يك جامعه 
نيس��ت؛ همان طور كه به منزله نصف به عاوه يك همه كسانی هم نيست كه در حيات 
اجتماعی حق رأی دارند؛ بلكه اراده اكثريت در مفهوم مدرن، عبارت اس��ت از نصف به 
عاوه يك همه كسانی كه به هر دليل منش��أ چيزی به نام قرارداد اجتماعی می گردند. 

جان الك در تبيين مفهوم اكثريت می نويسد: 
كسانی كه از وضع طبيعی خارج می شوند و جامعه ای تشكيل می دهند 
بايد بدانند كه از هر حق��ی كه برای غايات اجتماع ضروری باش��د بايد 
بگذرند و آن را به دست اكثريت جامعه بسپارند، مگر قبًا بر سر تعداد، 
كه از اكثريت نصف به عاوه يك بيشتر باشد، آشكار توافق كرده باشند.1

در اينجا الك مفهوم عرفی اكثريت را نصف به عاوه يك تلقی می كند، مگر آنكه اراده 
اجتماعی قبًا رقم ديگری را برای مفهوم اكثريت مبنا قرار داده باشد.

الك در جای ديگری در تبيين اراده اكثريت می نويسد: 
جامعه تنها زمانی به صورت پيكری واحد در می آيد كه اراده و تصميم 
اكثريت افراد بر آن حاكم باش��د، زيرا تنها چيزی كه جامعه را به عمل 
و حركت وامی دارد رضايت افراد آن اس��ت و الزم است جامعه ای كه به 
صورت پيكر واحدی درآمده است به سويی حركت كند و لزوماً بدان سو 
حركت خواهد كرد كه نيرويی عظيم تر آن را می راند و آن نيروی عظيم تر 

1. و.ت. جونز، خداوندان انديشه سياسی، ترجمه علی رامين، تهران، علمی و فرهنگی، 1376، ج2، ص821. 
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همانا رضايت اكثريت است.1
ژان ژاك روسو نيز در تبيين حقانيت اراده عمومی كه تجلی در همان مفهوم اكثريت 

نصف به عاوه يك را دارد، می نويسد: 
اراده عام هميشه بر حق است و هميش��ه رو به سوی خير عموم دارد. 

اراده عام هميشه پايدار، تغييرناپذير و ناب است.2
بنابراين، ماحظه می ش��ود كه مفهوم حقانيت اراده عمومی و تجلی اراده عمومی در 
اكثريت نصف به عاوه يك برای درك انديش��ه مدرنيته در حوزه نظم سياس��ی چقدر 
اهميت دارد. حق در چنين تفكری كه »فهم عصری«، اكثريت نصف به عاوه يك است، 
چيزی جز ملعبه دس��ت گروه ها و افراد كم مايه يا ميان مايه شدن نيست، اما فهم دقيق 
عصر نيز در مفهوم عقانيت مدرن بسيار مهم است؛ زيرا ماهيت و جايگاه دو مقوله مهم 

ديگر، يعنی »حق« و »اراده اكثريت« را نيز مشخص می سازد. 
عصر در مفهوم عقانيت مدرن عبارت از آن چيزی است كه اكثريت نصف به عاوه يك 
می فهمند؛ يعنی اين گونه نيست كه اين اراده، عصر و زمان را درك می كند، بلكه هر چه 
بگويد متعلق به عصر و زمان است. هر چه آنها نپذيرند به عصر نيز تعلق ندارد. بنابراين، 
ماحظه می شود كه حق در تفكر مدرن چيزی جز پيروی از مد زمان نيست. در اين تفكر 
عصری بودن به منزله عصر و زمان را درك كردن نيست؛ بلكه عادات يا مدهای هر عصر 

را پذيرفتن است. به زبان عصر حرف زدن، ادا درآوردن و انديشه كردن است. 
مد و عادت هر عصر كه منشأ حقانيت، حقيقت و حق اس��ت، همان خواست اكثريت 
نصف به عاوه يك است. در چنين تفكری حكم حقيقی و واقعی نيز تجلی در اراده فهم 
اكثريت نصف به عاوه يك دارد. همين كه اين نصف تحقق يافت و اراده آنها به حكمی 

تعلق گرفت، آن اراده به منزله حق تلقی می شود. 
در تفكر مدرن، عينيت اكثريت نيز داستان عجيبی دارد. اگر در جامعه ای نصف همه 
آنهايی كه در تحقق اراده عمومی مشاركت می كنند در يك طرف باشند و نصف ديگر در 
طرف ديگر، هيچ كدام منشأ حق، حقيقت و حكم واقعی نخواهند بود؛ چراكه هر طرف 
بالسويه است و در اراده بالسويه حقيقتی نهفته نيست. اما اگر به هر دليلی از هر طرف يك 
نفر به طرف ديگر كشانده ش��ود، يا از دايره اراده عمومی خارج گردد، آن نصف به عاوه 
يك تحقق می يابد و حق و حقيقت تجلی عينی پيدا می كند. لذا ماحظه می شود كه در 

1. همان، ص830. 
2. همان، ص955-956. 
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چنين تفكری هيچ منطق و خرد عينی و حقيقی حاكم نيست؛ حتی تجلی اراده اكثريت 
در آن يك نفر منحل می گردد. او به هر طرف كشيده شود، هويت و ماهيت جديدی به 

آن »نصف« خواهد داد. 
بنابراين، به نظر می رسد كه اراده بالسويه )نصف در نصف( به منزله صفرهايی هستند 
كه اگر هزاران از اين صفر را در يك طرف و هزاران ديگ��ر را در طرف ديگر قرار دهيم تا 
زمانی كه آن يك در كنار آنها قرار نگيرد، هويت عينی پيدا نمی كند و چيزی به نام حق 
و حقانيت تحقق نمی يابد. در اينجا مشخص می شود كه چرا فرديت و انانيت فردی در 
ماهيت عددی و س��يطره كمی انديش��ه مدرن خودنمايی می كند، اما داستان اكثريت 

عددی در همين جا به اتمام نمی رسد.
تفكر مدرن در فرآيند سقوط عقلی و نزول ماهوی خود در دوران اخير حتی در ماهيت 
حقيقی اين »منش��أيت كمی« دچار ترديد می گردد و در يك حركت نزولی و ارتجاعی 
اعام می كند كه اساساً فهميدن حكم واقعی، حتی به شيوه »حقانيت اكثريت عددی« 
نيز مورد ترديد است؛ زيرا فهم حكم واقعی در اين جهان اساساً محال است. تفكر مدرن 
راهی ندارد، مگر اينكه به حكم ظاهری فردی عمل كند. سرانجام در اين نزول »اظالی« 
تمام اراده اكثريت عددی برای منشأيت حق و شناخت حقيقت در همان مفهوم »يك« 
متجلی می شود و مدرن ها اعام می كنند كه بشر هيچ گاه به توفيق شناخت حكم واقعی 

نائل نخواهد آمد. 
ما در اين جامعه مكلف ايم كه به فهم خود عمل كنيم، جوجه ها را آخر 
پاييز بش��ماريم، يعنی وقتی كه تاريخ تمام شد آن موقع می فهميم كه 
حكم واقعی كدام بوده است، يعنی امروزه اگر بنده به شما بگويم كه كدام 
حكم واقعی است اين رأی من است ش��ما هم اگر بفرماييد كدام حكم 

واقعی است رأی شماست و اشكال هم ندارد.1
بنابراين، ماحظه می ش��ود كه اراده عمومی به عنوان منشأيت حق و حقيقت چگونه 
در انديش��ه مدرنيته تبديل به حقانيت اراده فردی می گردد. امام خمينی)س( با طرح 
جمهوری اس��امی در اين س��نت ابطال  ناپذير حكومت مدرن نيز اختال می كند. در 
انديشه سياس��ی امام اراده اكثريت، منش��أيت حق، حقيقت و حقانيت خود را از دست 
می دهد و صرفاً به عنوان يكی از راه های كش��ف حقيق��ت و تحقق عينی حكومت حق، 

مورد توجه قرار می گيرد. 

1. عبدالكريم سروش، فربه تر از ايدئولوژی، تهران، صراط، 1372، ص68.
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امام خمينی ب��ا وارد كردن پای عقانيت اس��امی به حيطه حي��ات اجتماعی و نظم 
سياسی همه دس��تاوردهای مدرنيته را در حوزه معرفت سياس��ی به چالش می كشد و 
واليت خردگريز اكثريت عددی انسان های كم مايه يا ميان مايه را به واليت دين مبدل 
می سازد و حقانيت وحيانی خارج از نفسانيات بشری را جايگزين حقانيت اراده اكثريت 

عددی می كند. 
مدل حكومت امام خمينی و عقانيت حاكم بر اين مدل، نه مدل افاطونی است و نه 
مدل ارسطويی؛ همان طور كه بنيادهای مدل جمهوری اسامی هم تحت تأثير منطق 
هابز، الك و منتسكيو نيست. برای درك مدل جمهوری اسامی بايد منطق درونی حاكم 
بر اين مدل را شناسايی كرد. چقدر عوامانه خواهد بود كه مدل حكومت های مدرنيته را 
سنگ محك شناخت و درك جمهوری اسامی قرار دهيم. بديهی است كه آن قالب در 

اين منطق نمی گنجد. 
در منطق مدل حكومت مدرنيته نسبتی بين دين و دولت وجود ندارد؛ در حالی كه در 
منطق مدل حكومت امام خمينی اين حرف ها كه دين از سياست جداست و امثال اين 
حرف ها در منطق اسام نيست و فعاليت سياسی يكی از وظايف مذهبی مسلمانان است. 
در انديشه امام خمينی مدل جمهوری اسامی در هيچ جای دنيا نظير ندارد؛ تا بر اساس 

آن نظير بتوان منطق درونی حكومت اسامی را بازشناسی كرد. 
»آنچه را كه ما با نام جمهوری اسامی خواس��تار آن هستيم فعًا در هيچ جای جهان 
نظيرش را نمی بينيم.«1 در مدل حكومت جمهوری اسامی نه تنها منطق مدل جمهوری 
مدرنيته وجود ندارد، بلكه حتی شكل حكومت مطلوب امام خمينی نيز نسبتی با مدل 

مدرنيته ندارد. 
اسام، بنيانگذار حكومتی اس��ت كه در آن نه ش��يوه استبداد حاكم 
است كه آرا و تمايات نفسانی يك تن را بر سراسر جامعه تحميل كند 
و نه شيوه مش��روطه و جمهوری كه متكی بر قوانينی باشد كه گروهی 
از جامعه برای تمامی آن وضع می كنند، بلكه حكومت اسامی نظامی 
است ملهم و منبعث از وحی الهی كه در تمام زمينه ها از قانون الهی مدد 
می گيرد و هيچ يك از زمامداران و سرپرستان امور جامعه را حق استبداد 

رأی نيست.2

1. صحيفه امام، ج5، ص438. 
2. امام خمينی)ره(، شئون و اختيارات ولی فقيه، ترجمه بحث واليت فقيه كتاب البيع امام خمينی، تهران، وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسامی، 1369، ص20-21. 
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ماحظه می ش��ود كه منطق حاكم بر مدل جمهوری اسامی در انديشه امام خمينی 
هيچ شباهتی به جلوه های متعدد نظام مدرنيته ندارد. 

رژيمی كه به جای رژيم ظالمانه شاه خواهد نشست، رژيم عادالنه ای 
است كه شبيه آن رژيم در دموكراس��ی غرب نيست و پيدا نخواهد شد. 
ممكن است دموكراسی مطلوب ما با دموكراسی هايی كه در غرب هست 
مشابه باشد، اما آن دموكراس��ی ای كه ما می خواهيم به وجود آوريم در 
غرب وجود ندارد. دموكراسی اسام كامل تر از دموكراسی غرب است.1 

بنابراين، امام خمينی با ارايه مدل جمهوری اس��امی س��ومين اختال را در انديشه 
مدرنيته ايجاد كرد. تا اين مرحله امام خمينی برای گذار از جامعه مدنی به جامعه دينی، 
سه پايه اساسی جامعه مدنی در انديش��ه مدرنيته را در حوزه سياست به چالش كشيد. 
ابتدا امام با طرح نظريه انقاب دينی در مدل تئوری های انقاب انديشه مدرن اختال 
ايجاد كرد؛ س��پس در مرحله اثباتی انقاب، با ارايه مدل حكومت جمهوری اس��امی 
هم مدل حكومت حزبی و هم حقانيت اكثريت عددی حاكم بر منطق دموكراسی های 

انديشه مدرن را به چالش كشيد كه اساس جامعه مدنی است. 
هر چند عظمت بنای رفيعی را كه امام خمينی در نظم سياس��ی جديد تأسيس كرد، 
نمی توان ناديده گرفت، اما اين معمار كبير برای ترس��يم جامعه مترقی و متجدد دينی 
راه درازی در پيش داشت. او بايد بنيادهای حاكم بر اين جامعه جديد را كه بر خرابه های 
جامعه مدنی مش��روطه پايه ريزی می كرد، به گونه ای اس��توار مي نمود كه هم انقاب 
اسامی و جمهوری اسامی به عنوان دو اصل ابطال ناپذير مورد ترديد قرار نگيرند و هم 
نظم سياسی برخاسته از مدل جمهوری اس��امی توانايی ايجاد نظام سياسی مقبول و 

باثباتی را داشته باشد. 
مدرنيته به دليل ضربات س��نگين اي��ن دگرگونی و تحول جديد بيكار نمی نشس��ت. 
نظم نوين نشئت گرفته از تفكر دينی امام خمينی، سنت ابطال ناپذير تفكر مدرن را كه 
چهارصد سال بر انديشه بشری حكومت می كرد، در هم شكست و امام خمينی در بيداد 

استبداد مطلقه انديشه مدرن اعام كرد: 
آن كه ملت ما می خواهد جمهوری اس��امی است نه جمهوری فقط، 
نه جمهوری دموكراتيك، نه جمهوری دموكراتيك اسامی. جمهوری 
اس��امی آنچه كه من از ش��ما ملت ايران می خواهم اين است كه بيدار 

1. صحيفه امام، ج4، ص314. 
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باشيد... كلمه دموكراتيك را از آن نترسيد، يا حذفش را نترسيد. اين فرم 
غربي است؛ ما فرم هاي غربي را نمي پذيريم.1

»ملت ما خون داده است تا جمهوری اسامی وجود پيدا كند نه جمهوری دموكراتيك؛ 
يعنی جمهوری غربی، يعن��ی بی بند و باری غرب.«2 امام خمينی با اين ش��عار عمًا در 
مقابل همه دس��تاوردهای تمدن جديد غرب در حيطه انديش��ه سياس��ی و دگرگونی 
اجتماعی ايستاد؛ لذا برای پايداری خود نياز به انديشه مدون و منطق قوی و غنی داشت. 
وظيفه دوم امام خمينی به عنوان متفكر دوران گذار، پس از شكس��تن س��د اس��تبداد 
انديش��ه مدرن و گش��ودن باب علم، تدوين نظريه تجدد دينی بود. آيا امام به خوبی از 
وظيفه اين امر مهم برآمد؟ ما در اين بخ��ش تاش خواهيم كرد كه ميراث تفكر امام در 
تدوين نظريه تجدد دينی را مورد ارزيابی قرار دهيم. در اين بخش امام بايد دست به كار 
عظيمی می زد. او بايد ابتدا نظريه تضاد دين و دولت را ابطال و پس از ابطال اين نظريه، 
عناصر اساسی در مدل نظم سياس��ی جديد را مبتنی بر باورهای دينی ترسيم می كرد 
و پس از ترسيم اين عناصر اساسی، كيفيت آش��تی  دادن اين عناصر را در نظام سياسی 
باثباتی تبيي��ن می نمود و در نهايت، كيفي��ت گذار از جامعه مدن��ی مبتنی بر تفكرات 

مدرنيته را به جامعه دينی مبتنی بر باورهای »وحيانی« به خوبی تشريح می كرد. 
همه اينها تاش های ميمون و مباركی است كه ما در اين بخش از آن صحبت به ميان 

خواهيم آورد. 
4. پانزده خرداد و ترديد در نظريه »تضاد دين و دولت« 

امام خمينی به عنوان متفكر دوران گذار به حكومت های دينی، پس از در هم كوبيدن 
نظم قديم بايد نظم جديدی را بر ويرانه های مش��روطيت پايه ري��زی می كرد. اين نظم 
جديد بی ترديد از مرحله در هم كوبيدن نظم قديم، هم به مراتب اهميت بيشتری و هم 
نياز به طرح مدون و منسجم و كارآمدی داشت. امام خمينی كارآمدی اين نظم جديد را 
با توجه به ماهيت جامعه سياسی ايران در انديشه ها و باورهای دينی جست وجو می كرد؛ 
زيرا هم اين باورها و ارزش ه��ا را ضامن حفظ تماميت ارضی و وحدت ملی اين كش��ور 
می دانست و هم در مقام مجتهد و فقيه دين ش��ناس و دين باور، معتقد بود كه كمال و 

جامعيت و ثبات باورهای دينی توانايی كافی برای اداره جامعه سياسی را دارد. 
امام بر اس��اس همين اعتقادات راس��خ بود كه اركان انديشه اس��امی را وارد زندگی 

1. همان، ج6، ص276. 
2. همان، ص362. 
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اجتماعی و نظم سياس��ی جامعه كرد و با طرح حكومت اس��امی، عم��ًا يكی ديگر از 
دستاوردهای انديش��ه مدرن را در حوزه دولت و قدرت سياسی به چالش كشيد. نظريه 

تضاد دين و دولت با تأسيس حكومت جمهوری اسامی ابطال گرديد.
امام خمينی با بازشناس��ی جايگاه سياس��ت در ش��ريعت و به تصوير كش��يدن نظام 
آزادمنشانه و عادالنه برای سعادت بشری در پرتو قواعد و قوانين الهی كه در چهره فقه 
تجلی می كرد، عمًا خط بطان بر باورهايی كشيد كه القا می كردند: »سامان بخشی و 
مشكل زدايی و فراغت آفرينی فقه، مخصوص جوامعی ساده و تحول و تشعب نايافته بود 
كه روابطی ساده و حاجاتی اندك، آدميان را به يكديگر پيوند می داد و طبيعت در برابر 
سلطه گری و طبيعت گش��ايی آدميان خنده می زد.«1 حكومت به عنوان فلسفه عملی 
تمامی فقه در انديشه امام خمينی تجلی كرد و در اين تجلی اثبات شد؛ همان  طوري كه 
انديش��ه مدرن نتوانس��ت در مقابل اقتدار عارفانه نظريه انقاب دينی مقابله كند و در 
تقابل با عظمت نظری و شعور عملی انقابيون مذهبی سر تسليم فرود آورد، در برخورد 
با مدل حكومت جمهوری اس��امی كه مبتنی بر قواعد فقهی و در حقيقت جنبه عملی 
و اجرايی فقه در برخورد با تمامی مشكات و معضات جامعه دينی است نيز سرش به 

سنگ خواهد خورد. 
حكومت در نظر مجتهد واقعی فلس��فه عملی تمام��ی فقه در تمامی 
زوايای زندگی بشريت است. حكومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در 
برخورد با تمامی معضات اجتماعی و سياسی و نظامی و فرهنگی است. 

فقه، تئوری واقعی و كامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است.2
امام با طرح اين مسئله كه هدف اساسی اين است كه ما چگونه می خواهيم اصول محكم 
فقه را در عمل فرد و جامعه پياده كنيم و بتوانيم برای معضات جواب داش��ته باشيم، 
معتقد است كه با جنبه عينی و عملی بخشيدن به فقه و اجتهاد و ايجاد قدرت3 برخورد 
با معضات اجتماعی در مسلمانان، به راحتی خواهيم توانست كه بستر جامعه را برای 

كارآمدی حكومت فقهی فراهم سازيم.
امام همه وحشت انديشه مدرن را در همين مسئله می بيند كه حكومت اسامی بتواند 
اين جنبه عملی و عينی فقه در اداره جامعه را فراهم كند. در انديشه امام، فقه شيعه ذاتاً 
استعداد پذيرش اين مسئوليت سنگين را دارد، زيرا در احكام مقدس اسام بيش از امور 

1. عبدالكريم سروش، قصه ارباب معرفت، تهران، صراط، 1373، ص54. 
2. صحيفه امام، ج21، ص289.

3. همان. 
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عبادی در امور سياسی و اجتماعی بحث شده است... و در يك كلمه، مبارزه و فعاليت های 
سياسی بخش مهمی از مسئوليت های مذهبی و حقوق دينی مردم است.1

ذات سياست پذيری دين اسام آنقدر بديهی است كه حتی بسياری از متفكران غربی 
نيز در تحقيقات وس��يع خود به اين حقيقت اعتراف دارند. اما همه تعجب امام از ناحيه 
عالمان كم ماي��ه ای بود كه تحت تأثير القائات يا س��طحی نگری خ��ود مانند رهبانيون 
مس��يحی رابطه بين دين و دنيا را انكار می كردند. برنارد لوئيس پيرامون ماهيت ذاتی 

سياست پذيری اسام می نويسد: 
وقتی ما در جهان غرب، تربيت ش��ده در س��نت غربی، كلمات اسام 
و اس��امی را به كار می بريم، به طور طبيعی دچار اش��تباه می شويم و 
می پنداريم كه دين برای مسلمانان همان معنای رايج در غرب و حتی 
قرون وس��طی را دارد... در اسام سنتی، ميان دس��تگاه دينی و دولت 
تمايزی نبود. در جهان مس��يحيت وجود دو قدرت ب��ه بنيانگذار آن بر 
می گردد. كسی كه به پيروان خويش دستور داد تا كار قيصر را به قيصر 
و كار خدا را به خدا واگذارند. در سرتاسر تاريخ جهان مسيحيت همواره 
دو قدرت وجود داشته است. خدا و قيصر كه در اين جهان با امور مقدس 
و امور مربوط به دولت يا به تعبير جديد كليسا و دولت تجلی يافته اند... 
در اسام قبل از غرب گرايی مسلمين دو قدرت وجود نداشت، بلكه تنها 
يك قدرت بود و در نتيجه مسئله جدايی نمی توانست طرح شود، تمايز 
بين دستگاه كليسا و دولت كه عميقاً در جهان مسيحيت ريشه دارد، در 

اسام وجود نداشت.2
امام خمينی در بنياد تفكر اسامی خود، ش��ديداً به شعار تضاد دين و دولت می تازد و 

معتقد است: 
ش��عار سياس��ت از دين جداس��ت، از تبليغات اس��تعماری است كه 
می خواهند ملت های مس��لمان را از دخالت در سرنوش��ت خويش باز 

دارند.3
امام خمينی عناصر ذاتی استعداد فقه ش��يعه را در اداره امور جامعه، در تحول پذيری 

1. نقل به مضمون: صحيفه امام، ج4، ص447-448. 
2. برنارد لوئيس، زيان سياسی اسام، ترجمه غامرضا بهروزلك، حوزه علميه قم، دفتر تبليغات اسامی، 1378، 

ص26-27. 
3. صحيفه امام، ج5، ص188. 
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فقه می داند و اين تحول پذيری را نقطه اتصال سياس��ت و شريعت و ابطال تضاد اين دو 
مفهوم می بيند. 

آنچه گفته شد بخش كوچكی از دس��تاوردهای عظيم نهضت پانزده خرداد بود كه در 
انقاب اسامی متجلی شد و دس��تاوردهای گران قدری در بيداری اسامی و آغاز عصر 

روشنگری جهان اسام به ارمغان آورد. 
اكنون در جهان اس��ام جنبش های رهايی بخش بس��ياری راه بيداری اسامی را در 
پيش گرفته اند و ملت های ديگر نيز در خارج از جهان اس��ام خ��ود را برای نبرد با نظم 
ازهم گسيخته و ويرانگر موجود آماده می س��ازند. جهان آبستن دگرگونی های جديدی 
اس��ت. بی ترديد با افزايش جنبش های بيداری، جريان های سلطه گر حاكم نيز صفوف 
خود را فشرده تر خواهند كرد و ماشين های فشار و سركوب را با سرعت سرسام آوری به 

حركت خواهند آورد.
از آنجايی كه انقاب اسامی روح اين جهان بی روح و كانون توجه جنبش های بيداری 
در جهان است، بی ترديد قس��مت اعظم دالرهای سرمايه گذاری شده در برنامه مبارزه 
با جنبش های بي��داری، مصرفی جز اين ندارد كه به طور مس��تقيم و غير مس��تقيم به 
مبارزه عليه انقاب اس��امی، خريد افكار ضد انقابيون و غنی تر كردن ديوان ساالری و 
بوروكراسی ضد انقابی به كار رود. در اين حال سياس��ت بازان قاره امريكا و اروپا نيز با 
علم كردن ديو انقاب تاش می كنند جنبش های بيداری جهانی را به »بهار منطقه ای« 
تبديل نمايند. اكنون انواع و اقس��ام جنگ ها عليه انقاب اسامی و بيداری اسامی در 
حال تدارك است: جنگ احتياطی، جنگ مخصوص، جنگ محلی، جنگ محدود، جنگ 
عمليات مدنی- نظامی، نافرمانی مدنی، انتظار مسلحانه مخالفين، جنگ موضع گيری، 

جنگ جنبشی و اخيراً هم جنگ نرم. 
مخالفان انقاب اسامی و جنبش های بيداری با ايجاد اين جنگ ها اهداف زير را دنبال 

می كنند: 
1.حفظ و توسعه نيروهای ضد انقاب و مزدور 

2.متفرق كردن نيروهای مردم 
3.برپا كردن يك عقبه مستحكم ضد انقابی در محل منازعه 

4.دنبال كردن تمام شكل های مقابله با بيداری مردم
هر يك از اين اهداف از جنبه ضد انقاب می تواند تعيين كننده باشد. ايجاد اين امكانات 
و موقعيت ها به ضد انقاب ها امكان خواهد داد كه مناسب ترين شرايط را برای مقابله با 
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بيداری اسامی و جنبش های بيداری فراهم سازند. 
اكنون وظيفه همه آنهايی كه دل به انقاب اسامی سپرده اند اين است كه ياد و مرام 
و منطق نهضت 15خرداد و رهبر آن را فراراه مبارزه با ضد انقاب پيچيده دوران كنونی 

سازند. امام به درستی اين راه و منطق را روشن ساخته است: 
مردم ايران هيچ نداشتند، از مدرس��ه فيضيه شروع شد و وقتی مردم 
ديدند ك��ه اختافی نيس��ت، مجتمع ش��دند و با نيروی ايم��ان پيروز 
گرديدند. مردم ايران كه ساح نداشتند، آنها با مشت گره كرده و فرياد بر 
دشمن پيروز شدند. اينقدر فرياد كشيدند كه دشمن تا بن دندان مسلح 

را شكست دادند.1 
انقاب اسامی چهار ركن بزرگ دارد: 

1. اسام و روحانيت 2. حمايت مردمی 3. ايمان 4. وحدت 
تا زماني كه اين انقاب متكی به اين چهار ركن باش��د، ياد و راه و منطق خمينی كبير 

پاينده و جاودان خواهد ماند. 

1. همان، ج18، ص136. 
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قدرت نرم انقالب اسالمی و تأثیر 
آن بر بیداری اسالمی در جهان 

دکتر حميد حاذق نيكرو

مقدمه
فروپاش��ی نظام چندهزارساله شاهنش��اهی در ايران در پرتو ش��كل گيری و پيروزی 
انقاب اس��امی در ايران، منجر به برهم خوردن معادالت ابرقدرت ها در جهان ش��د. 
به نوعی قدرت های اس��تكباری با چالش بسيار مهمی مواجه ش��دند. پيروزی انقاب 
اسامی در دهه های پايانی قرن بيس��تم، نويدبخش جان ها و دل های آزاده در سراسر 
جهان گرديد و موجب ايجاد اميد و تحرك در قش��ر عظيمی از ملل به جان آمده از ستم 
جباران و ظالمان عالم ش��د. انقابی كه در بطن خود با رويكرد ايجابی، استقال طلبی 
و هويت يابی دينی، يكتاپرس��تی جهانی بر پايه دينی برتر و عالم گي��ر را نويد داد و در 
رويكرد س��لبی خود واگراي��ی را در اردوگاه غرب و به دنبال آن، ح��ذف نظام دوقطبی 
و در ادامه تك قطبی تعريف ش��ده در نظام بين الملل را به ارمغان آورد. انقاب اسامی 
باز در رويكرد ايجابی خود موجب توليد و تقويت قدرت نرم اس��ام و در رويكرد سلبی 
آن موجب زوال و كم اثر ش��دن قدرت نرم دول س��لطه طلب عالم يعنی امريكا و اتحاد 
جماهير شوروی س��ابق در صحنه بين الملل گرديد. انقاب اسامی با توجه به ماهيت 
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فرهنگی و نرم خود پ��س از پيروزی، پيامدهای 
مختلف��ی را در بين مراكز اس��تراتژيك، علمی، 
آموزش��ی، پژوهش��ی، تحقيقات��ی و بالطبع در 
بين نخب��گان و انديش��مندان و همچنين عامه 
مردم دني��ا ايجاد نمود. اين پيامدها به تناس��ب 
كش��ورها، مردم و نخبگان متف��اوت بود. برخی 
آن را طليعه رحمت الهی و ماي��ه اميد و الگوی 
مبارزه با ظلم و استكبار دانس��تند. اين طيف از 
مخاطبان، انديشمندان آزاده، مستقل، مبارز به 
ويژه در جهان اسام را شكل می داد و بر اساس 
همين ديدگاه نيز به توجه و اظهارنظر پرداختند 
و در ادام��ه نيز به تروي��ج و حماي��ت از انقاب 
اسامی مبادرت كردند. اين توجه و تبليغ تأثير 
 بسزايی در مخاطبان دانشجويی و عامه مردم در 
كشورهای مختلف به ويژه جهان اسام گذاشت. 
مسئله ما در اين مقاله بررسی و تبيين ابعادی از 
قدرت نرم انقاب اسامی است كه به نوعی تأثير 
آن موجب تحرك، تشديد و تقويت بيداری در جهان و به ويژه بيداری اسامی در جهان 
اسام گرديده است. برای رسيدن به حداقل پاسخ ها مبادرت به بيان تأثيرات و پيامدها 
در سطوح مختلف جوامع منطقه ای و جهانی از منظر و ديدگاه نخبگان و انديشمندان 
غربی و شرقی، مس��لمان و غير مس��لمان خواهيم نمود. در ادامه ضمن ارايه كلياتی در 
خصوص كليدواژه های به كار گرفته شده در عنوان همچون انقاب اسامی، قدرت نرم 
و بيداری اسامی، به درج نظريات پرداخته و سپس ابعادی از قدرت نرم انقاب اسامی 

و منابع مرتبط با بيداری اسامی را برخواهيم شمرد. 

قدرت نرم انقالب اسالمی در نگاه انديشمندان 
1. جان فوران

اظهار نظر برخ��ی از انديش��مندان در باب انقاب و تأثيراتش بس��يار مهم به ش��مار 
می رود زيرا اين ن��وع از ديدگاه ها برای توج��ه دادن حكومت و س��ازمان های مختلف 

انقالب اسالمی با توجه به ماهیت 
فرهنگی و نرم خود پس از پیروزی، 
پیامدهای مختلفی را در بین مراکز 
آموزشی،  علمی،  استراتژیک، 
پژوهشی، تحقیقاتی و بالطبع در بین 
نخبگان و اندیشمندان و همچنین 
عامه مردم دنیا ایجاد نمود. این 
پیامدها به تناسب کشورها، مردم 
و نخبگان متفاوت بود. برخی آن 
را طلیعه رحمت الهی و مایه امید 
و الگوی مبارزه با ظلم و استکبار 
دانستند. این طیف از مخاطبان، 
اندیشمندان آزاده، مستقل، مبارز به 
ویژه در جهان اسالم را شکل می داد 
و بر اساس همین دیدگاه نیز به توجه 
و اظهارنظر پرداختند و در ادامه 
نیز به ترویج و حمایت از انقالب 

اسالمی مبادرت کردند
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به موضوع انقاب ايران و تأثيرات آن بر منافع دول س��لطه طلب محس��وب می شود. از 
جمله اين صاحب نظران، جان فوران )John Foran( ايران شناس امريكايی كه خود 
جزو انقاب شناسان نيز محسوب می شود، می باش��د كه دارای آثار متعددی در زمينه 
نظريه های انقاب و ايران است كه در اينجا بخشی از مقاله1 او جهت ورود به اين بخش 

درج می شود. او در خصوص تأثير انقاب اين گونه می نويسد:
حوادث دراماتيك سال های 1979-1978 در ايران و طوفانی كه در 
نتيجه آن برخاست، امواج تكان دهنده ای را متوجه اياالت متحده امريكا، 
سياست سازان بين الملل و نيز محافل آكادميك و دانشگاهی نمود كه تا 
به امروز نيز ادامه دارد؛ آنچه كه به عاوه به طور مستقيم يا غير مستقيم 
زندگی ميليون ها انسان را در سراسر جهان تحت تأثير قرار داد؛ قبل از 
1978 ايران جايگاهی قابل توجه را در افكار عمومی، رسانه های گروهی 
يا مراكز تحقيقاتی آكادميك به خود اختصاص نمی داد. البته اين كشور 
موضوع منافع قابل توجه كمپانی ه��ای چندمليتی نفتی، كارخانه های 
اسلحه سازی و محافل رده باالی سياسی اياالت متحده امريكا بوده، ولی 
روابط اقتصادی و استراتژيك گسترده با اين كشور تا حد زيادی از انظار 
عمومی دور نگه داشته می شد. آنچه كه با اين نقطه نظر تقريباً اجتماعی 
حمايت می شد كه ايران يك هم پيمان بسيار اس��توار باثباتی است كه 
هيچ امر هش��داردهنده ای در آين��ده قابل پيش بينی در آن مش��اهده 

نمی شود.2 
در بيان جان فوران تأثيرگذاری به عنوان امواج تكان دهنده نه تنها برای سياست مداران 
و محافل دانشگاهی بلكه بر زندگی ميليون ها انسان در سراسر دنيا مطرح شده است كه 

در نوع خود كم نظير تلقی می شود. 
2. جان. ال. اسپوزيتو

از جمله نويسندگان غربی می توان به جان.ال. اسپوزيتو اشاره نمود كه كتابش تحت 
عنوان انقاب ايران و بازتاب جهانی آن در ايران ترجمه و منتشر شده است. اگرچه اين 
كتاب در حمايت يا تأييد انقاب اس��امی نوشته نشده اس��ت، بلكه يك بررسی علمی 
طرفدارانه از غرب نگاشته ش��ده اما برخی از واقعيت ها را در خصوص تأثير انقاب بيان 

1. John Foran (Ed.), A Century of Revolution Social Movement in Iran ,London, VCL 
press, Introduction.

2. منوچهر محمدی، بازتاب جهانی انقاب اسامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسامی، 1387، ص44. 
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نموده اس��ت. او در بخش پايانی كتاب خود به تأثيرات كلی انقاب در مناطق مختلف 
پرداخته كه درج بخشی از ديدگاه های نويسنده خالی از لطف نخواهد بود. او بيشتر به 

الگوگيری نخبگان از انقاب توجه نموده است: 
از فردای پيروزی انقاب، بسياری از دانشجويان مسلمان، بدون توجه 
به وابستگی های فرقه ای خود، ايران را به چش��م سرمشق خود ديدند. 
بدين ترتيب دانشجويان سنی »الجماعه االساميه« در دانشگاه قاهره 
اعام كردند انقاب مردم ايران... شايس��ته بررسی عميق است تا از آن 

درس بگيريم، انگيزه كسب كنيم و از اين سرمشق بهره مند شويم. 
در حقيقت، ه��م نخبگان و هم عم��وم مردم اين انق��اب را به ندرت 
يك پيروزی ش��يعی می شمردند. بس��ياری از مس��لمانان، آن را غلبه 
اسام بر نيروهای اهريمنی و پيروزی جهان سوم بر امپرياليسم امريكا 

می دانستند.1 
اسپوزيتو در ادامه مبحث مرتبط خود، بازتاب جهانی انقاب اسامی را به چهار شكل 

دسته بندی و ارايه می نمايد كه هر شكل آن از ديدگاه خاص او بيان می شود: 
بازتاب جهانی انقاب ايران چهار شكل داش��ته است. نخست، در دو 
كش��ور )لبنان و بحرين( دخالت ايران ملموس و چشمگير بوده است؛ 
دوم، در تعداد بيش��تری از كش��ورها، الگوی ايران و تش��ويق های اين 
كش��ور جريان های سياسی- اسامی پيش��ين را تقويت كرده و شتاب 
بيشتری بخشيده اس��ت )مصر، تونس، نيجريه، اتحاد جماهير شوروی 
سوسياليس��تی، پاكس��تان و فيليپين(؛ س��وم، ايران نقش عام تری در 
برانگيختن ايدئولوژی و تفكر سياسی- اسامی ايفا كرده است. )مصر، 
س��ودان، مالزی و اندونزی(.؛ چهارم، الگو و فعاليت ه��ای ايران دليل و 
بهانه الزم را فراهم آورده است تا بعضی حكومت ها )عراق، مصر، تونس 

و اندونزی( جنبش های اسام گرای مخالف را مهار و سركوب كنند.2 
در نظر بيان شده اسپوزيتو، توجه بيشتر به الگوپردازی انقاب و تأثير زيربنايی در حوزه 
تفكر و ايدئولوژی مدنظر قرار گرفته است. او در ادامه به بحث وحدت بخش بودن انقاب 
يا اينكه اين انقاب مورد توجه همه قش��رها از مذاهب مختلف در بين مس��لمانان قرار 

1. جان.ال. اسپوزيتو، انقاب ايران و بازتاب جهانی آن، ترجمه محسن مديرشانه چی، تهران، باز، 1388، ص327. 
2. همان، ص331. 
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گرفته و عامل ش��تاب بخش برای انقابيون ديگر 
كشورها محسوب شده است، مي پردازد: 

در بيشتر كش��ورهای اسامی، 
تأثير ايران انقابی غير مس��تقيم 
بوده و اي��ران عمدتاً نق��ش الگو 
را داش��ته اس��ت، ن��ه مداخله گر 
مستقيم. اين نكته به ويژه در دوره 

آغازين پس از انقاب صادق بود كه سنی و شيعه در سراسر جهان اسام، 
شهامت و ايمان انقابيون را می ستودند و ايران با بنيادگرايی و احياگری 
اسامی مترادف شمرده می شد. الگوی ايران برای فعاالن مسلمان محلی 
عامل شتاب دهنده ای بود و آنان می ديدند كه نگرانی های آنان، اينك نه 
منحصر به فرد اس��ت و نه الينحل. شورش های سياسی خودجوشی در 
مكان های مختلفی همچون عربستان سعودی، پاكستان، كويت و بحرين 
روی داد. نمايندگانی از سازمان های اسامی خاورميانه و جنوب و جنوب 

شرقی آسيا بافاصله پس از انقاب به تهران سفر كردند.1
3. جان . دي. استمپل 

انقاب اسامی در عصر فراموشی خدا، دين و معنويت، ظهوری طوفنده بر پايه توحيد 
و دينی برتر پا به عرصه افكار و قلوب ميليون ها انسان خسته و وامانده از عدل، معنويت 
و دين، گذاشت و ظهور مذهب را نويد بخشيد. مصداق اين نگاه، نوشته وابسته سياسی 
سفارت امريكا در ايران در جريان انقاب اسامی آقای جان. دی. استمپل در كتابی كه 
تحت عنوان درون انقاب ايران، كه در دهه 70 ترجمه و چاپ ش��ده می باشد او بررسی 

خود را چنين تحرير نموده است: 
از نظر تاريخی، مهم ترين پيامد انقاب ممكن است اثبات ظهور مذهب 
به عنوان يك نيروی مهم سياسی باش��د. با در هم آميختن ايدئولوژی 
حكومت االهی و قدرت انبوه مردم بر مبنای درس��ت، ش��ق ديگری از 
انقاب ارايه می شود كه ماركسيسم و ديگر نمونه ها را تكامل می بخشد. 
اين طريقی است كه قدرتی ديگر مبتنی بر توجيهی متفاوت جانشين 
قدرت و مشروعيت شاه و يا هر رهبر غير مذهبی ديگر می شود، و از نظر 

1. همان، ص331. 

آنچه را که نمی توان در خصوص 
انقالب اسالمی نادیده گرفت، بعد 
و چهارچوب فرهنگی و نرم آن 
است که اکثر صاحب نظرانی که 
اظهارنظر کرده اند به نوعی به آن 
اشاره نموده و این ویژگی انقالب 

اسالمی را با اهمیت برشمرده اند
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موضعی هدف خود را بدون توسل به خشونت به انجام می رساند. در اين 
حالت بنيادگرايان اثبات كردند كه حتی يك نيروی مس��لح قدرتمند 
می تواند از درون متاش��ی ش��ود. مهم ترين عامل مضطرب كننده در 
مورد جنبش اسامی )امام( خمينی)ره(، دكترين جنبش نيست، بلكه 
بسيج مؤثر آن بود كه گروه های مختلف اجتماعی را برای حمايت از يك 
حكومت اسامی در يك سازمان سياسی متشكل كرد. برتری روحانيت، 
آنچنان كه )امام( خمينی ادعا كرد، نش��ان ضمنی ب��ه مبارزه طلبيدن 
دولت های غير مذهبی در همه جا است. اگر اين پديده به موجوديت و 
مقاصد خود ادامه دهد، روش ديرين غربی بر جدايی حكومت و كليسا 

تغيير خواهدكرد.1
4. هنري کسينجر

هنری كسينجر استراتژيس��ت معروف و مؤثر امريكا تأثير انقاب اسامی را بيشتر در 
جهان اسام و آن هم به دنبال پيروزی ملت ايران در هشت سال دفاع مقدس می داند؛ هر 
چند او گسترش انقاب در جهان را گسترش راديكاليسم اسامی می نامد اما نمی تواند 
اين تأثيرات را ناديده بگيرد. ديدگاه او كه در كتاب درون انقاب ايران نوش��ته استمپل 

قيد شده چنين است:
پيروزی اي��ران در جنگ ]جن��گ تحميلی عراق عليه اي��ران[ عقايد 
راديكاليسم اسامی را از جنوب شرقی آسيا تا سواحل اقيانوس اطلس 

گسترش خواهد داد.2
آنچه را كه نمی ت��وان در خصوص انقاب اس��امی ناديده گرفت، بع��د و چهارچوب 
فرهنگی و نرم آن است كه اكثر صاحب نظرانی كه اظهارنظر كرده اند به نوعی به آن اشاره 

نموده و اين ويژگی انقاب اسامی را با اهميت برشمرده اند.
5.احمدبن بال

 احمد بن با از رهبران و رئيس جمهور پس از استقال الجزاير، انقاب اسامی را يك 
انقاب فرهنگی و با تأثير فرهنگی در خارج از ايران می داند او معتقد است:

آنچه برای من در مورد انقاب ايران مهم اس��ت، اين اس��ت كه برای 
نخستين بار انقابی با طرح فرهنگی تولد يافته است و قبل از هر چيزی 

1. جان دی استمپل، درون انقاب ايران، ترجمعه منوچهر شجاعی، تهران، رسا، 1378، ص435-436. 
2. همان، ص115. 
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يك انقاب فرهنگی است و بازتاب 
اين انقاب در خ��ارج از ايران نيز 
در همين زمينه و از اين نقطه نظر 
قابل مطالعه و جالب توجه اس��ت. 
انقاب اس��امی ايران در قلب ها 
جای دارد؛ به ويژه در قلب جوانان 
دنيای ع��رب در الجزاي��ر، تونس، 

مغرب، سوريه و...1 
آنچه در ديدگاه بن با قابل اهميت اس��ت، نگاه 
عميق ايش��ان به نوع تأثيرگذاری انقاب اسامی 
اس��ت كه در دو محور اساس��ی قابل تأمل اس��ت. 

ابتدا تأثيرپذيری قلبی؛ كه اينگونه تأثيرات ماندگاری طوالنی داش��ته و مخاطب را در 
مسير مبارزه پايدارتر می نمايد و محور دوم تأثيرپذيری جوانان است كه آن هم به دليل 
ويژگی های جوانان از اهميت بااليی برخوردار است. حبيب شطی دبير اسبق كنفرانس 
اسامی، بعد ديگر از ابعاد نرم و فرهنگی انقاب اسامی را مورد توجه قرار داده و آن را 

اينگونه بيان نموده است:
انق��اب ايران به همه نش��ان داد كه اس��ام چقدر قدرتمند اس��ت و 
اينكه ايمان می تواند به مسلمين كمك كند تا به حكومت دلخواه خود 
برسد... ما می خواهيم جامعه جديدی بر مبنای اصول اسامی بسازيم و 

اميدواريم انقاب اسامی ايران مدل و الگوی ما قرار گيرد.2
نگاه به آنچه در ذيل عنوان انقاب اس��امی در نگاه انديشمندان كه ذره ای از هزاران 
اظهارنظر در خصوص انقاب اسامی می باشد، نش��ان دهنده عظمت، اقتدار استثنايی 
و يگانه بودن انقاب اسامی بعد از ظهور اس��ام ناب محمدی)ص( می باشد. در كام 
دوس��ت و دش��من عظمت انقاب و تفاوت آن با س��اير انقاب ها، تحركات سياس��ی، 
اجتماعی، اعتقادی و فرهنگی در دنيا كامًا مشهود است. اين تفاوت نشانگر خصوصيات 
و ويژگی های منحصر به فرد انقاب اس��امی اس��ت. اي��ن ويژگی ها نش��ئت گرفته از 
شاخص ها و مؤلفه هايی چون اسامی بودن، فرهنگی بودن، مردمی بودن و ضد ظلم و 

1. همان، ص98-99. 
2. همان، ص100-101. 

در کالم دوست و دشمن عظمت 
انقالب و تفاوت آن با سایر 
انقالب ها، تحرکات سیاسی، 
اجتماعی، اعتقادی و فرهنگی در 
دنیا کاماًل مشهود است. این تفاوت 
نشانگر خصوصیات و ویژگی های 
منحصر به فرد انقالب اسالمی 
است. این ویژگی ها نشئت گرفته 
از شاخص ها و مؤلفه هایی چون 
اسالمی بودن، فرهنگی بودن، 
مردمی بودن و ضد ظلم و استکبار 

و سلطه بودن می باشد
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استكبار و سلطه بودن می باشد. اين شاخص ها برای انس��ان به ستوه آمده از ستمگری 
ستم پيشگان انسان نما و وازده از دنيای مدرن وابسته به تراست و كارتل های چپاولگر، 
خسته از بی عدالتی، ريا و نفاق حاكم بر شئون زندگی و دل زده از سبك زندگی ماشينی 
بی روح و احس��اس، دارای جذابيت و اميدآفرين و نشاط برانگيز است كه نياز به تحميل 
آن با قدرت نظامی يا تطميع اقتصادی نيس��ت بلكه مبتنی بر جذابيت، پذيرش قلبی و 
داوطلبانه و از طريق همكاری خودخواسته است و اين همان راز قدرت نرم است؛ قدرتی 
كه در اسام ناب موج می زند و انقاب اسامی سرشار از آن می باشد؛ كه اگر به درستی 

ترويج و معرفی و عمل شود ذهن و قلبی از آن روی گردان نخواهد بود. 

مفهوم قدرت نرم 
قدرت واژه ای شناخته ش��ده در بين گروه های مختلف مخاطبان از نخبه تا عامه مردم 
می باشد كه هر كدام به تناسب ديدگاه ها، گرايش ها و محيط های درونی و پيرامونی خود 
آن را فهم نموده و از آن تلقی خاص خود را دارند. بر همين اساس تعاريف فراوان علمی در 
حوزه های سياسی، فرهنگی، جامعه شناختی، روان شناختی و... ارايه شده دارد. جوزف 

نای قدرت را اين گونه بيان نموده است:
قدرت، يعنی توانايی تأثيرگذاری در رفتار ديگران به گونه ای كه موجب 
اتفاق افتادن آن چيزی كه می خواهيم ش��ود. بنابراين به طور خاص تر 
قدرت، قابليت نف��وذ در رفتار ديگران به منظور حص��ول نتايج دلخواه 

می باشد.1 
اما اين مقاله با مفهوم عام يا خاص قدرت كاری نداشته بلكه به دنبال تبيين و برشماری 
ابعادی از قدرت نرم انقاب اس��امی كه تأثيرش بر بيداری اس��امی مشهود و معلوم 
است، می باشد. بنابراين برای ورود به اين بحث نياز به ارايه مفاهيم و كلياتی در خصوص 
قدرت نرم می باشد. انبوهی از واژه ها با مرور زمان و فعل و انفعاالت سياسی، اجتماعی و 
دگرگونی های تاريخی در كشورهای مختلف در ادبيات سياسی، فرهنگی، اقتصادی و... 
ورود يافته و افزوده می شود كه با به كارگيری و تكرار آن به موضوع و كليدواژه ای متداول 
تبديل می گردد. در حالی كه عمل مرتبط با اين كليدواژه ها و مفاهيم مطرح شده، پديده 
جديد نبوده بلكه در عمل در دوران های مختلف بشری س��اری و جاری بكارگيری آن 

1. جوزف نای، ق��درت نرم ابزارهای موفقيت در سياس��ت بين الملل، ترجمه س��يد محس��ن روحانی و مهدی 
ذوالفقاری، تهران،  دانشگاه امام صادق)ع(، 1387، ص38. 
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متداول بوده اس��ت و فقط تفاوتش در عدم 
اس��تعمال آن عمل با اين مفاهيم يا واژه ها و 
لغات بوده است. قدرت نرم هم از اين مقوله 

مستثنی نيست. 
شناس��ايی جنبه ه��ای ن��رم ق��درت، امر 
جديدی نيست. با اين حال، امروزه با مفاهيم 
جديدی روبه رو هس��تيم كه با واگويه كردن 
واقعيت های ديرين، به دلي��ل بهره گيری از 
فضای سياسی يا گفتمانی مساعد، خود را به 
عنوان كشف هايی نوظهور معرفی كرده اند. 

قدرت نرم بر قابليت شكل دادن به عايق ديگران تكيه دارد؛ به بيان ديگر، قدرت نرم 
توانايی تغيير داوطلبانه اولويت هاست. شما می توانيد به منظور تغيير اولويت های حريف، 
به جای توس��ل به زور يا پاداش، اين اولويت ها را محدود كني��د؛ بدين صورت كه آنها را 
طوری بچينيد كه برخی آرزوهايش، غير واقعی تر از آن به نظر آيد كه قابل پيگيری باشد. 
اگر او بدون هيچ تهديد صريح يا انجام معامله ای متقاعد شود كه با اهدافتان همراه گردد، 
يعنی اگر رفتار او به وسيله يك جذابيت قابل مشاهده اما غير محسوس تعيين شود آنگاه 

بايد گفت كه قدرت نرم محقق شده است. 
آنچه در بحث قدرت نرم مهم اس��ت دو محور اصلی است. نخس��ت بكارگيری قدرت 
نرم در سياست خارجی است كه می تواند حريف و عامه مردم را در ديگر كشورها تحت 
تأثير قرار دهد. دوم منابع قدرت نرم است كه مهمترين آن فرهنگ به شمار می رود؛ كه 
جوزف نای مهمترين منابع قدرت را فرهنگ- دس��ته ای از ارزش ها و اعمال كه به يك 
جامعه معنا می بخشد- كش��ور اعمال كننده دانس��ته و ديگر منابع را شامل ارزش های 
سياس��ی و سياس��ت خارجی می داند. اما اگر ما وزنه اصلی انقاب اسامی را فرهنگی 
بدانيم كه اين گونه هست، آنگاه نياز است فرهنگ را از بيان شخصيت های انقاب تعريف 
نموده و منابع قدرت نرم انقاب اسامی را متناسب با آن تعاريف ارايه نماييم. حضرت 
امام خامنه ای فرهنگ را مايه حيات، فراگير، درونی و بيرونی، سياس��ی، هويت بخش و 

شناسنامه يك ملت معرفی نموده اند: 
فرهنگ مثل آب و هواست؛ فرهنگ، يعنی همين رسوم و آدابی كه بر 

قدرت نرم انقالب اسالمي، نشئت گرفته 
از فرهنگ شامل اعتقادات، باورها، 
تفکرات، ایمان، ذهنیات، اندیشه و 
ذخیره هاي فکري و ذهني ملت ایران 
که مبتني بر اسالم ناب محمدي)ص( 
است مي باشد و این مؤلفه ها موجب 
پذیرش و تأثیرگذاري انقالب اسالمي 
بر نخبگان و آحاد مردم در سراسر دنیا 
به ویژه در جهان اسالم گردید که بیش 
از یک دهه است از آن به عنوان بیداري 

اسالمي یاد مي شود
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زندگی من و شما حاكم است.1 فرهنگ، يعنی 
باورها و اعتقادات م��ا و چيزهايی كه زندگی 
ش��خصی و اجتماعی و داخ��ل خانه و محيط 

كسب يك جامعه با آنها رو به روست.2 
با توجه به تعاريف آورده شده مي توان گفت 
قدرت نرم انقاب اس��امي، نش��ئت گرفته از 
فرهنگ ش��امل اعتقادات، باوره��ا، تفكرات، 
ايمان، ذهنيات، انديشه و ذخيره هاي فكري 
و ذهني ملت ايران كه مبتني بر اس��ام ناب 
محمدي)ص( است مي باش��د و اين مؤلفه ها 
موجب پذيرش و تأثيرگذاري انقاب اسامي 
بر نخبگان و آحاد مردم در سراسر دنيا به ويژه 
در جهان اس��ام گرديد كه بيش از يك دهه اس��ت از آن به عنوان بيداري اسامي ياد 

مي شود. 

مفهوم بيداری اسالمی
بيداری به معنای حيات و زندگی اس��ت و نيز به معنای فعال شدن هوش )آگاهی( به 
كار می رود و اس��امی به مفهوم تبعيت و پيروی از آموزه های برترين دين الهی است؛ 
در نتيجه، بيداری اس��امی به معنی حيات برتر )برين( يا تاش برای دس��تيابی به آن 
است... به بيان ديگر، بيداری اسامی زنده ش��دن دوباره در پرتو اسام اصيل و تجديد 
حيات اسام معنا می دهد كه در پناه آن، استقال، عدالت و همه آموزه ها و ارزش های 
متعالی الهی، بار ديگر زنده می شود يا حيات می يابد. بيداری يا احياگری اسامی نوعی 
 اصاح گری دينی است، البته نه آن اصاح دينی اتفاق افتاده در غرب. به سخنی ديگر، 
بيداری اس��امی مهجوريت زدايی از دين يا بازپيرايی و واخوان��ی گزاره ها و آموزه های 

اسامی از اجمال و ابهاماتی است كه بر سيمای دين نشسته است.3
درباره تعريف بيداری اسامی در بين انديش��مندان و پژوهشگران، وفاق وجود ندارد. 

1. بيانات مقام معظم رهبری در نماز جمعه تهران،1369/1/10، فرهنگ و عرصه های فرهنگی، تهران، مؤسسه 
قدر واليت، 1388، ص25. 

2. همان. 
3. http://tooba.net/Magazines/Show/60/9-2

بیداری اسالمی زنده شدن دوباره در 
پرتو اسالم اصیل و تجدید حیات اسالم 
معنا می دهد که در پناه آن، استقالل، 
عدالت و همه آموزه ها و ارزش های 
متعالی الهی، بار دیگر زنده می شود 
یا حیات می یابد. بیداری یا احیاگری 
اسالمی نوعی  اصالح گری دینی است، 
البته نه آن اصالح دینی اتفاق افتاده در 
غرب. به سخنی دیگر، بیداری اسالمی 
مهجوریت زدایی از دین یا بازپیرایی و 
واخوانی گزاره ها و آموزه های اسالمی 
از اجمال و ابهاماتی است که بر سیمای 

دین نشسته است
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آنچه در تعابير بعضی از نوش��ته ها می توان يافت اين اس��ت كه از آن به اصاح دينی و 
احياگری تعبير ش��ده است كه در عربی به الصحوه االس��اميه، البعث االسامی، التيار 
االسامی والحركه االساميه نام برده می شود. از بيداری اسامی به پديده ای اجتماعی 
تعبير می كنند كه به معنای بازگش��ت بيداری و هوش��ياری امت اس��امی است تا به 
خودباوری برسد و به دين و كرامت و استقال سياسی، اقتصادی و فكری خود مباهات 
كرده و در راستای ايفای نقش طبيعی خود به عنوان بهترين امت برای مردم تاش كند. 
به تعبير ديگر می توان منظور از بيداری اسامی را مجموعه ای از باورهای دينی دانست 

كه در دوره كنونی در ميان مسلمانان عالم شيوع پيدا كرده است. 
حال با توجه به مطالب پيش گفته، برخی از ابعاد قدرت نرم انقاب اس��امی را كه به 
نوعی در بيداری اسامی تأثير داشته برشماری مي شود و متناسب با آن مستنداتی ارايه 

می گردد. 

قدرت نرم، رهبری امام خمينی و تأثير آن بر بيداری اسالمی
فرهنگ هويتی در كشورهای خاورميانه، دين مبين اسام است؛ اما تاش های فرهنگی 
و سياسی دشمنان اسام در طول يك قرن و نيم گذش��ته در اين راستا بود كه »اسام 
را به كلی از عرصه زندگی جامعه بيرون رانده و با طرح نظريه جدايی دين از سياس��ت، 
دينداری را فقط پرداختن به عبادت و اعمال ش��خصی قلمداد كنند و با حذف اسام از 
صحنه سياست جهان، كشورهای اسامی را عرصه غارت گري ها و تاخت وتازهای سياسی 
و نظامی خود نمايند.«1 از منظر بزرگان، امام خمينی)ره( با توجه به ابعاد ويژه شخصيتی 
در بين رهبران جهان، چه دينی و چه غير دينی بی نظير است و دارای خصوصياتی است 
كه در بين انسان ها كم نظير است. »امام خمينی، ش��خصيتی آنچنان بزرگ بود كه در 
ميان بزرگان و رهبران جهان و تاريخ، به جز انبيا و اوليای معصومين)عليهم السام(، به 
دشواری می توان كس��ی را با اين ابعاد و اين خصوصيات تصور كرد.«2 اين خصوصيات 
او را به رهبری استثنايی و كم نظير در عصر جاهليت مدرن و برهوت الحاد و بی دينی به 
قدرتی الهی، تبديل نمود و توانست با كام نافذ خود، تدبير و درايت تحول عظيم فكری 
و هويتی را در دنيای اسام به وجود آورد. او به امامی تبديل شد كه هر انسان مسلمانی 
آرزو دارد مطيع او باشد چون او »نام آور بزرگ دوران معاصر يعنی امام روح اهلل خمينی... 

1. پيام مقام معظم رهبري به ملت ايران به مناسبت بيستمين سالگرد انقاب اسامی ، 1377/11/21. 
2. پيام مقام معظم رهبري به ملت شريف ايران در تجليل از امام امت، 1368/3/18. 
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دانشمندی پارس��ا و خردمندی پرهيزگار و حكيمی سياس��تمدار و مؤمنی نوانديش و 
عارفی شجاع و هوشمند و فرمانروايی عادل و مجاهدی فداكار بود.«1 اين مشخصات را 
هر انسان وارسته ای داشته باشد، انسان ها بدون هيچ اجبار و ترغيبی جذب او می شوند؛ 
وجود بركت بار امام توانست جان های لبريز از كينه و نفرت به ظلم و بی عدالتی و به ستوه 
آمده از فساد و بی بند و باری را به سوی وجود اقدس الهی سوق داده و دين برتر خداوند 
را در بين آنان هويتی دوباره ببخشد و ايران اسامی را در منظر ديگر مسلمانان به يك 

الگوی عملی شايسته تبديل كند. 
... در حقيقت امام بزرگوار ما در اين نهضت عظيمی كه در كشورمان و 
در جهان اسام به وجود آوردند، دو پرچم را بلند كردند و برافراشته نگاه 
داشتند: يك پرچم عبارت اس��ت از پرچم احياء اسام؛ به عرصه آوردن 
اين قدرت عظيم و اليتناهی . پرچم دوم، پرچم عزت و سربلندی ايران و 
ايرانی. اين دو تا پرچم برافراشته به دست قدرتمند امام بزرگوار ماست. 
پرچم اول كه در حقيقت يك بع��د از دعوت امام و نهضت امام اس��ت، 
مربوط به امت بزرگ اس��امی اس��ت. پرچم دوم هم اگرچه كه مربوط 
به ملت ايران اس��ت، مربوط به ايران و ايرانی است، اما چون يك تجربه 
عملی از تحرك حيات بخش اسام است، برای امت اسامی اميدآفرين 
و حركت ساز است. چون اين نهضت بزرگ در ايران تجربه عملی بيداری 
اس��ام و تحقق اس��ام بود، بنابراين اگرچه كه به طور مستقيم مربوط 
به ايران و ايرانی اس��ت، اما نتيجه آن باز برای امت اسام دارای ارزش و 

اهميت است.2
در باب قدرت نرم امام و جذابيت رهبری ايشان می توان ده ها و بلكه صدها كتاب و اثر 
تصويری توليد كرد، اما متأسفانه اقدامات درخوری به سرانجام نرسيده است تا دنيای به 
ستوه آمده از خأل معنويت را به سوی آرمان های الهی او رهنمون نمايد. ميزان تأثير امام 
بر ديگران چنان بی نظير بوده كه در برخی موارد برای ديگران باوركردنی نيست. وقتی 
يك ديدار با امام، چنان تأثيری بر خبرنگار امريكايی آن هم غير مسلمان می گذارد، ديگر 
تكليف مسلمين روشن است. روبين وود زورث ماقات خود با امام در جماران را چنين 

توصيف نموده است: 

1. پيام مقام معظم رهبري به مناسبت يكصدمين سال مياد مبارك امام خمينی)ره(، 1378/6/31. 
2. بيانات مقام معظم رهبري در بيستمين سالگرد رحلت امام خمينی)ره(، 1388/3/14. 
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زمانی ك��ه ام��ام خمينی 
از در وارد می ش��د احساس 
می كردم ك��ه از البه الی آن 
گردبادی از ني��روی معنوی 
وزيدن گرفت. گويا در ورای 
آن عب��ای قه��وه ای، عمامه 
مشكی و ريش س��فيد روح 
زندگ��ی جريان داش��ت؛ به 
ط��وری كه هم��ه بينندگان 
را محو تماش��ای خود كرد. 
در آن هنگام حس كردم كه 

با حضور او همه ما كوچك ش��ده ايم و گويا در س��الن كسی جز او باقی 
نمانده اس��ت. آری؛ او بارقه ای از نور بود كه در قل��ب و روح همه حضار 
رسوخ كرده بود. او تمام معيارهايی را كه گمان می كردم می توانند مرا 
در تعريف و ارزيابی شخصيت و مقامش ياری كنند در هم شكست. او با 
حضور خود آنقدر در ما تأثير گذارد كه احساس كردم تمام روح و جسمم 

را فرا گرفته است! 
زمانی كه بر روی صندلی خود نشس��ت احس��اس كردم كه نيرويی از 
وجودش ساطع می شود؛ نيرويی بس��ان يك گردباد كه اگر با دقت نگاه 
می كردی درمی يافتی كه نوعی آرامش مطلق در درون آن نهفته است 
چراكه )امام( خمينی)ره( بس��يار جدی و اس��توار و مس��لط بود... من 
تاكنون هيچ يك از مردان بزرگ برتر از اين مرد و يا نظير او را نديده ام... 
كمترين چيزی كه می توانم بگويم اين اس��ت كه گويا او يكی از انبيای 
گذشته است و يا اينكه او موسای اسام است و آمده تا فرعون كافر را از 

سرزمين خود براند.1 
ش��جاعت، اخاص، عرفان و مجاهدت ام��ام عرصه های فكری، ذهنی، احساس��ی و 
رفتاری مخاطبان در عالم را درنورديده و به هر كرانه ای كه رسيد چون نسيم دلنشين، 
گوارای وجود انس��ان عصر مدرنيسم ش��د. بس��تری را فراهم كرد تا انس��ان هايی كه 

1. مير احمدرضا حاجتی، عصر امام خمينی)ره(، قم، بوستان كتاب، 1383، ص24-25. 

آنچنان  شخصیتی  خمینی،  »امام 
بزرگان و  میان  بود که در  بزرگ 
رهبران جهان و تاریخ، به جز انبیا و 
اولیای معصومین)علیهم السالم(، به 
دشواری می توان کسی را با این ابعاد 
و این خصوصیات تصور کرد.« این 
خصوصیات، او را به رهبری استثنایی 
و کم نظیر در عصر جاهلیت مدرن و 
برهوت الحاد و بی دینی به قدرتی الهی، 
تبدیل نمود و توانست با کالم نافذ خود، 
تدبیر و درایت تحول عظیم فکری و 
هویتی را در دنیای اسالم به وجود آورد
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در انتظار مجاه��دت بودند برخيزن��د و دل به 
دريای حادثه بس��پارند و پا در مي��دان ايمان 
گذاش��ته و جان خود را مهيای ايث��ار نمايند و 
آن شد كه بايد می شد؛ يعنی ش��روع انتفاضه 
فلس��طين در س��طوح و دوره ه��ای مختلف، 
ش��كل گيری جنبش های اس��امی در لبنان، 
عراق، افغانس��تان، بحرين و كشور های حوزه 
خليج فارس، آفريقا، آس��يای ميانه، خاوردور، 
امري��كای التين و... و اكنون س��قوط پی درپی 
ديكتاتورها و وابستگان به قدرت های نامشروع 
جهانی؛ در تونس، مصر، ليبی، يمن و انشاء اهلل در بحرين و عربستان و... چون هدف امام 
خمينی بيداری بشريت در مقابل ستم بود و اولويت برايش مسلمانان محسوب می شد. 
»بيداری اسامی، آن وجه اول از حركت عظيم امام بزرگوار ما بود.«1 و امام عزيزی كه 
دو دهه قبل با دلي آرام و قلبي مطمئن و روحي شاد و ضميري اميدوار به فضل خدا به 
سوي جايگاه ابدي سفر كرد، كنون نظاره گر محصول و ثمره گران بهای مجاهدت خود 
در راه خداست. دعای خير او جوانان جهان اسام را به بيداري رساند و پيام ها و تدابير و 
منويات او موجب رشد و بالندگی كشور و جهان اسام شد و اين نسيم دلنواز همچنان 
در وزيدن اس��ت چون خامنه ای، خمينی ديگر است؛ حال دشمنان بشريت و غافان از 
عظمت اسام و ايران اسامی چه بخواهند و چه نخواهند اين راهی است كه آغاز شده 
و در حركت است. تا انشاء اهلل »و نريد ان نمن علی الذين استضعفوا في االرض ونجعلهم 

ائمه و نجعلهم الوارثين«2 محقق گردد. 

قدرت نرم انقالب اسالمی و تأثير آن بر هويت يابی مسلمانان
اسام ناب كه در آن ديانت از سياست جدا نيست، اس��امی است كه مانعی عظيم بر 
سر راه ستم پيشگان، غارت گران، ظالمان، زرپرستان، منافقان و تزويرگران عالم از زمان 
خاتم)ص( تاكنون به شمار می رفته، صاحبانش را بر آن داشته تا برای به دست آوردن 
منافع نامشروع، هويت اصلی اسام را از مس��لمانان بگيرند و اسامی از نوع امريكايی، 

1. بيانات مقام معظم رهبري در بيستمين سالگرد رحلت امام خمينی)ره(، 1388/3/14. 
2. قرآن كريم، 5/28. 

بررسی وضعیت هر یک از کشور های 
مسلمان پیش از پیروزی انقالب در 
سرخوردگی  و  بی هویتی  از  ایران، 
حکایت دارد. نگاهی کوتاه اما از سر 
تأمل به روزشمار تحرکات، حوادث 
و خیزش ها تا موفقیت و پیروزی ها در 
اثبات  به  را  گفته  این  اسالم  جهان 
می رساند که همه این اقدامات نتیجه 
از  تأثیر پذیری  با  مسلمانان  تحول 
آن  نرم  قدرت  و  اسالمی  انقالب 

صورت پذیرفته است
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اسام مرفهين بی درد، اسام س��رمايه داری و اس��ام مرتجعين را به آنان غالب كنند. 
در اينكه جوامع مس��لمان، هويت واقعی خود را از دس��ت داده بودند ش��كی نيست؛ و 
همچنين نظام های س��لطه گر دست از سر مس��لمين به جهت هويت و فرهنگ غنی بر 
نداشته و بر نخواهند داش��ت نيز ترديدی نيس��ت. اما در نبرد بين حق و باطل، حق به 
دليل تغييرناپذيری اراده و سنت الهی، پيروز اين صحنه خواهد بود. رهبر معظم انقاب 
اسامی در بخشی از بيانات خود اشاره به بازيابی هويت اسامی دارند كه نشانگر تأثير 

انقاب اسامی در اين بازيابی كه منجر به بيداری اسامی گرديد می باشد.
... بعد از آنی كه در طول سال های متمادی كوشش شده بود كه هويت 
اسامی خرد شود، له شود، وقتی اين انقاب به وجود آمد، وقتی قامت 
برافراش��ته امام بزرگوار ما در منظر مردم مس��لمان عالم پديدار ش��د، 
همه احس��اس كردند كه يك هويتی، يك شخصيتی، يك اصالتی پيدا 
كرده اند. همين موجب شد كه در شرق و غرب دنيای اسام نشانه های 
بيداری مسلمانان پديدار بشود؛ ملت فلسطين بعد از ده ها سال ناكامی 
جان گرفت؛ جوانان كشورهای عربی كه بعد از شكست در سه جنگ كه 
دولت هايشان با رژيم صهيونيستی داش��تند و دلمرده و مأيوس بودند، 

دوباره روحيه گرفتند.1 
بررسی وضعيت هر يك از كش��ور های مس��لمان پيش از پيروزی انقاب در ايران، از 
بی هويتی و سرخوردگی حكايت دارد. نگاهی كوتاه اما از سر تأمل به روزشمار تحركات، 
حوادث و خيزش ها تا موفقيت و پيروزی ها در جهان اسام اين گفته را به اثبات می رساند 
كه همه اين اقدامات نتيجه تحول مس��لمانان با تأثير پذيری از انقاب اسامی و قدرت 

نرم آن صورت پذيرفته است. 
آنچه را اصاح گران، تجديدگرايان، متجددها و بيدارگرايان اسامی از 
قرن 19 ميادی تا زمان آغاز نهضت در ايران صرفاً به عنوان يك آرمان 
تبليغ می كردند، امام خمينی)ره( در صحنه عمل پياده و دوران جديد 
»رنسانس« را آغاز كرد. تاش های چندين دهه ای استعمارگران، چنان 
برنامه های مذهب زدايی را پيش برده بود كه حضور و بروز اسام، آن هم 
به مثابه نيروی بالقوه فرهنگی و اجتماعی در صحنه جوامع، در باور كمتر 
كسی می گنجيد كه آنچنان از نظر سياس��ی احيا گردد كه چنين ابعاد 

1. بيانات مقام معظم رهبري در بيستمين سالگرد رحلت امام خمينی)ره(، 1388/3/14. 
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مستحكم و فراگيری يابد.1

قدرت مردمی بودن انقالب اسالمی و تأثير آن بر تحوالت جهان اسالم
مردم در هر كشوری می توانند تكيه گاه مناسبی برای حاكميت و نظام مستقر محسوب 
ش��وند. اين نگاه يك جنبه از قدرت و اهميت مردم محسوب می شود؛ چون حكومت ها 
با تكيه بر قدرت مردم و كسب همراهی مردم ضمن اينكه اهداف و طرح های حاكميت 
را پيش می برند، می توانند در مواقع ضروري و لزوم و حس��اس، نهايت بهره را از مردم و 
حضور و همراهی آنان ببرند. اين موقعيت ها و ضرورت ها همان اتفاقات مهم و حوادثی 
است كه تحت عناوينی چون، جنگ، بحران، شورش و اغتشاش، كودتا و يا بروز حوادث 
طبيعی در جوامع و كشورهای مختلف ظهور و بروز می يابند. دوره ها و تجربيات تاريخی 
به خوبی نش��ان داده كه هر جا مردم در كنار حاكمان و حكومت ه��ا و دولت ها بوده اند 
آنها توانسته اند جان س��الم از معركه ها، يورش ها و حوادث به در ببرند. به دليل همين 
توانمندی، پتانسيل و قدرت اس��ت كه همه حاكمان عالم درصدد نگه داشتن مردم در 
كنار حكومت ها هستند و برای تحقق اين امر س��عی و تاش فراوانی نيز می كنند. آنان 
برای همراه كردن مردم از ش��يوه های مختلف اقناعی و القا به��ره می برند. وقتی مردم 
همراه باشند مشكات حكومت ها كمتر خواهد بود. همراهی مردم البته شرايط خاص 
خود را دارد و آن نفوذ بر قلب هاس��ت. اين مهم نيز در صورت��ی تحقق خواهد يافت كه 
مردم احساس كنند حكومت و حاكمان از خود آنان هستند و برای تعالی كشور و تحقق 
اهداف مردم گام برمی دارند و در برخورد با آحاد مردم ص��ادق بوده و در جهت نيازها و 
مطالبات مردم قدم برمی دارند. آنگاه اين همراهی محقق شده و ادامه يافته و در سختی ها 
حاكميت را تنها نخواهند گذاش��ت. اما از نگاه ديگر هم می توان همراه ساختن مردم با 
حاكمان را تبيين نمود و آن اينكه در تعداد زيادی از كشورها، حاكمانشان با استفاده از 
روش های امنيتی، پليسی و خشونت آميز يا تطميع گروه هايی، مردم را در كنار حكومت 
نگه می دارند كه البته اين همراهی فقط استفاده اش مبتنی بر عدم ايجاد مشكل و دردسر 
برای حاكمان فايده داشته نه برای همراهی و كمك در مواقع ضرورت و حساس؛ كه اگر 
ارتباط دولت ها با مردم ارتباط قلبی و صادقانه نباشد چه بسا نه تنها آنها را در جنگ ها 
و بحران ها تنها خواهند گذاش��ت بلكه به نوعی از اين فرصت ب��رای براندازی و تغيير و 
تحول استفاده خواهند نمود. نمونه بارز تاريخی اين عدم همراهی، عملكرد مردم عراق 

1. منوچهر محمدی، همان، ص25. 



57
91

ار 
 به

31 
اره

شم
م 

ل نه
 سا

وم
ه س

دور
ن 

جها
در 

ی 
ام

ی اس
دار

ر بي
ن ب

ير آ
و تأث

ی 
ام

ب اس
قا

رم ان
ت ن

در
ق

در دو جنگ امريكا در سال های 1991 
و 2003 می باش��د كه مردم صدام را در 
جنگ با امريكا تنها گذاش��تند تا جايی 
كه منجر به اشغال عراق شد. نمونه نرم 
اين تجربيات، شكست برخی از حاكمان 
در كشور های تازه استقال يافته آسيای 
ميان��ه در مقابل انقاب های! موس��وم 
به رنگی اس��ت. مطالب نگاشته ش��ده 
نشان دهنده آن اس��ت كه مردم در هر 
كش��وری می توانن��د به ق��درت نرمی 
تبديل ش��وند كه در مناسبات مختلف 
حضورشان برای ديگران جذابيت ايجاد 
نموده و به يك الگو تبديل شوند. نمايش 
قدرت مردم��ی در صحنه های مختلف، 
ضمن اينكه بازدارنده است به نوعی در 
ارتقا و توليد منزلت اجتماعی كشورها 
كارساز بوده و بر ديگر كشورها هم تأثير 
خواهد داش��ت؛ حضور مردم ايران طی 

س��ه دهه از پيروزی انقاب تاكنون مؤيد اين امر است. اين حضور و همراهی در مقاطع 
مختلف بسيار كارساز و سرنوشت ساز شد. مقطع اول مردم بودند كه با همراهی جانانه با 
امام خمينی)ره( موجب پيروزی انقاب اسامی شدند و در دومين مقطع مهم تاريخی 
ايران اس��امی يعنی جنگ تحميلی رژيم بعث صدام بود كه م��ردم تمام قد با رهبری 
انقاب و نظام اسامی همراهی نموده و موجب پيروزی در مقابل دنيا شدند. و در مقطع 
حساس دو دهه اخير كه ش��امل تهديدات همه جانبه جبهه استكباری يعنی تهديدات 
نرم در قالب عمليات روانی، تهاجم فرهنگی، ناتوی فرهنگی و جنگ نرم و در ابعاد ديگر 
تهديدات امنيتی و نظامی، به خوبی و شايس��تگی تمام رهبری و نظام اسامی را ياری 
نموده و كنار نظام تمام قد ايستادند و اين ايستادگی منجر به شكست پی درپی دشمنان 
در صحنه های سياس��ی، فرهنگی، امنيتی، اقتصادی و نظامی ش��د. حضور در صحنه 
مردم ايران در اين سه مقطع مهم تبديل به يك الگوی جهانی از همراهی مردم شد كه 

حضور در صحنه مردم ایران تبدیل به یک 
الگوی جهانی از همراهی مردم شد که 
موجب گرایش دیگر کشور ها به سوی ایران 
شده و از این الگو تأثیر پذیرفتند. تظاهرات 
مردم در کشورهایی چون تونس، مصر، 
لیبی، فلسطین، یمن، اردن، سوریه، ترکیه، 
الجزایر، عراق و... نمونه بارز این تبعیت 
است که نشان های فراوانی از اقدامات مردم 
ایران را در خود جای داده است که از آن 
جمله می توان به حضور در مساجد، برپایی 
نمازهای جماعت و جمعه در سطح شهر 
و میادین، نام گذاری اماکن به نام شهدا، 
تکریم و تشییع مناسب شهدا، استفاده از 
شعارهای ابداعی مردم ایران، بهره گیری از 
عالیم و نشان های دینی، مذهبی و انقالبی 
در راهپیمایی ها و دیگر فعالیت ها اشاره 
کرد. و دیگر نمونه این تبعیت ها را می توان 
در راهپیمایی ها و تظاهرات مردم در اروپا و 

امریکا مشاهده نمود



بيداري اسامي
58

دوره سوم سال نهم شماره 31 بهار 91

موجب گرايش ديگر كشور ها به سوی ايران شده 
و از اين الگو تأثير پذيرفتن��د. تظاهرات مردم در 
كش��ورهايی چون تونس، مصر، ليبی، فلسطين، 
يمن، اردن، سوريه، تركيه، الجزاير، عراق و... نمونه 
بارز اين تبعيت اس��ت كه نش��ان های فراوانی از 
اقدامات مردم ايران را در خود جای داده است كه 
از آن جمله می توان به حضور در مساجد، برپايی 
نمازهای جماعت و جمعه در سطح شهر و ميادين، نام گذاری اماكن به نام شهدا، تكريم 
و تشييع مناسب شهدا، استفاده از ش��عارهای ابداعی مردم ايران، بهره گيری از عايم و 
نشان های دينی، مذهبی و انقابی در راهپيمايی ها و ديگر فعاليت ها اشاره كرد. و ديگر 
نمونه اين تبعيت ها را می توان در راهپيمايی ها و تظاهرات مردم در اروپا و امريكا مشاهده 
نمود. »تكيه اصلی حضرت امام به توده مردم در صحنه ه��ای مختلف مبارزه و انقاب، 
خود يكی از بارزترين م��وارد اتكا به مردم بود. حضور يكپارچه م��ردم، اعم از زن و مرد، 
پير و جوان و حتی نوجوانان در صحنه های مختلف دفاع مقدس، عالی ترين و زيباترين 
مصداق و تكيه حكومت به آنان در حل معضات مهم نظام بود.«1 زيبايی های همكاری 
مردمی به خوبی توانست برای مردم دنيا به خصوص مردم مسلمان در منطقه جذابيت 
و كش��ش ايجاد نمايد كه منجر به الگوگيری و عمل به آن شوند و بتوانند ديكتاتورها را 

به سقوط بكشانند. 

اسالم ناب و ايدئولوژی مذهبی انقالب، قدرت نرم تأثيرگذار بر مسلمانان
خداوند متع��ال در ابتدای آيه 19 از س��وره آل عمران می فرماي��د:»ان الدين عند اهلل 
االسام... در حقيقت دين نزد خدا همان اسام است...« اين دين همان اسام ناب است 
كه پيامبر اعظم)ص( به امر خداوند در عصر ظلمانی جاهليت مأمور اباغ آن به بشريت 
ش��د. اين دين تمام عناصر جذاب برای انس��ان ها را در خود دارد به گون��ه ای كه اگر به 
درستی معرفی، عرضه و عمل شود بخش عظيمی از انسان ها آن را با جان و دل خواهند 
پذيرفت. اين عم��ل و اقدامی بود كه امام خمينی)ره( انج��ام داد و اين دين را به عنوان 

بنيان انقاب اسامی به جهانيان معرفی نمود.
اسام اگر آن طور كه هست، موفق بشويم كه احكام آن را اجرا بكنيم، 
1. مهدی بيگی، قدرت نرم جمهوری اس��امی ايران )مطالعه موردي لبنان(، تهران، دانش��گاه امام صادق )ع(، 

1388، ص127. 

در ذهن مخاطبان این پرسش وجود 
با  ایران  مردم  چگونه  که  داشته 
در  توانسته اند  خالی  دست های 
مقابل رژیمی با امکانات نظامی و 
توانمندی های اطالعاتی و پلیسی 
و حمایت های قدرت های خارجی 
به پیروزی برسند؛ آن هم با حداقل 

هزینه ها نسبت به دیگر کشورها
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برای همه شما سعادت ايجاد می ش��ود، برای همه ملت سعادت ايجاد 
می شود. اسام دين آزادی و استقال است، اسام دينی است كه همه 

كس به حقوق خودش می رسد و مراعات همه حقوق را می كند.1
حضرت امام خمينی در مأموريت به حجت االسام و المسلمين سيد حميد روحانی در 
جهت تدوين تاريخ انقاب اسامی، اس��ام مورد نظر خود را معرفی مي كند و خواستار 
معرفی انقابی می شود كه به واسطه آن اسام ناب محمدی)ص( جايگزين ديگر انواع 
اسام موجود شده است. روح بلند امام چيزی غير از اسام ناب را جست وجو و ارايه نكرد. 
اين اسام برای مردم مس��لمان جهان كه از آن فقط نامش در كشورهايشان مانده بود، 
جذابيت ايجاد نمود و چنان كششی ايجاد كرد كه شعله های انقاب اسامی در اقصی 

نقاط جهان به واسطه اسام امام خمينی پرآوازه شد.
ش��ما بايد نش��ان دهيد كه چگونه مردم، عليه ظلم و بي��داد، تحجر و 
واپس��گرايی قيام كردند و فكر اس��ام ناب محمدی را جايگزين تفكر 
اسام سلطنتی، اسام سرمايه داری، اسام التقاط و در يك كلمه اسام 

امريكايی كردند.2
نويسنده كتاب بازتاب جهانی انقاب اسامی در بخشی از كتاب خود در اين خصوص 

توضيح می دهد: 
انقابی كه با نام اسام تحت ش��عار اهلل اكبر و بر پايه اين ايدئولوژی و 
سمبل های اس��امی و ش��يعی و تحت رهبری روحانيتی كه با مفاهيم 
اسامی پرورش يافته بود، مبارزه كرده و پيروز شد. در نتيجه مسلمانان 
در سراسر جهان توانس��تند به هويت اس��امی خود و از تجديد حيات 
اسامی در جايی كه برای مدت طوالنی تحت سلطه قدرت های بزرگ 

خارجی قرار داشتند، احساس غرور و قدرت نموده و به خود ببالند.3 
در سايه اسامی كه انقاب اسامی و رهبرش به مسلمانان معرفی كرد، روح تازه ای در 
آنها دميده شد و مفاهيمی چون جهاد، ايثار، شهادت، وحدت، عزت، سربلندی و مقاومت 
برای آنان معنی پيدا كرد تا در پرتو انوار آن به جهاد و خيزش روی آورند. اسام نابی كه 
قدرت نرم را در ذات خود دارد و انقاب اسامی توانست آن را معرفی و ترويج نمايد و اين 

معرفی در بيداری اسامی تأثير گذاشت. 

1. صحيفه امام، ج6، ص526.  
2. همان، ج21، ص239-240. 

3. منوچهر محمدی، همان، ص28. 
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پيروزی انقالب اسالمی توسط مردم با دست های خالی و تأثير الگويی آن 
بر مردم منطقه 

يك��ی از جذابيت های بس��يار مهم، ن��ه تنها ب��رای مردم ع��ادی در دني��ا بلكه برای 
انديشمندان، روشنفكران و نخبگان، پيروزی انقاب اسامی توسط مردم، با دست های 
خالی بود. مردم دهه های آخر قرن بيس��تم، در عصری زندگی می كردند كه ارتباطات 
حرف اول را می زند و اين ارتباط مدرن توانس��ته مردم دنيا را از حال و هوای يكديگر با 
خبر كند. لذا در سايه رسانه ها و فعاليت های ارتباط جمعی، مردم دنيا در جريان انقاب 
اس��امی قرار گرفته و متعاقب آن از طريق تحليل ها و مقاالت در چند و چون پيروزی 
اين انقاب واقع شدند. هر چند در ذهن مخاطبان اين پرسش وجود داشته كه چگونه 
مردم با دست های خالی توانسته اند در مقابل رژيمی با امكانات نظامی و توانمندی های 
اطاعاتی و پليسی و حمايت های قدرت های خارجی به پيروزی برسند و آن هم با حداقل 
هزينه ها نسبت به ديگر كشورها، كه در كتاب بازتاب انقاب اسامی نيز به اين موضوع 

اشاره شده است. 
شايد مهمترين س��ؤالی كه در اذهان مس��لمين جهان وجود داشت، 
نحوه پيروزی انقاب اسامی بود. اينكه چه مؤلفه هايی در مكتب انقاب 
و تاكتيك های به كار برده شده آن وجود داشت كه ملتی با دست خالی 
بر رژيم تا بن دندان مسلح پهلوی فايق آمد. بر همين اساس مؤلفه های 
خاص انقاب اسامی برجس��تگی يافت و مس��ئله الگو قرار دادن قيام 
عاشورای حسينی و مقايسه شاه با يزيد و امام خمينی با امام حسين)ع(، 
عنصر شهادت، ويژگی های مشروعيت رهبران انقاب به عنوان جانشين 
امام غايب، موضوع اجتهاد و تقليد، مكتب تشيع و اصل واليت فقيه همه 
از مؤلفه های مختص مكتب تشيع و ايران بود كه به خودی خود، افكار 

مسلمانان و به ويژه انديشمندان جهان اسام را به خود جلب كرد.1
برخی پيروزی مردم ايران با دست های خالی در مقابل يك حكومت خودكامه قدرتمند 
را نتيجه تحول درونی و عمقی مردم می دانند؛ البته اين برآورد كامًا درس��ت و صحيح 
می باشد؛ چون بدون تحول و اعتقاد و باور درونی و از عمق جان، مردم حاضر به پرداختن 

هزينه های پيروزی نيستند؛ به ويژه اينكه نظر امام نيز بر همين محور استوار بود. 
اين تح��ول يك تح��ول الهی ب��ود و يك دس��ت غيبی م��ردم را اين 

1. همان، ص26. 
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طور متحول كرد و تا اي��ن نحو تحول 
نبود اين پيروزی نبود. ملتی كه دست 
خالی بود، هيچ نداش��ت- حاال چهار تا 
تفنگ پيدا شده اس��ت، كی، آن وقت 
اين حرف ها بود- دس��ت خال��ی، آنها 

هم مس��لح و همه تانك و توپ و مسلس��ل دار و اينها هيچ نداشتند جز 
اينكه يك فرياد »الاله االاهلل « و »اهلل اكبر« و يك مش��ت پر و يك ايمان 
قلبی قوی. اين ايمان بود كه اين مردم را به اين پيروزی رساند كه همه 
حساب ها فاسد از كار درآمد. حس��اب اينكه دست خالی نمی شود غلبه 
كرد بر اين س��اح های مدرن، اين حس��اب ها خاف درآمد. چون آنها 
حساب معنويات را نمی كردند؛ حس��اب ماديات را می كردند. معنويت 

غلبه كرد بر ماديات، خدا غلبه كرد بر شيطان و غلبه دارد بر شيطان.1

قدرت نرم انقالب در ترويج مفاهيم دينی و قرآنی بعد از انقالب و نقش آن 
در بيداری اسالمی

اسام تا قبل از پيروزی انقاب در جهان بسيار مهجور و غريب بود؛ يا به طور كلی دين 
اين گونه بود. در سايه حاكميت دو قدرت كاپيتاليستی و الحادی بر كل جهان، كه نگاه 
سرمايه داری ليبراليستی به مس��لمانان تحقيرآميز و نگاه جبهه الحادی كمونيسم، به 
دين افيونی خواندن آن بود. در چنين فضايی مسلمان و مسلمانی جرئت قد بر افراشتن 
كه نداشت هيچ! بلكه كتمان نيز می كرد چون در صورت طرح در مراكز علمی، هنری، 
فرهنگی، سياسی و... حقير و عقب افتاده محسوب می شد. در چنين هنگامه ای انقابی 
پيروز شد كه همه پنداشت های غلط و غفلت ها و دشمنی و تحقيرها را در هم شكست؛ 
كه ديگر نه تنها از تحقير خبری نبود بلكه مسلمانی به يك افتخار در بين جوامع مسلمان 

و غير مسلمان تبديل شد. 
آن روزی ك��ه دين و معنويت، ض��د ارزش به حس��اب می آمد و مورد 
اس��تهزاء قرار داده می شد، گذش��ت. امروز، بی دينی و بی ايمانی و تهی 
بودن از اعتقاد معنوی، يك ضد ارزش اس��ت. در بسياری از نقاط عالم، 
اين كار انجام گرفته و در بس��ياری ديگر هم انج��ام خواهد گرفت. اين، 

1. صحيفه امام، ج8، ص426-427. 

یکی از جذابیت های بسیار 
مهم، نه تنها برای مردم عادی 
در دنیا بلکه برای اندیشمندان، 
روشنفکران و نخبگان، پیروزی 
انقالب اسالمی توسط مردم، با 

دست های خالی بود
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يك��ی از ويژگي های عصر جديدی اس��ت كه 
اين مرد ب��زرگ، ]امام خمين��ی[ پرچم آن را 
در دنيا برافراش��ت و در حالی  كه كس��ی باور 
نمی كرد، داعيه آن را سر داد و دل ها را به آن 

متوجه كرد.1
انقاب اسامی بر افيونی بودن دين يا پايان 
ايدئولوژی دينی، خط بطانی ش��ديد كشيد 
كه نه تنها مسلمانان جهان از آن انتفاع يافتند كه منجر به رونق كليساها و كنيسه ها و 
معابد دينی و مذهبی در چهار گوشه عالم گرديد؛ و همه اينها در سايه قدرت نرم انقاب 
اسامی حادث ش��د كه به موجب آن مفاهيم دينی، مذهبی، معنوی و قرآنی مهجور و 
فراموش شده احيا شد. گفتمان انقاب اس��امی به اين واژه ها معنايی دوباره بخشيد و 
رواج آنها را در بين عالم و آدم منتشر نمود كه شهيد و شهادت از آن جمله است. ايثار و 
تعاون، جهاد و دفاع در ادامه آن است. طاغوت و مستكبر و شيطان، احياء شده از قرآن 
است. حج و نماز و حجاب معنای ديگر يافت. هر كدام از اين واژه ها به تنهايی برای ايجاد 
جذابيت و كشش در بين مجاهدين و مبارزين برای مقابله با طاغوت ها و هجمه به اراده، 

افكار و عناصر كفر و الحاد كفايت می كند.
پيروزی انقاب اسامی نشان داد كه اديان به ويژه دين اسام با گذشت 
زمان و توسعه مدرنيزاس��يون، نه تنها به پايان راه خود نرسيده اند بلكه 
مجدداً به عنوان مهمترين راه نجات بشريت از ظلم و بيدادگری مطرح 
می باشد. قرآن و آيات آن در دنيای بعد از انقاب اسامی معنا و مفهوم 
جديدی پيدا كرد. پيروزی انقاب اس��امی چون داروی شفابخش��ی 
موجب احيای افكار و انديشه های اس��امی در سراسر جهان و موجب 
افزايش روحيه و تقويت بنيادهای فكری گرديد؛ به طوری كه از حالت 

تدافعی در آمده و حالت تهاجمی به خود گرفته است.2
بكارگيری شعارها و الفاظ مرتبط قرآنی و دينی در راهپيمايی ها و تظاهرات مسلمانان 
در اكثر كش��ورهايی ك��ه مردمی در آن به پا  خاس��ته اند در س��ال های گذش��ته مبين 
تأثيرگذاری انقاب اس��امی و قدرت نرم انقاب و جذابيت ايجادشده از ناحيه ادبيات 

1. بيانات مقام معظم رهبري در مراسم اولين سالگرد ارتحال حضرت امام خمينی)ره(، 1369/3/14. 
2. منوچهر محمدی، همان، ص27. 

برخی پیروزی مردم ایران با دست های 
خالی در مقابل یک حکومت خودکامه 
قدرتمند را نتیجه تحول درونی و 
عمقی مردم می دانند؛ البته این برآورد 
کاماًل درست و صحیح می باشد؛ چون 
بدون تحول و اعتقاد و باور درونی و 
از عمق جان، مردم حاضر به پرداختن 

هزینه های پیروزی نیستند
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انقاب اسامی است. 

قدرت نفوذ انقالب اسالمي بر قلوب و تأثير آن بر بيداری اسالمي
امام خمينی رضوان اهلل تعالی عليه در پاسخ نامه آيت اهلل محمد يزدی در سال 1346 به 
نكته بسيار مهمی اشاره می كند كه به آن اعتقاد دارد و الزامات آن را هم فراهم می كند و 
آن نفوذ در قلبهاست كه در پی خود انفجار نور را به دنبال دارد. ايشان در جماتی كوتاه 

چنين نوشته اند:
آتشی كه در كانون سينه ها و قلبها روشن شده است، خاموش شدنی 
نيست يا الاقل به اين زودی خاموش نخواهد شد و ممكن است شماها 

شاهد انفجار عظيم آن باشيد.1
و همچنين حضرت امام خامنه ای در ديدار ايثارگران به عمق نفوذ مفاهيم انقاب در 
دل ها اش��اره نموده اند كه گويای تأثيرگذاری انقاب در اعماق قلب هاست كه ماندگار 

خواهد ماند. 
انقاب شما... در اول حادثه ای زلزله گون بود؛ خيلی ها تحليل كردند: 
يك زلزله است، می گذرد و فراموش می ش��ود! اما اين جور نشد؛ عكس 
ش��د. امروز در اعماق دل ملت های مس��لمان، مفاهيم انقاب اسامی 
روز به روز رسوخ بيشتری پيدا می كند؛ اين نه حرف من، بلكه محصول 
تحليل های كسانی اس��ت كه دشمن ترين دشمنانش��ان، ملت ايران و 
انقاب اسامی اس��ت! آنها می گويند؛ آنها ش��هادت می دهند. اين كه 
می بينيد تهديد می كنند و عليه ملت ايران عربده می كش��ند، به خاطر 
همين تحليل اس��ت؛ می ترس��ند! می بينند اين حادثه خاموش نشد؛ 
می بينند اين موج كمرنگ نشد و مرتب برجسته تر و گسترده تر و عمق 

آن بيشتر می شود؛ لذا می ترسند.2
برخی در طيف شناسی منازعات، عصر كنونی را عصر منازعات نرم به شمار می آورند. 
عصری كه از آن به عنوان عصر اس��تعمار فرانو هم ياد می ش��ود. مبتنی بر اينكه در اين 
عصر برخاف دوران استعمار كهن و نو كه در آن سرزمين و ساختار حكومت ها اشغال 
می شد، در دوران اس��تعمار فرانو كه نوع منازعه در آن از جنس نرم محسوب می شود، 

1. صحيفه امام، ج2، ص169. 
2. بيانات مقام معظم رهبري در جمع جانبازان و ايثارگران و خانواده های شهدای استان فارس، 1387/2/13. 
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ديگر نه سرزمينی اشغال می شود و نه اشغال ساختار 
سياسی در اولويت است بلكه در اين عصر مردم هستند 
كه اشغال می ش��وند. به عبارتی ديگر در منازعه نرم 
اس��تراتژی و دكتري��ن آن- به جای تص��رف نظامی 
سرزمين و حكومت مستقيم بر آن يا تصرف سياسی 
و حكومت غير مس��تقيم از طريق گماردن يك دولت 
دست نش��انده در آن- خود مردم آن كشور را تسخير 
می كنند و از طريق تصرف قلب ها و تسلط بر ذهن ها 
حكومت مي كنند. اگر اين نگاه را درس��ت بدانيم كه 
تا حدود زيادی درست اس��ت بايد به اهميت اين دو 
مقوله توجه ويژه ای داش��ت. چون در صورت تسخير 
ذهن و قلب، ماندگاری، عاقه و وابستگی ثمره آن خواهد بود. اتفاقی كه برخاف ديدگاه 
استعمارگران عصر فرانو با پيروزی انقاب اسامی افتاد آن بود كه تسخير ذهن و قلب ها 
با توجه به ذات فطری انسان ها و رهنمون آنان به سوی قدرت اليزال الهی امكان پذير شد 
و اين امر در جهان اسام با توجه به نزديكی فرهنگ ها، زودتر و بيشتر محقق گرديد؛ به 
نوعی كه عاقه و عشق قلبی مسلمانان به سوی رهبران انقاب و انقاب اسامی هر روز 
بيش از پيش گرديد به گونه ای كه در مقاطع مختلفی از سه دهه گذشته انقاب همچون 
انتفاضه ها، جنگ های 22 و 33 روزه و... متجلی شد و آن در سايه كسب ايمان اسامی 

به راه الهی بود. »ايمان اسامی در قلب ها رسوخ و نفوذ دارد.«1 
انقاب اسامی در قلب ها رسوخ كرد و بر قلب ها نيز حكومت كرد و به قدرتی تبديل شد 
تا قلوب مسلمين را تسخير كند و در سايه اين تسخير، روزنه ای به سوی بيداری اسامی 
بگشايد تا در سال های اخير به پنجره ای تبديل شود كه چشم اندازش انقاب اسامی و 
انشاء اهلل غايتش انقاب جهانی حضرت مهدی)عج( خواهد بود. و اين كد و رمزی بود كه 

امام عزيز در اختيار همه قرار داد. 
شما آقايان كوشش كنيد، شما سران كشورها كوشش كنيد و به ديگر 
سران كشور هم سفارش كنيد كه آنها هم نظير ايران حكومت بر قلوب 
مردم بكنند. اش��كال مسلمين اين است كه در بس��ياری از حكومت ها 
حكومت بر ابدان اس��ت، آن هم با فش��ار؛ و لهذا موفق نيس��تند. اگر ما 

1. بيانات مقام معظم رهبري در جمع مردم روستای عشايرنشين پاپی استان لرستان ، 1370/5/31. 

انقالب اسالمی بر افیونی بودن 
دین یا پایان ایدئولوژی دینی، 
خط بطالنی شدید کشید که نه 
تنها مسلمانان جهان از آن انتفاع 
یافتند که منجر به رونق کلیساها 
و کنیسه ها و معابد دینی و مذهبی 
در چهار گوشه عالم گردید؛ و 
همه اینها در سایه قدرت نرم 
انقالب اسالمی حادث شد 
که به موجب آن مفاهیم دینی، 
مذهبی، معنوی و قرآنی مهجور 

و فراموش شده احیا شد
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حكومت بر ارواح بكنيم و س��ران كشورهای اس��امی حكومت بر ارواح 
بكنند و قل��وب ملت ها را به دس��ت بياورند، با اين كث��رت جمعيت و با 
اين مخازن زياد اينها آسيب پذير نخواهند بود؛ و بر همه كشورهايی كه 
بخواهند به آنها تعدی كنند، مقابله می كنند و هيچ كش��وری با ملت ها 
نمی تواند مقابله كند. كشورها با دولت ها مقابله می كنند و با ارتش هايی 

كه قلوب مردم با آنها نيستند. 
شما كوشش كنيد و به دوستان خودتان بگوييد كه كوشش كنند كه 
قلوب مردم را به دس��ت بياورند. همان طوری كه در صدر اس��ام قلوب 
مردم متوجه به حكومت بود. حكومت صدر اس��ام، حكومت بر قلوب 
بود. و لهذا با جمعيت های ك��م بر امپراتوری های ب��زرگ غلبه كردند. 
االن بحمداهلل  جمعيت مس��لمين قريب يك ميليارد اس��ت؛ چرا بايد با 
اينكه يك ميليارد جمعيت ما داريم؛ قدس ما را صهيونيست ها ببرند و 
حكومت های ديگر را هم در تحت سلطه قرار بدهند؟ در صورتی كه اينها 
اگر با هم مجتمع باشند، حكومت بزرگی خواهند بود. هر كدام در محل 
خودشان حكومت بر محل خودشان، و همه با هم زير بيرق اسام باشند.1

سردبير روزنامه رسالت در مقاله ای تحت عنوان »در گفتمان انقاب جايی برای هتاكی 
نيست؛ منطق پيامبر)ص(، منطق انقاب« در خصوص نفوذ در قلب ها چنين می نويسد:

در نبرد نرم، منطق و عقانيت سياسی و سخنان حكمت آموز است كه 
در قلب ها نفوذ می كند و نيروی دشمن را می كاهد. اين منطق ما در سی 
سال اخير بوده كه امروز در كش��ورهای عربی و منطقه خاورميانه بيش 
از پيش گسترش يافته و در حال تسخير همه  قلوب و ذهن های مستعد 
است. وقتی يك چنين قدرتی داريم، بحث فحاشی يك مقوله منتفی و 

يك بيراهه در مسير رسيدن به اهدافمان محسوب می شود.2

قدرت نرم و ايجاد وحدت در بين مسلمانان
از ديگر محورهای اثرگذار در حوزه قدرت نرم، وحدت و وحدت آفرينی است كه می توان 
به جرئت گفت قدرت ايجاد وحدت و تأثير آن بر ميزان پيروزی ها از درجه اهميت بسيار 

1. صحيفه امام، ج14، ص180-181. 
http://farsi.khamenei.ir/others-note?id=11778  ،2. كاظم انبارلويی
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باال و تعيين كننده ای برخوردار اس��ت. علت اين توجه و اهمي��ت برای وحدت به تأكيد 
خداوند متعال در قرآن و س��فارش پيامبر اكرم)ص( و بزرگان دين برمی گردد. آنجا كه 

خداوند متعال وحدت را حول محور ريسمان الهی ترسيم می فرمايد: 
واعتصموا بحب��ل اهلل جميعا و ال تفرقوا …و همگی به ريس��مان خدا 
چنگ زنيد و پراكنده نش��ويد و نعمت  خدا را بر خود ياد كنيد آنگاه كه 
دش��منان ]يكديگر[ بوديد پس ميان دل های ش��ما الفت انداخت تا به 
لطف او برادران هم ش��ديد و بر كنار پرتگاه آتش بوديد كه شما را از آن 
رهانيد اين گونه خداوند نشانه های خود را برای شما روشن می كند باشد 

كه شما راه يابيد.1 
نكته ديگری كه در اين آيه كامًا مشهود است و ش��ايد بتوان گفت دليل دومی برای 
اهميت وحدت شمرده می شود ايجاد الفت قلبی بين ايمان آورندگان است. وجود ارادت 
قلبی بين افراد در پيش��برد اهداف و ايجاد وحدت بسيار مهم و اثرگذار است. اما يكی از 
مؤلفه ها و اقدامات محوری كه در سه سطح راهبردی، عملياتی و تاكتيكی مورد استفاده 
دشمن قرار می گيرد شكستن وحدت است كه ترجمان آن در وجه سلبی، ايجاد تفرقه 
است. اين موضوع در هميشه تاريخ انسان ها و در همه جوامع بر برهم زدن اتحاد به جهت 
كسب منافع مورد استفاده بوده و هست. اما بيشترين استفاده از راهبرد و عمليات ايجاد 
تفرقه و شكستن وحدت در دوره های مختلف، عليه مس��لمانان صورت پذيرفته است؛ 
به خصوص طی س��ه دهه بعد از پيروزی انقاب اس��امی برای تحقق تفرقه، طرح های 
فراوانی به صحنه عمل تبديل شده اس��ت. »در كجای جهان اسام است كه دست های 
خائن درصدد ايجاد تفرقه و اختاف نباش��ند؟ و در كجاست كه مغزهای پليد طراحان 
استكباری، ساده دالن و ضعيفانی را پيدا نكرده باشند كه در خدمت هدف هايشان قرار 
بگيرند؟ هدف نزديك و گام بزرگ ما عبارت از ايجاد وحدت بين طوايف و مذاهب اسامی 
و گروه های مسلمان است.«2 در اين بخش چون نظر بر اهميت وحدت در بين مسلمين 
و جنبه ايجابی آن است كمتر وارد بخش س��لبی آن می شوم. اما آنچه مسلم است يكی 
از اثرگذارترين ابعاد نرم و فرهنگی انقاب اس��امی ايجاد تقويت و ترغيب وحدت بين 
مس��لمانان با توجه به تكثر مذه��ب و از طرفی تنوع قومی مي باش��د. وحدت مقوله ای 
است كه رهبران انقاب اسامی بسيار بر آن تأكيد و آن را به صورت عملی هم پيگيری 

1. قرآن كريم، 103/3. 
2. بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با ميهمانان خارجی مراس��م دومين س��الگرد ارتحال امام خمينی)ره(، 

 .1370/3/15
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نموده اند. »ما معتقديم كه اسام، وحدت مسلمين و 
اتحاد نيروهای مؤمن به خدا و موحد را يكی از فرايض 
قرار داده اس��ت.«1 برگزاری ده ها كنفرانس، نشست، 
گردهمايی تحت عنوان وحدت و نامگذاری هفته ای 
به نام »هفته وح��دت« و همچنين كنفرانس وحدت 
اسامی، ناشی از اهميت وحدت و كاركرد مؤثر آن در 
پيشبرد اهداف انقاب و اسام و خنثي سازی طرح ها 
و برنامه های تفرقه افكنانه دشمنان محسوب می شود. 
»]با[ وحدت بود كه توانستيم بر دشمنان پيروز شويم 

و هيچ مسئله ای نبايد باعث ش��ود كه اين وحدت كلمه از ميان برود كه به نفع دشمنان 
ماست.«2

رهبر بزرگ انقاب در فرازهای مختلفی از بياناتشان با قشرها يا شخصيت ها در داخل 
و خارج و همچنين در پيام های بسيار پر مغز خود به اهميت و ارزش وحدت و تحقق آن 

پرداخته است كه می توان برخی از آنها را آورد: 
اميدوارم كه با همه قشرها خصوصاً شعوب ]ملت ها، مردمان[ اسامی 
ما با برادری رفتار كنيد؛ و همه دولت های اسامی با همه خوشرفتاری 
كنند و بايد به يكديگر دست برادری بدهند تا دست اجانب كوتاه باشد.3

همه گرفتاری مسلمين از اين اختافاتی است كه بينشان هست و اين 
اختافات موجب اين شده اس��ت كه هر طايفه ای با طايفه ديگر مقابل 
باشد و اسام در مقابل اين مطلب ايستاده است و دعوت به وحدت كلمه 

می كند و دعوت به اسام، كه سلم است در مقابل حق.4 
خلف صالح حضرت امام نيز از ابعادی ديگر به موضوع وحدت پرداخته و موشكافانه آن 

را مورد ماحظه قرار داده است. ايشان معتقدند:
امروز مسئله وحدت برای مسلمين يك نياز قطعی است... وحدت امر 
پيچيده ای است؛ ايجاد اتحاد يك كار پيچيده است. اتحاد بين ملت های 

1. بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با ميهمانان خارجی مراس��م اولين س��الگرد ارتح��ال امام خمينی)ره(، 
 .1369/3/16

2. صحيفه امام،  ج7، ص116. 
3. همان، ج9، ص208. 

4. همان، ج15، ص489. 

در منازعه نرم استراتژی و 
دکترین آن- به جای تصرف 
نظامی سرزمین و حکومت 
مستقیم بر آن یا تصرف سیاسی 
و حکومت غیر مستقیم از طریق 
گماردن یک دولت دست نشانده 
در آن- خود مردم آن کشور 
را تسخیر می کنند و از طریق 
تصرف قلب ها و تسلط بر ذهن ها 

حکومت مي کنند
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اسامی، با اختاف مذاهب می سازد، با اختاف شيوه های زندگی و آداب 
زندگی می سازد، با اختاف فقه ها می سازد. معنای اتحاد بين ملت های 
اسامی اين است كه در مسائل مربوطه به جهان اسام، همسو حركت 
كنند، به يكديگر كمك نماين��د و در داخل اين ملت ها، س��رمايه های 
خودش��ان را عليه يكديگر به كار نبرند... علما در اين زمينه، برای انجام 
وحدت و فراهم ك��ردن مقدمات وحدت وظيفه بزرگ��ی دارند؛ نه فقط 

علمای يك طرف، بلكه علمای هر دو طرف.1
ايش��ان توجه دش��من به شكس��تن وحدت را از تاش های مهم آنان دانسته و تأكيد 

نموده اند:
يقيناً بايد معتقد باش��يم كه از س��وی دشمنان اس��ام، سخت ترين 
تاش ها و پيچيده تري��ن توطئه ها عليه اين وح��دت و اتحاد در جريان 

است.2

قدرت انقالب در تقويت شجاعت جوانان و مردم در جهان اسالم 
برای مبارزه با ظلم و س��تم بيدادگران در كنار ايمان و روحيه انقابی نياز به شجاعت 
می باشد. شجاعت همان ويژگی بارز امام است كه در كنار ساير خصوصيات بارز ديگر آن 
را به خوبی و شايس��تگی دارا بود. امام ضمن اينكه خود چنين مشخصه ای داشت سعی 
كرد تا روحيه نترسيدن و شجاعت توأم با ايمان را در امت مسلمان ايران و جهان اسام 
هم به وجود آورد كه چنين ش��د؛ يعنی مردم ايران در تبعيت از امام خويش، س��ه دهه 
در مقابل جبهه استكباری ايستادگی كردند و اين ايس��تادگی كه قبل از انقاب شروع 
شده بود به پيروزی انقاب ختم شد و بعد از پيروزی انقاب هم خود را در تسخير النه 
جاسوسی امريكا، هشت س��ال دفاع مقدس، تهديدات فرهنگی- سياسی، تحريم های 
اقتصادی و جنگ روانی عليه فناوری صلح آميز هس��ته ای به نمايش گذاش��ت. همين 
موفقيت ها نتيجه شجاعت و ايستادگی امام و امت بود كه به قدرتی تبديل شد از جنس 
نرم كه توانس��ت بر جوانان، رهبران، علما، نخبگان و مردم در كشورهای مسلمان و غير 
مس��لمان تأثير بگذارد و آنان را به س��وی ايس��تادگی در مقابل ديكتاتورها و طواغيت 
رهنمون شود؛ و اين مهم چيزی نبود جز به بركت شجاعت و ايستادگی شهيدان انقاب 

1. بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با مسئوالن و كارگزاران نظام و ميهمانان خارجی شركت كننده در كنفرانس 
بين المللی وحدت اسامی ، 1374/5/24. 

2. بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با ميهمانان شركت كننده در كنفرانس وحدت اسامی ، 1368/7/24. 
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اسامی در مقاطع مختلف انقاب. 
اگر اين ش��هيدان عزيز نمی بودند 
و چنانچ��ه اين مردم مؤم��ن در اين 
منطقه، سد راه دش��من نمی شدند، 
سرنوش��ت اي��ران عزيز و اس��امی 
چيز ديگری می ش��د. امروز و فردا و 
فرداها اين ملت و اين كشور، مرهون 
فداكاری ش��هيدان عزيزی است كه 
اين منطقه عظيم را با جس��م و جان 

خود محافظت كردند، استقال كش��ور را حفظ كردند و عزت اين ملت 
را حفظ كردند. من در اين منطقه، مردمی را دي��دم كه عمر خود را در 
همين منطقه گذرانده بودند- برادران و خواهران عرب- و با ش��جاعت، 
با جانفشانی و وفاداری خود به اسام و ايران عزيز آنچنان ايستادگی اي 
كردند كه همه محاسبات دش��من بعثی و پشتيبانان خارجی او غلط از 

آب درآمد.1
آنچه به مردم به عنوان مخاطب عام روحيه ايستادگی می دهد شجاعت رهبران است 
كه می تواند توانايی ها را چند برابر كند؛ به ويژه آنكه شجاعت همراه اعتقاد و ايمان باشد؛ 

آنگاه هر مانعی را از سر راه برخواهد داشت و اين اتفاق در جهان اسام افتاد. 
اكنون كه به بركت فداكاری مبارزان و شجاعت و صداقت رهبران در 
برخی از نقاط دنيای اسام، بيداری اسامی امواج خود را گسترش داده 
و جوانان و نخبگان و آحاد مردم را در بس��ياری از كشورهای اسامی به 
ميدان آورده و چهره  غدار سلطه طلبان برای بسياری از سياستمداران و 
زمامداران مسلمان آشكار گشته است، بار ديگر سردمداران استكبار در 
پی ترفندهای تازه برای ادامه و تحكيم سيطره خود بر دنيای اسام اند.2

ملت فلسطين جزء اولين گروه هايی بودند كه از شجاعت امام و مردم ايران كه انقاب 
عظيم اسامی را به پيروزی رسانده بودند الگو گرفتند و شروع به حركت كردند و فضای 
مبارزه را تغيير دادند. همي��ن حركت و الگوگيری منجر به بي��داری در حوزه مهمی از 

1. بيانات مقام معظم رهبري در اجتماع مردم دشت آزادگان، سوسنگرد، بستان، حميديه و هويزه و كاروان های 
راهيان نور در منطقه  دهاويه، 1385/1/5. 

2. پيام مقام معظم رهبري به حجاج بيت اهلل الحرام، 1384/10/19. 

اولین  جزء  فلسطین  ملت 
گروه هایی بودند که از شجاعت 
امام و مردم ایران که انقالب 
عظیم اسالمی را به پیروزی 
رسانده بودند الگو گرفتند 
و شروع به حرکت کردند و 
فضای مبارزه را تغییر دادند. 
همین حرکت و الگوگیری منجر 
به بیداری در حوزه مهمی از 

جهان اسالم گردید
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جهان اسام گرديد. 
امروز دنيای غرب و امريكا و سياست سازان تفكر غربی- صهيونيست ها 
و محافل س��رمايه دار غربی- خ��وب می دانند كه حرك��ت عظيم ملت 
فلسطين ناشی از گرايش آنها به اسام اس��ت. چون محور را اسام قرار 
داده اند، شجاعت پيدا كرده اند و به معنای واقعی كلمه دل به مجاهدت 
داده اند. هر جا ملتی اين روحيه را پيدا كند، هيچ قدرتی- قدرت نظامی 
و غير نظامی- قادر به برخورد با آنها و س��ركوب آنها نخواهد بود؛ اين را 
خوب می فهمند. قضايای دنيای اسام، همه مؤيد اين واقعيت است. اين 
يك واقعيت مسلم است كه امروز بيداری اسامی بلكه نهضت اسامی 
در دنيای اسام يك حقيقت روشن اس��ت؛ هيچ كس نمی تواند اين را 

انكار كند.1 
قدرت نفوذ امام خمينی كه به طور يقين نش��ئت گرفته از ايمان اس��توار و ش��جاعت 
مثال زدنی اش می باش��د توانس��ت ملت های خفته و خاموش عصر فراموشی دين را به 
هوشياری برساند و پتانسيل نهفته آنان را بارور سازد و از آنان ملت شجاعی تحويل جهان 

اسام بدهد كه نمونه بارز آن مردم و جوانان لبنانی هستند. 
و اما لبنان... و م��ا ادراك ما لبنان... لبنان به بركت همت و ش��جاعت 
مردم خود درخشيد. دشمن به غلط پنداش��ته بود كه با حمله به لبنان 
ضعيف ترين حلقه كش��ورهای منطق��ه را هدف ق��رار می دهد و طرح 
وهم آلود خاورميانه دلخواه خود را كليد می زند. دشمن، يعنی امريكا- 
اسراييل، از صبر و هوشمندی و دالوری ملت لبنان غافل بود؛ از توانايی 
بازوان ستبر لبنان غافل بود؛ از س��نت الهی»... كم من فئه قليله غلبت 

فئه كثيره باذن اهلل و اهلل مع الصابرين« غافل بود.2
از پيامدهای شجاعت و نترسيدن از قدرت های مادی و ايستادگی در مقابل جبهه كفر، 
تشكيل جبهه عظيم مقاومت است كه به دنبال خود بركت فراوانی نصيب مسلمانان و 

غير مسلمانان نموده است. 
اكنون مس��تكبران طغيانگر بدانند كه با خشونت و درندگی نخواهند 

1. بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با مس��ئوالن و كارگزاران نظام به  مناس��بت مبعث فرخنده  پيامبر مكرم 
اسام، 1384/6/11. 

2. پيام تبريك مقام معظم رهبري به حجت االسام والمسلمين سيد حسن نصراهلل به مناسبت پيروزی مقاومت 
اسامی، 1385/5/26. 
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توانس��ت فروغ بيداری روزافزون اس��امی را خام��وش كنند. مقاومت 
قهرمانانه ملت فلسطين و شجاعت حيرت برانگيز مرد و زن و پير و جوان 
آنان در برابر صهيونيست های خون خوار،  گواه زنده اين مدعاست. فرجام 
اين درگيری، پيروزی حق بر باطل است؛ همچنان كه فرمود: ...فانتقنها 

من الذين اجرموا و كان حقا علينا نصر المومنين.1
از نتايج الگوگيری جوانان مسلمان، نقش آفرينی جوانان حزب اهلل لبنان است كه كسی 
در تأثيرپذيری آنان از امام، رهبری و انقاب اسامی ترديد ندارد. جوانانی كه با مقاومت 
خود شگفتی آفريدند؛ يعنی كاری كه ارتش های سه كشور عربی، در مقابل رژيم اشغالگر 

نتوانستند بكنند موفق به انجام آن شدند.
ديديد در جنگ س��ی و س��ه روزه، وزير خارجه امريكا گفت: اين درد 
زايمان منطقه خاورميانه جديد اس��ت! يعنی از اين حادثه يك موجود 
تازه ای متولد خواهد شد كه همان خاورميانه ای است كه امريكا دنبالش 
است. البته اين خواب آش��فته تعبيرش همانی بود كه بر سرشان آمد. 
ش��جاعت و بيداری و فداكاری و ايثار و جهاد جوان��ان مؤمن در لبنان، 
تو دهن نه فقط اس��راييل، بلكه تو دهن امريكا و همه پشتيبانانش��ان و 

دنباله روانشان زد. قضيه غزه هم از همين قبيل است.2
مورد ديگر از تأثيرپذيری مس��لمانان از جنبه های قدرت نرم انقاب اسامی، جوانان 
فلسطينی هستند كه طی سه دهه، انتفاضه ها را خلق كردند و اوج شجاعت خود را كه با 
الگوگيری از حزب اهلل و انقاب اسامی در جنگ 22روزه، ارتش تا بن دندان مسلح رژيم 
صهيونيستی كه از چهار محور دريايی، زمينی، هوايی و رسانه ای يورش آورده بودند را با 
شكست سختی مواجه ساختند و نشانی شدند از افتخار برای مسلمانان و به ويژه جبهه 

مقاومت كه در ادامه بيداری اسامی را تقويت و تسريع نمود. 
ارتشی كه قدرت فداكاری و شهادت طلبی شما، آن را بيست روز است 
پای در گل در پش��ت دروازه های غزه به خفت افكنده همان اس��ت كه 
ظرف شش روز بخش های عظيمی از سه كشور عربی را زير سيطره خود 
در آورد. به ايمان و توكل خود، به حسن ظن خود به وعده الهی، به صبر 
و شجاعت و فداكاری خود بباليد كه امروز همه مسلمانان به آن می بالند. 

1. پيام مقام معظم رهبري خطاب به امت بزرگ اسام در پی حمات وحشيانه رژيم صهيونيستی، 1386/12/12. 
2. بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با مردم قم به مناسبت قيام نوزدهم دی، 1387/10/19. 
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جهاد ش��ما تا امروز امريكا و رژيم صهيونيست و 
حاميان آنان و سازمان ملل و منافقان امت اسامی 

را رسوا كرده است.1
در باب قدرت نرم انقاب اسامی محور و بحث 
بسيار اس��ت اما به ناچار بخش اندكی از محورها 
در مقاله طرح ش��د. فقط برای ط��رح موضوع به 
اش��اره به مواردی همچون جاي��گاه ژئوپلتيك و 
ژئواس��تراتژيك مه��د انقاب اس��امی كه محل 
تاقی و راه ارتباطی اروپا به جنوب و جنوب شرق آس��يا به عنوان محل زندگی بيش از 
يك سوم جمعيت جهان و پل ارتباطی ميان سه قاره اروپا، آسيا و آفريقا می باشد، اشاره 
می گردد و همچنين محورهای مهمی چون نهضت نرم افزاری، رشد علم، فناوری های 
نوين، پيشرفت های پزشكی، نانو فناوری، پيش��رفت در تكنولوژی صلح آميز هسته ای، 
سرعت گرفتن رشد علم جمهوری اسامی به 11 برابر ميانگين جهانی، دستيابی به فضا 
و تكنولوژی هوافضا و ماهواره، خودكفايی در تجهيزات نظامی، موفقيت های پی در پی 
سياس��ی، امنيتی و اقتصادی به ويژه در مقابل امريكا قابل بررسی می باشد كه هر كدام 
ضمن خنثی نمودن ترفندها، به تنهايی به قدرت نرمی برای انقاب اسامی تبديل شده 

است كه می تواند بر ديگر ملل تأثير الگويی بگذارد. 

نتايج تأثير قدرت نرم انقالب اسالمی در جهان 
بخش��ی از نتايج و پيامدهای تأثير انقاب در دنيا را می توان از زبان ولی امر مسلمين 

تصوير نمود كه فرمودند:
... رژيم صهيونيستی كه غده سرطانی در دل كشورهای اسامی است 
و تا آن روز يك چهره شكست ناپذير از خود نشان داده بود و خيلی ها در 
دنيای اسام باور كرده بودند كه رژيم صهيونيستی شكست ناپذير است، 
از دست جوانان مسلمان س��يلی خورد؛ انتفاضه های فلسطينی شروع 
ش��د، ضربه های پياپی بر رژيم غاصب وارد شد؛ چه در انتفاضه اول، چه 
در انتفاضه اقصی ، چه در شكست و عقب نش��ينی نه سال قبل از لبنان، 
چه در جنگ سی و س��ه روزه و چه... در جنگ بيست و دو روزه با مردم 

1. پيام مقام معظم رهبري به اسماعيل هنيه نخست وزير دولت قانونی حماس، 1387/10/26. 

قدرت نفوذ امام خمینی که به طور 
یقین نشئت گرفته از ایمان استوار 
و شجاعت مثال زدنی اش می باشد 
توانست ملت های خفته و خاموش 
عصر فراموشی دین را به هوشیاری 
برساند و پتانسیل نهفته آنان را 
بارور سازد و از آنان ملت شجاعی 
تحویل جهان اسالم بدهد که نمونه 
بارز آن مردم و جوانان لبنانی هستند
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مظلوم غزه؛ همه اينها ضرباتی بود كه بر رژيم صهيونيس��تی وارد شد. 
اين در حالی است كه آن روزی كه انقاب اس��امی به پيروزی رسيد، 
رژيم صهيونيستی از نظر دولت های مس��لمان و ملت های مسلمان، به 
خصوص ملت های عرب، يك رژيم شكس��ت ناپذير به حس��اب می آمد. 
اين موجب شد كه رژيم صهيونيستی عجالتاً شعار از نيل تا فرات را كنار 
بگذارد و به دست فراموشی بسپرد. ملت های مسلمان- از آفريقا تا شرق 
آسيا- به فكر ايجاد نظام اسامی و حكومت اسامی افتادند با فرمول های 
گوناگون؛ نه لزوماً با همان فرمول نظام جمهوری اسامی ما؛ اما به فكر 
حاكميت اسام بر كشورشان افتادند. بعضی از كشورها موفق هم شدند؛ 
بعضی هم آينده نويدبخشی در انتظارشان هست از حركت های اسامی.1

ايشان در بيستمين س��الگرد رحلت حضرت امام خمينی)ره( كه بخشی از مخاطبان، 
ميهمانان خارجی بودند ضمن تأكيد بر تحقق بيداری عمومی مس��لمانان، پيامد آن را 
تغيير موضع غرب در مقابل مسلمين برش��مرده و آن را نتيجه ايستادگی و جانفشانی 

مردم دانستند. 
من همين جا ب��ه ملت های مس��لمان عرض می كنم اگر امروز ش��ما 
می بينيد كه لحن دنيای غرب در برابر ش��ما نرم تر ش��ده است، اين در 
نتيجه همين بيداری عمومی و ايستادگی در دنيای اسام است. وعده 
بی تخلف خداوند كه پيروزی مؤمنان را وعده كرده اس��ت، تحقق پيدا 
نمی كند مگر در صورتی كه مؤمنان ايس��تادگی كنند، پافشاری كنند، 
جانفش��انی كنند. همان مقداری كه اين ايس��تادگی ديده ش��د، ورق 
برگشت؛ دنيای اس��ام در مقابل غرب از آن حالت تحقيرشدگی خارج 

شد.2
بيداری اسامی در پی تأثير انقاب اس��امی به وجود آمد و اين بيداری موجب شد تا 

نگرش غرب به جهان اسام تغيير پيدا كند و ديگر چون گذشته به مسلمانان ننگرند. 
در گذشته دنيای سلطه و قدرتمندان س��لطه گر نسبت به كشورهای 
اس��امی به طور دلخواه تصميم گي��ری می كردند؛ نه نظ��ر ملت های 
مسلمان و نه نظر دولت های اسامی را حتی سؤال هم نمی كردند. اگر 

1. بيانات مقام معظم رهبري در بيستمين سالگرد رحلت امام خمينی)ره(، 1388/3/14. 
2. همان. 
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نفت داشتند، برای نفتشان؛ اگر بازار داشتند، برای بازارشان برنامه ريزی 
می كردند، تصميم می گرفتند و آن تصميم بايد عمل می شد. با بيداری 
دنيای اسام اين وضعيت تا حد زيادی تغيير پيدا كرد. مسلمان ها بايد 
اين تجربه را در همه دنيای اسام به عنوان يك تجربه موفق و مغتنم قدر 
بدانند و راه خودشان را بر اس��اس او تنظيم بكنند. آنچه ملت ها را عزيز 

می كند، سربلند می كند، ايستادگی آنهاست.1
از ديگر پيامدهای انقاب اسامی در جهان به ويژه در بين مسلمانان، احياء ملت هاست 

كه با الگوگيری از ملت ايران و جوانانش پديد آمده است. 
تا قبل از انقاب اسامی، ملت فلسطين هميشه در جا زدند، هميشه 
عقب رفتند. ملت های اسامی كه جوان هايی در بين آنها بودند كه يك 
مقدار احساسات داشتند، گرايش های چپ پيدا كردند كه با فرو ريختن 
اردوگاه های چپ همه چيز تمام شد. اما انقاب آنها را احيا كرد؛ ملت ها 
را بيدار كرد. اگر يك نگاهی به صحنه پيرامون خودمان و دنيای اسام 
بيندازيم، اين معنا كامًا روشن می شود. تا االن هم ملت ايران الگو بوده 
است. اما آن روزی كه شما جوان ها، شما استعدادهای درخشانی كه تمام 
سرزمين كشور ما را پوشانده ايد، بتوانيد اين استعدادها را ان شاءاهلل به 
منصه ظهور برسانيد، اين ملت به يك الگوی عملی برای كشورهايی كه 
زير ستم هستند، تبديل خواهد شد؛ اين خيلی مهم است. كليد سعادت 
خود اين ملت و كليد سعادت ملت های ديگر در دست ملت ماست؛ در 
دست شما جوان هاست و دش��من اين را می داند؛ دش��من اين نكته را 
دريافته؛ لذا سعی می كند اين ملت را از ادامه راه خودشان منصرف كند.2

ظهور و بروز دين، ايمان و اعتقاد الهی نتيجه و ثمره پربهای انقاب اسامی است كه در 
اثر اطاعت امت از امام خويش در ايران اسامی تحقق يافت و به يمن مجاهدت عده ای و 
اراده و مشيت الهی در سراسر عالم منتشر شد. »شما با عمل خودتان، عنصر دين، ايمان، 
عدالت و صدق را در معادالت جهانی وارد كرديد، در حالی كه صداقت و راس��تگويی در 

معادالت سياسی دنيا گمشده است.«3 

1. همان. 
2. بيان��ات مقام معظ��م رهبري در ديدار با قش��رهاي مختل��ف مردم آذربايج��ان به مناس��بت روز 29بهمن، 

 .1386/11/28
3. بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با مردم استان سمنان، 1385/8/17. 
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با نگاه به حوادث و تحوالت اين سال ها می توان قاطعانه بيان كرد كه بيداری اسامی 
محقق ش��ده اس��ت. چه بخواهند و چ��ه نخواهند و اين ح��رف موافقان نيس��ت بلكه 
دشمن ترين دشمنان انقاب اسامی يعنی سران رژيم آدم كش اسراييل به آن اعتراف 
دارند و آرزو دارند كه چنين اتفاقی كاش نمی افتاد. موش��ه يعالون وزير سياس��ت هاي 

راهبردي )امور استراتژيك( اسراييل در اين خصوص چنين می گويد:
ما خيلي دلمان مي خواس��ت كه انقاب هاي منطقه ي��ك بهار عربي 
باشد و در ابتدا خيلي هم خوشحال ش��ديم اما آن طور كه در روند امور 
مي بينيم، بهره برداران اصلي از اين خيزش ها اسام گرايان هستند و بهار 

عربي بيشتر يك زمستان سخت اسامي براي ماست.1
و اما س��خن آخر عالم گير ش��دن انقاب اس��امی اس��ت كه بايد آن را با جان و دل 

پاسداشت. 
امروز پيام انقاب اسامی در سطح، گسترده و در عمق، ريشه  گرفته 
است. امروز ملت هايی كه به ش��ما ملت ايران با چشم اعجاب و تحسين 
نگاه می كنند، فقط به ملت های همسايه منحصر نمی شوند؛ ملت هايی 
كه بزرگان نظام جمهوری اسامی و مسئوالن و رؤسای ما را مورد عشق 
و محبت خود قرار می دهند، فقط به همين اطراف ما منحصر نمی شوند؛ 
آوازه انقاب اسامی و ايستادگی ملت ايران و پايبندی اين ملت به اصول 

و ارزش های خود، مناطق بسياری از دنيا را فرا گرفته است.2

نتيجه گيري
بيداری اسامی نتيجه باشك تأثيرگذاری انقاب اس��امی در بين مسلمين جهان 
است. انقابی كه در نوع خود در بين كليه تحوالت اجتماعی و انقابی بعد از صدر اسام 
بی نظير به شمار می رود. فراز و نشيب انقاب اسامي، ش��اخص ها، مؤلفه ها و اقدامات 
محوری آن به ويژه تدبير و مديريت رهبران آن جبهه ای را در جهان گشود كه آزادگان 
و معتقدان و مبارزان به آن روی خوش نش��ان داده و به آن به چش��م بصيرت نگريسته 
و از آن الگو گرفته و به مس��ير آن رهنمون ش��دند. اين الگوگيری و آن تأثير در كام و 
اعتراف دوست و دشمن متجلی است. به شهادت بسياری از تحليل گران و انديشمندان 

 http://www.kayhannews.ir/910114/2.htm#other209 / 201721. كيهان، دوشنبه 1391/1/14، ش
2. بيانات مقام معظم رهبري در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی، 1387/1/1. 
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باد اسام و كفر بيداری اس��امی كه نوعی آگاهی 
بازگشت به اصل اسامی است بر اثر انقاب اسامی 
تحقق يافته اس��ت و ما بر آن شديم تا شمه اي ناچيز 
از محورهای قابل بحث درباره انقاب اس��امی را به 
رشته تحرير درآوريم؛ و در بخشی تحت عنوان قدرت 
نرم انقاب اسامی كه به اعتقاد انديشمندان داخلی 
و خارجی كه جنس انقاب را فرهنگی و نشئت گرفته 
از قدرت نرم اسام می دانند بدان پرداختيم؛ و در آن 
به اهميت رهبری امام خمينی و تأثير شگرف آن به مثابه قدرت نرم اثرگذار بر بيداری 
اسامی اشاره كرديم؛ و قدرت نرم انقاب اسامی و تأثيرش بر هويت يابی مسلمانان و 
قدرت مردمی بودن انقاب اسامی و تأثيرش بر تحوالت جهان اسام را بررسی نموديم 
و در ادامه اس��ام ناب و ايدئولوژی مذهبی انقاب را قدرت نرم تأثيرگذار بر مسلمانان 
بيان كرديم. به مؤلفه مهم پيروزی انقاب اس��امی با دس��ت های خالی و تأثير الگويی 
آن بر مردم منطقه پرداختيم و قدرت نرم انقاب را در ترويج مفاهيم دينی و قرآنی بعد 
از انقاب و نقش آن در بيداری اس��امی با اهميت تلقی نموده و تأثير انقاب بر قلب ها 
را با توجه به قدرت نفوذ بر قلوب و تأثيرش بر بيداری اس��امي تبيين نموديم و وحدت 
مسلمانان را از نتايج بسيار مهم انقاب دانستيم و نتيجه ايجاد وحدت در بين مسلمانان 
را در بيداری آنان نقش آفرين و ق��درت انقاب در تقويت ش��جاعت جوانان و مردم در 
جهان اسام را نيز به عنوان محورهای قدرت نرم انقاب اسامی قيد كرديم و در پايان 
فرازهايي از سخنان حضرت امام و رهبری را در خصوص نتيجه بيداری و انقاب اسامی 

بيان كرديم. 

فراز و نشیب انقالب اسالمي، 
شاخص ها، مؤلفه ها و اقدامات 
محوری آن به ویژه تدبیر و 
مدیریت رهبران آن جبهه ای را 
در جهان گشود که آزادگان و 
معتقدان و مبارزان به آن روی 
خوش نشان داده و به آن به چشم 
بصیرت نگریسته و از آن الگو 
گرفته و به مسیر آن رهنمون شدند
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درآمدی بر تحلیل جنگ نرم علیه انقالب اسالمی
با عنایت به بیانات امام خمینی)ره( و رهبر معظم انقالب

سيد مجتبی نعيمی1 

مقدمه 
پيرامون زمان آغاز جنگ نرم در تاريخ جمهوری اسامی، اتفاق نظر وجود ندارد. ديدگاه 
عمومی در اين مورد آن است كه بعد از به نتيجه نرسيدن دشمنان انقاب و نظام اسامی 
در جنگ هشت ساله، در نحوه دشمنی ورزی آنها تغييری به وجود آمده و راه جديد كه 
همانا جنگ نرم اس��ت را برگزيده اند. اما می توان اين تاريخچه را عقب تر برد؛ همانگونه 

كه در كام امام راحل آمده است:
... مردم ما كه در طول س��ال های جنگ و مبارزه ابعاد كينه و قساوت 
و عداوت دش��منان خدا و خ��ود را لم��س كرده اند، باي��د خطر تهاجم 
جهان خواران در ش��يوه ها و ش��كل های مختلف را جدي تر بدانند... در 
مقطع كنونی به  طور جد از همه گويندگان و دست اندركاران و مسئولين 
كشور و مديران رس��انه ها و مطبوعات می خواهم كه خود را از معركه ها 
و معركه آفريني ها دور كنند؛ و مواظب باشند كه ناخودآگاه آلت دست 

1. كارشناس ارشد علوم سياسي 
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افكار و انديش��ه های تند نگردند؛ و با سعه صدر در كنار يكديگر مترصد 
اوضاع دشمنان باشند.1 

و يا در جايی ديگر می فرمايند: 
و اما در دانش��گاه نقش��ه آن اس��ت كه جوانان را از فرهن��گ و ادب و 
ارزش های خودی منحرف كنند و به س��وی ش��رق يا غرب بكشانند و 
دولتم��ردان را از بين اينان انتخاب و بر سرنوش��ت كش��ورها حكومت 
دهند تا به دس��ت آنها هر چه می خواهند انجام دهند. اينان كش��ور را 
به غارت زدگی و غربزدگی بكشانند و قش��ر روحانی با انزوا و منفوريت 
و شكس��ت قادر بر جلوگيری نباش��د و اين بهترين راه است برای عقب 
نگهداشتن و غارت كردن كشورهای تحت سلطه، زيرا برای ابرقدرت ها 
بی زحمت و بی خرج و در جوامع ملی بی سر و صدا، هر چه هست به جيب 

آنان می ريزد.2
در هر صورت، هر تاريخی كه برای اين اتفاق در نظ��ر بگيريم، چيزی از اهميت آن نه  
كاسته و نه  می افزايد؛ زيرا مس��ائل فرهنگی از اهميت هميشگی و بااليی برخوردارند تا 

جايی كه رهبر انقاب در مورد جايگاه اين اهميت می فرمايند: 
مسئله مهمی كه در ذهن بنده هميشه هست- آن طور كه فرمودند، در 
جلسه هم مطرح شده- و مورد دغدغه افراد است، مسئله فرهنگ است؛ 
مهم است. مسئله فرهنگ از مس��ائل اقتصادی مهمتر است، از مسائل 

سياسی مهمتر است.3
البته اين موضوع از نگاه ساير ملل و حتی ابرقدرت های نظامی نيز پوشيده نمانده است. 
مدت هاست قدرت های بزرگ به اين نتيجه رس��يده اند كه ابزارهای نظامی و اقتصادی 
توانايی تداوم اس��تيای آنها بر جهان را ندارد؛ هر چند اين ساح ها شايد آغازگر خوبی 
باشند. تاريخ نيز ثابت كرده هر تمدن و قدرتی، به همان اندازه كه در دوره طايی اش به 
تبلور خويش در عرصه فرهنگ روی آورده، در اعصار بعدی از وی نش��انی بوده و اثری. 
پل كندی در اثر مش��هور خود، به زيبايی علت تغيير گرايش قدرت های بزرگ از قدرت 

نظامی به قدرت فرهنگی را بيان می كند: 
هر قدرت بزرگی، به همان نسبتی كه ترقی می كند، برای حفاظت از 

1. صحيفه  امام، ج21، ص94. 
2. همان، ص418. 

3. بيانات رهبر معظم انقاب در ديدار با اعضای مجلس خبرگان رهبري، 1389/6/25. 
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منافع خود و دفع )يا شكست دادن( رقيبان منافع بيشتر و بيشتری را به 
امور نظامی اختصاص می دهد. اين امر تا زمانی كه اقتصاد داخلی رشدی 
سريع داشته باشد مش��كل ايجاد نمی كند، اما بعد از آن، باقی ماندن بر 
سر تعهدات استراتژيكی و نظامی روزبه روز دشوارتر می شود. از اين رو، 

قدرت بزرگ در خطر سقوط و افول قرار می گيرد...1
تاريخچه 31ساله انقاب اسامی نيز گواه اين مطلب است كه راهكارهای نظامی از بين 
برنده اين درخت تنومند نيس��ت، چه اينكه استراتژی های نظامی در نوپايی اين شجره  
طيبه به كار گرفته شد و جواب نداد )هش��ت سال دفاع مقدس در آغاز به  كار جمهوری 
اسامی( و اينك كه عصر بحران و تثبيت گذشته، هرگز عمليات نظامی جواب گو نخواهد 
بود. اين است كه پروژه تهاجم فرهنگی2 شروع شده و مراحلی مثل شبيخون، قتل عام3 و 
ناتوی فرهنگی4 را پشت  سر  گذرانده و به جنگ فرهنگی يا جنگ نرم  رسيده. اما در اين 

1. پل كندی، ظهور و سقوط قدرت های بزرگ، ترجمه محمد قائد، ناصر موفقيان و اكبر تبريزی، تهران، علمی 
و فرهنگی، 1382، صفحه آخر. 

2. بيانات رهبر معظم انقاب در ديدار با مجمع نمايندگان طاب و فضای حوزه  علميه  قم، 1368/9/7: »مطلب 
چهارم اين اس��ت كه امروز تهاجم فرهنگی عظيمی عليه اسام هست كه ارتباط مس��تقيمی با انقاب ندارد. اين 
تهاجم، وسيع تر از انقاب و عليه اسام است. چيز عجيب و فوق العاده ای است كه با تمام ابعاد فرهنگی و اجتماعی 
و سياسی، عليه اسام - و حتی اسامی كه در توده مردم الجزاير نفوذ دارد- وارد كارزار شده است. فقط يك استثنا 
دارد و آن اسام وابسته به دستگاه های استعماری و فهدگونه است؛ واال حتی اسام های به معنای اعتقاد عوامانه  
مردم هم مورد تهاجم است؛ چه برسد به اسام ناب و انقابی- و به تعبير آنها اسام ايران- كه ديگر وضعش روشن 

است.« 
3. بيانات رهبر معظم انقاب اسامی در ديدار با فرماندهان گردان ها، گروهان ها و دسته های عاشورای نيروهای 
مقاومت بسيج سراسر كشور، در سالروز شهادت امام سجاد)ع(، 1371/4/22: »دشمن از راه اشاعه فرهنگ غلط- 
فرهنگ فساد و فحشا- س��عی می كند جوان های ما را از ما بگيرد. كاری كه دشمن از لحاظ فرهنگی می كند، يك 
»تهاجم  فرهنگي« بلكه بايد گفت يك »شبيخون فرهنگی« يك »غارت فرهنگی« و يك »قتل عام فرهنگی« است. 
امروز دشمن اين كار را با ما می كند. چه  كسی می تواند از اين فضيلت ها دفاع كند؟ آن جوان مؤمنی كه دل به دنيا 
نبسته، دل به منافع شخصی نبسته و می تواند بايس��تد و از فضيلت ها دفاع كند. كسی كه خودش آلوده و گرفتار 
است كه نمی تواند از فضيلت ها دفاع كند! اين جوان با اخاص می تواند دفاع كند. اين جوان، از انقاب، از اسام، از 
فضايل و ارزش های  اسامی می تواند دفاع كند. لذا، چندی پيش گفتم: »همه امر به معروف و نهی از منكر كنند.« 
االن هم عرض می كنم: نهی از منكر كنيد. اين، واجب اس��ت. اين، مسئوليت ش��رعی شماست. امروز مسئوليت 

انقابی و سياسی شما هم هست.« 
4. بيانات رهبر معظم انقاب اسامی  در ديدار با اساتيد و دانشجويان  دانشگاه های استان سمنان، 1385/8/18: 
»من پريروز در روزنامه- البته س��ه، چهار ماه قبل از اين، من مقاله اش را ديده بودم- گزارشی از تشكيل »ناتوی 
فرهنگی« را خواندم. يعنی در مقابل پيمان ناتو كه امريكايي ها در اروپا به عنوان مقابله با شوروی سابق يك مجموعه 
مقتدر نظامی به وجود آوردند؛ اما برای سركوب هر صدای معارض با خودشان در منطقه خاورميانه و آسيا و غيره 
از آن استفاده می كردند، حاال يك ناتوی فرهنگی هم به وجود آورده اند. اين، بسيار چيز خطرناكی است. البته حاال 
هم نيست؛ سال هاست كه اين اتفاق افتاده است. مجموعه زنجيره به هم پيوس��ته رسانه های گوناگون- كه حاال 
اينترنت هم داخلش شده است و ماهواره ها و تلويزيون ها و راديوها- در جهت مشخصی حركت می كنند تا سررشته 

تحوالت جوامع را به عهده بگيرند؛ حاال كه ديگر خيلی هم آسان و رو راست شده است.« 
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بين بايد يك نكته را مورد توجه قرار دهيم: 
»در حال حاضر ما در مقام دفاع در جنگ نرم نيستيم بلكه ما آغازگر جنگ نرم بوديم 
همان طور كه پيامبران و ائمه اطهار نيز با جنگ نرم به مقابله با دشمن می پرداختند.«1 
وقوع انقاب اس��امی و ارايه مفاهيم، نظريه ها و مدل های عملی در حوزه های س��بك 
زندگی، جهان بينی، حكومت داری و... ترك بزرگی بر حباب توخالی ليبرال دموكراسی 
انداخت. انديش��ه ای ك��ه در انتهای جنگ س��رد، خود را ن��ه تنها پيروز اي��ن نبرد كه 
خاتمه بخش تمام مكاتب و پايان دهنده تاريخ می دانست، با چالشی جدی روبه رو شده 
بود. هر چه از عمر اين انقاب می گذش��ت تركش های بيشتری بر اين الشه زيبا اصابت 
می كرد. موج اس��ام گرايی در غرب، مباحث صدور انقاب، نقد و به رخ كشيدن معايب 
تمدن غربی و... زخم هايی بود كه اين مريض در حال احتضار را وادار به آخرين دفاع  از 
خويش كرد.2 كودتا، منافقين، جنگ تحميل��ی و امروز، جنگ نرم از آخرين تاش های 

ليبرال دموكراسی برای باقی ماندن در حوزه نرم افزاری جهان است. 
برای اينكه در برابر اين آخرين واكنش آنها )جنگ نرم غرب عليه جمهوری اسامی( 
دست به اقدامی بزنيم الزم است در ابتدا تعريف صحيح و جامعی از آن ارايه دهيم. البته 

1. متن صحبت های حجت االسام والمسلمين رسايی در برنامه  ديروز، امروز، فردا. 
2. در موارد متعدد دولتمردان در غرب برای كم كردن تأثير پيام انقاب اس��امی كه همان اس��ام سياس��ی و 
اجتماعی اس��ت و پاس��خ به نياز دين خواهی و معنويت گرايی در غرب، س��عی در تقويت بنيادگرايی مسيحيت و 
بازگشت آن به عرصه اجتماع كرده اند تا بدين وسيله انقاب اسامی نتواند از خأل معنوی موجود در غرب استفاده 
كند و ايدئولوژی خود را گس��ترش دهد به طوری كه در اواخر دهه 1990، 953 نماينده در مجلس سنای امريكا 
خواستار بازگشت مجدد دين به عرصه اجتماع و سياست و برداشتن قيد سكوالريسم در جامعه و حكومت امريكا 
شدند. سايت مركز اسناد انقاب اسامی، »تأثير انديشه های حضرت امام)ره( بر جنبش های اسامی معاصر )2(«، 

10فروردين 1389، كد 9165. 
رشد فزاينده ای كه اسام در كشورهای اروپايی و امريكايی داشته است كسانی را كه نوعی منافع خود را در خطر 
می ديدند به عكس العمل واداشت. تا جايی كه روبرت اسپنس��ر به نقل از برنارد لويس )محقق آلمانی ضد اسام( 
می گويد: »در پايان اين قرن- قرن21- اروپا مسلمان خواهد شد.« اسپنسر در جايی ديگر می گويد: »هم اكنون 
خواندن قرآن در برخی كشورها برای دانش آموزان ما فوق دبيرستان الزاميست.« كارشناسان آمار، با مقايسه رشد 
دو جمعيت »مسلمان« و »مسيحي« در فرانسه، معتقدند كه اين كش��ور حداكثر تا 40 سال آينده به كشوري با 
اكثريت جمعيت مسلمان تبديل خواهد شد. اين در حالي است كه وضعيت بسياري از كشورهاي غربي ديگر نيز 
شبيه به فرانسه است. نرخ افزايش جمعيت مسيحي در بريتانيا 1/6درصد، در يونان 1/3درصد، در آلمان 1/3درصد، 
در ايتاليا 1/2درصد و در اس��پانيا 1/1درصد است. ميانگين رشد جمعيت مس��يحيان در 31 كشور اتحاديه اروپا 
1/38درصد است؛ در حالي كه جمعيت شناسان و كارشناسان آمار معتقدند كه اگر رشد جمعيت يك كشور در 25 
سال متوالي كمتر از 2/5 درصد باشد نجات فرهنگ و تمدن آن كشور امكان پذير نخواهد بود. برخي سازمان هاي 
مسيحي مي گويند كه نوادگانشان فرهنگ آنها را نخواهند ديد بلكه آنها در جوامع اسامي چشم به جهان خواهند 
گشود. واتيكان نيز رسماً اعام كرده است كه اينك جمعيت مسلمانان در جهان، از جمعيت كاتوليك  بيشتر شده 
و در ظرف 5 الي 6 س��ال ديگر اس��ام بزرگ ترين دين جهان خواهد بود. پايگاه اطاع رسانی دفتر حضرت استاد 

انصاريان، داليل رشد اسام در غرب. 
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چون اين نوشتار در برهه ای نوشته می شود كه تا به حال تعاريف زيادی از جنگ نرم ارايه 
شده، اين بخش را مختصر كرده و در قسمت بعدی و مهمتر به زمينه های بروز جنگ نرم 
خواهيم پرداخت. اينكه چه می شود در كشوری اين پديده رخ می دهد و سرآخر، در حد 

توان اين قلم نكاتی را من باب راه های مقابله با جنگ نرم متذكر می شويم. 
اما قبل از اينكه به اين مهم بپردازيم- برای آنانی كه هنوز اعتقادی به وقوع اين پديده 
ندارند ولی دايماً خود را پيرو امام و رهبری معرفی می كنند- توجه خوانندگان را به دو 
كام از معمار كبير انقاب و رهبر فرزانه مان جلب می كنم كه ببينيم تا چه حد ايشان، 

ديگران را از وقوع چنين امری آگاه می كردند: 
وصيت اينجانب به وزارت ارش��اد در همه اعصار خصوصاً عصر حاضر 
كه ويژگی خاصی دارد، آن است كه برای تبليغ حق مقابل باطل و ارايه 
چهره حقيقی جمهوری اسامی كوشش كنند. ما اكنون، در اين زمان 
كه دست ابرقدرت ها را از كشور خود كوتاه كرديم، مورد تهاجم تبليغاتی 
تمام رسانه های گروهی وابسته به قدرت های بزرگ هستيم. چه دروغ ها 
و تهمت ها كه گويندگان و نويس��ندگان وابس��ته به ابرقدرت ها به اين 

جمهوری اسامی نوپا نزده و نمی زنند.1
اين را تصادفاً بنده خودم از يكی از همين راديوهايی كه می دانيد با پول 
س��رويس های امنيتی امريكا به وجود آمد، شنيدم- تصريح هم نكنند، 
همه می فهمند؛ اما تصريح می كنند كه ما می خواهيم با اس��اس نظام و 
استوانه های آن مقابله كنيم؛ تصريح می كنند كه بايد قانون اساسی نظام 
عوض ش��ود؛ تصريح می كنند كه بايد براندازی انجام گيرد؛ منتها لطف 
می كنند و می گويند براندازی آرام بايد انجام گي��رد! آيا اين بخردانه و 
هوشمندانه است كه ما چشم خود را ببنديم و بگوييم نه، چنين چيزی 
وجود ندارد؟! واقعاً وجود دارد؛ نشانه هايش را می بينيم و احتياج نداريم 

كه دنبال شواهد احتمالی بگرديم.2

چيستی جنگ نرم و شكل گيری استعمار فرانو
رهبر انقاب من باب چيستی تهاجمات فرهنگی و جنس آنها می فرمايند: 

1. صحيفه  امام، همان، ص428. 
2. بيانات رهبر معظم انقاب اسامی در ديدار با اعضای شورای تأمين استان ها، 1379/11/25. 
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اما تهاجم فقط تهاجم نظامی نيس��ت. دش��من به آن نقاطی متوجه 
مي شود كه پشتوانه استقامت ملی ماست. دشمن وحدت ملی و ايمان 
عميق دينی را هدف قرار مي دهد. دشمن روحيه صبر و استقامت مردان 
و زنان ما را هدف قرار مي دهد؛ اين تهاجم از تهاجم نظامی خطرناك تر 
اس��ت. در تهاجم نظامی ش��ما طرفتان را مي شناس��يد، دش��منتان را 
می بينيد؛ اما در تهاجم معنوی، تهاجم فرهنگی، تهاجم نرم، شما دشمن 
را در مقابل چشمتان نمی بينيد. هوشياری الزم است. من از همه ملت 
ايران به خص��وص از خانواده های ش��هيدان و از همه ش��ما عزيزان، به 
خصوص از جوان ها خواهش مي كنم با هوشياری كامل مرزهای فكری و 
روحی را حراست كنيد. نگذاريد دشمن مثل موريانه ای به جان پايه های 
فكری و اعتقادی و ايمانی مردم بيفتد و آنها را دچار رخنه كند؛ اين مهم 
اس��ت. همه وظيفه داريم مرزهای ايمانی و مرزهای روحی خودمان را 

حفظ كنيم.1
اين فرمايشات در فهم چيستی جنگ نرم كه بعداً توسط پاره ای از تحليل گران تحت 
عنوان ورود به دوره اس��تعمار فرانو تعبير شد، نش��ان می دهد كه در فضای جنگ نرم 
استعمار جديدی متولد می شود كه به آن اس��تعمار نوع سوم می گويند. حسن عباسي 
در اين باره مي گويد: در اين استعمار، ديگر نمي آيند زمين و كشور شما را بگيرند، ديگر 
با كودتا دولت ش��ما را نمي گيرند، در اين ش��يوه اس��تعماري مي آيند و شخص شما را 
مي گيرند، بعد باور شما را تغيير مي دهند.  اين يعني قدرت نرم... براي تصرف هر كدام از 
شما دو جزء وجود شما را بايد بگيرند قلب و ذهن تان. اصطاحي دارند؛ مي گويند نبرد 
قلب ها و ذهن ها. Mind & Heart Battle قلبت��ان را چگونه تصرف مي كند؟ ذهن 
شما چطور؟ كسي كه مي خواهد اراده خود را تحميل كند، وقتي به قلب شما حكومت 
كند بر ذهن ش��ما حكومت كند، اراده خود را تحميل كرده اس��ت؛ هم��ان كاري كه او 
مي خواهد انجام مي دهيد؛ تصرف قلب هر كس��ي با حب و بغض انجام مي شود و تصرف 
ذهن هر كسي با شك و يقين. اگر كس��ي خواست بداند كه كيست، مي گويد به غير دل 
كه عزيز و نگاه داشتني ست جهان و هر چه در او هست واگذاشتني ست... پس جنگ نرم 
يعنی گروهی از خود ابليس تا شيطان های جنی و انسی، قلب و ذهن 72 ميليون ايرانی 
را هدف گرفتند كه خود من و ش��ما هم جزو آنها هس��تيم. و اين بار ما با اختيار تصرف 

1. بيانات رهبر معظم انقاب اسامی در ديدار با خانواده های شهدا و ايثارگران كردستان،  1388/2/22.
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می ش��ويم؛ اگر خرمش��هر و آبادان به جبر دشمن و 
منفعانه زي��ر چكمه بعثی ها رفت، قل��ب و ذهن ما 

با اختيار است، آنجايی كه مؤمن می شويم يا كافر.1
اينها نمونه هايی اس��ت از تعاريف صحيحی كه در 
مورد اين پديده ارايه ش��ده؛ به عاوه صدها تعريف 
درس��ت و گاهاً اش��تباهی كه پيرام��ون جنگ نرم 
گفته اند. اگر بخواهيم جمع بن��دی الزمی برای اين 
پديده انجام دهيم می توانيم بيان كنيم كه »جنگ 
نرم پديده ايست تاريخی كه طی آن يك طرف جنگ 
از طريق كارهای فكری، فرهنگی، هنری و ابزارهای 
رسانه ای2 سعی می كند تا ارزش ها و ضد ارزش های 
نيروهای طرف مقابل را به ش��كل خاصی درآورد تا 
آنها از روی ميل و رقبت به نح��و خاصی فكر كنند، 
احساس��ات خاصی از خود بروز دهن��د و رفتارهای 

معينی داشته باشند.« با تعاريف مذكور بايد گفت جنگ نرم ويژگی هايی دارد كه می توان 
آنها را به شرح زير تبيين كرد: 

1. جنگ نرم مخصوص دوره زمانی خاص و مكان ويژه ای نيست، بلكه از ابتدای تاريخ و 
حتی ابتدای خلقت انسان وجود داشته، هر چند در امتداد تاريخ بر اولويتش افزوده شده: 
فريب حوا توسط شيطان، مناظره موسی با افس��ون گران دربار فرعون، تمسخر، هزل، 
ش��اعر و مجنون خواندن پيامبر)ص( در دوران ابتدايی بعثت، بيست سال خانه نشينی 
علی)ع(، س��كوت امام حس��ن مجتبی )ع(... ظهور صوفيه پس از حمله مغول... برخی 
اصاحات رضاخانی، اسام زدايی محمدرضا پهلوی، تبليغات عليه قيام امام خمينی)ره( 
و... نمونه هايي هستند كه با مسامحه و به طور صريح مثال های وقوع جنگ نرم در طول 

تاريخ را نشان مي دهند. 
مقام معظم رهبری درباره قدمت اين پديده در صدر اسام می فرمايند: 

مهمترين برهه ای و زمان و مكانی كه تبليغ آنجا معنا مي دهد، جايی 
است كه فتنه وجود داشته باش��د. بيشترين زحمت در صدر اسام و در 

1. حسن عباس��ی، »جنگ نرم چيست؟ چرا س��راغ جنگ سخت با ايران نمی روند؟«، س��ايت خبری رجانيوز، 
 .1388/11/17

2. رسانه به مفهوم عام 

انقالب  31ساله  تاریخچه 
اسالمی نیز گواه این مطلب است 
که راهکارهای نظامی از بین 
برنده این درخت تنومند نیست، 
چه اینکه استراتژی های نظامی 
در نوپایی این شجره  طیبه به کار 
گرفته شد و جواب نداد و اینک 
که عصر بحران و تثبیت گذشته، 
هرگز عملیات نظامی جواب گو 
نخواهد بود. این است که پروژه 
تهاجم فرهنگی شروع شده و 
مراحلی مثل شبیخون، قتل عام 
و ناتوی فرهنگی را پشت  سر 
 گذرانده و به جنگ فرهنگی یا 

جنگ نرم  رسیده است
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زمان پيغمبر، زحمات مربوط به منافقين بود. بع��د از پيغمبر در زمان 
اميرالمؤمنين زحماتی بود كه از درگيری و چالش حكومت اس��امی با 
افرادی كه مدعی اسام بودند، به وجود می آمد. بعد هم همين جور؛ در 
دوران ائمه )عليهم الس��ام( هم همين ج��ور؛ دوران غبارآلودگی فضا. 
واال آن وقتی كه جنگ بدر هست، كار، دش��وار نيست؛ آن وقتی كه در 
ميدان های نبرد حاضر مي ش��وند، با دش��منانی كه مشخص است اين 
دشمن چه مي گويد، كار دشوار نيست. آن وقتی مسئله مشكل است كه 
اميرالمؤمنين در مقابل كسانی واقع مي شود كه اينها مدعی اسام اند و 
معتقد به اسام هم هستند؛ اينجور نبود كه معتقد به اسام هم نباشند، 
از اسام برگش��ته باش��ند؛ نه، معتقدند به اس��ام، راه را غلط مي روند، 
هواهای نفسانی كار دستشان مي دهد. اين، مشكل ترين وضع است كه 

افراد را به شبهه می اندازد.1
2. اينكه عنوان می شود جنگ نرم مبتنی بر مباحث فكری، فرهنگی و هنری است به 
اين معناست كه جنس جنگ نرم از اين نوع اس��ت. به عبارت ديگر جنس جنگ نرم از 
جنس فعاليت های نظامی و فشارهای اقتصادی و سياس��ی نيست. يعنی محتوای اين 
جنگ را مباحث تئوريك، نظريه های فرهنگی و ابداعات هنری تشكيل می دهد و خبری 
از تحريم های اقتصادی، معامات سياسی و تسليحات جنگی نيست. به عنوان مثال در 
فتنه 88، شاهد پخش خبرهای جهت دار، كليپ ها و موسيقی های ضد نظام، عكس های 
تحريف شده عليه جمهوری اسامی و دولت، كاريكاتورهايی كه به تمسخر شخصيت ها 
می پرداختند، ميتينگ ها و تجمعات مختلط و مختل كننده نظم عمومی بوديم كه ريشه 
در مباحث فكری موجود در علوم انسانی تدريس شده در دانشگاه ها دارد. اما در همين 
فتنه، از اعتصابات گس��ترده، تحريم های اقتصادی و جنگ مسلحانه توسط فتنه گران 

خبری نبود. 
در تأييد اين نكته، در كام رهبری می خوانيم كه: 

می بينيد، ديگران با اين كارهای هنرمندان��ه       ای كه بعضاً دارند، دارند 
يك باطل هايی را تبليغ مي كنند؛ شگفت اينكه ما هم همان حرف ها را 
قبول مي كنيم! همين سريال كره       ای كه دارد پخش مي شود و همه دارند 
آن را می       بينند، يك تاريخ       سازی و افس��انه        باطل است؛ آدم اگر بخواهد 

1. بيانات رهبر معظم انقاب اسامي در ديدار با جمعی از طاب و روحانيون، 1388/9/22. 
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توی شاهنامه بگردد و اينجور داس��تانی را پيدا كند، ده، پانزده تا از اين 
داستان ها مي ش��ود پيدا كرد. منتها طرف هنر به كار برده؛ وقتی كسی 
هنرمندانه كار مي كند، پاداشش همين است كه جنابعالی هم كه هيچ 
عاقه       ای به آن تاريخ و به آن فرهنگ نداريد، می       نشينيد و با كمال عاقه 
گوش مي كنيد و خواهی، نخواهی آن فرهن��گ را جذب مي كنيد! اين 

خاصيت هنر خوب است.1
3. اگر محتوای جنگ نرم را آن چيزی بدانيم كه در باال بيان شد، اين محتوا برای انتقال 
به مخاطب به ابزاری نياز دارد كه اين ابزار چيزی نيست جز رسانه؛ و منظور از رسانه هر 
وسيله ايست كه به انتقال مطلب می پردازد. حال اين ابزار می تواند كتاب و كاس درس، 
يك تابلوی نقاشی، يك قطعه موس��يقی، طراحی داخلی و خارجی خانه، طرز پوشش، 
نحوه بيان، يك فيلم يا سريال نمايشی، يك پيامك و حتی عكس پس زمينه تلفن همراه، 

تابلوی تبليغاتی يك فروشگاه يا شكل يك اتومبيل باشد. 
درس��ت كاری، زنده نگه داش��تن انديش��ه های امام و انقاب، روحيه 
انسجام و اتحاد اس��امی- آن چيزی كه قرآن هم ما را به او امر مي كند، 
تفكرات ما هم به او امر مي كند، انقاب هم ما را به او حمل مي كند و امر 
مي كند- با برادران مسلمان، با هم ميهنان، حالت اتحاد و انسجام داشتن، 
تعصب متقابل مثبت نسبت به يكديگر داشتن، كه در عرض گستره امت 
اسامی هم همين جور اس��ت. اينها فرهنگ است. يكی از آنها هم البته 
فرهنگ عفاف و فرهنگ ساده زيستی است. اين كارها به عهده كيست؟ 
رسانه ها خيلی نقش دارند؛ اما رسانه ها قالب اند؛ محتوا و مضمون، دست 

ماست...2
4. اصوالً فكر، احساس و عمل انس��ان ها مبتنی بر ارزش ها و ضد ارزش هايي است كه 
آگاهانه يا ناآگاهانه در ضمير وجودش��ان قرار گرفته. امكان دارد جنس ارزش يك فرد، 
مادی گرايانه و منفعت جويانه باش��د يا طب��ق ايده و فكری خاص ي��ا عناصر تأثيرگذار 
ديگر. نكته مهم اين است كه بايد مجموعه ارزش های يك فرد را طيف گونه و تركيبی از 
ارزش های مختلف بدانيم. اينكه فردی را صرف��اً دارای ارزش های مادی يا الهی بدانيم، 

درست به نظر نمی رسد، هر چند در اكثر افراد نوع خاصی از ارزش ها غالب است. 

1. بيانات رهبر معظم انقاب اسامي در ديدار با جمعی از شعرا، 1388/6/14. 
2. بيانات رهبر معظم انقاب اسامي در ديدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری، 1389/6/25. 
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5. يكی از بديهی ترين نكات در پديده جنگ 
نرم اين اس��ت كه بر اس��اس اقناع و رضايت 
اس��ت. اصًا به همين دليل است كه اين نوع 
جنگ را »نرم« می نامند؛ زيرا در آن خبری از 

زور و تحميل و فشار نيست و نبايد باشد. 
6. آنچه باعث رس��يدن يا نرسيدن طرفين 
حاضر در جنگ نرم به منافعش��ان می ش��ود، 
ميزان منفعت رسانی مخاطبانشان در اعمالی 
اس��ت كه انجام می دهد. به عبارت ديگر همه 
تاش های صورت گرفته، ب��ه منظور تغيير و 
ش��كل دهی رفتار گروه های هدف است تا از 
طريق رفتاری كه مدنظر است، منافع مدنظر 
تأمين شود. اين رفتار و عمل شامل رفتار افراد 
در رأی دهی، در روابط متقابل اجتماعی، نوع مناس��بات اقتص��ادی، نحوه انجام اعمال 
مذهبی و هزاران مثال ريز و درش��ت ديگر اس��ت. نكته ای كه وجود دارد اين است كه 
چون اعمال انسان ها تركيبی از محرك های فكری و احساسی است به همين دليل برای 
اينكه فرد مورد نظر عمل خاصی را انجام دهد بايد يا طرز فكرش تغيير كند يا احساسات 
خاصی در وی تحريك ش��ود. )فرآيند شخصيت س��ازی( برای اين كار نيز رس��انه های 
مختلف كاركردهای متفاوتی پيدا می كنند. كتاب ها، مقاالت، س��مينارها و در مجموع 
رسانه های دانشگاهی بيش��تر بر تغيير طرز فكر و رس��انه های عمومی مثل تلويزيون، 

سينما، سايت های خبری و... بر القای احساسات خاص همت می گمارند. 

زمينه ها و بسترهای جنگ نرم
با تأمل در زمينه های بررسی جنگ نرم می توان سه زمينه مختلف را كه توأم با هم عمل 

می كنند، از يكديگر تفكيك كرد. اين سه زمينه عبارت اند از: 
1. بسترسازى مسائل گوناگون به خصوص مسائل سياسی، اقتصادى، اجتماعی، مذهبی 

و علمی 
در ظاهر جنگ نرم از مس��ائل سياس��ی، اقتصادی، مذهبی، علمی و... اثر بارز و كامًا 
ملموسی نيست اما همين امور می توانند زمينه و بسترساز اين پديده باشند. به  عبارت  

مقام معظم رهبري: 
اما تهاجم فقط تهاجم نظامی نیست. 
دشمن به آن نقاطی متوجه مي شود که 
پشتوانه استقامت ملی ماست. دشمن 
وحدت ملی و ایمان عمیق دینی را 
هدف قرار مي دهد. دشمن روحیه صبر 
و استقامت مردان و زنان ما را هدف 
قرار مي دهد؛ این تهاجم از تهاجم 
نظامی خطرناك تر است. در تهاجم 
نظامی شما طرفتان را مي شناسید، 
دشمنتان را می بینید؛ اما در تهاجم 
معنوی، تهاجم فرهنگی، تهاجم نرم، 
شما دشمن را در مقابل چشمتان 

نمی بینید. هوشیاری الزم است... 
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ديگر، وقوع نواقص و عيوب مختلف در اين حوزه ها می توانند شرايط ذهنی و عينی را در 
انسان ها برای پذيرش قلبی وجود اختال در ارزش های پيشينی و جايگزينی ارزش های 
جديد و به تبع كنار نهادن رفتارهای قبلی و انجام رفتار های جديد مهيا سازد. علت اين 
قضيه نيز به اين برمی گردد كه ارزش های هر فرد رابط��ه تنگاتنگی با نمادهای بيرونی 
آن ارزش دارد و عموماً اگر نماد بيرونی يك ارزش، در ظاهر دارای ش��رايطی متفاوت با 
ويژگی های آن ارزش باش��د، می توان انتظار تزلزل در آن ارزش ه��ا را در فرد دارای آن 
ارزش داشت. به عنوان مثال شكاف بين مردم و نظام سياس��ی در حكومتی كه ادعای 
دوجانبه بودن اين رابطه را دارد، مش��كات اقتصادی واردشده بر مردم در مملكتی كه 
دايماً بر طبل تجمل گرايی می كوبد، مناس��بات ناهنجار اجتماعی مثل تضاد طبقاتی و 
عدم عدالت اجتماع��ی در جامعه ای كه خود را نماد عدالت معرف��ی می كند، دعواهای 
مذهبی در بين مردمی كه عموماً تحت تصور ي��ك مذهب زندگی می كنند و حتی يك 
نظريه ك��ه نظريه هاي ديگر و به  تبع ارزش های ديگر را به چالش می كش��د، كش��ف يا 
اختراع علمی تازه ای كه دنيايی ديگر با بايدها و نبايدهای ديگر را فراروی انسان ها قرار 
می دهد يا حتی در سطوح پايين تر اما بنيادی تر، برخورد نادرس��ت اوليا با فرزندان در 
شرايطی كه خانواده به ثبات خويش می انديشد يا رفتار ناشايست مسئولين با زيردستان 
و ارباب رجوع در س��اختاری اداری كه مجری طرح تكريم ارباب رجوع است، می توانند 
از زمينه سازان جنگ نرم در يك مملكت باش��ند. اهميت اين نكته تا آنجاست كه امام 

خمينی)ره( در همان روزهای اول انقاب پيرامون اين قضيه می فرمايد: 
آن چيزی كه مش��كل اس��ت اين اس��ت كه اين كميته ها در سرتاسر 
ايران- شما فقط تهران را ماحظه نكنيد- در سرتاسر ايران... گاهی افراد 
غير صالحی در آنها پيدا شده اس��ت؛ يا كميته ها اصل از افراد غير صالح 
تشكيل شده است، آن هم همه به اس��م انقاب و به اسم كميته فان؛ 
و اينها كارهايی انج��ام می دهند كه ضد انقاب اس��ت، كارهايی انجام 
می دهند كه برخاف شرع اسام اس��ت؛ و اين موجب اين می شود كه 
چهره انقابی ما را مشوه كنند، هم در داخل و هم در خارج؛ كه بگويند 
اين پاسداران انقاب و اين كميته ها همه كميته فان و پاسدار انقاب 
اس��ام هس��تند و مع ذلك اين كارها دارد انجام می گي��رد، پس معلوم 
می شود كه اس��ام، اين وضع را دارد اسام؛ اين آش��فتگي ها را اسام 
می خواهد! آنهايی كه دشمن اند وقتی كه يك  جا، دو جا، ده جا يك امر 
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خاف واقع بش��ود، ديگر ماحظه اين ]را[ نمی كنن��د كه پانصد جا امر 
صحيح واقع شده است، يك چند جا هم امر خاف واقع شده؛ آنها همان 
امر خاف را انگشت روی آن می گذارند و همه را می كوبند: روحانيت را 

می كوبند، اسام را می كوبند، انقاب را می كوبند.1
2. تحت تأثير قرار گرفتن انسان ها، از راه نفوذ قلبی 

تحت تأثير قرار دادن نيروهای طرف مقابل كه عموماً مردم آن طرف جنگ هس��تند 
و قاعدتاً همگی انسان اند و بش��ر، يك پيش فرض اساسی را در خود جا داده. پيش فرض 
اساسی نهفته در اين جمات اين است كه »انس��ان موجودی مختار نبوده و نمی تواند 
شخصيت خود را بسازد و برای خويش تصميم گيری كند و تحت تأثير محيط پيرامون 
خود است و هر چيزی كه از روی جبر بر وی وارد می آيد را می پذيرد و به كار می بندد.« 
به عبارت ديگ��ر اصلی ترين پيش فرضی ك��ه در جنگ نرم )چ��ه در تعاريفش و چه در 
مسائل عملی و اجرايی اش( نهفته است، ريشه در دعوای قديمی »جبر و اختيار« دارد. 
از سال های پيش تا به امروز و در اقصی نقاط اين كره خاكی، چه بين نخبگان و چه بين 
عموم اين سؤال مطرح بوده كه آيا شخصيت، افكار، احساسات و اعمال ما انسان ها ساخته 
خودمان اس��ت يا اينكه بدون اراده ما )چه به زور، چه از روی اقناع( انجام می پذيرد؟ در 
اين بين هم همواره عده ای طرفدار جبرگرايی بوده اند و علت همه رفتارهای انس��انی را 
خارج از اراده انسان می دانستند. در مقابل افرادی بودند كه برای عوامل بيرونی و خارجی 
تأثيرگذار بر ويژگی های انسانی هيچ ارزشی قائل نبودند و انسان را كامًا دست پرورده 
اراده خويش می پنداشتند. البته بودند افرادی كه راه صحيح را طی كردند و نه قائل به 
جبر مطلق بودند و نه آزادی اختيار بی نهايت. اما آنچه در عرصه نظری و عملی جنگ نرم 
به عنوان پيش فرض وجود دارد، ريش��ه در جبرگرايی داشته به اين شكل كه شخصيت 
انس��ان ها را محصول عوامل بيرونی و خارجی تأثيرگذار بر انسان ها می دانند. در نتيجه 
از آنجا كه فعاالن عرصه جنگ نرم اين مقوله را ب��ه عنوان پيش فرض قبول كرده اند كه 
شخصيت انسان ها و به تبع، افكار، احساس��ات و اعمال آنها از حوزه اختيار ايشان خارج 
اس��ت و به وس��يله عوامل خارج از وجودشان ساخته می ش��ود، پس می توان به وسيله 
ابزارهايی كه توانايی تأثيرگذاری بر انسان ها را دارند، شخصيت آنها را ساخت و طی يك 
فرآيند تدريجی، طرز فكر، شكل احساسات و نحوه اعمال ايشان را طوری تنظيم كرد كه 
در مواقع مختلف كنش ها يا واكنش هايي از خود ب��روز دهند كه تأمين كننده منافع ما 

1. صحيفه  امام، ج7، ص36. 
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باشد. در گام بعد و پس از پذيرش اين نكته كه انسان ها قابليت تأثيرپذيری از بيرون را 
دارند، وارد اين مرحله می شويم كه چگونه بايد بر روی آنها تأثير گذاشت؟ اينجاست كه 
فكر و فرهنگ و هنر، ابزار دست مستكبران و شياطين و طاغوتيان قرار می گيرد و سعی 
می كنند هر نوع محصولی كه در اين سه بخش )فكر، فرهنگ و هنر( قابليت تأثيرگذاری 
بر قلوب ديگران را دارد، توليد كنند و به شكلی ناآگاهانه و از روی رغبت به انسان های آن 
طرف جبهه نبرد بقبوالنند تا در آينده، بدون خونريزی و حتی كوچكترين مقاومتی، اين 
نيرو تأمين كننده منافع ايشان باشد. متأسفانه بايد گفت اين پيش فرض تا حدود زيادی 
درست بوده و در زمان های وقوع فتنه، با موجی از انس��ان ها مواجه ايم كه عموماً تحت 
تأثير ابزارهای محرك احساس و عاطفه، عنان اختيار خود را به دست ديگران می سپارند 
و می شوند آنچه نبايد باشند. به  عبارت ديگر، شايد هيچ چيز مثل ويژگی های شخصيتی 
كه باعث پذيرش بی چون و چ��رای مطالب پيرامونی می ش��ود نمی تواند نقش بهترين 

زمينه ساز برای جنگ نرم را ايفا كند و اين دقيقاً همان بی بصيرتی است: 
انس��ان بايد بصيرت پيدا كند. اي��ن بصيرت به چه معناس��ت؟... اين 
بصيرتی كه در حوادث الزم است و در روايات و در كلمات اميرالمؤمنين 
هم روی آن تكيه و تأكيد شده، به معنای اين است كه انسان در حوادثی 
كه پيرامون او مي گذرد و در حوادثی كه پيش روی اوست و به او ارتباط 
پيدا مي كند، تدبر كند؛ سعی كند از حوادث به شكل عاميانه و سطحی 

عبور نكند؛ به تعبير اميرالمؤمنين، اعتبار كند: 
»رحم اهلل امرء تفكر فاعتبر«؛ فكر كند و بر اساس اين فكر، اعتبار كند؛ 
يعنی با تدبر مسائل را بسنجد- »و اعتبر فأبصر«- با اين سنجش، بصيرت 
پيدا كند. حوادث را درس��ت نگاه كردن، درست سنجيدن، در آنها تدبر 
كردن، در انس��ان بصيرت ايجاد مي كند؛ يعنی بينايی ايجاد مي كند و 

انسان چشمش به حقيقت باز مي شود.
اميرالمؤمنين )عليه الصاه و السام( در جای ديگر مي فرمايد: »فانما 
البصير من سمع فتفكر و نظر فأبصر«؛ بصير آن كسی است كه بشنود، 
گوش خود را بر صداها نبندد؛ وقتی ش��نيد، بينديشد. هر شنيده ای را 
نمي شود به صرف شنيدن رد كرد يا قبول كرد؛ بايد انديشيد. »البصير 

من سمع فتفكر و نظر فأبصر«.
نظر يعنی نگاه كند، چشم خود را نبندد. ايراد كار بسياری از كسانی كه 
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در لغزشگاه های بی بصيرتی لغزيدند و سرنگون شدند، اين است كه نگاه 
نكردند و چشم خودشان را بر يك حقايق واضح بستند. انسان بايد نگاه 
كند؛ وقتی كه نگاه كرد، آنگاه خواهد دي��د. ما خيلی اوقات اصًا حاضر 

نيستيم يك چيزهايی را نگاه كنيم...
ما اگر بخواهيم بصيرت پيدا كنيم، بايد چشم را باز كنيم؛ بايد ببينيم. 
يك چيزهايی هس��ت كه قابل ديدن اس��ت. اگر ما از آنها سطحی عبور 

كنيم، آنها را نبينيم، طبعاً اشتباه مي كنيم.1
به نظر می رس��د ميزان تأثيرپذيری ما از محيط پيرامون يكی از معيارهايی است كه 
ما را در جمع عوام جامعه و يا خواص قرار می دهد؛ يعن��ی می توان گفت هر چه ميزان 
تأثيرپذيری فرد از عوامل پيرامونی بيشتر باشد، وی عامی تر و سطحی تر و در مقابل هر 
چه ميزان مقاومت وی در برابر هجمه ارزش هايی كه قصد تسخير ذهن و روح و احساس 
وی را دارند بيشتر باشد و به ازای اين ارزش های وارداتی جايگزينی در شخصيت خود و 
هويتش داشته باشد، وی نخبه تر و خاص تر است. به همين دليل در جنگ نرم پيش روی 
ما خواص واقعی نه تنها تحت تأثير هجوم ارزش هاي معارض قرار نگرفته اند بلكه به مقابله 
با آن برخاستند و بر عكس عوام و حتی عوام خواص نما، در اين نبرد فرهنگی اسير نشدند 
و به قتل نرس��يدند. البته ذكر اين نكته بديهی اس��ت كه قاعدتاً همه ما به چيزی تحت 
عنوان مشورت نيازمنديم و هرگز مشورت به معنی زير يوق و اجبار كسی رفتن محسوب 

نمی شود و آنقدر اين تمايز عيان است كه توضيح بيشتر آن الزم به نظر نمی رسد. 
3. ضعف تئوريك انسان ها در حوزه مبانی اعتقادى 

هر چند عده زيادی از انسان ها در شرايط فتنه، با زمينه سازی مسائل سياسی، اجتماعی 
و اقتصادی و به خاطر شخصيت نفوذپذيرش��ان، تحت تأثير عوامل بيرونی دچار غفلت 
شده و جزء مجروحان و كشته ش��دگان اين نوع جنگ قلمداد می شوند اما هستند عده 
معدودی كه از اين فضاها جدا هستند و با وجود ثبات شخصيت و قدرت تحليل مسائل 
مختلف، به علت استدالل های عقلی قوی  كه بر آنها اقامه می شود در زمين دشمن قرار 
گرفته و جزء نيروهای آن طرفی محسوب می شوند. گرچه اين افراد به خاطر ضعفی كه 
در مبانی اعتقاديشان رخ داده دچار اين عارضه می ش��وند و مدتی در مقام شك به سر 
می برند اما ای  كاش اكثر مجروحين جنگ نرم از اين دس��ته بودند، زيرا چنين افرادی 
اوالً به راحتی توسط دشمن قابل تسخير نيس��تند و بايد تاش عقلی قابل قبولی انجام 

1. بيانات مقام معظم رهبري در جمع دانشجويان و جوانان استان قم، 1389/8/4. 
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داد تا آنها را قانع س��اخت و ثانياً ب��ه آدم هايی كه از 
روی عقل به جريانی گراي��ش پيدا كرده اند می توان 
اميد برگشت داش��ت؛ زيرا چنين افرادی اگر دچار 
مسائل احساس��ی نش��وند می توانند با استدالالت 
عقلی )بستگی دارد كدام طرف نبرد حجت ها و ادله 
محكم تری بياورد( از ش��ك بيرون بيايند و به مقام 
حقيقت برسند. به  عبارت ديگر، بنيادی ترين عامل 
در عده بسيار معدودی از افراد گمراه شده در جنگ 

نرم و ش��رايط فتنه، اختال در نظام معرفتی و بنيان های دانش��ی ارزش های آنهاست. 
البته ناگفته نماند اكثر مطالبی كه در رسانه ها برای تأثيرگذاری بر افراد توليد می شود، 
زيربنای عقلی دارد و وجود همين نكته اس��ت كه اين زمينه را از انزوا بيرون می آورد و 

نقش پررنگ تری به  آن می بخشد: 
يك مسئله، مسئله درس فلسفه و رشته فلس��فه است. توجه بكنيد؛ 
اهميت فقه و عظمت فقه نبايد ما را غافل كند از اهميت درس فلسفه و 
رشته فلسفه و علم فلسفه؛ هر كدام از اينها مسئوليتی دارند. رشته فقه 
مسئولياتی دارد، فلسفه هم مسئوليت های بزرگی بر دوش دارد. پرچم 
فلسفه اسامی دست حوزه های علميه بوده اس��ت و بايد باشد و بماند. 
اگر شما اين پرچم را زمين بگذاريد، ديگرانی كه احياناً صاحيت الزم را 
ندارند، اين پرچم را برمي دارند؛ تدريس فلسفه و دانش فلسفه می افتد 
دست كس��انی كه ش��ايد صاحيت های الزم را برايش نداشته باشند. 
امروز اگر نظام و جامعه ما از فلسفه محروم بماند، در مقابل اين شبهات 
گوناگون، اين فلسفه های وارداتی مختلف، لخت و بی دفاع خواهد ماند. 
آن چيزی كه مي تواند جواب شماها را بدهد، غالباً فقه نيست؛ علوم عقلی 
است؛ فلسفه و كام. اينها الزم اس��ت. در حوزه، اينها رشته های مهمی 
است. رشته مهم ديگر، تفسير است؛ انس با قرآن، معرفت قرآنی. ما نبايد 
از تفسير محروم بمانيم. درس تفسير مهم است، درس فلسفه مهم است؛ 

اينها رشته های بسيار باارزشی است.1

1. بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با طاب، فضا و اساتيد حوزه علميه قم، 1389/7/29. 

جنس  از  نرم  جنگ  جنس 
فعالیت های نظامی و فشارهای 
اقتصادی و سیاسی نیست؛ یعنی 
محتوای این جنگ را مباحث 
تئوریک، نظریه های فرهنگی و 
ابداعات هنری تشکیل می دهد 
و خبری از تحریم های اقتصادی، 
معامالت سیاسی و تسلیحات 

جنگی نیست
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برون رفت
برای مقابله با هجمه های پيش رو، دو سطح كان در نظر گرفته شده است: راهكارهای 

سلبی و راهكارهای ايجابی. 
1. راهكارهاى سلبی

همان طور كه در قس��مت زمينه های بروز جنگ نرم اش��اره كرديم، بسترس��ازی اين 
پديده عموماً از طريق وقوع مسائل ناهنجار و اختال زا در حوزه های سياسی، اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی است. به اين معنی كه دشمنان برای اثبات حقانيت خود، زير سؤال 
بردن انقاب و جمهوری اسامی و پيدا كردن سوژه برای طرح فعاليت های مختلف، اكثراً 
در پی نقطه ضعفی می گردند تا از آن برای نيل به اهدافش��ان بهره ببرند. حداقل تجربه 
فتنه 88 نشان می دهد اگر اين نقاط ضعف وجود نداشت، حجم عظيمی از ظرفيت طرف 
مقابل برای س��نگ اندازی بر سر راه جمهوری اس��امی به وجود نمی آمد. به طور مثال 
نارضايتی عمومی از اش��رافيت مديران، تحرك ضعيف قوه قضاييه در برآورده ساختن 
مطالبات قانونی مردم، دغدغه های غير مردمی مسئوالن در حوزه عملكردهايشان و... به 
عنوان نقاط ضعف جمهوری اسامی در حوزه  مباحث سياسی تلقی می  شود كه دقيقاً در 
جريان جنگ نرم پيش  رو، برای غير مردمی و غير اسامی نشان دادن نظام از آنها بهره 
می جستند. يا نبود عدالت اجتماعی مطلوب )امری كه تحقق آن شعار اصلی دولت نهم و 
دهم بوده( از اساسی ترين نقاط ضعف جمهوری اسامی و مهمترين بسترهای وقوع فتنه 
اخير محسوب می شود. شكاف طبقاتی، اختاس های مالی مفسدان اقتصادی، بی كاری 
و... نيز از مهمترين عوامل زمينه ساز اين پديده در حوزه اقتصادی است؛ هر چند متأثر 
از مباحث سياسی نيز مي باشد. در حوزه مباحث فرهنگی نيز بازتوليد و بازنشر مفاهيم، 
نظريه ها و الگوهای غربی كه در خأل وجود نظريه پردازی اس��امی نشر و نمو يافته اند و 
دانشگاه های ما به خصوص دانشكده های علوم انسانی ما را اشغال كرده اند و در آثار هنری 
ما )چه سينما، چه موسيقی و چه تلويزيون به عنوان مهمترين رسانه ها( متبلور شده و 

گسترش يافته اند، از ديگر بسترسازان جنگ نرم فعلی است. 
اينكه برای ممانعت از زمينه س��ازی چنين پديده هايی بايد مانع از رخداد آنها شد و تا 
حد امكان از ايجاد نقاط ضعف در بخش های مختلف جلوگيری كرد، بديهی اس��ت اما 
چگونگی آن مس��ئله اس��ت. بدين معنا كه در فرآيند راهكارهای سلبی مقابله با جنگ 
نرم ابزار ما چيست و چگونه می توانيم وقوع آنها را كاهش دهيم. به نظر می رسد در كنار 
راه هايی كه می تواند وجود داشته باشد، »اهتمام به نقد درون گفتمانی و مطالبه گری« 
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يكی از بهتري��ن ابزارهای م��ا برای چنين 
كاری اس��ت. اگر برای سطوح مختلفی كه 
برخی از آنه��ا را در مثال باال برش��مرديم، 
قوه  نقدكننده ای وجود داش��ته باش��د كه 
مس��تقل از مراكز قدرت، ب��ه رصد كردن 
اوضاع ح��وزه خويش بپ��ردازد و تريبونی 
برای بيان مطالب خود و اختيارات قانونی 
به منظور پی گيری نقدهای واردشده داشته 
باشد، می توان در بلندمدت شاهد كاهش 

اين گونه زمينه س��ازی ها بود و در ضمن، با پر كردن حوزه نقد توسط نيروهای خودی، 
مكان خالی نقد در دست نيروهای معارض قرار نمی گيرد تا به جای انتقاد سازنده، دست 

به تخريب بزنند. رهبر معظم انقاب در اين باره می فرمايند: 
من بارها گفته ام؛ از آن روزی بايد ترس��يد كه جوان ما، دانشجوی ما 
در دانشگاه انگيزه طرح مسئله، طرح س��ؤال، طرح درخواست نداشته 
باش��د. همه همت ما بايد اين باش��د كه اين روحيه مطالبه، خواستن و 
مدعا داش��تن در زمينه های گوناگون را در نس��ل جوان كشورمان- به 
خصوص نسل جوان علمی- گسترش بدهيم. اگر اين شد، ممكن است 
به همه آن مطالبات نتوان پاس��خ داد- كما اينكه در كوتاه مدت همين 
جور هم هست؛ به همه مطالبات در كوتاه مدت يقيناً نمي شود پاسخ داد؛ 
ظرفيت ها محدود اس��ت- ليكن يقيناً آينده خوب و يك افق روش��ن با 

چنين مطالباتی جلوی چشم است. 
يك نكته  ديگری كه در دنباله آن مطالبه دانش��جويی عرض مي كنم، 
اين است كه مطالبه كردن با دش��منی كردن فرق دارد. اينكه ما گفتيم 
گاهی اوقات معارضه  با مس��ئوالن كشور نش��ود- كه االن هم همين را 
تأكيد مي كنيم؛ معارضه نبايد بشود- اين به معنای انتقاد نكردن نيست؛ 

به معنای مطالبه نكردن نيست...1
به عنوان مثال و برای روشن شدن بحث، اگر برای حوزه مديريتی كشور نهادی انتقادگر 

1. بيانات رهبر معظم انقاب اس��امی در ديدار با دانش��جويان نخبه، برترين هاي كنكور و فعاالن تشكل های 
سياسی- فرهنگی دانشگاه ها، 1386/7/17.  

در زمان های وقوع فتنه، با موجی از 
انسان ها مواجه ایم که عمومًا تحت تأثیر 
ابزارهای محرك احساس و عاطفه، عنان 
اختیار خود را به دست دیگران می سپارند 
و می شوند آنچه نباید باشند. به  عبارت 
دیگر، شاید هیچ چیز مثل ویژگی های 
شخصیتی که باعث پذیرش بی چون و 
چرای مطالب پیرامونی می شود نمی تواند 
نقش بهترین زمینه ساز برای جنگ نرم را 
ایفا کند و این دقیقًا همان بی بصیرتی است
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كه مس��تقل بوده و اختيارات قانونی 
دارد در نظر گرفته ش��ود، اين نهاد با 
تكرار و پی گي��ری يكی از نقاط ضعف 
اين حوزه مثل اشرافيت مديران، هم 
بر مديران اشرافی فشار وارد می سازد 
)كه انتظار می رود به تبع اين فشار در 
عملكرد چنين افرادی تغيير را شاهد 
باشيم( و هم باعث می شود تا نقد اين 
رفتار توسط نيروهايی صورت نگيرد 
كه از اي��ن ضعف ب��رای تخريب نظام 
بهره می برند و نيت خيری در بيان آن 
ندارند. به عبارت ديگ��ر، وجود نقص 
در اجرا بديهی است، اما بيان نقايص 
و ارايه راهكار برای برون رفت از آنها اگر توس��ط نيروهای خودی انجام نپذيرد، توس��ط 
دش��منانی انجام می ش��ود كه قصد حذف آن مجموعه را دارند. البته اين نقد صرفاً در 
حوزه نهادهای دولتی و حكومتی نبايد صورت بگيرد و نقد اجتماعی نيز بايد در دستور 
كار باشد؛ زيرا ديده شده از بعضی تفكرات و اعمال افراد در مراودات اجتماعی نيز برای 
زمينه سازی جنگ نرم بهره جسته شده. مثل انجام بعضی رفتارها كه خاف شأن يك 
مسلمان اس��ت )دروغ گفتن، غيبت كردن، بدخواهی ديگران و...( اما توسط مسلمانان 
ظاهری انجام می ش��ود و همين قضيه تبديل به يكی از نقاط ضعف جامعه اس��امی و 

بسترساز فتنه می گردد. 
نكته آخر در اين باره اينكه اگر نهادی مستقل و مختار برای نقد حوزه های حكومتی و 
اجتماعی به وجود نيامد، اين دليلی بر رفع تكليف ما در اين حوزه نيست و می طلبد همه  
آنهايی كه ادعای »حزب اللهی بودن« دارند، شيوه های نقد صحيح را آموخته و در اين امر 
الزم و ضروری دست به كار شوند و منتظر كسی برای مهيا كردن آنها در اين كار نباشند . 

2. راهكارهاى ايجابی
الف. همان طور كه در باال اشاره كرديم، »بی بصيرتی« يا به تعبير ما »تحت تأثير شرايط 
پيرامونی قرار گرفتن« عاملی زيربنايی و پنهانی است كه در شخصيت افراد وجود داشته 
و باعث می ش��ود تا فرد دارای چنين شخصيتی مانند خمير ش��كل پذيری باشد كه به 

به نظر می رسد میزان تأثیرپذیری ما از محیط 
پیرامون یکی از معیارهایی است که ما را در 
جمع عوام جامعه و یا خواص قرار می دهد؛ 
یعنی می توان گفت هر چه میزان تأثیرپذیری 
فرد از عوامل پیرامونی بیشتر باشد، وی عامی تر 
و سطحی تر و در مقابل هر چه میزان مقاومت 
وی در برابر هجمه ارزش هایی که قصد تسخیر 
ذهن و روح و احساس وی را دارند بیشتر باشد 
و به ازای این ارزش های وارداتی جایگزینی 
در شخصیت خود و هویتش داشته باشد، وی 
نخبه تر و خاص تر است. به همین دلیل در جنگ 
نرم پیش روی ما خواص واقعی نه تنها تحت 
تأثیر هجوم ارزش هاي معارض قرار نگرفته اند 

بلکه به مقابله با آن برخاستند
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وسيله ابزارهای رسانه ای و فضاهای القاكننده  ارزش های مختلف، به شكل های گوناگون 
درآيد. به  عبارت  ديگر اين رسانه ها نيس��تند كه عامل اصلی شكل پذيری افراد و جوامع 
هستند بلكه شخصيت شكل پذير افراد اس��ت كه زمينه را برای اين كار مهيا می سازد و 

رسانه ها تنها بر خرابه هويت افراد بنای خويش را باال می برند. 
برای مقابله با اين حالت دو راه��كار پيش رو قرار دارد. راهكار اول اين اس��ت كه وارد 
فعاليت های رسانه ای شويم و با افزايش توليدات خود، قدرتمان را در اين حوزه باال ببريم 
و به نوعی اين ما باشيم كه شكل دهنده شخصيت افراد باشيم و از اين ضعف هويتی، ما 
بهره برداری كنيم. هر چند اين راه حل در جای خود بايد مورد استفاده قرار بگيرد و در 
ادامه به توضيح آن خواهيم پرداخت، اما استفاده صرف از اين راهكار و تلقی كردن آن به 

عنوان اساسی ترين راه حل دو ايراد اساسی دارد: 
ايراد اول اينكه با بهره گيری انحصاری از اين ترفند، ما تا وقتی می توانيم خيال مان از 
بابت منحرف نشدن جامعه راحت باشد كه قدرت دس��ت باالی رسانه ای از آن ما باشد. 
همين كه لرزشی در اين امر ايجاد شود، بايد دل ما نيز بلرزد كه مبادا جامعه از دستمان 
در برود. پس اين راه حل باثبات نيست و نمی تواند برای يك بازه بلندمدت، ايمنی معنوی 
را به جامعه اهدا سازد؛ آن هم در شرايطی كه امروزه قدرت رسانه ای ما بسيار پايين تر از 

دشمن پيش رو است. 
ايراد دوم اينكه تنها اس��تفاده از ابزارهای رسانه ای توس��ط نيروهای خير برای شكل 
دادن افراد، در شرايطی كه مشكل اساس��ی آنها كه همان عدم بصيرت است همچنان 
پابرجاست، مصداق به زور بهشت بردن افراد اس��ت و قطعاً فاقد ارزش. به  عبارت  ديگر، 
در اين شرايط شما چيزی را به كسی می دهی كه قدرش را نمی شناسد و از اين فرد چه 

انتظاری می توان داشت. 
اما به  نظر می رس��د راهكار ديگری ني��ز وجود دارد. اگر بتوان كاری كرد اين مش��كل 
ش��خصيتی و هويتی بر طرف گردد، می توان انتظار داشت تاش رس��انه ها و فضاهای 
الغاكننده چندان تأثيری نداشته باش��د و نگرانی جدی از قرار گرفتن در معرض چنين 

ابزارهايی و ترويج آنها در جامعه و ده ها دغدغه ديگر نيز تا حد زيادی كاهش يابد.
»تربيت مبتنی بر نقد و پرس��ش« پادزهر ش��خصيت تأثيرپذي��ر از محيط پيرامونی 
است. بی توجهی عميقی كه در نهادهای آموزش��ی و پرورشی ما اعم از انواع رسانه های 
خودی، دانش��گاه ها، آموزش��گاه های آزاد، مدارس، خانواده ها و... به امر تربيت افراد، از 
كودك گرفته تا افراد مس��ن وجود دارد، باعث شده تا با ش��خصيت هايی روبه رو باشيم 



بيداري اسامي
96

دوره سوم سال نهم شماره 31 بهار 91

كه به قول قديمی ها: »گل وجودشان به خوبی لگد نخورده« و با هويتی پرداخته نشده 
پا به عرصه تعامات اجتماعی نهاده اند و با انواع مش��كات مواجه اند. در عرصه جامعه 
به انس��ان هايی برمی خوريم كه بدون تأمل كافی به مق��والت پيرامونی و در حوزه های 
مختلف، تنها پذيرنده منفعل چيزهايی هس��تند كه به آنها الغا می ش��ود و اين افراد با 
پذيرفتن اين مقوالت زندگی خود را به خطر می اندازند؛ در حالی كه اگر افراد را مبتنی 
بر نقد و پرسش تربيت كنيم، می توان شاهد افرادی بود كه در مواجهه با هر چيز بيرونی، 
با نگاهی منتقدانه و عاقانه و با صبر و تدبر به طرح پرسش هايی در مورد آنها می پردازند 

و اگر جواب قابل قبولی بگيرند به دريافت آنها مبادرت می ورزند و در غير اين صورت...
من مكرر اي��ن جمله اميرالمؤمني��ن را به نظ��رم در جنگ صفين در 
گفتارها بيان كردم ك��ه فرمود: »اال و اليحمل ه��ذا العلم اال اهل البصر 
و الصبر«. مي دانيد، س��ختی پرچم اميرالمؤمني��ن از پرچم پيغمبر، از 
جهاتی بيشتر بود؛ چون در پرچم پيغمبر دشمن معلوم بود، دوست هم 
معلوم بود؛ در زير پرچم اميرالمؤمنين دش��من و دوست آنچنان واضح 
نبودند. دش��من همان حرف هايی را مي زد كه دوس��ت مي زند؛ همان 
نماز جماعت را كه ت��و اردوگاه اميرالمؤمني��ن مي خواندند، تو اردوگاه 
طرف مقابل هم- در جنگ جمل و صفين و نهروان- مي خواندند. حاال 
شما باشيد، چه كار مي كنيد؟ به ش��ما مي گويند: آقا! اين طرف مقابل، 
باطل است. شما مي گوييد: اِ، با اين نماز، با اين عبادت! بعضی شان مثل 
خوارج كه خيلی هم عبادتشان آب و رنگ داشت؛ خيلی. اميرالمؤمنين 
از تاريكی شب استفاده كرد و از اردوگاه خوارج عبور كرد، ديد يكی دارد 
با صدای خوشی مي خواند: »أمن هو قانت آناء الليل«- آيه  قرآن را نصفه 
شب دارد مي خواند؛ با صدای خيلی گرم و تكان دهنده ای- يك نفر كنار 
حضرت بود، گفت: يا اميرالمؤمنين! به به! خوش به حال اين كس��ی كه 
دارد اين آيه را به اين قشنگی مي خواند. ای كاش من يك مويی در بدن 
او بودم؛ چون او به بهش��ت مي رود؛ حتماً، يقيناً؛ من ه��م با بركت او به 
بهشت مي روم. اين گذش��ت، جنگ نهروان شروع شد. بعد كه دشمنان 
كشته ش��دند و مغلوب ش��دند، اميرالمؤمنين آمد باالس��ر كشته های 
دشمن، همين طور عبور مي كرد و مي گفت بعضی ها را كه به رو افتاده 
بودند، بلندشان كنيد؛ بلند مي كردند، حضرت با اينها حرف مي زد. آنها 
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مرده بودند، اما مي خواست اصحاب بش��نوند. يكی را گفت بلند كنيد، 
بلند كردند. به همان كسی كه آن ش��ب همراهش بود، حضرت فرمود: 
اين ش��خص را مي شناس��ی؟ گفت: نه. گفت: اين همان كسی است كه 
تو آرزو كردی يك مو از بدن او باشی، كه آن ش��ب داشت آن قرآن را با 
آن لحن سوزناك مي خواند! اينجا در مقابل قرآن ناطق، اميرالمؤمنين 
)عليه افضل صلوات المصلين( مي ايستد، شمشير مي كشد! چون بصيرت 

نيست؛ بصيرت نيست، نمي تواند اوضاع را بفهمد.1
اگر فردی دارای چنين ش��خصيتی باش��د، احتمال گرايشش به س��مت فعاليت های 
اقتصادی گلدكوئيستی كه تحت وسوسه افراد تشويق به اين امر می شود، كاهش می يابد. 
چون می توان با سؤال كردن در مورد نحوه كاركرد چنين سيستم های اقتصادی، بررسی 
عاقبت افرادی كه در دام آنها افتاده اند، رجوع به متخصصان حوزه اقتصاد و... چشمانی 

باز پيدا كرد و ديد آنچه را كه پنهان شده. 
اگر فردی اين چنينی باشد، به راحتی تحت وسوسه افرادی قرار نمی گيرد كه وی را به 
سمت مواد مخدر می كشانند. با پرسش از ماهيت چنين موادی، پرسش از متخصصان 
پزشكی، ديدن عاقبت افرادی كه به اين مواد دچارند و... احتمال در دام اين افيون افتادن 

كاهش می يابد. 
فردی با اين ش��خصيت، با دعوت به عرفان های دروغين، يكباره قافيه را وا نمی دهد و 
به باتاق خرافات و سوء استفاده های ديگر فرو نمی رود. اگر كسی معيار دين در دستش 
باشد و در مواجهه با اين پديده ها تنها مقايسه كوچكی به دس��ت دهد، از بزرگان دين 
بپرسد كه اين به ظاهر اديان چيست و... فردی نمی ش��ود كه عاقبت خود را ختم به شر 

كند.
 اگر فردی دارای چنين شخصيتی باشد، با شنيدن اولين اخبار و تحليل و گفت وشنودها 
در مورد حادثه ا ی سياسی كه شايد به تازگی رخ داده و هنوز بسياری از ابعادش پنهان 
است، س��ريعاً موضع گيری نمی كند و بدون توجه به نگاه های متفاوت و نقدهايی كه به 

صحبت های اوليه وارد می شود، تكليف خود را با مسائل سياسی مشخص نمی كند. 
می بينيم كه شخصيت تأثيرپذير از محيط پيرامونی، نه تنها در فتنه های سياسی دچار 
بحران می ش��ود كه در ابعاد مختلف زندگی اش نيز به مشكل برخورد می كند. هر چند 
اين عامل تنها علت مشكات نامبرده نيس��ت، اما قطعاً يكی از داليل است زيرا خداوند 

1. ديدار اعضای دفتر رهبری و سپاه حفاظت ولی امر، 1388/5/5. 
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در قرآن انسان را به دعايی فرا می خواند كه وی را از شر وسوسه های خناس نجات دهد. 
در نتيجه اگر در نظام تربيتی جامعه خود به تربيت منتقدانه و پرسش گرايانه اهتمام 
بورزيم، می توانيم در مقابل معضل برش��مرده كاری انجام دهي��م. البته نه در تخصص 
نگارنده اين سطور اس��ت و نه در حوصله اين مقاله كه به توضيح عملياتی كردن تربيت 
پرسش گرايانه و منتقدانه بپردازيم. قاعدتاً متخصصان امور دينی، پرورشی و تربيتی بايد 

به توضيح بيشتر اين مقوله بپردازند و در جهت عملياتی كردن آن اقدام نمايند. 
ب. شايد در نگاه اول به  نظر آيد با ذكر موارد باال قصد داريم تا ورود به عرصه رسانه ای را 
چندان مهم جلوه ندهيم، اما در چهارچوب نگاه مذكور، باز هم داليلی برای پرداختن به 
مقوله رسانه وجود دارد. زيرا اوالً ما در شرايط فعلی، در خأل يا نقطه صفر نيستيم تا طی 
يك برنامه بلندمدت بتوانيم تربيت منتقدانه و روحيه مطالبه گری را در وجود تك تك 
افراد جامعه خويش قرار دهيم و خيال مان نيز از فعاليت های دش��من راحت باش��د. در 
وضعيت كنونی خيلی از افراد جامعه به علت شكل گيری شخصيت شان و تصلبی كه در 
تغيير آن وجود دارد، امكان گرايش به نكات اساسی كه برشمرديم را ندارند و در ضمن 
تحت فشار رس��انه ای بيگانگان، به شكل های ش��خصيتی آنها درمی آيند. در نتيجه به 
عنوان يك راهبرد كوتاه مدت، رسانه می تواند ابزار مناسبی در دست ما باشد و در عرض 
فعاليت هايی كه می بايست در حوزه های تربيتی و مطالبه گری انجام دهيم، برای افرادی 
كه گفته شد، از فعاليت در حوزه اين ابزار بهره ببريم. ثانياً شايد خيلی خوش بينانه باشد 
كه تصور كنيم اگر االن در نقطه صفر بوديم و دشمن  ما هيچ كاری عليه ما انجام نمی داد 
و در ضمن می توانستيم روی تك تك افراد جامعه كار كنيم، همه اين افراد چنان شكل 
می گرفتند كه آسيب ناپذير بودند. بايد قبول كنيم همه آدم ها از طريق تربيت منتقدان 
درست نمی ش��وند و برای تأثيرگذاری روی اين افراد )حتی اگر عده ای معدود باشند( 
شايد چاره ای جز توسل به ابزار رس��انه نداريم. ثالثاً اگر وجه الغاكنندگی و تحميل غير 
مستقيم رسانه كنترل شود، می تواند انتقال دهنده محتوای انتقادی و تربيتی موردنظر 
ما باش��د و به عنوان مؤثرترين ابزار ترويج اين نگاه قلمداد گردد. رابعاً با بررسی حاالت 
خواص جامعه به  نظر می رسد با اينكه از ايشان توقع می رود تا از شخصيتی مستحكم تر 
برخوردار باشند و تحت تأثير محيط پيرامونی خود قرار نگيرند، اما باز هم دچار می شوند. 
فراموشی و غفلت انسان ها كه به حكم انس��ان بودن امری بديهی  است، در وقوع چنين 
حوادثی بی تأثير نيس��ت. حال اگر در جامعه مكانيس��می وجود داشت كه تا حد امكان 
غفلت را از انسان دور می كرد، می توانس��تيم باز هم احتمال وقوع حوادث اين چنينی را 
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كاهش دهيم. به  نظر می رسد رسانه می تواند 
چنين نقشی را نيز ايفا كند. 

حال كه اهميت مقوله رس��انه معلوم ش��د 
نياز اس��ت به معضلی بپردازي��م كه نيروهای 
حزب اللهی در اين حوزه ب��ه آن دچارند و آن 
عدم حضور مؤثر در امر فعاليت های فرهنگی، 
هنری و رس��انه ای اس��ت. همان طور كه قبًا 
هم اشاره كرديم، قدرت نيروهای حزب اهلل با 
طرف مقابل قابل مقايسه نيست كه می تواند 
داليل مختلف داشته باشد. اما عدم پشتيبانی 
مالی و حمايت های الزم از توليدات مورد نياز 
و پرداختن به مقوالت غير ضروری به همراه 
ضعف تكنيكی- هنری ما از مهمترين داليل 
اين امر اس��ت. اگر اين عرصه را قس��متی از 
خاكريزهای جنگ امروز بدانيم، سرباز حاضر 

در اين خاكريز بايد قبل از ورود به ميدان جنگ، برای مبارزه در اين عرصه تربيت شده 
باشد. اما متأس��فانه نيروهای تربيت ش��ده ما در اين حوزه به تعداد الزم نيستند و اين 
باعث می ش��ود تا نيروهای حزب اللهی به »مقام توليد« نرس��ند و دفاعی در اين جبهه 
صورت نپذيرد چه برسد به حمله و نفوذ در خاك دشمن. ما برای حضور در خاكريزهای 
جديد بايد توليد كنيم و قبل از توليد بايد برای آن تربيت شويم و اگر در سطح عملياتی 
كردن اين مسئله، به آن نپردازيم دچار خسران عظيمی خواهيم شد. در كنار اين قضيه 
شاهد هس��تيم نهادهايی كه امروزه حكم ارتش ما را در اين جنگ بر عهده دارند و بايد 
تأمين كننده ابزارهای جنگ فرهنگی باشند، به جای س��رمايه گذاری روی ساح های 
مؤثر، از ابزارهای كم اثر يا خنثی حمايت مالی و معنوی می نمايند و اين باعث می شود 
تا توپ و تانك اين جنگ، تبديل به س��اختمان و پرده و بنر ش��ود و ما در اين نقطه كه 
هستيم غرق شويم. به  عبارت ديگر، رسيدن به مقام توليد و طی مقدمات نيل به آن، از 

اساسی ترين راهكارهای ايجابی ما در جنگ امروز است. 
اما نكته اي ك��ه در اين بين وجود دارد: رس��انه برای انتقال چ��ه محتوايی؟ به  عبارت 
 ديگر، هنرمند ما كه شايد خيلی در مقوله محتوايي اگاهی ندارد- همان طور كه امروزه 

»بی بصیرتی« یا به تعبیر دیگر »تحت 
گرفتن«  قرار  پیرامونی  شرایط  تأثیر 
عاملی زیربنایی و پنهانی است که در 
شخصیت افراد وجود داشته و باعث 
می شود تا فرد دارای چنین شخصیتی 
مانند خمیر شکل پذیری باشد که به 
وسیله ابزارهای رسانه ای و فضاهای 
به  مختلف،  ارزش های  القاکننده  
شکل های گوناگون درآید. به  عبارت 
عامل  که  نیستند  رسانه ها  این   دیگر 
جوامع  و  افراد  شکل پذیری  اصلی 
هستند بلکه شخصیت شکل پذیر افراد 
است که زمینه را برای این کار مهیا 
خرابه  بر  تنها  رسانه ها  و  می سازد 
هویت افراد بنای خویش را باال می برند
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شاهد آن هستيم- قرار اس��ت چه محتوايی را 
انتقال دهد؟ به  نظر می رس��د در ب��اب تربيت 
نيروهای حزب اهلل برای رسيدن به مقام توليد، 
تربيت محتوايی آنها نقش بسزايی ايفا می كند 
و اينجاس��ت كه پای حوزه و دانشگاه به ميدان 
جنگ باز می ش��ود. اي��ن دو نهاد می بايس��ت 
تأمين كننده نياز م��ا در حوزه محتوا باش��ند. 
تأمين كننده محتوا در جهت مطالبه گری، تربيت منتقدانه، غفلت زدايی از جامعه و كليه 
معارف اسامی و انسانی. اما معضلی در اين بين وجود دارد و آن نبود فضايی برای تعامل 
هنرمندان و اهل فكر اين جامعه اس��ت. به  عبارت  ديگر، عموماً ب��ا فعاليت هايی مواجه 
هستيم كه يا كار رسانه ای بی محتواست )اگر نگوييم بدمحتوا( يا آثاری علمی است كه 
برای عموم نيست و به قول صاحب نظران اين عرصه »زبان زمان را دارا نيستند«. به  نظر 
می رسد يكی از فعاليت های ايجابی ما در جنگ امروز، فراهم كردن محيطی است برای 

تعامل اين دو قشر تا از نياز هم مطلع شده و شاهد توليدات فاخر باشيم. 
اما فعاليت های حوزه و دانش��گاه صرفاً معطوف به توليد محتوای رسانه ها نيست. اين 
دو نهاد مهم برای رفع نقايص علوم اس��امی به خصوص علوم انسانی اسامی، همانند 
هنرمندان كه در حوزه رسانه بايد به مقام توليد برسند، بايد در حوزه علم به مقام توليد 
برسند و دس��ت به نظريه پردازی بزنند. اگر ما در بخش علوم اسامی شاهد آثار جدی 
باشيم هم خأل موجود در اين بخش جبران می شود و هم توليدات موجود، توانايی رفع 

مشكل افرادی را دارد كه در جنگ نرم فعلی، مشكل اعتقادی- علمی دارند. 
دانش��گاه بايد بتواند يك جنبش نرم افزاری همه جانبه و عميق در اختيار اين كش��ور 
و اين ملت بگذارد تا كس��انی كه اهل كار و تاش هستند، با پيش��نهادها و با قالب ها و 
نوآوري های علم��ی خودی بتوانند بن��ای حقيقی يك جامعه آب��اد و عادالنه مبتنی بر 
تفكرات و ارزش های اسامی را باال ببرند. امروز كش��ور ما از دانشگاه اين را می خواهد. 
دانشگاه را مشغول چه كاری كنند كه دانشجو و استاد را از اين راه باز بدارند؟ يقين بدانيد 
يكی از چيزهايی كه امروز مورد توجه سرويس های اطاعاتی است، اين نكته است كه 
ببينند چگونه می توانند دانشجوی بيدار و دانشگاه آگاه ايرانی را از آن راهی كه می تواند 

به اعتای كشور بي انجامد، منصرف كنند و مانعش بشوند.1 

1. بيانات رهبر معظم انقاب اسامی در جمع دانشجويان و اساتيد دانشگاه صنعتی اميركبير، 1379/12/9. 

دانشگاه باید بتواند یک جنبش 
نرم افزاری همه جانبه و عمیق در 
اختیار این کشور و این ملت بگذارد تا 
کسانی که اهل کار و تالش هستند، با 
پیشنهادها و با قالب ها و نوآوري های 
علمی خودی بتوانند بنای حقیقی یک 
جامعه آباد و عادالنه مبتنی بر تفکرات 

و ارزش های اسالمی را باال ببرند
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محمد پورغالمي1

مقدمه
اينكه انقاب اسامي را به عنوان مبدأ مهم تاريخ حداقل در يكصد سال گذشته بدانيم، 
ادعاي غلوآميزي نيس��ت. اين ادعا را مي توان از زواياي گوناگون مورد بررسي قرار داد. 
پيروزي انقاب اسامي باعث شد تا بنيان و بنياد همه  تئور ي ها و نظريات غرب در زمينه 
حكومت، سياست و علم االجتماع از هم فرو پاشد و سياس��يون و انديشمندان غربي به 
تجديدنظر در آرا و نظريات خود مشغول شوند. به همين علت انقاب اسامي از همان 
ابتدا با انواع و اقس��ام تهديدات و بحران هاي خارجي روبه رو شد. تفكر اومانيته غرب كه 
براي خود غايتي جز اين جهان نمي ديد و نمي بيند، براي از ميان برداشتن نظام سياسي 
كه اگرچه غايتش را در »عقبي« تعريف كرده اما غافل از معيش��ت و اين دنيا هم نشده 
و از اين جهت سرآمد همه نظام هاي سياس��ي موجود در جهان است، از تمامي طرح ها 
و برنامه هاي موجود در حوزه منازعات نرم و س��خت استفاده كردند. موج ترورهاي اول 
انقاب و ش��هادت متفكران و ايدئولوگ هاي انقاب، جنگ هشت ساله تحميلي، ايجاد 

1. كارشناس ارشد علوم سياسي 

سرفصل های جدید بیداري اسالمي
»فتواى امام، ارتداد سلمان رشدى و اصالح طلبان مخالف اين حكم«
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ش��ورش هاي داخلي و باالخره تحريم هاي سي س��اله، 
نمونه هايي از طرح هاي پيچيده دشمن براي فروپاشي 
نظام جمهوري اسامي بوده و هست كه هر كدام از آنها 

به تنهايي براي فروپاشي يك نظام و ملت كافي بود. 
از طرفي ديگر انقاب اس��امي درس��ت در شرايطي 
رخ داد كه جه��ان در اوج تنش ها و نزاع هاي فلس��في، 
ايدئولوژيك، سياسي و اقتصادي بود. در آن زمان، الگوي 
نظام دوقطبي مبتني بر نظريات غ��رب در حوزه روابط 
بين الملل سايه انداخته و كشورهاي جهان به دو اردوگاه 
ش��رق و غرب يا كمونيس��م و كاپيتاليسم تقسيم بندي 
شده بودند. انقاب اسامي درس��ت در اين شرايط و با 
درون مايه اي كه گفته ش��د، به وقوع پيوست. بنابراين 
اگرچه در بسياري موارد غرب و ش��رق با هم اختافات عميق داشتند اما حداقل بر سر 
يك مسئله، يعني مبارزه با انقاب اس��امي و به شكست كشاندن آن اشتراك داشتند. 
اوج اين موضوع را مي توانيم در جريان جنگ هشت ساله ايران نه با عراق كه با همه دنيا 
ماحظه كنيم. در جنگ تحميلي، از امريكا تا ش��وروي، از انگليس تا هلند و از كويت تا 
عربستان و... به كمك عراق آمده و به دنبال فروپاشي انقاب اسامي بودند. هر چند در 

اين موضوع نيز به مدد الهي و استقامت مردم غيور ايران شكست خوردند. 
اين استقامت و پايداري ملت و نظام ايران بر روي اصول و مباني ديني و الهي، موجب 
شد تا از يك سو دشمنان انقاب اسامي به اين نتيجه برس��ند كه اين انقاب و نظام را 
نمي توان به شيوه هاي رايجي چون درگيري هاي فيزيكي و منازعات سخت از پاي درآورد 
و از ديگرسو به وضوح مشاهده مي كردند كه انقاب اس��امي باعث بيداري ملت ها و به 
خصوص جهان اسام شده است. »بيداري مسلمانان« مسئله اي بود كه همواره تمدن 
غرب از آن وحشت داشت و پربيراه نيست اگر بگوييم كه وجه اصلي دشمني تمدن غرب 
با انقاب اسامي به همين دليل بوده است. آنها به خوبي دريافته بودند كه انقاب اسامي 
به ش��رط تداوم خود، در مدت زمان كوتاهي مي تواند مقدمات بيداري عالم اسام و در 

مرتبه بعد بيداري مردم آزاده دنيا را فراهم كند. 
بنابراين جنگ عراق و ايران كه پايان يافت، رهبران سياسي غرب تهاجم تازه اي عليه 
اسام انقابي و انقاب اسامي آغاز كردند. آنان در سال هاي قبل در جريان دفاع ايران 

تفکر اومانیته غرب که براي 
خود غایتي جز این جهان 
نمي دید و نمي بیند، براي از 
میان برداشتن نظام سیاسي که 
اگرچه غایتش را در »عقبي« 
تعریف کرده اما غافل از 
معیشت و این دنیا هم نشده 
و از این جهت سرآمد همه 
نظام هاي سیاسي موجود در 
جهان است، از تمامي طرح ها 
و برنامه هاي موجود در 
حوزه منازعات نرم و سخت 

استفاده کردند
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و در جريان رويارويي با حزب اهلل لبنان و جنبش اس��امي فلس��طين و جهاد اس��امي 
افغانستان و ماجراي مرگ انورسادات به وسيله انقابيون مسلمان مصري )1360/7/14( 
دريافتند كه حركت اسامي رو به رش��د را نمي توان با ساح و از طريق نظامي متاشي 
ساخت. بنابراين بايد جبهه جديدي مي گشودند. اين جبهه جديد، جبهه جنگ رواني، 
فرهنگي و ايدئولوژيك بود.1 در حقيقت زماني كه غرب در مقابله  با رشد فزآينده اسام 
كه پس از پيروزي انقاب اس��امي در جه��ان به وجود آمده بود فهمي��د كه نمي تواند 
در جنگ س��خت و نبرد فيزيكي به اهداف خود دس��ت يابد، چاره را در آن ديد كه وارد 

منازعات نرم و استفاده از الگو و مدل هاي عمليات رواني عليه اسام و ايران شود. 

پايان جنگ فيزيكي و شروع جنگ نرم 
شايد بتوان گفت اولين اقدام گسترده اي كه پس از جنگ ايران و عراق در جبهه جنگ 
نرم عليه اسام توسط غرب طرح ريزي شد انتش��ار كتاب آيات شيطاني نوشته سلمان 
رشدي و توزيع آن در سراسر جهان بود. سلمان انيس رشدي در يكي از خانواده هاي مرفه 
و مسلمان شهر بمبئي، در سال 1326 شمسي متولد شد. پدرش فردي مسلمان و آگاه 
به ادبيات ايران و عرب بود. تحصيات ابتدايي خود را در مدرس��ه مبلغان انگليسي زبان 
مسيحي در هندوس��تان گذارنيد و در سيزده سالگي براي ادامه تحصيات به انگلستان 
رفت و دوران متوسطه را در مدرسه راگبي انگلستان طي كرد. رشدي سپس وارد رشته 
تاريخ دانشگاه كمبريج شد و در س��ال 1347 شمس��ي پس از فارغ التحصيل شدن به 
پاكستان، نزد خانواده اش بازگشت و به مدت يك س��ال با تلويزيون پاكستان همكاري 

داشت؛ ولي دوباره عازم انگلستان شده و تبعيت آنجا را پذيرفت.2 

محورهاي عمليات رواني غرب با انتشار آيات شيطاني
جنجالي ترين كتابي كه توسط سلمان رشدي منتشر شد كتاب آيات شيطاني است. 
اين كتاب با پشتوانه مالي يك يهودي صهيونيس��ت كه مبلغ نيم ميليون پوند به عنوان 
كمك به س��لمان رش��دي پرداخت كرد براي آنكه از گس��ترش موج اسام خواهي كه 
به نحو فزاينده اي در جهان در حال انتش��ار بود جلوگيري كند، منتش��ر شد. بافاصله 
پس از انتش��ار كتاب سلمان رشدی، س��اندی تايمز معروف ترين روزنامه هفتگی چاپ 

1. حميد انصاري، حديث بيداري، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام/ عروج، 1388، ص148-149.
2. زهرا رضاييان، »حكم تاريخی حضرت امام)ره( درباره سلمان رشدی«، گلبرگ، ش47. 
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لندن با تيراژی بي��ش از يك و نيم ميليون نس��خه، 
ضمن معرفی اين كتاب و نويس��نده آن اعام داشت: 
»آيه های شيطانی يك شاهكار ادبی است و همچون 
يك تابلوي هنری زيبا كه هي��چ رمانی در عصر ما به 
اوج آن نخواهد رسيد«!1 بنابراين انتشار كتاب همان 
و شروع جنگ رواني سياسيون غربي عليه اسام هم 
همان. ابتدا در س��ال 1988 كتاب رشدي به عنوان 
كتاب سال انگلستان شناخته شد. سپس مؤسسات و 
ناشران مطرح و بزرگ كشورهاي اروپايي، امريكايي 
و حتي بعضي كش��ورهاي آس��يايي ب��ا قراردادهاي 
كان براي ترجمه و توزيع آن مبادرت ورزيدند. بعد 
از آن در نشريات اروپايي از سلمان رشدي به عنوان يك شخصيت انقابي ياد شد و در 
نهايت سياستمداران اياالت متحده نيز با دعوت از رشدي و همسرش به امريكا براي وي 

برنامه هاي سخنراني متعددي در ايالت هاي مختلف امريكا ترتيب دادند. 
البته انتش��ار اين كتاب با واكنش هاي شديد و گسترده جهان اس��ام نيز مواجه شد. 
چنانكه در پاكس��تان، مردم در مقابل مركز فرهنگي امريكا در اسام آباد تجمع كردند 
كه به ش��هادت پنج تن و مجروح ش��دن يك صد تن انجاميد. تظاهرات مسلمانان هند 
نيز بيست مجروح بر جاي گذاشت. نمايندگان جناح هاي مختلف مجلس شوراي ملي 
پاكستان، به نشانه اعتراض به روش و موضع گيري دولت و درگيري پليس با مردم، جلسه 
را ترك كردند و دولت پاكستان، تحت فشار شديد مسلمانان غيور آن كشور قرار گرفت.2 

فتواي امام خميني، باطل السحر طرح ريزي غرب
اگرچه همان گونه كه اشاره ش��د اقدامات و حركات كوچك و محدودي در واكنش به 
انتشار كتاب آيات شيطاني در برخي كشورهاي اس��امي شكل گرفت اما فقدان وجود 
يك برنامه و راهبرد مشخص، فراگير و كارآمد براي برانگيختگي و بيداري جهان اسام 
و مسلمانان به خوبي حس مي شد. در اين ميان امام خميني به عنوان يك عالم هوشيار 
و با درايت و در قامت يك استراتژيست بزرگ جهان سياست، دست به اقدامي بي سابقه 

1. ابعاد توطئه و تبيين حكم )گزيده مقاالت پيرامون توطئه آيات شيطانی و حكم حضرت امام(، ستاد برگزاری 
سمينار تبيين حكم تاريخی امام خميني.

2. همان.  

این استقامت و پایداري ملت و 
نظام ایران بر روي اصول و مباني 
دیني و الهي، موجب شد تا از 
یک سو دشمنان انقالب اسالمي 
به این نتیجه برسند که این انقالب 
و نظام را نمي توان به شیوه هاي 
درگیري هاي  چون  رایجي 
فیزیکي و منازعات سخت از پاي 
درآورد و از دیگرسو به وضوح 
مشاهده مي کردند که انقالب 
اسالمي باعث بیداري ملت ها و به 
خصوص جهان اسالم شده است
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زد. اقدامي كه مي توان گفت »باطل السحر« تمامي برنامه هاي طرح ريزي شده غرب و 
استكبار در اين باره بود و موجب شد كه اين »تهديد« تبديل به يك »فرصت« استثنائي 
براي جهان اسام شود؛ فرصتي كه از آن مي توان به عنوان سرفصل جديدي در موضوع 

»بيداري اسامي« ياد كرد. 
اقدامي كه حضرت روح  خدا در مواجهه با انتشار كتاب آيات شيطاني انجام دادند صدور 
فتوايي بود كه به يقين دايره تأثيرگذاري و بسامد آن ده ها برابر بيشتر از فتواي ميرزاي 
شيرازي در جنبش تنباكو بود؛ كه اگر فتواي ميرزا تنها محدود به ايران بود فتواي امام 
خميني موجب بر هم ريختن كل جهان ش��د. امام در اقدامي بي س��ابقه، فتواي اعدام 

سلمان رشدي را صادر كرده و فرمودند: 
بسمه تعالی 

انا هلل و انا اليه راجعون 
به اطاع مسلمانان غيور سراسر جهان می رس��انم مؤلف كتاب آيات 
شيطانی كه عليه اس��ام و پيامبر و قرآن، تنظيم و چاپ و منتشر شده 
است، همچنين ناشرين مطلع از محتوای آن، محكوم به اعدام می باشند. 
از مسلمانان غيور می خواهم تا در هر نقطه كه آنان را يافتند، سريعاً آنها 
را اعدام نمايند تا ديگر كسی جرئت نكند به مقدسات مسلمين توهين 
نمايد و هر كس در اين راه كشته شود، شهيد است ان شاء اهلل. ضمناً اگر 
كسی دسترس��ی به مؤلف كتاب دارد ولی خود قدرت اعدام او را ندارد، 
او را به مردم معرفی نمايد تا به جزای اعمالش برس��د. والسام عليكم و 

رحمه اهلل و بركاته.
25 بهمن 1367/ 7 رجب 1409

روح اهلل الموسوي الخمينی 1 

بازتاب هاي حكم بي سابقه امام خميني
اين فتواي امام باعث ايجاد موج جديدي از بيداري اسامي در جهان شد. مجلس اعای 
اس��امی الجزاير نيز با انتش��ار بيانيه ای ضمن محكوم كردن كتاب، خواستار مجازات 
نويسنده آن شد. شيخ احمد س��خنون بزرگ ترين روحانی الجزاير در پيامی خطاب به 
امام خمينی و علمای ايران، سلمان رش��دی را مرتد و واجب القتل خواند. در اين كشور 

1. صحيفه امام، ج 21، ص263. 
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كتابی نيز با عنوان شيطان غرب عليه آيات شيطانی منتشر شد. سعيد ايوب در قسمتی 
از اين كتاب با درج كامل فتوای امام خمينی، به تجليل از آن پرداخته و نوشت: »آيت اهلل 
روح اهلل خمينی، رهبر انقاب اس��امی ايران با ش��جاعت و قبول مشكات ناشی از اين 
فتوا كه غرب را عليه ايران بر می انگيزاند اين فتوا را صادر كردند«. نمايندگان 47 كشور 
اسامی در سازمان كنفرانس اسامی نيز در هجدهمين اجاس وزيران امور خارجه در 
اسفند 1367، كتاب آيات شيطانی را كفرآميز خوانده و انتشار آن را به عنوان توهين به 
مقدسات امت مسلمان محكوم ساخته و همچنين نويسنده آن را مرتد اعام نمودند.1 

مسلمانان شهر بن آلمان تظاهرات گس��ترده اي در تأييد فتواي امام به راه انداختند. 
مسلمانان انگلستان نيز در تظاهراتي بزرگ، اين كتاب و نويسنده اش را محكوم كرده و 
كتاب آيات شيطاني را به آتش كشيدند. در ايتاليا تعدادي از كتاب فروشي ها اعام كردند 
كه هنگام بازكردن در كتاب فروشي، با نامه هاي تهديدآميز مواجه شده اند. فدراسيون 
ملي مسلمانان فرانسه با انتش��ار اطاعيه اي اعام كرد از تمامي راه ها و امكانات قانوني 
براي جلوگيري از انتشار كتاب آيات شيطاني استفاده خواهد كرد. فريادهاي »مرگ بر 
رشدي« و »رش��دي بايد اعدام گردد« در هلند و تعداد ديگري از كشورهاي غربي بلند 

شد و نشان از اعتراض آنها به اين كتاب و حمايت از فتواي امام داشت.2 
نكته مهم اين است كه اگر هدف امام خمينی تنها به درك واصل كردن سلمان رشدی 
بود مي توانست اين فتوا را علني نكرده و در عين حال دس��تور اين كار را به صورت غير 
علني صادر كند. اما امام ترجيح داد تا اين فتوا به طور علني منتش��ر ش��ود. اينكه چرا 
امام مبادرت به انجام چنين تصميمي كرد دقيقاً به همان موضوع بيداري جهان اسام 
برمي گردد. امام به  خوبي مي دانستند كه مسلماً اين آخرين اقدام جهان غرب در مقابل 
قدرت روزافزون جهان اسام نيست و يقيناً در آينده با موارد ديگري نيز روبه رو خواهند 
ش��د. بنابراين بايد اقدامي صورت مي گرفت تا غرب از مواضع خود عقب نشيني كرده و 
مجدداً به فكر اجراي طرح و برنامه اي شبيه آن نيفتد و از طرف ديگر، روح اسام انقابي 
و مبارزاتي نيز در كالبد مسلمانان دنيا زنده شود. اين اقدام امام خميني در حقيقت، حمله 
به عمق طرح ريزي استراتژيك غرب بود كه در چند برهه ديگر نيز از سوي امام اتخاذ شد. 
اين فتوا چنان لرزه اي بر پيكره دستگاه سياستگذاري غرب انداخت كه چاره اي نداشتند 
جز اينكه مانند هميش��ه دس��ت به تحريم روابط ديپلماتيك با ايران بزنند؛ كما اينكه 

 1. مريم غفاری جاه��د، قضيه  آيات ش��يطانی و فت��وای تاريخی امام، س��ايت مركز اس��ناد انقاب اس��امي
(www.irdc.ir)

2. زهرا رضاييان، همان. 
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واكنش اتحاديه اروپا نسبت به فتواي صادره 
تصميم و اقدام مشتركي در سه زمينه بود: 

1. احضار سفراي دولت هاي عضو از تهران و 
كاهش سطح روابط ديپلماتيك با جمهوري 

اسامي ايران 
2. لغو ماقات و بازديد مقامات دو طرف در 

سطح وزيران و معاونان آنها
3. تقليل همكاري هاي اقتصادي و كاهش 

واردات كاال از ايران 
پس از قطع روابط سياسي ايران و انگلستان 

در 15 اسفند 1367 )5 مارس 1989( دولت آلمان نيز در حمايت از انگلستان، اجراي 
موافقت نامه فرهنگي با ايران را كه در آبان 1367 )نوامبر1988( امضا شده بود، به حالت 
تعليق در آورد. انگلس��تان مي كوشيد تا با توسعه مس��ئوليت حمايت از سلمان رشدي 
به بقيه كش��ورهاي اروپايي به ويژه دو عضو مؤثر آن يعني آلمان و فرانسه هم به اعمال 
محدوديت و فش��ار عليه ايران از س��وي اتحاديه تأكيد نمايد و هم خود را يك جانبه در 
اين مسئله درگير نسازد. گرچه اين حربه نيز مانند هميشه باعث سرافكندگي و خواري 
طرف غربي شد و هنگامي كه اس��تقامت امام، مردم و حتي جهان اس��ام بر اين فتوا را 
ديدند سفرايشان كه با هزار دبدبه و كبكبه از ايران رفته بودند، با هزاران هزار خواري و 

ذلت بازگشتند.1 
اما بعد از انتش��ار اين فتواي امام، عده اي در داخل و خارج كه هميشه دايه مهربان تر 
از مادر هس��تند و كاتوليك تر از پاپ و البته حلقه به گوش اوامر سياسيون غرب، عنوان 
كردند كه اگر سلمان رشدي توبه كرده و به اشتباهي كه مرتكب شده است اقرار كند، اين 
حكم از او ساقط خواهد شد. اما چند روز بعد دفتر امام در جواب به اين بحث انحرافي نيز 

اطاعيه اي با اين مضمون صادر كرد: 
رسانه های گروهی اس��تعماری خارجی به دروغ به مس��ئولين نظام 
جمهوری اسامی نسبت می دهند كه اگر نويسنده كتاب آيات شيطانی 
توبه كند حكم اعدام درب��اره او لغو می گردد. ام��ام خمينی- مدظله- 

1. يحيي فوزي، تحوالت سياسي اجتماعي بعد از انقاب اسامي در ايران، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام/ 
عروج، 1384، ج1، ص205- 204. 

که  بود  مسئله اي  مسلمانان«  »بیداري 
وحشت  آن  از  غرب  تمدن  همواره 
داشت و پربیراه نیست اگر بگوییم که 
با  غرب  تمدن  دشمني  اصلي  وجه 
بوده  دلیل  همین  به  اسالمي  انقالب 
است. آنها به خوبي دریافته بودند که 
انقالب اسالمي به شرط تداوم خود، در 
مدت زمان کوتاهي مي تواند مقدمات 
بعد  مرتبه  در  و  اسالم  عالم  بیداري 

بیداري مردم آزاده دنیا را فراهم کند
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فرمودند: اين موض��وع صددرصد تكذيب 
می گردد. سلمان رش��دی اگر توبه كند و 
زاهد زمان هم گردد، بر هر مسلمان واجب 
است با جان و مال تمامی هّم خود را به كار 

گيرد تا او را به درك واصل گرداند. 
حض��رت ام��ام اضاف��ه كردند: اگ��ر غير 
مس��لمانی از مكان او مطلع گردد و قدرت 
اين را داشته باشد تا سريع تر از مسلمانان او 
را اعدام كند، بر مسلمانان واجب است آنچه 
را كه در قبال اين عمل می خواهد به عنوان 

جايزه و يا مزد عمل به او بپردازند.1 
استقامت و پافشاري بر حكم امام خميني 
بعد از فوت ايش��ان توس��ط رهب��ر انقاب 
ني��ز هم چن��ان پيگي��ري ش��د. في المثل 
در 5 دی م��اه 1369 ك��ه ع��ده اي باز هم 
مي خواس��تند فتواي ام��ام را ملغي كنند، 

دفتر رهبر انقاب پيامی به شرح ذيل صادر نمود: 
با توجه ب��ه اخبار مربوط به تبري جس��تن س��لمان رش��دي مرتد از 
اهانت هايي كه به پيامبر عظيم الشأن اسام صلي اهلل عليه و آله و ديگر 
مقدس��ات اس��امي، در كتاب موهن آيات شيطاني ش��ده است،  دفتر 
مقام معظم رهبري در پاسخ به س��ؤاالتي كه از سوي مسلمانان در اين 
زمينه به  عمل آمده است،  اعام داش��ت كه: حضرت آيت اهلل خامنه اي 
مدظله العالي رهبر معظم انقاب اس��امي فرمودن��د: حكم تاريخي و 
تغييرناپذير حضرت امام رضوان  اهلل تعالي عليه در مورد نويسنده كتاب 
كفرآميز آيات ش��يطاني و تعهد مسلمانان در سراس��ر جهان به اجراي 
اين حكم اسامي،  نخس��تين ثمرات خود را در صحنه رويارويي اسام 
با كفر جهاني نشان مي دهد و استكبار غرب كه حمله به مقدسات يك 
ميليارد مسلمان جهان را مقدمه اي براي تحقير مسلمين و از بين بردن 

1. صحيفه  امام، همان، ص268. 

اقدامات و حرکات کوچک و محدودي در 
واکنش به انتشار کتاب آیات شیطاني در 
برخي کشورهاي اسالمي شکل گرفت اما 
فقدان وجود یک برنامه و راهبرد مشخص، 
فراگیر و کارآمد براي برانگیختگي و بیداري 
جهان اسالم و مسلمانان به خوبي حس 
مي شد. در این میان امام خمیني به عنوان 
یک عالم هوشیار و با درایت و در قامت یک 
استراتژیست بزرگ جهان سیاست، دست 
به اقدامي بي سابقه زد. اقدامي که مي توان 
گفت »باطل السحر« تمامي برنامه هاي 
طرح ریزي شده غرب و استکبار در این باره 
بود و موجب شد که این »تهدید« تبدیل به 
یک »فرصت« استثنائي براي جهان اسالم 
شود؛ فرصتي که از آن مي توان به عنوان 
سرفصل جدیدي در موضوع »بیداري 

اسالمي« یاد کرد
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انگيزه هاي خيزش اسامي در جهان 
قرار داده بود،  به  صورت مفتضحانه و 
گام به گام مجبور به عقب نشيني شده 
و انشاءاهلل با ادامه مقاومت مسلمانان 
جهان از اين پس كسي جرئت اهانت 
به پيامب��ر معظم)ص( و مقدس��ات 

اسامي را نخواهديافت.
حكم اسام در مورد نويسنده كتاب 
آيات شيطاني همان گونه كه حضرت 
امام رض��وان اهلل تعالي فرمودند: »اگر 

توبه كند و زاهد زمان هم گردد« ثابت اس��ت و چنين تش��بثاتي كه با 
همياري بعضي افراد به ظاهر مسلمان صورت مي گيرد،  تغييري در اين 

حكم الهي نخواهد داد.1 

چه کساني مانع از تحقق حكم امام شدند؟
اما متأسفانه برخاف پافش��اري امام و رهبري بر ثابت بودن اين حكم، عده اي از افراد 
چنانچه گفته شد درصدد خنثي كردن اين حكم برآمدند. اينكه به تعبير رهبر انقاب، 
اين »افراد به ظاهر مس��لمان« چه كس��اني بودند حداقل براي نگارنده مشخص نيست 
اما به يقين سياس��ت هاي دولت هاي س��ازندگي و به تبع آن دول��ت اصاحات موجب 
اميدواري غرب به عدم اجراي حكم امام ش��د. اين دولت ها چنان غرق در آداب و رسوم 
دنياي ديپلماسي و عرف ديپلماتيك شدند كه براي كس��ب مثًا وجهه و آبرو در ميان 
دولتمردان غربي حاضر شدند يا حكم امام را ناديده بگيرند يا از آن عدول كنند. اوج اين 
موضوع را مي توانيم در اظهارات رئيس جمهور وقت دولت اصاحات ايران، سيد محمد 
خاتمي ماحظه كنيم. خاتمي دقيقاً ده س��ال بعد از حكم امام در سفري كه به اياالت 

متحده داشت، تاريخ مصرف حكم امام را تمام شده بيان كرد! 
تيم دولت اصاحات اعم از خاتمي و وزير امور خارجه وقت ايران، س��يد كمال خرازي 
كه در مهرماه سال 77 براي شركت در اجاس ساالنه سازمان ملل به اياالت متحده سفر 
كرده بود، درباره سلمان رشدي موضعي اتخاذ كرد كه باعث خوشحالي سياست مداران 

 .(www.khamenei.ir) 1. رك: پايگاه رسمي اطاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

به  تنها  امام خمینی  اگر هدف 
سلمان  کردن  واصل  درك 
رشدی بود مي توانست این فتوا 
را علني نکرده و در عین حال 
دستور این کار را به صورت غیر 
علني صادر کند. اما امام ترجیح 
علني  طور  به  فتوا  این  تا  داد 
امام  چرا  اینکه  شود.  منتشر 
مبادرت به انجام چنین تصمیمي 
موضوع  همان  به  دقیقًا  کرد 

بیداري جهان اسالم برمي گردد
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غربي ش��ده و در آن ايام با اس��تقبال وسيع 
مطبوعات و نش��ريات امريكاي��ي و اروپايي 
مواجه شد. براي مثال راديو سي بي سي كانادا 
گزارش داد: خاتمي روز سه شنبه اعام كرد 
كه مسئله رشدي بايستي خاتمه يافته تلقي 

شود. 
روزنامه گلوب اندميل نيز عنوان مطلب خود 
در اين زمينه را چنين قرار داد كه تهديد قتل 
سلمان رشدي ممكن اس��ت برداشته شود. 
گلوب ادامه داد: با وجود لحن آشتي جويانه 
خاتمي، روشن نيس��ت كه آيا اين اظهارات 
نمايانگر تغييري واقعي در موضع گيري ايران 

در قبال فتواي قتل رشدي است يا خير؟ 
گلوب به نقل از خاتمي افزود: ايران اكنون مي خواه��د از تصادم فرهنگي خود درباره 
رشدي كه روابط جمهوري اسامي و اروپا را مسموم ساخته است به سوي گفت وگوي 

ميان تمدن ها حركت كند. 
اين در حالي بود كه انجمن قلم كانادا يكي از بزرگ ترين طرفداران سلمان رشدي بود 
و در سال 1992 اقدامات زيادي را در حمايت از رشدي انجام داد. در آن زمان حتي قرار 
بود رشدي نيز به كانادا س��فر كند كه هواپيمايي »بريتيش ايرويز« به داليل امنيتي از 

پرواز دادن سلمان رشدي خودداري كرد.1
روزنامه فيگارو نيز همان ايام با انتش��ار عك��س خاتمي در صفحه اول خود نوش��ت: 
خاتمي اميد را به سلمان رشدي باز گرداند. به گزارش راديو فرانسه در صفحه سوم اين 
روزنامه، كلود لوريو تحت عنوان »خاتمي ماجراي رشدي را بايگاني كرد« نوشت: دولت 
خاتمي كسي را براي قتل سلمان رشدي اعزام نمي كند و سلمان رشدي با خوش بيني 
محتاطانه اي ديروز وزارت خارجه انگلستان را در لندن ترك كرد. ولي خاتمي نمي تواند 

مانع شود كه يك متعصب مؤمن، نداي امام خميني را به گوش جان نگيرد.2 
بخش فارسي راديو امريكا نيز آن روزها گزارش داد با اعام آقاي كمال خرازي مبني بر 

1. تلكس ايرنا ويژه. 
2. همان. 

امام به  خوبي مي دانستند که مسلمًا 
این آخرین اقدام جهان غرب در مقابل 
قدرت روزافزون جهان اسالم نیست و 
یقینًا در آینده با موارد دیگري نیز روبه رو 
نابراین باید اقدامي  خواهند شد. ب
صورت مي گرفت تا غرب از مواضع 
خود عقب نشیني کرده و مجدداً به فکر 
اجراي طرح و برنامه اي شبیه آن نیفتد 
و از طرف دیگر، روح اسالم انقالبي 
و مبارزاتي نیز در کالبد مسلمانان دنیا 
زنده شود. این اقدام امام خمیني در 
حقیقت، حمله به عمق طرح ریزي 
استراتژیک غرب بود که در چند برهه 

دیگر نیز از سوي امام اتخاذ شد
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اينكه دولت ايران از اين پس با فتوايي كه سلمان رشدي را تهديد به قتل مي كرد ارتباطي 
نخواهد داشت و مطبوعات امريكا به شرح و تفسير اين اعام نظر پرداختند. 

اين اعام نظر آقاي خرازي نه فقط شرح و تفسيرهاي فراوان مطبوعات امريكا را باعث 
شد بلكه رضايت خاطر و تحسين سياست مداران بزرگ جهان را جلب كرد؛ به خصوص 
كه رئيس جمهوري ايران آقاي سيد محمد خاتمي نيز در ماقات و گفت وشنودي كه با 
گروهي از ايرانيان مقيم امريكا در يكي از تاالرهاي سازمان ملل متحد در نيويورك داشت 

سخنان خرازي، وزير امور خارجه ايران را تأييد كرد. 
اين راديو افزود: دولت انگليس رس��ماً به رش��دي خبر داد و او را مطمئن ساخت كه 
اظهارات مقامات ايراني در مورد وي مستحكم و قابل اطمينان است؛ به طوري كه رابين 
كوك وزير امور خارجه اين كشور اعام رفع تهديد نسبت به جان رشدي را يك رويداد 

تاريخي ناميد و متعاقب آن مناسبات سياسي قطع شده خود را با ايران از سر گرفت.1 
اين در حالي بود كه راديو امريكا با وجود اين نيز نتوانس��ت عظمت و گستردگي تأثير 
حكم امام را منكر شود و افزود: تهديدي كه بر اثر اين فتوا نسبت به سلمان رشدي ايجاد 
شد هميشه تهديد واقعي محس��وب مي ش��ود زيرا كه در اثر آن چندين نفر در رابطه با 
كتاب افسانه اي آيات شيطاني كشته يا مجروح شدند. گرچه دولت ايران در هيچ يك از 

اين قتل ها دست نداشته است. 
روزنامه  داالس مورنينگ نيوز چاپ ايالت تگزاس نيز در اين باره نوشت: زندان انفرادي، 
مرگ هميشه با سلمان رشدي همراه بود. هر جا كه مي رفت تهديد مرگ نيز با او بود. اين 
نويسنده انگليسي كه به مدت ده سال مورد خطر مرگ قرار داشت ممكن است كه از اين 

پس بتواند بار ديگر آزاد زندگي كند.2 

پيش بيني امام درست از آب درآمد 
باري، ده سال بعد از انتشار فتواي امام، انگار پيش بيني آن بزرگ مرد تاريخ درست از آب 
درآمد. انگار خاتمي و تجديدنظر طلبان همان گونه كه امام پيش بيني كرده بود به بهانه 
پايبندي به اصول ديپلماتيك و لبخند رضايت سياست مداران غرب از موضع امام عدول 

كردند. روح  خدا در يكي از آخرين نامه هاي خويش اين چنين نوشته بود:
... راستی به چه علت اس��ت كه در پی اعام حكم ش��رعی و اسامی 

1. همان. 
2. همان. 
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مورد اتفاق همه علما در مورد يك م��زدور بيگانه اين قدر جهان خواران 
بر افروخته شدند و س��ران كفر و بازار مش��ترك و امثال آنان به تكاپو و 
تاش مذبوحانه افتاده اند؟ غير از اين نيست كه سران استكبار از قدرت 
برخورد عملی مسلمانان در شناخت و مبارزه با توطئه های شوم آنان به 
هراس افتاده اند و اسام امروز مسلمانان را يك مكتب بالنده و متحرك 
و پر حماسه مي دانند و از اينكه فضای ش��رارت آنان محدود شده است 
و مزدبگيران آنان چون گذش��ته با اطمينان نمی توانند عليه مقدسات 
قلم فرسايی كنند مضطرب شده اند... خيلی جالب و شگفت انگيز است 
كه اين به ظاهر متمدنين و متفكرين وقتی يك نويسنده مزدور با نيش 
قلم زهرآگين خود احساس��ات بيش از يك ميليارد انس��ان مسلمان را 
جريحه دار می كند، عده ای در رابطه با آن شهيد می شوند، برای ايشان 
مهم نيست و اين فاجعه عين دموكراسی و تمدن است، اما وقتی بحث 
اجرای حكم و عدالت  به ميان می آيد، نوحه رأفت و انسان دوس��تی سر 
می دهند. ما كين��ه دنيای غرب را با جهان اس��ام و فقاه��ت از همين 
نكته ها به دس��ت می آوريم. قضيه آنان قضيه  دفاع از يك فرد نيس��ت، 
قضيه  حمايت از جريان ضد اسامی و ضد ارزش��ی است كه بنگاه های 
صهيونيس��تی و انگليس و امريكا به راه  انداخته اند و با حماقت و عجله 
خود را روبه روی همه  جهان اسام قرار داده اند... اگر غفلت كنيم اين اول 
ماجراست و استعمار از اين مارهای خطرناك و قلم به دستان اجيرشده در 
آستين فراوان دارد... ترس من اين است كه تحليل گران امروز، ده سال 
ديگر بر كرسی قضاوت بنشينند و بگويند كه بايد ديد فتوای اسامی و 
حكم اعدام سلمان رشدی مطابق اصول و قوانين ديپلماسی بوده است 

 يا خير...1 

گناه بزرگ خاتمي و تجديدنظرطلبان
آري، گن��اه بزرگ خاتمي و گ��روه به ظاهر اصاح طلب��ان به تعبير رهب��ر انقاب اين 
است كه باعث »اميدواري« دشمنان انقاب و اسام شدند. خاتمي با اين سخنان خود 
موجب شد تا دشمنان نظام، به وجود صداهاي موافق و همس��و با خود در داخل ايران 

1. صحيفه امام، همان، ص290-291. 
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اميدوار شوند. ش��ايد اگر اين سخنان و مواضع خاتمي 
و تجديدنظرطلبان نبود و دشمنان نااميد از پياده نظام 
خود در داخل كش��ور مي ش��دند هرگ��ز ماجراهايي 
چون كوي دانش��گاه 78 و فتنه 88 رخ نمي داد. شايد 
اگر دولت مردان جمهوري اس��امي ني��ز مانند امام و 
س��يدنا القائد بر حكم اعدام س��لمان رشدي پافشاري 
 كرده و در برابر زياده خواهي هاي غرب عقب نش��يني 
نمي كردن��د هرگز كس��ي جرئت نمي ك��رد كه روزي 
مستند فتنه، يا كاريكاتور پيامبر اكرم)ص( و يا انواع و 
اقس��ام توهين هاي ديگري كه در سال هاي اخير روانه 

بازار شده را منتشر كند. يقيناً اگر اصاح طلبان تجديدنظرطلب، مانند مردم و رهبري 
نظام بر س��ر فتواي امام اس��توار مي ماندند، اتفاقاتي كه ام��روزه در جهان تحت عنوان 

»بيداري اسامي« در حال جريان است، خيلي قبل تر از اين اتفاق مي افتاد. 

اما بعد از انتشار فتواي امام 
درباره رشدي، عده اي در 
داخل و خارج که همیشه 
دایه مهربان تر از مادر هستند و 
کاتولیک تر از پاپ و البته حلقه 
به گوش اوامر سیاسیون غرب، 
عنوان کردند که اگر سلمان 
رشدي توبه کرده و به اشتباهي 
که مرتکب شده است اقرار 
کند، حکم ارتداد از او ساقط 

خواهد شد
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انقالب اسالمی، بیداری اسالمی 
و گفتمان اسالم گرایان نوین ترکیه

رحمت اهلل فالح 

اشاره
اسالم در ماهیت هویتی ملت ترکیه از ارکان اصلی و تشکیل دهنده به شمار می رود؛ به 
ویژه در دوره امپراتوری عثمانی این عنصر در پیوندهای ملی و اجتماعی نقش بسزایی 
داشت. بدون اغراق از مهمترین علل شش قرن تداوم حاکمیت این امپراتوری بر بخش 
عظیمی از جهان اس��الم به رغم تمام مش��کالت داخلی و خارجی، مس��ئولیت پذیری 
تمدنی اسالمی ملت های مسلمان بود که اقوام مختلف را در کنار هم نگه می داشت. در 
دوره انحطاط عثمانی هویت های منبعث از گرایش های ملی گرایانه و اندیشه مدرنیته و 
غرب گرایی باعث شد عنصر هویت اسالمی در عرصه سیاسی امپراتوری تضعیف شود تا 
اینکه نخبگان اندیشه ای امپراتوری عثمانی در راستای نجات امپراتوری از فروپاشی در 
کنار رهیافت های اسالم محور،  رهیافت های ملی گرایی ترک، عثمانی گرایی مداراطلب و 
غرب گرایی را مدنظر قرار دادند. با این حال، معماران جمهوریت در ترکیه بعد از فروپاشی 
امپراتوری، هویت اسالمی ملت خود را از ساختار مفهومی و اجرایی نظام سیاسی کنار 
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گذاش��تند. مردم ترکیه در یک مقاومت مدنی همواره بر محوری��ت این عنصر هویتی 
خویش تأکید کرده اند تا اینکه در فرصت سیاس��ی به وجود آم��ده در فراز و فرودهای 
تاریخی خود به تقویت احزاب اس��المی پرداختند. هر چند اسالم سیاسی و به عبارتی 
احزاب دین گرا در مقابل موانع س��اختاری داخلی و بین المللی مجبور به عقب نش��ینی 
شدند، اما اسالم گرایان نوین با بهره مندی از مفاهیم حقوق بشری و دموکراسی توانستند 
جلوه هایی از هویت گرایی اسالم سیاسی را در س��پهر عمومی سیاست و سیاست ورزی 

ترکیه نهادینه کنند.

مقدمه 
ترک ها با تأسیس دولت عثمانی خدمات خود را وقف توسعه اسالم کردند. اسالم در این 
حکومت به اوج خود رسید و ترک ها قدرتمندترین و باثبات ترین حکومت شناخته شده 
در منطقه تا آن زم��ان را به وجود آوردند. عثمانی های متعلق به اس��تپ های آس��یای 
مرکزی با ایجاد سلسله هایی در آناتولی در سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا دامن گستردند. 
این حکومت در قرن هفدهم به اوج توسعه ارضی خود رس��ید و به یمن نرمش پذیری، 
قابلیت های چندگانه و مهارت های تش��کیالتی خود و نیز فتور دشمنان، از دروازه های 

وین تا آذربایجان و از کریمه تا سودان گسترش یافت. 
اسالم به عنوان منشأ مشروعیت، وحدت دین و دولت و سرچشمه هویت آن، نه فقط 
خاس��تگاه حکومت که نمادی از یکپارچگی جامعه ترکیه بود و نقش  شناختی از کردار 
و اندیشه، گنجینه ای از حافظه و نیز احساسی از اقتدار ارایه می کرد. هم حکومت و هم 
جامعه درونمایه عمیق دینی و تکامل مشترک داشتند؛ هر چند اسالم آناتولی همواره 
تحت تأثیر تنش بین حوزه های علمیه اسالم سنتی و کلبه های صوفی اسالم دگراندیش 

و بدعت گرا بود.1 
بدون شک اس��الم در س��اخت هویتی ترکیه نقش کلیدی داش��ته و دارد؛ به عبارتی 
نقش »علت وجودی« را در تداوم بقای امپرات��وری عثمانی ایفا می کرد. این امپراتوری 
در مقاطعی در جایگاه تبدیل شدن به دارالخالفه جهان اسالم قرار گرفت، اما مجموعه 
بازی های غرب که در قالب جنگ و توطئه همراه بود به همراه مسائل و مشکالت داخلی 

امپراتوری موجب شد از نیمه دوم قرن هجدهم دوره انحطاط را تجربه نماید. 
مناس��بات در این امپراتوری که 6 قرن بخ��ش بزرگی از جهان اس��الم را به مرکزیت 

1. هاکان یاووز، سکوالریسم و دموکراسی اسالمی در ترکیه، ترجمه احمد عزیزی، تهران، نی، 1389، ص50.  
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آناتولی تحت نفوذ خود ق��رار داد، طوری بود که 
س��لطان )به عنوان حاکم امپرات��وری( همزمان 
نهاد خالفت )رهبر دینی جهان اس��الم( را نیز بر 
عهده داشت؛ بنابراین سلطان نه نماینده مردم، 
بلکه نماینده خداوند در امپراتوری لحاظ می شد. 
اطاعت سیاسی از حاکم وقت وظیفه هر مسلمانی 
بود و از این رو نظم سیاسی در عین حال نظمی 
الهی بود. خبرگان ش��رع مقدس اسالم )یا طبقه 
روحانیون( در واقع نهادهای مرکزی برای تنظیم 
نحوه کارکرد جامعه عثمانی بودند. برای شناخت 
قدرت آنها بایس��تی به مش��اغلی که در اختیار 
این طبقه بود، دق��ت نماییم. تا قب��ل از اجرای 

برنامه اصالحات در عثمانی، قضات و داوران محاکم ش��رع، اساتید و معلمین، پزشکان 
و حکیم باشی ها، ائمه جماعات، پیران و مرش��دین اهل تصوف، ریاضیدانان و مدرسین 
درس منطق، ستاره شناسان و منجمین، مس��ئولین و مأمورین عالی رتبه دولتی از بین 
طبقه فرهیختگان و دانش آموختگان )در مدارس موسوم به علمیه( انتخاب می شدند.1 
طی چند قرن حکام عثمانی از طریق »نهاد سلطان- خلیفه« بر قلمرو پهناور امپراتوری 
عثمانی حاکمیت خود را اعمال می نمودند. به علت ارتباطات تنگاتنگ خلفا و سالطین، 
اکثر اندیشمندان این دو را به صورت توأم و تحت عنوان »نهاد سلطنت- خالفت« مورد 
بررسی قرار می دهند و کارکردهای آن به عنوان یک الگوی ساختاری برای یک حکومت 
اسالمی مطلوب، امروزه هم توسط برخی از الیه های اسالم گرای ترکیه در کانون توجه 

قرار می گیرد. 
در پایان قرن نوزدهم ب��ه علت ضعف و بحران امپراتوری عثمانی، روش��نفکران ترک 
در برابر این پرسش که سرنوشت امپراتوری چه خواهد شد، پاسخ های متعددی دادند. 
از بین آنها س��ه رهیافت به گفتمانی اصلی و در نهایت به پارادایم محکمی تبدیل شد. 
گفتمان اول متعلق به عثمانی گری بود که هویت اس��المی- عثمانی را عامل انس��جام 
معرفی می کردن��د. آنها ضمن تأکید بر هویت اس��المی امپراتوری ب��ه برابری و حقوق 

1. محمدرضا حیدرزاده نایینی، تعامل دین و دولت در ترکیه، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1380، 
ص32-33. 

اسالم در ماهیت هویتی ملت ترکیه 
از ارکان اصلی و تشکیل دهنده 
به شمار می رود؛ به ویژه در دوره 
امپراتوری عثمانی این عنصر در 
پیوندهای ملی و اجتماعی نقش 
بسزایی داشت. بدون اغراق از 
مهمترین علل شش قرن تداوم 
حاکمیت این امپراتوری بر بخش 
عظیمی از جهان اسالم به رغم 
تمام مشکالت داخلی و خارجی، 
مسئولیت پذیری تمدنی اسالمی 
ملت های مسلمان بود که اقوام 
مختلف را در کنار هم نگه می داشت
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ش��هروندی س��ایر اقوام و مذاه��ب و ادیان 
نیز توجه داش��تند؛ در واقع آن��ان طرفدار 
تس��امح و مدارا بودند. گفتمان دوم با توجه 
به تحوالت بالکان در اواخ��ر قرن نوزدهم و 
اوایل قرن بیستم بر این اساس پایه گذاری 
شده بود که غیر مس��لمانان خواه، ناخواه از 
س��رزمینی اس��المی رخت خواهند بست؛ 
بنابراین تأکید محض بر شریعت اسالمی و 
پان اسالمیسم می تواند مسلمانان امپراتوری 
را در کنار هم حفظ نماید. عبدالحمید دوم 
از امپرات��وری اواخ��ر دوره عثمانی، مبلغ و 
طرفدار این گفتمان بود. سومین رهیافت و 
گفتمان، پان ترکیسم بود که افرادی مانند 
یوسف آکچورا یا گروکان آن را مطرح و به ش��دت دو گزینه اول را رد می کردند. شالوده 
این گفتمان بر این اساس بود که قیام های کشورهای مجاور و سرزمین های عربی نشان 
می دهد اقوام غی��ر ترک دل در گرو این امپراتوری ندارند و دنبال اس��تقالل هس��تند؛ 
بنابراین به گمان طرف��داران این گفتمان و رهیافت، س��رزمین ترکیه تنها س��رزمین 
ترک هاس��ت. این گفتمان بیش از همه میان ترک های جوان طرفدار داش��ت؛ اگرچه 
تمام ترک های جوان پان ترکیست بودند، نسل آخر روش��نفکری عثمانی و اولین نسل 
روشنفکران جمهوری ترکیه را شکل دادند.1 این رهیافت در قالب های غرب گرا، حکومت 

الئیک و ملی گرای ترک همواره بر نظام سیاسی ترکیه تحمیل شده است.
پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی هر کدام از سه پارادایم فکری و گفتمانی یادشده به 
حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود ادامه داده و طرفداران هر کدام از این پارادایم ها 
در دیالکتیکی س��خت، تأثیرات خود را بر سپهر عمومی سیاست ورزي ترکیه گذاشتند 
و برخی از آنها از جمله پارادایم گفتمانی عثمانی گرایی به دگردیسی نوینی رسیده و به 
عنوان نوعثمانی گرایی در حوزه عمومی و سیاس��ت ورزی ترکیه نمایان شده است.2 در 
واقع اندیشه سیاسی- فرهنگی حزب حاکم عدالت و توس��عه هم با این عنوان شناخته 

1. تورج اتابکی، »گذر از کمالیسم سنتی«، شهروند امروز، س2، ش9، اول مرداد 1386، ص58. 
2. برای مطالعه بیشتر رک: رحمت اهلل فالح، تحلیل سیاست خارجی اردوغان در قالب پارادایم نوعثمانی گرایی، 

فصلنامه مطالعات منطقه  ای جهان اسالم، س9، ش36، زمستان 1387، ص97-118. 

از 74 میلیون نفر جمعیت ترکیه، بیش از 
پیرو  با اکثریت  98درصدشان مسلمان 
مذهب حنفی هستند. حدود 15 الي 20 
میلیون نفر پیرو طریقت علوی )شیعی 
علوی( و 1/5 میلیون نفر شیعه دوازده 
امامی هستند. در این کشور بیش از صد 
طریقت و جماعت اسالمی با قرائت های 
خاصی از اسالم فعال اند و برخی از آنها 
پیروان و طرفداران چشم گیری دارند و 
قابل  تأثیرات  مختلف  حوزه های  در 
توجهی را به نمایش می گذارند. این امر 
ترکیه  دینی  جامعه  شده  موجب 
پیچیده  شبکه  یک  از  جلوه هایی 

اجتماعی- فرهنگی از خود بروز دهد
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می شود. 
مقاله پیش رو ضمن اشاره به الیه های هویتی اسالمی در ترکیه به دنبال روشن نمودن 
ماهیت و گونه گفتمانی اسالم گرایی در اندیشه سیاس��ی و سیاست ورزی حزب حاکم 

عدالت و توسعه می باشد.

تحلیلی بر بافتارهای مذهبی جامعه ترکیه
از 74 میلیون نفر جمعیت ترکیه، بیش از 98درصدش��ان مس��لمان ب��ا اکثریت پیرو 
مذهب حنفی هستند. حدود 15 الي 20 میلیون نفر پیرو طریقت علوی )شیعی علوی( 
و 1/5 میلیون نفر ش��یعه دوازده امامی هس��تند. در این کش��ور بیش از صد طریقت و 
جماعت اسالمی با قرائت های خاصی از اسالم فعال اند و برخی از آنها پیروان و طرفداران 
چشم گیری دارند و در حوزه های مختلف تأثیرات قابل توجهی را به نمایش می گذارند. 
این امر موجب ش��ده جامعه دینی ترکیه جلوه هایی از یک ش��بکه پیچیده اجتماعی- 

فرهنگی از خود بروز دهد. 
نکته مهم این است که در چند دهه اخیر هر کدام از این الیه های هویتی دینی- مذهبی 
در تکاپوی هویت یابی سیاس��ی بوده و درصدد هس��تند وزن و جایگاه خود را در حوزه 
عمومی افزایش داده و گفتمان خود را در حوزه سیاست و سیاست ورزی توسعه دهند. 
برای نمونه اگر به تاریخ تحوالت سیاسی علویان ترکیه در یکصد سال اخیر نظر بیفکنیم، 
دگردیسی سیاس��ی- هویتی آنها مش��خص می ش��ود؛ بدین معنی که هویت سیاسی 
این جماعت بر اثر فشار دولت های س��نی مذهب امپراتوری عثمانی و حتی بعد از آن با 
بحران مواجه شده است. آنها در هیچ تاریخی نتوانس��ته اند هویت سیاسی مستقلی در 
جغرافیای آناتولی داشته باش��ند. به همین علت، بعد از فروپاش��ی امپراتوری عثمانی، 
هویت سیاسی علویان در قالب های »مدافع نظام س��کوالر آتاتورک«، »مدافع احزاب 
چپ سوسیالیسم« و حتی »مخالفان احزاب اسالم گرا« بروز یافته است. اما هیچ کدام از 
رویکردهای مذکور بیان کننده هویت سیاسی علویان نبوده، بلکه صرفاً جهت جلوگیری 
از تعرض احزاب و اندیشه های افراط گرایان سنی مذهب به اجبار چنین رویکردهایی را 
اتخاذ می کرده اند. اما در سال های اخیر جامعه علویان ترکیه با درک شرایط، در تکاپوی 
هویت طلبی سیاسی، کنش های سیاسی و اجتماعی خود را تنظیم می کنند. با در نظر 
گرفتن مجموعه کنش ها و واکنش های علویان ترکیه و با توجه به بس��ترهای داخلی و 
خارجی، می توان گفت که جامع��ه علوی ترکیه در دهه آینده خواهد توانس��ت هویت 



بیداري اسالمي
120

دوره سوم سال نهم شماره 31 بهار 91

سیاسی مستقل خود را در قالب احزاب سیاس��ی قدرتمند به نمایش بگذارد.1 شیعیان 
دوازده امامی هم با اینکه در اقلیت هستند، از وضعیت انفعالی تاریخی خارج شده و نسبت 
به وزن خود در حوزه عمومی و سیاس��ی رفتار و قاعده مندی مس��تحکمی را به نمایش 
می گذارند. اینها در چند س��ال اخیر با الهام از اقتدار سیاسی جمهوری اسالمی ایران و 
با توجه به عمق استراتژیک آن، تعامالت مقتدرانه ای را با نظام سیاسی الئیک ترکیه به 
نمایش گذاشته اند. برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم با اجتماع صد هزار نفری در شهر 
استانبول که یک شهر توریستی است و حضور نمایندگانی در سطوح عالی از جمهوری 
اسالمی ایران در این مراسم  بیانگر این است که استیالی سیاسی و فرهنگی سکوالرهای 

ترکیه ضربه جدی خورده است. 
کارکرد شبکه های طریقتی و جماعت ها نیز محدود به حوزه دینی- مذهبی و مکتبی 
نماند و نقش خود را به حوزه سیاسی بروز داد. البته الزم به ذکر است که اسالم ریشه دار 
ترکیه از ابتدا با فعالیت ه��ای بزرگان عرفان و تصوف مانن��د موالنا جالل الدین رومی و 
حاج بکتاش ولی نیش��ابوری صورت خاص صوفی مآبانه به خود گرف��ت و هنوز هم این 
جو اسالم آمیخته با تصوف در ترکیه حاکم اس��ت. بنابراین، برخی پژوهندگان مسائل 
دینی در ترکیه، طریقت ها را مهم ترین و مفصل ترین شکل بروز اسالم مردمی در ترکیه 
می دانند.2 رهبران طریقت ها عالوه بر داش��تن جایگاهی واال در امپراتوری عثمانی، در 
جریان جنگ های استقالل نیز همکاری چشم گیری را با ملی گرایان و آتاتورک داشتند. 
پس از حاکم شدن اندیشه سکوالریسم بر جامعه توسط آتاتورک، جایگاه طریقت ها و 
تصوف تضعیف شد. سرانجام پس از دهه 1950 که فضای سیاسی کشور انعطاف یافت 
و احزاب مختلف فرصت فعالیت پیدا کردند، فعالیت طریقت ها و تصوف نیز از حالت غیر 

علنی و پراکنده خارج شد و شکلی سازمان یافته تر به خود گرفت. 
در این دوره طریقت ها نقشی اساسی در حوزه های فرهنگی، سیاسی و حتی اقتصادی 
ترکیه یافتند و از نگاه جامعه شناسی سیاسی دیگر نمی توان مناسبات قدرت را در ترکیه 
بدون توجه به این گروه ها تحلیل کرد. اکثریت احزاب و گروه های سیاسی برای رسیدن 
به قدرت یا حفظ قدرت در تالش اند وابس��تگی خود را به یکی از طریقت های مطرح در 
جامعه ترکیه نشان دهند. به عبارت دیگر هر یک از احزاب یا نخبگان سیاسی به نوعی 
درصدد جس��ت وجوی مش��روعیت مذهبی برای خود درون نظام سیاس��ی غیر دینی 

1. برای اطالع بیشتر رک: رحمت اهلل فالح، »علویان ترکیه در تکاپوی هویت طلبی سیاسی«، فصلنامه مطالعات 
منطقه ای جهان اسالم، س7، ش28، زمستان 1385، ص7-31. 

2. محمدرضا زارع، علل رشد اسالم گرایی در ترکیه، تهران، مؤسسه مطالعات اندیشه سازان نور، 1383، ص251.  
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هستند. مهم ترین نقش این طریقت ها، تأثیر بر 
روند انتخابات است. از این رو صحنه سیاسی به 
محلی برای چانه زنی نخبگان سیاسی با رهبران 
و شیوخ طریقت برای کسب محبوبیت نزد مردم 
و اخذ آرای باالتر در انتخابات تبدیل شده است.1 
مجله استراتژی چاپ اس��تانبول در گزارشی در 

خصوص قدرت طریقت ها مي نویسد: 
ورود به صحنه سیاس��ت داخلی ترکیه نیاز به اخذ ویزا از یک یا چند 
رهبر مذهبی یا طریقتی دارد. دیگر بین نخبگان سیاسی وجود ندارد که 
به نوعی مرید یک فرقه یا طریقت نباشد یا برای جلب حمایت یک پیر یا 

شیخ دریوزگی نکند.2 
به هر حال بخش��ی از تحوالت سیاس��ی و فرهنگ��ی جامعه ترکیه در ح��وزه فعالیت 
ش��بکه های طریقتی ترکیه معنا می یابد. یکی از این ش��بکه ها که تأثیری چشم گیر بر 
رویکرد فکری و فلس��فی حزب عدالت و توس��عه دارد و از آن حمایت می کند، جماعت 
نورجی به رهبری فتح اهلل گولن اس��ت که به جنبش گولن معروف اس��ت. هدف اصلی 
جنبش گولن، ایجاد جامعه اس��المی متعهد و در عین حال برخوردار از علم و معرفت، 
فناوری جدید و مترقی است تا دوران تفوق جهان غرب بر جهان اسالم به سر آید. امروزه 
نام فتح اهلل گولن با اصطالح اسالم روش��نگر یا معتدل ترک گره خورده است؛ زیرا وی و 
هوادارانش جنبش دینی- مدنی مدرنی را تأسیس کرده اند که مدرنیته را با دین ورزی، 
ناسیونالیسم، تسامح و مردم ساالری پیوند داده و اسالم، ناسیونالیسم و آزادی خواهی را 
در کانوني واحد گرد آورده است.3 البته این بدان معنا نیست که طریقت ها همیشه دنبال 
قرائت معتدلی از اسالم بوده و هستند. برخی طریقت ها و جماعت ها با قرائت رادیکالی 
زمینه های نفوذ القاعده و س��ایر گروه های تندرو مذهبی به ترکیه نیز ش��دند؛ هر چند 
فرهنگ جامعه ترکیه پذیرای رادیکالیسم و خشونت طلبی نبود. برای نمونه جماعت های 
متش��کل یافته ای مانند جماعت ابداع یا »جبهه اسالمی ش��رق بزرگ ترکیه« جماعت 
عرب کندی، جماعت اسدی افندی، جماعت لغازایچی، جماعت یا گروه صف، جماعت 

1. محمدرضا حیدرزاده نایینی، همان، ص22. 
2. Stvategy, Tavikatler, No12.(2.yil), Istanbul Apr 2000.

3. برای اطالع بیشتر رک: رحمت اهلل فالح، »ماهیت شناسی جنبش اسالمی فتح اهلل گولن در ترکیه«، فصلنامه 
مطالعات راهبردی جهان اسالم، س11، ش43، پاییز 1389، ص205-222. 

در چند دهه اخیر هر کدام از الیه های 
هویتی دینی- مذهبی در ترکیه در 
تکاپوی هویت یابی سیاسی بوده و 
درصدد هستند وزن و جایگاه خود 
را در حوزه عمومی افزایش داده و 
گفتمان خود را در حوزه سیاست و 

سیاست ورزی توسعه دهند
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اقتباس، جماعت پینار، جماعت رساله، گروه وحدت شاهیل و جماعت اتحاد اسالمی هر 
چند به دنبال گسترش القاعده نیستند، از آنجا که در برخی و حتی در بسیاری از اهداف 
با القاعده هماهنگی دارند، ب��ه صورت خودآگاه یا ناخودآگاه به عنوان بس��تر توده ای و 

اجتماعی القاعده در ترکیه محسوب می شوند.1 
در واقع جمع بندی آنچه بافتار الیه های اسالمی و دینی در جامعه ترکیه از آن یاد شده، 
بیانگر آن است که مبحث اسالم گرایی مورد تبلیغ در جامعه ترکیه در یک قالب هویتی 
شکل نگرفته بلکه از مجموعه ای از خاستگاه ها و الیه های مذهبی- مکتبی شکل گرفته 
است و کارکردهای متمایزی را در حوزه عمومی به نمایش می گذارند؛ وجه اشتراک آنها 
در این است که همه آنها در سال هاي اخیر به دنبال هویت طلبی سیاسی یا سهم خواهی 

سیاسی هستند. 
اما در یک نگاه ماهواره به س��پهر عمومی اس��الم گرایی در ترکیه، بیشتر دو یا سه نوع 

شاخصه و جریان فکری نمایان است که در ادامه مقاله بدان ها پرداخته خواهد شد. 

انقالب اسالمی و نقش کارکردگرایانه اسالم سیاسی در ترکیه 
آنچه امروزه با عنوان اسالم گرایی در حوزه سیاست ترکیه نامیده می شود و تحلیل های 
مختلف حول محور آن به وجود آمده در س��ه سطح قابل بررسی اس��ت. در سطح اول 
اس��الم گرایان قصد دارند حکومت اس��المی بر پایه قضایای بنیادین دین ایجاد کنند، 
به طوری که همه جنبه های زندگی در آن جامعه با تعاریف معین ش��ریعت و تفاس��یر 
اسالمی، تطابق داشته باش��د )اس��الم گرایی به عنوان پروژه سیاس��ی(؛ در این سطح 
اسالم گرایان قصد دارند قدرت دولتی را به تصرف خود درآورند و بدین وسیله به فرآیند 
اسالمیزه کردن کشور اقدام کنند. اما سطح دوم گفتمان اس��الم گرایی قصد بازسازی 
جنبه های اجتماعی جامعه را دارد تا آنها را با هنجارها و اصول کلی اسالم سازگار کند. 
در این فرآیند عرصه های مختلف زندگی اجتماعی با سنت های فرهنگ اسالمی ارتباط 
برقرار می کند )اسالم گرایی به عنوان پروژه اجتماعی(؛ اما سطح سوم اسالم گرایی شامل 
گرایش شدیدی برای در هم آمیختن ویژگی های اسالمی درون سیستم سکوالر ترکیه 
است )اسالم گرایی به عنوان سیاس��ت هویتی(؛ هدف نیز تغییر ش��کل جامعه یا بسط 
آزادی هاست تا هر شخصی این اجازه را داشته باش��د که مطابق اصول اسالمی زندگی 

1. برای اطالع بیشتر رک: رحمت اهلل فالح، »سایه القاعده در ترکیه«، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسالم، 
ش30 و 31، تابستان و پاییز 1386، ص97-101. 
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کند.1
بروز اس��الم گرایی سیاسی تا دهه 1960 سخت 
و دش��وار بود. چون نظام سیاسی جمهوری که از 
سال 1923 توسط آتاتورک بر مبنای سکوالریسم 
ملی گرایی بنیانگذاری شد، صرفاً به تفکیک دین 
از دولت ختم نش��د، بلکه خواهان تسلیم دین در 
برابر قوانین حکومتی، تقویت یک »اسالم دولتی« 
قابل قب��ول برای نخبگان سیاس��ی و دیدگاه غیر 
تخاصمی اسالم در قبال رژیم سکوالر بود. در واقع 
سکوالریسم در ترکیه نه تنها خواهان مرکززدایی 
از اسالم بود، بلکه قصد داشت آن را با مبانی جدید 
مش��روعیت در دولت جمهوری انطباق دهد.2 اما 
زمانی که در دهه 1960 در نتیجه سیاس��ت های 
اقتدارگرایانه حزب دموکرات با شکس��ت مواجه 
ش��د، متحدان جامعه مدنی خواهان ترویج قانون 

اساسی لیبرال تری شدند. هدف اصلی آنها قرار دادن قدرت حکومت انتخابی در مقابل 
نخبگان حکومتی غیر انتخابی بود. همچنین آنها با استفاده از قانون اساسی 1960 سعی 
کردند حوزه سیاس��ی متکثرتری به وجود آورند. در نتیجه جنبش ها و احزاب مختلف 

سیاسی، از جمله جنبش های اسالم گرا در جامعه ترکیه پدید آمدند. 
در این مورد عالوه بر متغیرهای درونی ترکیه، برخی عوامل منطقه ای هم در گسترش 
این گونه جنبش های اسالم گرا تأثیر مستقیم داشتند. یکی از این متغیرهای مهم بیرونی 
که بر ایجاد خودآگاهی دینی جامعه ترکیه تأثیر گذاشت، پیروزی انقالب اسالمی ایران 
به رهبری حضرت امام خمینی)ره( بود. مهم ترین جنبش اس��الم گرایی که تحت تأثیر 
این فضای باز سیاسی به وجود آمد جنبش نگرش ملی بود که توسط نجم الدین اربکان با 
حمایت قابل توجه برخی از طریقت ها پایه ریزی شد. علت پیدایش جنبش نگرش ملی 
پیشرفت مدرنیزاسیون در بستر جامعه ترکیه است. هیئت مؤسسان آن بیشتر از افراد 

1. جواد امام جمعه زاده و دیگران، »چرخش گفتمانی در راهبردهای اسالم گرایان ترکیه و علل آن«، آفاق امنیت، 
دوره جدید، س3، ش6، بهار 1389، ص147. 

2. Davidson.A. (2003), “Turkey,A”secular”state? Challenge of Description” South 
Atlantic quarterly, 102: 50–333. 

و  طریقتی  شبکه های  کارکرد 
جماعت ها نیز محدود به حوزه 
دینی- مذهبی و مکتبی نماند و 
نقش خود را به حوزه سیاسی 
بروز داد. البته الزم به ذکر است 
که اسالم ریشه دار ترکیه از ابتدا 
با فعالیت های بزرگان عرفان و 
تصوف مانند موالنا جالل الدین 
رومی و حاج بکتاش ولی نیشابوری 
صورت خاص صوفی مآبانه به خود 
گرفت و هنوز هم این جو اسالم 
آمیخته با تصوف در ترکیه حاکم 
است. بنابراین، برخی پژوهندگان 
مسائل دینی در ترکیه، طریقت ها را 
مهم ترین و مفصل ترین شکل بروز 

اسالم مردمی در ترکیه می دانند
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محافظه کار تشکیل ش��ده اند. از این رو جنبش عمدتاً تمایل به کاربرد زبان اسالمی در 
مسائل اقتصاد سیاسی و اشاره به اخالقیات اسالمی در حل مسائل اجتماعی داشت. آنچه 
جنبش نگرش ملی بر آن تأکید می کرد این بود که اجرای آزادی مذهب باید از کنترل 
دولت خارج و تفسیر کمالیستی از سکوالریسم به عنوان »دیکتاتوری غیر مسلمان« رد 
شود. بنابراین برنامه سیاسی اربکان از ابتدا خواستار از بین بردن همه بندهایی از قانون 

اساسی و حقوق جزایی بود که استفاده سیاسی از مذهب را ممنوع کرده بودند. 
یکی از احزاب سیاسی که از دل جنبش ملی پدید آمد حزب رفاه بود که بین سال های 
1996-1983 تشکیل شد. البته این حزب چون قصد داش��ت پایگاه اجتماعی خود را 
به فراسوی توده های اسالمی بس��ط دهد، تصمیم گرفت از ایدئولوژی سکوالریسم )با 
تفسیری متفاوت از کمالیست ها( حمایت کند. به طور مشابه، روشنفکران اسالم گرای 
جدیدی ک��ه از دل جنبش نگ��رش ملی ط��ی س��ال های 1980 و 1990 بیرون آمده 
بودند، فراروایت های ق��رن نوزدهم اروپایی مثل پیش��رفت، علم، عق��ل و تمدن را رد 
می کردند و مدرنیته مورد نظر غرب را در برابر اس��الم قرار می دادند. بنابراین می توان 
استدالل کرد این اسالم گرایان تحت تأثیر روشنفکران برجسته غربی از برخی نظریات 
پسااستعماری، کمونتاریانیستی و پسامدرن در نقد کمالیسم، پوزیتیویسم و مدرنیته 

استفاده می کردند.1
در مجموع در دوره حزب رفاه، اسالم سیاسی به بازیگری مهم در سیاست های ترکیه 
تبدیل شد. طی سال های 1994 این حزب توانست در انتخابات شهرداری در شهرهای 
مهمی مانند اس��تانبول و آنکارا به پیروزی برس��د. همچنین در سال 1995 حزب رفاه 
برای اولین بار باالترین رأی را در طول تاریخ خود )23درصد( به دس��ت آورد و توانست 
نجم الدین اربکان را به نخست وزیری برساند و همراه با حزب راه راست حکومتی ائتالفی 
تش��کیل دهد. اما پس از مدتی ارتش تصمیم به ایفای نقش فعال تری در تصمیم های 
سیاسی ترکیه گرفت و طی فرآیند به اصطالح 28 فوریه به منظور دفاع از سکوالریسم، 
هر گون��ه فعالیت اس��المی را در عرصه عموم��ی ممنوع کرد. طی همی��ن مدت حزب 
رفاه و جانشین آن حزب فضیلت، توس��ط دادگاه قانون اساسی به علت تخلف از اصول 
سکوالریستی منحل ش��دند. از این مرحله جنبش اسالم گرای ترکیه دچار انشقاق شد 
و از دل این جنبش طیف هایی با اندیشه های متفاوت و منعطف ظهور یافتند که امروزه 

1. Cinar,M. and kadioglu, A. (1999), “An Islamic critique of Modernity in Turkey: Politics 
of difference Back– wards“. orient, 40 :53 – 69. 
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به عنوان حزب عدالت و توسعه  بخش مهمی از حاکمیت ترکیه را به دست گرفته اند. 
به هر حال سطح های اول و دوم اسالم گرایی در ترکیه، همواره با مقاومت سفت و سخت 
کمالیست ها مواجه شده اند؛ بنابراین اسالم گرایان سعی کرده اند با فهم علل فرآیند 28 
فوریه، از ادعاهای خود درباره سطح های اول و دوم اسالم گرایی دست بکشند. الیه سوم 
سیاست  اسالم گرایی با ارجاع به ارزش های فرهنگی ملت ترکیه بازنمایی می شود. در این 
رویکرد و گفتمان، جلوه هایی از اسالم هویت گرا به جای اسالم سیاسی در حوزه عمومی 
نمایان می شود که در ادامه به دو الیه هویتی اسالم گرایی در عرصه سیاسی-اجتماعی 

جامعه ترکیه اشاره می شود: 

الف. رویکرد معرفتی و گفتمانی اربکان 
اس��الم سیاس��ی مورد نظر نجم الدین اربکان که تبل��ور و اوج آن در ح��زب رفاه بود، 

ویژگی های متمایزی داشت: 
1.نقش اقتصادی دولت: معتق��د بودند نقش دولت در توزیع مناف��ع و ایجاد جامعه ای 

عادالنه اهمیت دارد. این اهمیت در همان حد خصوصی سازی است. )حزب رفاه( 
2.دموکراسی سازی: فهم جمعی از دموکراسی؛ نفی فردباوری؛ تأکید بر حقوق جمعی 
و دینی. نظام حزبی رهبرمحور و نفی کثرت گرایی و همگن سازی از طریق اسالم، هدف 

فراگرد سیاسی است. 
3.ناسیونالیسم: ناسیونالیس��م ترک- عثمانی. ترک بودن با اسالم و میراث عثمانی و 

ترکیه اسالمی تعریف می شود؛ اتحادیه اسالمی.
4.منش�أ ارزش ه�ا: ارزش های دینی به عنوان نظامی آموزش��ی برای تبدیل شدن به 
»انسان اخالقی«؛ برای خلق یک جامعه عادالنه ارزش های اسالمی باید در نظام سیاسی 

ادغام شود. جای چندانی برای ارزش های سکوالر وجود ندارد. 
5.مرکزمحوری در برابر دولت محلی: نقش فعال دولت مرکزی در جهت تأمین عدالت 

و دستیابی به رشد. 
6.سیاست خارجی: ضد غربی و ضد اتحادیه اروپایی بود و عضویت ترکیه اسالمی در 
ساختار ناتو را متضاد با هویت ملی و فرهنگ سیاسی ملت مسلمان ترکیه می دانستند. 
طرفدار مناسبات نزدیک با کشورهای اسالمی بوده و به طور کلی اتحادیه اسالمی محور 
گفتمان سیاست خارجی آنهاست. در دولت، پی گیر سیاست خارجی سنتی ترکیه بودند. 
7.حکومت: حکومت تا آنجا مورد احترام اس��ت که پاسدار ارزش ها و مالحظات دینی 



بیداري اسالمي
126

دوره سوم سال نهم شماره 31 بهار 91

باشد و در صورت ایجاد محدودیت برای آزادی ها و حقوق دینی باید مورد نقد قرار گیرد. 
هدف اسالمی کردن حکومتی است که باید پاسدار ارزش های دینی باشد. 

8.مسئله کردی: از »وحدت ملی« بر اساس تعاریف دینی حمایت می کند و وفاداری 
اسالمی را راه حلی برای جدایی طلبی کردی به حساب می آورد؛ هوادار حقوق فرهنگی، 
آموزشی و نیز پخش برنامه های رادیو- تلویزیون و آموزشی- دینی به زبان کردی است. 

ب. اسالم گرایی نوین؛ اردوغانیسم در عرصه سیاست ورزی 
آگوست س��ال 2001 بخش جوان تر و اصالح طلب تر حزب فضیلت به رهبری عبداهلل 
گل، به پشتوانه بورژوازی نوخاس��ته آناتولیایی، حزب عدالت و توسعه را تشکیل دادند. 
حزب در پی فروپاشی در س��ال 2002 خود را در بحبوحه انتخاباتی یافت که بنا بود در 
سوم نوامبر همان سال برگزار شود؛ تا اینکه در این انتخابات با کسب 43/3 درصد آرا به 
قدرت رسید. این اتفاق در عرصه سیاسی ترکیه همه را شگفت زده کرد تا جایی که برخی 

تحلیلگران این واقعه را به »زلزله سیاسی« تعبیر کردند.1 
اولین واکنش نخبگان سکوالر در برابر این حزب نشان دهنده احساس نگرانی و شک 
و تردید آنها درباره این موضوع بود که نگرش و طرز فکر رهبران این حزب چیست؟ آیا 

عملکرد آنها در جهت تاریخ دویست ساله نوسازی ترکیه است یا نه؟ 
رهبران حزب عدالت و توس��عه همواره تأکید می کنند که حزبش��ان، حزبی اسالمی 
نیست و پذیرش ارزش های اسالمی توسط حزب، آن را در جایگاهی متفاوت از احزاب 
دموکرات مسیحی آلمان و سایر کش��ورهای اروپایی قرار نمی دهد. برخی تحلیل گران 
معتقدند که اردوغان و همراهان نزدیک وی معرف »جناح نوگرایی« حزب رفاه هستند. 
در واقع اردوغان حزبی را تأسیس کرد که »به منظور س��ازگاری بیشتر با واقعیت های 

نظامی- سیاسی سکوالر، به بازتعریف هویت خود اقدام کرد.«2
اعضای پیشین حزب رفاه در حزب عدالت و توسعه، خود را در مقایسه با اسالم گرایان، 
حزبی محافظه کار معرفی کرده اند. امروز حزب عدالت و توسعه در برنامه حزبی خود به 
طور جدی به دموکراسی، حقوق بشر، حاکمیت قانون و حمایت روشن از سکوالریسم 
تأکید می کند. بنابراین میانه روی گفتمان سیاسی حزب و تصمیم راهبردی حزب برای 

1. Georg E. Gruen, “ Turkey s Political Earthquake: significance fo the united states and 
the Region“ American Foreign Policy interests Vol.25, No2, (April 2003), p.87. 

2. Hasan Turunc “islamicist or Democratic? The Akps seaveh For Identity “journal of 
contem Porary European studies, Vol.15, No.1 , Apvil 2007, p.81. 
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ایجاد سازگاری بیش��تر با نظام سیاسی، پس 
از دوران تجربه اندوزی سیاس��ی رهبران آن، 
جریان مس��لط اس��المی در ترکیه را به یک 
حزب سیاسی کارکشته و با تجربه، پیشرفته 
و میانه رو تبدیل کرد که در حیات سیاس��ی 

ترکیه نقش مهمی ایفا می کند. 
به رغم ادعاهایی که حزب عدالت و توس��عه 
را از ی��ک ح��زب اس��الم گرا، محافظه کارتر 
می دانند، نگ��رش حزب ب��ه نوگرایی و نقش 

عمومی اسالم، نشانه هایی روشن از تعلق خاطر رهبری حزب به اسالم را به همراه دارد. 
»بیانیه ایدئولوژیک ح��زب آن را دموکرات محافظه کار معرفی و بر این مس��ئله تأکید 
می کند که باید مدرنیته را در تمام ابعادش پذیرفت، اما باید بنیادهای فلسفی مدرنیته را 

از کج فهمی و سوء تفاهم ها پاکسازی و آن را با ارزش های بومی ترکیب کرد.«1
از این جنبه، حزب عدالت و توسعه با سیاست نوظهور خود سعی دارد قرارداد اجتماعی 
جدیدی میان بخش های مختل��ف جامعه ترکیه ایجاد کند. این سیاس��ت جدید روی 

راهبردی سه الیه بنا شده است: 
1.اتخاذ زبان دموکراسی و حقوق بشر به عنوان سپر گفتمانی. 

2.بسیج حمایت توده ای به عنوان شکلی از مشروعیت دموکراتیک. 
3.ایجاد ائتالف لیبرال دموکراتیک با بخش های مدرن- سکوالری که حزب عدالت و 

توسعه را یک بازیگر سیاسی مشروع تلقی می کنند. 
این راهبرد س��ه الیه ای حزب را ق��ادر می س��ازد بازرگانان، مردم فقی��ر و گروه های 
محافظه کار- مذهبی را در کنار هم جمع کند. در این راس��تا آش��کار است که سیستم 
شبه دموکراتیک در ترکیه به مالیم کردن اسالم گرایان کمک زیادی کرده است، زیرا در 
این سیستم، اسالم گرایان قادرند سیاست های هویتی خود را در درون نظام دنبال کنند. 
این امر نه تنها موجب می شود نسل جوان اسالم گرایان اصالح طلب سیاست های خود را 
از تجربه حکومتی حزب رفاه متمایز کنند، بلکه سعی دارند از فرصت پیش آمده توسط 
دموکراسی و عضویت در اتحادیه اروپا اس��تفاده کنند در حالی که اسالم گرایان سابق 

1. Senem Aydin and Rusen cakir “Political Islam in Turkey“ Brussels: Centre Foe 
EuroPean Policy studies, 2007, p.116. 

اکثریت احزاب و گروه های سیاسی 
برای رسیدن به قدرت یا حفظ قدرت 
در تالش اند وابستگی خود را به یکی 
از طریقت های مطرح در جامعه ترکیه 
نشان دهند. به عبارت دیگر هر یک 
از احزاب یا نخبگان سیاسی به نوعی 
درصدد جست وجوی مشروعیت 
مذهبی برای خود درون نظام سیاسی 

غیر دینی هستند
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غرب گرایی را پدیده مضری می دانستند که مسئول همه مشکالت اجتماعی، سیاسی و 
اقتصادی در جهان اسالم بود.  

قرائت حزب عدالت و توس��عه از هویت حزبی با تمام ابهاماتی که دارد مبین این است 
که اسالم در خمیرمایه اندیش��ه ای آن نقش اساسی دارد. رهبری حزب به دالیل عملی 
ترجیح می دهد خود را بخشی از »دموکراسی محافظه کار« بداند و ریشه های فرهنگی و 
دینی هویت و نظام ارزشی ترک را بپذیرد. هویتی که در عین تأکید بر ارزش های مورد 
انتظار جامعه آرمانی ترک، از ح��زب در برابر اتهامات اس��الم گرایی حفاظت می کند و 
امکان هم ذات پنداری همزمان آن با اسالم و دموکراسی را فراهم می سازد. حزب عدالت 
و توس��عه تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی تصمیم گرفته بود تا در صحنه سیاسی با 
هویتی محافظه کار- به جای پسوند اسالمی- ظاهر شود. در عین حال که محافظه کاری 
پژواک چندانی در س��طوح مردمی ندارد، رهبری حزب س��عی در تبیین آن به عنوان 
مفهومی اسالمی، سنتی و حتی لیبرال دارد. در این تفسیر هویت فرهنگی لزوماً تداخلی 
با هویت سیاسی ندارد و این دو در مواردی در تقابل نیز بوده اند. در این باره اردوغان، طی 
سخنانی در اس��تانبول در 10 ژانویه 2004 گفته بود که فلسفه حزب عدالت و توسعه 
ریشه در »س��نت های اجتماعی و فرهنگی« ترکیه دارد و »بازتابی از یک نظام ارزشی 
بومی و عمیقاً ریشه دار« است. بنابراین باور نظام های ارزشی محلی- بومی تا حد زیادی 

هویت حزب را بازتاب می دهند.1
با این اوصاف به مبانی رفتاری اسالم گرایان نوین که در قالب حزب ظهور و بروز می کند، 

اشاره می شود. 

مبانی رفتاری اسالم گرایان نوین ترکیه 
امروزه اسالم گرایان ترکیه که در قالب حزب عدالت و توسعه بر سپهر عمومی جامعه 
ترکیه سیاست ورزی می کنند، توانستند در طول ده سال از حاکمیت شان مبانی رفتاری 
و گفتمانی خاصی را به نمایش بگذارند که قالب تئوری ه��ا و چهارچوب های گفتمانی 
آن را می توان معرف رفتار اکثریت نسبی جامعه ترکیه دانست. به همین جهت از زوایاي 
مختلف به نگاه اس��الم گرایان نوین که به اس��م »دموکرات های محافظه کار« فعالیت 

می کنند، اشاره خواهیم کرد: 
1.مفهوم »دموکراس��ی محافظه کار« در چهارچوب سه گفتمان بنیادین- ارزش های 

1. هاکان یاووز، همان، ص149. 
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نه(،  خان��واده )از ن��وع پدر س��االرا
میهن پرس��تی مبتنی بر تاریخ عثمانی 
)عش��ق به ملت ت��رک- مس��لمان( و 
پارس��ایی )سرچش��مه اخالق(- دنبال 

می شود. 
2.توج��ه ب��ه نوعثمان��ی در رویکرد 
بین الملل��ی؛ نوعثمانی گرایی آمیزه ای 
از مطلوبیت های تاریخ��ی، جغرافیایی 

و فرهنگی ترکیه را به تصویر می کش��د؛ با اینک��ه نوعثمانی گرایی ی��ک ایدئولوژی به 
ش��مار نمی رود، به عنوان رویکردی جدید با برجس��ته کردن عناصر تاریخی، فرهنگی 
و جغرافیایی به محیط ژئوپلیتیک ترکیه معنایی تازه می بخشد. در درون این رویکرد، 
جلوه هایی از اس��الم گرایی، ترک گرایی، ش��رق گرایی و غرب گرایی دیده می ش��ود. در 
تفس��یر نوعثمانی گرایی، در ظرف معرفتی انسان ترکیه ای سه عنصر هویتی »مسلمان 
خاورمیانه ای«، »ترک اوراس��یایی« و »ش��هروند اروپایی« با یکدیگ��ر پیوند منطقی و 
معنادار برقرار می کند. اگرچه هیچ یک از عناصر هویتی در فضای جدید ترکیه )دوران 
حزب عدالت و توسعه( حالت قهقرایی و جزمیت به خود نگرفته اند، اما با مفاهیم مدرن و 
جهان شمول مبتنی بر ادله های بومی در حال تبدیل به الگویی سیاسی در منطقه است. 
3.منش��أ ارزش ها: ارزش های دینی در عین اهمیتی که به آن داده می شود یک نظام 
ارزشی برای شکل گیری مباحث عمومی به حساب نمی آیند. از گفتمان حقوق بشری 
برای خلق یک نظام ارزشی نوین بهره برداری می شود. باور به خداوند جزء مباحث ارزشی 

نیست. بر مسئولیت، موفقیت و رقابت فردی تأکید می شود. 
4.بازار به عنوان حالل همه مشکالت اجتماعی و اقتصادی تلقی می شود و کارآمدی و 
بهره وری را افزایش می دهد. خصوصی سازی مورد حمایت قرار می گیرد و از نقش دولت 

در اقتصاد حمایت می شود. 
5.ناسیونالیسم: میهن پرستی مبتنی بر قانون اساسی. بازتعریف ترک بودن بر محوریت 
قومیت به منظور شناسایی و جذب اکراد بر اساس هویت آنان. گفتمان غیر شفاف و مبهم 

در زمینه ناسیونالیسم و دولت گرایی. 
6.ایدئولوژی هویت: ترکیب ترک- اسالمی، قومی- دینی و ترک اسالمی تعریف شده 
در چهارچوب ارزش های س��نتی آناتولیایی، هوادار حکومت و طرفدار گسترش جامعه 

در واقع جمع بندی آنچه بافتار الیه های 
اسالمی و دینی در جامعه ترکیه از آن یاد 
شده، بیانگر آن است که مبحث اسالم گرایی 
مورد تبلیغ در جامعه ترکیه در یک قالب 
هویتی شکل نگرفته بلکه از مجموعه ای از 
خاستگاه ها و الیه های مذهبی- مکتبی شکل 
گرفته است و کارکردهای متمایزی را در 

حوزه عمومی به نمایش می گذارند
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مدنی مش��تمل بر جماعات و محالت، خدمت به ارزش های مل��ی و معنوی، به عنوان 
رسالت نمایی مورد استقبال و احترام است. 

7.حکومت: به حکومت باید احترام گذارد و از آن اطاعت کرد؛ پاسدار ارزش های ملی 
و سنتی است و چون »پدر« باید به آن نگریست. 

8.سکوالریسم: دین امری هم عمومی و هم خصوصی است. حکومت باید فارغ از نفوذ 
دین باش��د. حکومت می تواند در فرآیند حفظ و تداوم ارزش ه��ای دینی دخالت کند. 
سکوالریسم امری مربوط به حکومت است و نمی توان از شهروندان انتظار سکوالر بودن 

داشت. 
9.مسئله کردی: تمامیت ارضی و وحدت ملی واالترین اصول به حساب می آیند. هویت 
ترکی، هویتی نیمه- ملی است و در سطوح خصوصی و عمومی قابلیت ماندگاری دارد. 
مخالف هر گونه امتیاز سیاسی برای جدایی طلبی کردی است. باور و اعتماد به دورانی 

طوالنی از مشارکت در فرهنگ واحد با اکراد. 

مبانی رفتاری جامعه دیندار ترکیه 
• هویت ها، نهادها و شبکه های دینی به لحاظ انباشت سرمایه اجتماعی و شکل گیری 
جنبش ها پراهمیت هستند. هویت ها و باورهای دینی از گروه های به حاشیه رانده شده 
در برابر طبقات مس��لط حمایت می کنند و به نام عدالت ابزاره��ای مفهومی الزم برای 
مقابله با دولت های سرکوب گر را در اختیار آنان می گذارند. تحوالت سیاسی جاری در 
ترکیه را جامعه مدنی شکل داده و هدایت می کند؛ و تغییرات اجتماعی و اقتصادی در 

آن مقدم بر تغییرات سیاسی هستند. 
• انقالب محافظه کارانه، ب��ه دلیل نهادینه ش��دن زبان پیوندی و به لحاظ سیاس��ی 
»متوازن« در آن و نیز ورود بازیگرانی جدید، یک دگردیس��ی گام ب��ه گام و از پایین به 
باال، با هدف چیرگی بر زبان سیاسی، جامعه و سرانجام دولت است. گروه های اسالمی 
با اشراف بر جامعه سیاسی چیرگی بر حکومت را دنبال می کنند. اسالم، با دولت حزب 

عدالت و توسعه به مرجع مناقشه ناپذیر هویت ترکیه تبدیل شده است. 
• زبان اخالقی نوین در عرصه سیاست ترکیه تکامل می یابد که تا حد زیادی محصول 
گفتمان جهانی حقوق بشری و متضمن بازتعریف مفاهیم حکومت، هویت، سکوالریسم 
و جامعه سیاسی در سایه چهار دگردیس��ی هم پیوندی است. این دگردیسی ها ماهیت 
اقتصادی )ایجاد شرایط بازار(، ایدئولوژیک )به هنگام شدن ارزش ها و اندیشه اسالمی(، 
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اجتماعی )توس��عه شهرنش��ینی، آموزش 
عالی و ارتقای تحرک اجتماعی( و سیاسی 
)دموکراسی سازی حکومت و تعمیق جامعه 

مدنی( دارند. 
• در یک ده��ه اخیر مهم تری��ن انقالب 
در س��طح ذهنیت ه��ا رخ داده و دگرگونی 
عمده دیگر در حوزه بازتعریف حکومت رخ 
داده اس��ت. حکومت پیش از آن مفهومی 
نیمه مقدس بود ک��ه در آن مل��ت ترک و 
اسالم در خدمت حکومت تعریف می شدند. 
این مفهوم االن دگرگون شده و حکومت در 

زمره مجموعه نهادهایی قرار گرفته که می بایست کمر به خدمت مردم ببندد و از ساختار 
ارزشی جامعه پاسداری کند. 

• در س��الیان اخیر و در فضای تداوم نبرد مفهومی میان اس��الم گرایی و سکوالریسم، 
فرآیند دموکراتیزاسیون و توسعه اقتصادی، از راه همسازی و تعدیل مواضع گروه های 
اسالمی در برابر سکوالرها- با بهره گیری از گفتمان حقوق بشر- به تقویت اقتدار اسالمی 
به زیان سکوالریسم منجر شده است. مهمترین تحول در این زمینه تمسک بیش از پیش 
سکوالرها به گفتمان اس��المي براي دفاع از اندیشه و هویت سکوالر است. این تحوالت 
با دامن زدن به جا به جایي عمده اي در مباحث سیاسي ترکیه زباني فراگیر، قدرتمند و 
متأثر از اسالم به وجود آورده است. در حال حاضر با تمام چیرگي سکوالریسم بر فضاهاي 

دولتي، زبان اسالمي بیش از سال هاي ماقبل 1997 بر جامعه آن کشور تسلط دارد.
•  ترکیه در مقطعي حساس با س��ه روند دگرگون ساز مواجه اس��ت: ظهور بورژوازي 
اسالمي؛ گس��ترش س��پهر عمومي؛ و تجلي خودآگاهي تازه حقوق بشري. این روندها 

بي شک عامل تداوم فرآیند دگرگون سازي ریشه اي زبان سیاسي کشور خواهند بود.
• نتایج جامع ترین بررس��ي ها بیانگر افزایش قابل شمار کساني است که »هویت خود 
را به عنوان مسلمان توصیف کرده اند«. نس��بت این افراد از 36درصد در سال 1999به 
45درصد در سال 2006 رسید. بر اساس این بررسي ها، 41درصد از یک حزب سیاسي 

دین محور پشتیباني کرده اند.
• در سالیان اخیر هر چند سیاست هاي مدرنیزاس��یون دولت تا حد زیادي زمینه ساز 

امروز حزب عدالت و توسعه در برنامه 
حزبی خود به طور جدی به دموکراسی، 
حقوق بشر، حاکمیت قانون و حمایت 
روشن از سکوالریسم تأکید می کند. 
بنابراین میانه روی گفتمان سیاسی حزب 
و تصمیم راهبردی حزب برای ایجاد 
سازگاری بیشتر با نظام سیاسی، پس از 
دوران تجربه اندوزی سیاسی رهبران 
آن، جریان مسلط اسالمی در ترکیه را به 
یک حزب سیاسی کارکشته و با تجربه، 
پیشرفته و میانه رو تبدیل کرد که در حیات 

سیاسی ترکیه نقش مهمی ایفا می کند
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تکامل اپوزیسیون سیاسي اسالمي بودند، فضاها و فرصت هاي سیاسي و اقتصادي بستر 
الزم را براي شکل گیري یک مدرنیته اسالمي فراهم ساخته اند. برخي دولت ها نیز معموالً 
با بهره گیري از نهادها و مفاهیم اسالمي به سیاست هاي خود مشروعیت داده اند. رابطه 
بین سکوالریسم حکومتي و نهادهاي اسالمي رسمي با چالش جریان سکوالر اجتماعي 
و نیز اسالم گرایي جامعه محور رو به رو است؛ در نتیجه عرصه دیني شاهد حضور اسالم 
رسمي دولتي، شبکه هاي سنتي صوفي، جنبش فتح اهلل گولن و همچنین گروه کوچک 
و خطرناک حزب اهلل کرد است؛ و در واقع میدان هماوردي »دین شناساني« است که در 
فکر مدیریت »وسایل رستگاري«اند. رقابت بر سر معنا و نقش اسالم، خود نمود تازه اي 
از گفتمان سیاسي است. سیاست ورزي عمیقاً ریشه در شیوه هایي از زندگي دارد که در 

نمادهاي گوناگون دیني- سکوالر متجلي است.
• دگردیس��ي جنبش اس��المي ترکیه را از آنجا ک��ه در پي بقاي س��نت هاي عمدتاً 
محافظه کار این کشور و انتقال هویت ها و هنجارهاي محلي به سطح ملي است، مي توان 
انقالب محافظه کارانه نامی��د و همچنی��ن از آن رو که طالب اخالقي ک��ردن نهادها و 

شبکه هاي سیاسي است، باید آن را انقالب هنجارین قلمداد کرد.

سرانجام سخن
در ظرف هویتی و معرفتی جامعه مس��لمان ترکیه، اس��الم نقش محوری و اساس��ی 
داشته است؛ طوری که امروزه اکثریت مردم ترکیه در معرفی کیستی و هویت خویش 
مسلمان- ترک را همزمان به کار می برند و در نگاه غربی ها ترک بودن مترادف مسلمان 
بودن است. این امر نشانگر آن است که سیاست های فرهنگی غرب گرا و سکوالر، نزدیک 
به یک قرن نه اینکه در خلق هویت دولتی موفق نشده بلکه خود متأثر از سپهر عمومی 

اسالم گرایی شده است.
جامعه مسلمان ترکیه با اینکه در مناسبات دین در حوزه سیاست ورزی زبان مشترک 
پیدا کرده اما به علت چند الیه ای بودن خرده هویت ها در تعامالت دین و سیاست و در 
ورود گفتمانی پازل هویتی خویش، به دنبال فضای سیاسی در تکاپوی جدی هستند و 
به نوعی درصدد هویت طلبی سیاسی می باشند؛ امری که بر مرکب و مبهم بودن هویت 
اسالم در دایره سیاسی می انجامد. این مورد، هم احزاب و گروه های قدرت یافته را مجاب 
می سازد رفتاری پیشه نمایند که از مشروعیت بینابینی و جهان شمولی الزم برخوردار 
باشد و از طرفی بخش سکوالر حاکمیت و اجتماع ترکیه به راحتی قادر به اتهام زنی برای 
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حذف آن نباشند. به عبارتی اس��الم گرایی ترکیه 
مراحل مختلف را سپری نموده و همواره از الیه های 
متمایزی هم برخوردار بوده است ولی آنچه امروز به 
عنوان مبانی شناخت و رفتار اسالم گرایان نام برده 
می ش��ود مبتنی بر بنیادهای حقوق بشری است 
که اسالم را مجموعه ای از ارزش های حیاتی برای 
ملت به کار می برد و می کوش��د سکوالریسم را به 
عنوان آبشخور تنش و قطب بندی اجتماعی از راه 
بازتعریف معنا و عملکرد سکوالریستی اقتدارگرا از 
میان بردارد؛ این طیف از اس��الم گرایان که امروزه 
با عنوان اس��الم گرایان نوین مناف��ع و هویت ملت 
ترکیه را نمایندگی می کنند و معرف قشر عظیمی 
از دینداران این کش��ورند در حوزه سیاست ورزی 

طالب حکومتی دموکراتیک تر، جامعه مدنی پررنگ تر و دولت��ی با نقش کم رنگ تر در 
اقتصاد و سیاست های مربوط به هویت ملی هستند. بانیان و همراهان جدی این تفکر نه 
ارتش و نه نخبگان دیوان ساالری، بلکه جنبش های نو اسالمی، کارآفرینان آناتولیایی، 

فعاالن کرد و جامعه علوی هستند.
در واق��ع می توان گف��ت اکنون اس��الم با دول��ت حزب عدالت و توس��عه ب��ه مرجع 
مناقشه ناپذیر هویت ترکیه تبدیل شده اس��ت. کارگزاران این تحوالت محافظه کارانه، 
با تس��لط بر س��ازمان ها و انجمن های جامعه مدنی وضع موجود مبتنی بر شالوده های 

کمالیسم را با چالشی چشمگیر و چندوجهی مواجه کرده اند. 

در ظرف هویتی و معرفتی جامعه 
مسلمان ترکیه، اسالم نقش محوری 
و اساسی داشته است؛ طوری که 
امروزه اکثریت مردم ترکیه در 
معرفی کیستی و هویت خویش 
مسلمان- ترک را همزمان به کار 
می برند و در نگاه غربی ها ترک 
بودن  مسلمان  مترادف  بودن 
است. این امر نشانگر آن است که 
سیاست های فرهنگی غرب گرا و 
سکوالر، نزدیک به یک قرن نه اینکه 
در خلق هویت دولتی موفق نشده 
بلکه خود متأثر از سپهر عمومی 

اسالم گرایی شده است
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اصغر حیدری1

مقدمه 
پیروزی انقالب اسالمی به رهبری داهیانه حضرت امام خمینی)س(، منافع نامشروع 
و جهنمی ابرقدرت ش��رق و غرب را در ایران به چالش کشید و قطع نمود. غرب و شرق 
در همکاری و هماهنگی با هم حرکت ها و اقدامات بسیار خطرناکی را برای قطع درخت 
تازه به ثمر نشسته انقالب اسالمی طرح کردند و به اجرا درآوردند که از آن میان می توان 
این موارد را برش��مرد: کودتاهای نظامی، تحریم اقتصادی و نظامی، بلوکه کردن منابع 
مالی، تهدیدهای نظامی، تهاج��م نظامی عراق، ایجاد و هدای��ت حرکت ها و گروه های 

تجزیه طلب. 
در س��ال 1358 حرکت ها و گروه های تجزیه طلب با دسیس��ه و یاری آشکار و پنهان 
شرق و غرب در مناطق بحران خیز سنتی ایران شامل آذربایجان، کردستان، خوزستان، 
ترکمن صحرا و سیستان و بلوچستان با عقبه های سیاسی و قومیتی برون مرزی ایجاد و 
هدایت گردید. نظام نوپای جمهوری اسالمی با زحمات و هزینه های فراوان توانست این 

1. کارشناس ارشد ایران شناسی 

انقالب اسالمی و گروه های تجزیه طلب در ایران 
»حزب دموکرات کردستان« 
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گروه ها و حرکت های تجزیه طلب را مهار و از وحدت و تمامیت ارضی کش��ور پاسداری 
نماید. عوامل مهم این موفقیت عبارت بودند از: رهب��ری قوی حضرت امام، عالقه ویژه 
مردم مناطق بحران خیز سنتی به انقالب اسالمی، ملیت گرایی اسالمی و اعتقاد ایرانیان 

به حفظ تمامیت ارضی کشور، جانبازی جوانان ایران در راه انقالب اسالمی و میهن. 
بخش مهم تجزیه طلبی در س��ال های 1358 و 1359 مهار گردی��د و تعداد زیادی از 
گروه ها و حرکت ه��ای مذکور از بین رفتند؛ لیکن بخش��ی از این جری��ان با مدیریت و 
پش��تیبانی مالی و نظامی امریکا، شوروی )سابق( و اسراییل بازس��ازی و پرورانده شد. 
همچنین گروه های تجزیه طلب دیگری نیز ایجاد و به خیمه ش��ب بازی علیه وحدت و 
تمامیت ارضی ایران واداشته شدند. اکنون مجموع این گروه ها و حرکت ها در خواب های 
مالیخولیایی خود تکه  تکه کردن ایران و حاکمیت ب��ر آنها را می بینند و با حمایت های 
امریکا، اسراییل و برخی کشورهای همسایه که ریگ در کفش و استخوان در گلو دارند 
و نمی توانند استواری و بالندگی ایران اسالمی را ببینند خودی نشان می دهند و چون 

میدان عملی ندارند به ترقه اندازی می پردازند. 
در این مقاله می کوش��یم برخی از این گروه ها و حرکت ها را بر اس��اس کردار و گفتار 
)شعارها و اهداف( آنها مورد پژوهش و بررسی قرار داده و باطن خطرناک و کشنده این 
مارهای خوش خط و خال و نرم را عیان سازیم تا جوانان برومند ایران در مقابل خناسان 
و وسوسه گران بیش از پیش آگاهی یابند. این گروه ها و حرکت ها با استفاده از امکانات 
تازه گسترش یافته ارتباطی، نداهای شوم خود را توسط شبکه های تصویری، شنیداری 
و به ویژه سایت های اینترنتی پخش می کنند. تحلیل محتوای تبلیغات و انتشارات آنان 
در این سایت ها- که منابع تصویری و شنیداری خود را نیز در آنها قرار می دهند- منبع 

اصلی این پژوهش می باشد. در این زمینه دو مطلب مهم بایسته یادآوری است: 
1. در مراجعه به سایت های اینترنتی جریان های تجزیه طلب باید هوشیار بود؛ زیرا در 
محیط مجازی اینترنت به ویژه زمانی که از سرورهای خارجی ایجاد و منتشر می شوند، 
هر ش��خص یا اش��خاصی امکان ایجاد و تبلیغ هر حزب و جریان با هر اس��م و ایسمی 
)هدفی( را دارند؛ لذا صرف این اسم ها و ایس��م ها گویای واقعیت داشتن و بودن اعضا و 
هواداران آن نیست. احزاب واقعی باید در عمل خود را نشان دهند وگرنه در محیط امن 
و راحت اینترنت و شبکه های تصویری و شنیداری می توان احزاب فراوان با سنگین ترین 
مرامنامه ها و بیش��ترین اعضا را ایج��اد و تبلیغ ک��رد. تعداد قابل توجه��ی از احزاب و 
حرکت های تجزیه طلب کنونی فقط در سایت های اینترنتی وجود دارند و نه بیشتر! به 
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این موضوع در متن پژوهش اشاره خواهد شد. 
2. تعدادی از گروه های تجزیه طلب که در گذش��ته و حال فعالیت داش��ته و دارند، از 
شبکه جهانی اینترنت به گونه گسترده اس��تفاده کرده و اهداف و اغراض خود را تبلیغ 
می نمایند. با توجه به اینکه این گروه ها با منع قانونی فعالیت در داخل کشور مواجه اند، 
محتوای سایت های اینترنتی آنان که در واقع انتشارات، شرح فعالیت ها و اعالم مواضع 

درون گروهیشان است، در شناخت آنان منبع اصلی به شمار می رود. 

اندیشه پان، عقبه فكري مهم تجزیه طلبان 
عالوه بر اهداف و اغراض شوم غرب و اس��راییل علیه بالندگی و حفظ تمامیت ارضی 
ایران، اندیش��ه های افراط��ی ناسیونالیس��تی تحت عن��وان »پان« عقب��ه فکري مهم 
تجزیه طلبان در مناطق بحران خیز س��نتی ایران می باش��د. مکتب سیاس��ی »پان« با 
شاخه های بزرگی چون پان اسالویسم، پان عربیسم، پان ترکیسم، پان کردیسم و... برآمده 
از نهضت ناسیونالیسم- برتر دانستن ملت خود بر ملت های دیگر یا ملیت گرایی- است 

که در قرن نوزدهم در اروپا آغاز شد. 
ناسیونالیسم در آغاز بیشتر مشخصه فرهنگی داشت تا سیاسی. این نهضت این معنی 
را در برداشت که هر ملتی صاحب زبان و نظریه ای نسبت به جهان و سرانجام تاریخ خود 
می باشد که باید آن را حفظ و تکمیل کند. بعدها ناسیونالیسم توجه خود را به سیاست 
نیز معطوف کرد و عنوان داش��ت که برای حفظ فرهنگ ملی و محرز س��اختن آزادی و 
عدالت در حق افراد جامعه، هر ملتی باید درون مرز خود برای خودش حکومتی مستقل 

تشکیل دهد و هر نوع قوانین و مقرراتی را که میل دارد برای خود انتخاب نماید.1 
اندیشه سیاس��ی»پان« به عنوان مفهومی آرمانی اهدافی فراتر از ناسیونالیسم دارد. 
در دیدگاه این اندیش��ه، جهان به عرصه وجودی کش��ورهای بزرگی تبدیل می ش��ود 
که ملت های بزرگ را در بر می گیرد. این جهان جدی��د ملت های کوچکی را که در دل 
ملت های بزرگ هستند، می بلعد و برای آنها ارزش وجودی قائل نیست؛ همین مسئله 
ایراد اساس��ی برای این اندیش��ه اس��ت. برای اینکه ملت های کوچک موجود در میان 
ملت های بزرگ متکی بر اندیشه افراطی »پان« امکان حیات و فعالیت داشته باشند، راه 
حل هایی مانند فدرالیسم- حکومتی متشکل از چند بخش کشور که از حکومت مرکزی 

تبعیت کنند- و خودمختاری ارایه کرده اند. 

1. رک: بهاءالدین پازارگاد، مکتب های سیاسی، تهران، اقبال، بی تا، ص194-199. 
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از دیرباز تاکنون اندیشه های ناسیونالیس��تی افراطی چون پان ترکیسم، پان آذریسم، 
پان ترکمنیسم، پان عربیسم، پان کردیس��م، پان ارمنیسم، پان بلوچیسم، پان افغانیسم/ 
طالبانیسم- با سوء نظر به خراسان- تمامیت ارضی ایران را تهدید می کنند. در این میان 

قدرت های بزرگ نیز آتش این اندیشه های افراطی را برافروخته تر می سازند. 
دکتر کریمی پور معتقد است: 

عالیق دولت- ملت های ترکمنس��تان، آذربایجان و ارمنس��تان برای 
تحقق بخشیدن به آرمان های ترکمنستان واحد و آذربایجان و ارمنستان 
بزرگ1 با وحدت و امنیت ملی و حفظ تمامیت ارضی ایران تداخل پیدا 
می کند. این در حالی است که پاکس��تان و ایران از مرکزگریزی بلوچ ها 
در هراس تاریخی به س��ر می برند.2 همچنین عالق��ه برخی جناح ها در 
افغانس��تان به تغییر نام این کشور به خراس��ان، طرح های متعدد عراق 
تحت حاکمیت رژیم بعث ]سرنگون شده[ با حمایت برخی دولت های 
عرب برای تجزیه خوزستان، امتداد سرزمینی و قومی کرد در نوار مرزی 
غرب کشور، آسیب پذیری ایران در قبال حوزه های ژئوپلتیک پیرامونی 
و تداخل آنها با محیط استراتژیک داخلی را بیش از پیش ساخته است.3

بنابراین مناطق بحران خیز سنتی ایران دارای ویژگی های قابل دقت و مورد توجه ذیل 
می باشند: 

الف. موقعیتی مرزی دارند. 
ب. دارای عقبه حمایتی بیرونی اند؛ یعنی دولت ها یا جریان هایی در آن س��وی مرزها 
حداقل در زمینه ارسال امواج از بحران سازی در نقاطی از ایران که در محدوده پان مورد 

نظر آنها هستند، پشتیبانی می کنند. 
پ. این مناطق از نظر زب��ان، قومیت یا مذه��ب دارای امتدادهای گس��ترش یافته تا 
آن س��وی مرزهای بین المللی اند؛ بدین معنی ک��ه آذربایجانی ها، ترکمن ها، عرب های 

1. اوج این آرزو در جنگ جهانی اول و با ورود نستوری ها )جیلوها( از مناطق اطراف دریاچه وان به شهر ارومیه 
و نواحی نزدیک آن و کشتار شدید مسلمانان ارومیه و اطراف آن به دست آنان دیده شد. جیلوها با یاری سیاسی و 
نظامی روسیه تزاری درصدد تأسیس کشور ارمنستان در داخل کشور ایران بودند. تالش آنان با وجود آنکه حدود 
یکصد و سی هزار مس��لمان ایرانی را کشتند، به نتیجه نرسید. در سال های اش��غال ایران طی جنگ جهانی دوم، 
ارمنی های آذربایجان بار دیگر کوش��یدند در منطقه اش��غالی روس ها به کمک آنان جمهوری خودمختار ارمنی 

تأسیس کنند که این بار نیز تالش آنها بی نتیجه ماند. آیا این آرزوی جدایی خواهی هنوز هم وجود دارد؟ 
2. شمول این تحلیل در مورد بلوچ های ایران چندان مورد پذیرش نیست. بلوچ ها همواره بخش مهم ملت ایران 

را تشکیل داده اند و میهن دوستی آنان اقدامات تجزیه طلب در آنجا را همواره عقیم گذاشته است. 
3. یداهلل کریمی پور، مقدمه ای بر تقسیمات کشوری، تهران، انجمن جغرافیایی ایران، 1381، ج1، ص135. 



14
1

ن 
 ایرا

 در
ب

ه طل
جزی

ی ت
ه ها

گرو
ی و 

الم
ب اس

قال
ان

91
ار 

 به
31 

اره
شم

م 
ل نه

 سا
وم

ه س
دور

خوزس��تان، کردها و بلوچ ها با همه ملت الگوی نس��بت های تجان��س بخش مرکزی و 
پیرامونی ملت ایران، نواحی سنتی بحران خیز1 کشور همس��ایه یا بخشی از آنها وجوه 
مش��ترک زبانی، قومی یا مذهبی دارند. این امر گرچه بالندگی و زیبایی های خاصی به 
جامعه ایران بخشیده است و فرصت های تعامل بیشتر و بهتری با همسایگان فراهم آورده 

اما موجب سوءاستفاده جریان های جدایی طلب نیز شده و می شود. 
مقام عظمای والیت تن��وع اقوام در ای��ران را یک فرصت می دانن��د. حضرت آیت اهلل 

خامنه ای در این مورد می فرمایند: 
این را هم��ه بدانند؛ نظام اس��المی تنوع اق��وام را در کش��ور بزرگ و 
س��رفرازمان یک فرصت مي داند. س��نت های مختل��ف، آداب و عادات 
مختلف و اس��تعدادهای گوناگون و متنوع، یک فرصت است که اجزاء 
گوناگون این ملت بتوانند یکدیگر را تکمیل کنند. با مراودات درست و 
با همزیستی و اتحاد کامل. برای ملت ما این یک افتخار است که چنین 

نگاهی به مسئله تنوع اقوام دارد.2 
از سوی دیگر ایاالت متحده امریکا با گسترش حضور و نفوذ خود در کشورهای اطراف 
ایران مانند ترکیه، آذربایجان، افغانستان، پاکس��تان، عراق، کویت و کشورهای جنوب 
خلیج فارس و ضدیت و دشمنی عجیب و تند زمامدارانش علیه انقالب اسالمی و حفظ 
تمامیت ارضی ای��ران، به قطع و یقی��ن در ایجاد، تداوم و تغذی��ه گروه ها و جریان های 
تجزیه طلب نقش اساسی دارد. ویژگی مشترک همه این گروه ها و جریان ها مخالفت با 
ایران واحد و قدرتمند و تالش جهت تکه تکه ساختن آن است. البته با هوشیاری و حس 
باالی مسئولیت پذیری مردم نواحی و مناطق ایران تاکنون نقشه های شوم آنان شکست 
خورده است. ایرانیان در برابر توطئه های تجزیه طلبی با توجه وافر به مشترکاتی مانند 
ریش��ه تاریخی، فرهنگ، مفاخر و نمادهای ملی، دین و مذهب، آرمان سیاسی، انقالب 
اسالمی، قانون اساسی، اصل مترقی والیت فقیه، دشمن مشترک و... می توانند به خوبی 
ایس��تادگی نمایند. در این میان باید فرهنگ های مردم نواحی و مناطق ایران مکمل و 
پشتیبان هم باش��ند نه اینکه رودرروی هم قرار گیرند و به جد باید از برتری فرهنگی و 
اقتصادی بخشی بر بخش دیگر و ایجاد فرهنگ غالب و مغلوب بر حذر بود. در این راستا 
توجه به آمایش سرزمینی و اس��تعدادها و قابلیت های هر منطقه نقش ویژه ای خواهد 

1. محمدرضا حافظ نیا، جغرافیای سیاسی ایران، تهران، سمت، 1381، ص159. 
2. سایت اینترنتی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای: www.khamenei.ir؛ سخنرانی مقام 

معظم رهبری در جمع مردم استان کردستان در میدان آزادی سنندج، 1388/2/22. 
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داشت. 
جمهوری اس��المی در برابر وقاحت گروه ها و دولت هایی که به نوعی بر طبل تجزیه و 
تقسیم ایران می کوبند بر اساس اصل بس��یار عاقالنه »پرهیز از ایجاد و گسترش تشنج 
در روابط خارجی« بیش��تر به دفاع، افزایش آگاهی مردم و توضیح نقشه های شوم آنان 
پرداخته است. شاید اکنون وقت آن رسیده که اصل »تهاجم متقابل فرهنگی و تاریخی« 
را به عنوان مقابله به مثل و راهی برای شکست دشمنان وحدت و حفظ تمامیت ارضی 
ایران و جنگ س��االران تجزیه طلب به کار بندیم. تمامی یا بیشتر خاک همسایگانی که 
ریگی در کفش دارند متعلق به ایران بوده است. از طرف دیگر از امتدادهای گسترش یافته 
زبانی، قومی و مذهبی اقوام ایرانی در آن س��وی مرزها می ت��وان به خوبی بهره گرفت و 
با سالح دش��من به جنگ و مقابله او رفت و توپ تجزیه طلبی را به خاک آنان انداخت! 
منادی��ان تجزیه ایران و مزدورانش��ان از اجرای سیاس��ت »تهاجم متقاب��ل فرهنگی و 
تاریخی« از سوی ایران، به شدت در هراس و واهمه به سر می برند؛ زیرا در برابر آن سپر 
دفاعی ندارند. به عن��وان نمونه یکی از گروه های به اصط��الح آزادی بخش که دمش به 
آن سوی مرزها گره خورده است، در واکنش به امکان اجرای سیاست »تهاجم متقابل 
فرهنگی و تاریخی« صبر از دست داده در مطلبی سخیف، جمهوری اسالمی را به داشتن 

طمع نسبت به سرزمین دیگران متهم می کند و می نویسد: 
رژیم جمهوری اس��المی با نقشه های ش��وم خود برای امنیت جهانی 
خطرناک است. ادعاهای ارضی، دس��ت درازی به کشورهای همسایه، 
دخالت در امور همس��ایگان، تالش برای صدور انقالب اسالمی و تالش 
برای شیعه کردن مسلمانان سنی]؟![ برای استفاده از آنها بر علیه امنیت 
و ثبات منطقه از نقشه های این رژیم است. آیا دخالت جمهوری اسالمی 
در عراق، پاکستان، یمن، لبنان و سایر کش��ورها انکار شدنی است؟ آیا 
راه اندازی صدها سایت تبلیغی به زبان های عربی، آفریقایی و ترکی برای 
تشکیک در اعتقادات اهل س��نت در آفریقا، آسیا و خاور دور را می توان 

انکار نمود؟
سال ها است که عده ای از پان ایرانیست ها و شوونیست ها1 که در ظاهر 
مخالف جمهوری اسالمی هستند به نوعی در حال تعامل و همکاری با 

1. اصطالح شوونیسم برگرفته از نام نیکالش��وون مداح فدایی ناپلئون اس��ت که از آن به بعد به مفهوم افراط و 
مبالغه کورکورانه در میهن پرستی به کار برده می ش��ود. چنین شخصی خود را جزئی از میهن می داند و وجودش 

را وقف میهن خود می کند. 
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این رژیم تئوکرات و واپسگرا هستند. ادعای ارضی رژیم از موارد بسیار 
خطرناکی است که هم شوونیس��ت ها و هم رژیم جمهوری اسالمی در 
آن اتفاق نظر دارند. ادعایی که می تواند کل منطقه را به جنگ و آشوب 

بکشد. 
معلوم نیست رژیمی که در توهم قدرت به سر می برد بعد از رسیدن به 
سالح اتمی که به شدت دنبال آن است چه بر سر منطقه خواهد آورد؟ 
رژیمی که بحرین، آذربایجان، افغانس��تان، ازبکس��تان، تاجیکستان، 
ارمنس��تان و بخش��ی از ترکی��ه را متعلق به خ��ود می دان��د. ادعاهای 
ارضی جمهوری اس��المی و تالش برای صدور ایدئول��وژی والیت فقیه 
از بزرگ ترین خطرات امروز جهان اس��ت که به افزای��ش موج ترور در 
کشورهای همسایه و بروز جنگ خانمان سوز با کشورهای همسایه منجر 

خواهد شد.1
به یقین چنین جمله های مشوش و پریش��انی حاکی از ترس و واهمه منادیان تجزیه 
ایران و اربابانشان از سیاست مقابله به مثل کشور قدرتمند جمهوری اسالمی و استفاده 
از فرصت ها و پتانسیل قوی امتدادهای گسترش یافته زبانی، قومی و مذهبی ایرانی در 
آن سوی مرزها است که خواب را از چش��مان آنان می رباید. از طرفی با توجه به اوضاع 
نه چندان آرام همسایگانمان، سیاست ایران ایجاد و گس��ترش ناآرامی و تجزیه طلبی 
در خاک دیگران نبوده است وگرنه تاکنون فرصت های زیادی برای ایجاد نابسامانی در 
خاک همسایگانی داشتیم که استقالل اسمی یا واقعی آنان به چند دهه نمی رسد! تمام 
همسایگان ایران را )غیر از ارمنستان( مسلمانان تشکیل می دهند و لذا ایران قدرتمند 
در سالمتی و امنیت آنان خود را مس��ئول می داند و همواره نقش ویژه ای برای ایجاد و 
تداوم امنیت و آرامش همسایگانش چه در تعامل با کش��ورهای دیگر و چه در تعامل با 
اقوام و احزاب مخالف درونی آنان بر عهده داشته است. )مانند سعی و تالش در صلح بین 
آذربایجان و ارمنستان، سازش و همکاری احزاب مختلف و مخالف افغان با همدیگر برای 
سازندگی افغانستان، ایجاد صلح و ثبات در عراق، گفت وگوی احزاب مخالف با حکومت 
تاجیکستان و ممانعت از درگیری با همدیگر و...( ایران اکنون نیز چنان بزرگ و سرشار 
از نعمت های روزمینی و زیرزمینی اس��ت که به وجبی از خاک همسایگانش احتیاج و 

 ،www.azatlyk.net :)1. سایت اینترنتی سازمان آزادی بخش ترکمن صحرا )ترکمن صحرا آزادلیق قوراماسی
شهریور 1388. 
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چشم طمع ندارد. 

نقش عراق در حمایت از تجزیه طلبان 
رژیم بعثی عراق به سرکردگی صدام حسین 
تکریتی با حمایت های فنی، اطالعاتی و نظامی 
امریکا و ش��وروی )س��ابق( جنگي س��نگین و 
خطرناک علیه نظام نوپای جمهوری اس��المی 
برافروخت؛ عالوه بر آن، از همان اوان پیروزی 
انقالب اسالمی نقشي ویژه در حمایت و هدایت 
احزاب و حرکت های تجزیه طلبانه داشت. این 
حمایت ها به گروه های وحشی چون مجاهدین 

خلق و فداییان خلق نیز تسری یافت. 
رژیم عراق که از شکست ایران در جبهه های 
جنگ عاجز مانده بود برای متالش��ی ساختن 
ای��ران از داخل به کمک تجزیه طلبان و س��ایر 
احزاب ضد انقالب تمامیت خواه، حجم عظیمی 

از کمک های مالی و نظامی را در اختیار آنان قرار داد. اس��ناد ای��ن حقیقت و خاطرات 
کسانی که در متن فعالیت های چنین احزابی بودند- مانند غنی بلوریان فرد دوم حزب 
دموکرات کردستان در کتابش ئاله کوک- تا حدودی منتشر شده است و تاریخ، روزی 

همه آنها را در اختیار مردم قرار خواهد داد. 
صدام حس��ین عبدالمجید تکریت��ی در 8 اردیبهش��ت 131۶/ 28 آوریل 1937 در 
روس��تای العوجه تکریت در کش��ور عراق به دنیا آمد. مادرش او را صدام نام نهاد که در 
عربی به معنای فردی است که بسیار آسیب می رس��اند. در تیرماه 19۶8/1347حزب 
بعث به سرکردگی ژنرال احمد حسن البکر که اهل تکریت و از بستگان صدام بود با کودتا 
به قدرت رس��ید. صدام نیز اندکی بعد معاونت او را به دس��ت آورد. البکر رئیس جمهور 
پیر و ضعیف عراق در 25 تیر 1۶/1358 ژوئیه 1979 از مقام خود اس��تعفا داد و صدام 
رئیس جمهور عراق گردید. با پیروزی انقالب اسالمی در ایران صدام از ترس اینکه عقاید 
اسالمی شیعی- که مخالف حکومت سکوالر او بودند- در بین جمعیت زیاد شیعه ساکن 
عراق شایع شود، به دشمنی شدید با جمهوری اسالمی برخاسته عاقبت در 31 شهریور 

صدام حسین و هویدا نخست وزیر پهلوي
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22/1359 سپتامبر 1980 جنگ تحمیلی هشت ساله علیه ایران را آغاز کرد. 
خانم خالده عبدالقهار منشی مخصوص صدام که از مسائل محرمانه حکومت بعث آگاه 
بود و در س��ال 13۶5 به ایران پناه آورد، در خاطراتش گوشه هایی از فعالیت های عراق 

جهت تجزیه ایران را بازگو ساخته است. وی می نویسد: 
صدام با نیرو و تجهیزاتی بالغ بر 300 هزار مرد مس��لح، 3000 تانک، 
2500 زره پوش، 4۶0 فروند هواپیمای جنگی، ۶3 فروند هواپیمای باری 
نظامی و هزاران عراده توپ، تهاجم به ایران را آغ��از کرد. عراق در آغاز 
جنگ به طور رسمی اعالم کرد که در جنگ این اهداف را دنبال می کند: 
باز پس گرفتن بخشی از زمین هایی که صدام آنها را اشغالی می خواند، 
بازگرداندن حاکمیت عراق بر آب های شط العرب،1 پیوند زدن سه جزیره 

تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی به خاک عراق.2
آیا اگر عراق با حمایت های غرب و ش��رق در جنگ پیروز می ش��د طرح تقسیم ایران 
اجرا نمی گردی��د؟! تکه های ب��زرگ و مرغوب در اختی��ار دست نش��انده ها و مزدوران 
امریکایی و روسی قرار می گرفت و قسمت دیگری را به عنوان استخوانی در جلوی صدام 

1. رودهای دجله و فرات در شهر قرنه عراق به هم می رسند و از آنجا تا خرمشهر که دو سوی ساحل رود عرب نشین 
است ش��ط العرب نام می گیرد و این مسافت حدود 10 فرسخ )۶0 کیلومتر( می باش��د. در خرمشهر رود کارون به 
شط العرب می ریزد و مجموع این س��ه رود را تا دهانه فاو و آخرین قصبه ایرانی »اروندرود« می نامند که به خلیج 
فارس می ریزند. عل��ی دوانی، نقد عمر، تهران، رهنم��ون، 1382، ص3۶. رژیم عراق اروندرود را هم ش��ط العرب 

می نامید! 
2. اطالعات، 21 و 22 خرداد 13۶5. 

صدام حسین و مسعود رجوي رئیس سازمان منافقین
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می انداختند! سینه تاریخ ایران از این تقسیم ها و تکه تکه شدن ها هنوز هم زخمی است. 
این خطر مورد توجه ویژه مسئوالن کش��ور و مدیران جنگ قرار داشت. آقای هاشمی 
رفسنجانی به عنوان مدیر و فرمانده جنگ طی تحلیل های خود در سال 13۶2 و 13۶3 

چنین می گوید: 
آی��ا امریکا با ش��وروی مذاک��ره و معامله ک��رده بود و بر س��ر ایران و 
قسمت هایی از خاک آن به توافق رس��یده بود؟ ارتش عراق یک ارتش 
متکی به شوروی بود؛ کارشناس��ان روس��ی افراد ارتش عراق را تعلیم 
می دادند و بر امور آنها نظارت داش��تند. س��الح های عراق هم روس��ی 
بود و اس��تفاده از آنها با نظر روس ها صورت می گرفت. با این حساب ها 
محققاً روس ها از تصمیم عراق در حمله به ای��ران مطلع بودند. به هیچ 
وجه نمی توان تصور کرد که عراقی ها چند ماه جلوی چشم کارشناسان 
و مستشاران روسی مقدمات جنگ را فراهم می کرده اند ولی روس ها از 
قضیه بی خبر مانده اند. چنین تصوری کاماًل دور از منطق و ساده اندیشانه 

خواهد بود. 
زمانی که امریکایی ها در ایران بودند و مستشاران امریکا ارتش ایران را 
هدایت و اداره می کردند همه چیز ارتش ایران را زیر نظر داشتند. اغراق 
نیست اگر گفته شود که آن زمان، مستشاران نظامی امریکا حتی از آب 
خوردن ارتش ایران هم مطلع بودند. آنان همه جا در ستاد ارتش، وزارت 

دفاع، پادگان ها، دانشکده های نظامی و... حضور داشتند. 
پس ارتش عراق هم که متکی به روس ها بود و زیر نظر آنها اداره می شد 
به طور قطع و یقین همین وضع را داشت. بنابراین یک فرض دیگر این 
بود که احتمال داش��ت وقتی حکومت به اصطالح عربستان در جنوب 
کشور با اشغال خوزس��تان توسط عراق تشکیل می ش��د و عراق نقشه 
چنین حکومتی را چاپ و منتش��ر کرده بود،1 روس ها هم از افغانستان 
]که در اش��غال ارتش شوروی بود[ جلو بیایند و خودش��ان را از آنجا به 
دریا]ی عمان[ و آب های گرم برسانند یا از آذربایجان جلو بیایند و تمام 

قسمت ها را بگیرند و سپس گیالن و خراسان را تصرف کنند. 

1. نقش��ه مذکور در پی عملیات نصر 4 در تاریخ 13۶۶/4/1 از مدرسه ش��هر ماووت عراق به عنوان یکی از مواد 
آموزشی عراق به دست آمد و توسط ستاد تبلیغات جنگ چاپ و منتشر شد. 
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فقط خدا می داند چ��ه توطئه ای در کار بوده و چه مس��ائلی رد و بدل 
شده بود که روس ها هم این توطئه جنگ را تأیید کرده و با آن هماهنگی 
نشان داده اند. این مس��ئله مهم را باید بعدها وقتی که با اسناد بیشتری 
از عراقی ها برخورد کردیم و مدارک جنگ را به دست آوردیم، بررسی و 
کشف کنیم و بفهمیم که پشت پرده، روس ها چگونه عمل می کرده اند 
و به چه قیمتی سکوت کردند و حرکت ارتش عراق را تأیید نمودند و به 
آنها اجازه دادند که به دس��تور و اراده امریکا خاک ایران را مورد تهاجم 
قرار دهند. باید با دستیابی به اسناد و مدارک معلوم شود که روس ها در 
مقابل این هماهنگی که با امریکا و عراق نشان داده اند چه بهایی دریافت 
کرده اند؟ آیا با امریکا بر سر افغانستان توافق کرده و به تفاهم رسیده اند؟ 
آیا بر سر سیستان و بلوچستان تفاهم کرده اند؟ آیا بر سر کردستان یا بر 

سر آذربایجان و گیالن به یک توافق ضد بشری رسیده اند؟
یک فرض دیگر این است که طراحان جنگ و اداره و هدایت کنندگانش 
امیدش��ان این بود که ایران تجزیه ش��ود و از آن چند کشور کوچک و 
بدبخت و توسری خور بیرون بیاید. مثاًل کشورهایی به اسامی کردستان، 
عربستان، بلوچس��تان، ترکس��تان، گیالنس��تان و امثال اینها؛ یا آنکه 
خوزستان از ایران جدا شود و به نام عربستان به دامن امریکا برود... اگر 
ایران ]با کودتا و یا موارد دیگر[ کاًل به دس��ت امریکا می افتاد، صدام را 
محدود می کردند و اجازه نمی دادند بیشتر پیشروی کند و مزاحمتی به 

بار آورد.1
عجیب اس��ت که عراق از زمان ش��کل گیري به صورت یک کش��ور در آرزوي جدایي 
کردس��تان و خوزس��تان از ایران و الحاق آن مناط��ق به خاک خود بوده اس��ت. مجله 

خواندني ها در سال 1325 این خبر را چاپ کرده است: 
در دفتر کاردار س��فارت عراق در تهران نقشه بزرگ ایران که روي آن 
قسمت خوزستان و منطقه کردس��تان با خطوط مشخص از ایران جدا 

شده نصب گردیده است.2
هدف صدام در حمله به ایران، شکست انقالب اسالمی و تجزیه ایران به مناطق متعدد 

1. مکتب انقالب )نشریه آموزشی سپاه پاسداران(، سال 2، ش1، اسفند13۶2، ص5۶ و سال2، ش2، فروردین 
13۶3، ص44-47. 

2. خواندني  ها، ش1، سال7، شماره مسلسل 204، شنبه 1325/۶/2، ص3. 
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بود. این هدف رژیم عراق را ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهور ایران که مسئولیت 
فرماندهی کل قوا را در اوایل جنگ بر عهده داشت، چنین بازگو می کند: »صدام نقشه 

تجزیه ایران به پنج جمهوری را در سر داشت.«1
بلندپایگان نظامی- اطالعاتی عراق نیز به نقش��ه صدام برای تجزیه ایران معترف اند؛ 

چنانکه سرلشکر وفیق سامرائی رئیس استخبارات- اطالعات نظامی عراق- می گوید: 
صدام مرتکب اشتباهی بزرگ ش��د زیرا پس از سقوط شاه تصور کرد 
شرایط مناسبی فراهم ش��ده تا قرارداد الجزایر2 را باطل کند، به تعدیل 
مرزها و س��قوط دولت جدید در ایران و به تجزیه این کش��ور بپردازد و 
سپس منطقه اهواز را به عنوان یک کشور مس��تقل عربی با نام االحواز 
اعالم کند و چنانچه در تحقق این هدف شکست خورد آن منطقه را به 

خاک عراق ضمیمه نماید.3
گویا رابرت مک فارلین دستیار و مش��اور ویژه رونالد ریگان رئیس جمهور وقت امریکا 
در دوران جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، در سفر محرمانه خود به ایران در سال 13۶5 
و اقامت چهار روزه در تهران عالوه بر وس��ایل یدکی سیس��تم موشکی مورد نیاز ایران، 
اطالعاتی راجع به چگونگی تهدیدات دولت ش��وروی نس��بت به ایران و طرح نظامی و 
سیاس��ی آن دولت با جزئیات کامل برای هجوم به خاک ایران و فعالیت در کردستان و 

بلوچستان ایران و نیز نقشه های کشور عراق را به مقامات ایرانی تحویل داده بود.4
آقای محسن رفیق دوست وزیر وقت سپاه پاسداران انقالب اسالمی- از ادغام این وزارت 
با وزارت دفاع، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مس��لح به وجود آمد- و از فرماندهان 
ارشد جنگ در زمینه هماهنگی رژیم عراق با امریکا و شوروی در حمله به ایران می گوید: 
کسی اگر با مطالعه چگونگی شروع جنگ فکر کند که صدام خودش به 
ایران حمله کرد خیلی ساده لوح است. من به عنوان کسی که در کوران 
مسائل بودم حرف می زنم. زمانی که وزیر سپاه بودم رفتم بلغارستان با 
آقای ژیکف رئیس جمهور بلغارستان مالقات کردم. او به من گفت: »دو 

1. خاطرات ابوالحسن بنی صدر، انجمن مطالعات و تحقیقات تاریخ شفاهی ایران، برلین، انقالب اسالمی، 1380، 
ص300. 

2. توافق ایران و عراق جهت تقسیم اروندرود به طور مساوی و بر اساس خط ژرفا یا همان خط تالوگ. 
3. اطالعات، 13۶7/8/5، ص12. 

4. از نامه منوچهر قربانی فر در مورد سفر مک فارلین به ایران، خاطرات آیت اهلل منتظری، ج2، ص1077. 
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هفته قبل از شروع جنگ عراق علیه ایران طه یاسین رمضان1 اینجا آمد 
و من چون پیرترین مسئول کمونیس��ت های جهان بودم با من مالقات 
کرد و به من گفت که ما دو هفته دیگر به ایران حمله می کنیم، شما به 
دنیای کمونیست بگویید که ما می خواهیم به ایران حمله کنیم.« ژیکف 
از ایران خاطره داشت. دخترش آمده بود برای سفر و گردش به ایران و در 
ایران مرده بود و شخص ژیکف به ایران سمپاتی ]همدردی، جانبداری[ 
داشت. ژیکف در ادامه گفت: »طه یاسین رمضان ادامه داد که ما تصمیم 
نهایی خودمان را گرفته ایم و کار تمام شده است. با شوروی هم هماهنگ 
کرده ایم.« این مال دنیای شرق. باز طبق اخبار و مدارک دقیقی که داریم 
سفیر امریکا می رود مالقات ]مناخیم[ بگین نخست وزیر آن موقع رژیم 
اشغالگر قدس و می گوید: »فردا، پس فردا تعداد زیادی هواپیمای عراقی 
می آیند به طرف شما که توی اردن بنش��ینند و در دید رادارهای شما 
خواهند بود، شما نگران نباش��ید اینها بر علیه شما نیست؛ می خواهند 
در فرودگاه اردن بنشینند. چون قرار است عراق به ایران حمله کند و در 
حمله متقابل ایرانی ها هواپیماها عیب نکنند.« یعنی که یک توافق کلی 

شده بود بین شرق و غرب که انقالب اسالمی را از بین ببرند.2
دکتر محس��ن رضایی فرمانده وقت س��پاه و از مس��ئوالن ارش��د جنگ نیز راجع به 
هماهنگی شوروی و امریکا براي حمله عراق به ایران در یادداشتی به تاریخ 1384/2/11 

در سایت اینترنتی خود می نویسد: 
ش��واهد نش��ان می دهد که روس ها در اوایل جنگ فری��ب امریکا را 
خوردند. چون آنها در حمله به افغانس��تان با چالش امریکایی ها مواجه 
ش��دند و خواهان این بودند ک��ه با دادن ی��ک امتیاز به دلیل اش��غال 
افغانستان از فشار امریکا نسبت به خود بکاهند. حمله عراق به ایران این 

1. طه یاسین رمضان الجزراوی متولد 22 فوریه 1317/1938 در شهر موصل عراق، کردتبار و از مقام های اصلی 
حزب بعث عراق بود. او از 2003-1379/1991-13۶7 معاونت اول رئیس جمهور عراق صدام حسین را بر عهده 
داشت و به عنوان یکی از مشاوران اصلی صدام شناخته می شد. همچنین عضو شوراي فرماندهي انقالب عراق بود. 
طه یاسین رمضان در سرکوب خشونت آمیز شیعیان عراق در س��ال 13۶7 و کاربرد اسلحه شیمیایی در حلبچه 
در اسفند سال 13۶۶ دست داشت. پس از سقوط رژیم س��ابق عراق، او متواري اما در سال 1382 در شهر موصل 
بازداشت شد. وی با اینکه جنایات بسیاری مرتکب شده بود اما در محکمه معروف به دادگاه صدام و همدستانش 
فقط به خاطر یکی از جرایم یعنی مش��ارکت در کشتار شیعیان روس��تای دجیل- به بهانه دست داشتن در طرح 

ترور صدام حسین- ابتدا به حبس ابد و سپس به اعدام محکوم شد و در 29 اسفند 1385 در بغداد اعدام گردید. 
2. جمهوری اسالمی، شنبه 1385/3/۶، ص14. 
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ذهنیت را در دولتمردان ش��وروی ایجاد کرد که اگر به این تجاوز روی 
خوش نشان دهند و در این زمینه با امریکا همگامی داشته باشند از یک 
طرف از فشار این کشور خالصی پیدا خواهند کرد و از سوی دیگر با توجه 
به وابستگی های نظامی عراق به ش��وروی از این موقعیت مناسب برای 

نفوذ هر چه بیشتر در این کشور استفاده خواهند کرد.1
اما تالش های شیطانی رژیم عراق در تحریک، حمایت و هدایت جریان ها و گروه های 
مخالف انقالب اس��المی و حفظ تمامیت ارضی ایران با عنایات پروردگار، رهبری امام 
خمینی)س(، پایمردی ملت بزرگوار ایران و جانفش��انی جوانان برومند شکست خورد. 
دشمنان انقالب اسالمی یا از صفحه روزگار حذف شده اند یا اکنون در زیستی انعام گونه 

و در مزدوری بیگانگان می لولند و به زودی به سزای اعمالشان خواهند رسید. 
عاقبت صدام برای آنان بسیار عبرت انگیز و هشداردهنده است. وی پس از پایان جنگ 
با ایران دندان طمع خود را برای گسترش خاک عراق از جنوب و اشغال خاک همسایگان 
ضعیفی چون کویت تیز کرد. صدام مخالف با خطوط مرزی عراق- کویت بود به این دلیل 
که وضعیت مرز دو کشور باعث جدایی عراق از دریا می ش��ود. همچنین به نظر صدام، 
جنگ او با ایران سپر دفاعی کویت و دیگر کشورهای عربی در مقابل آثار انقالب اسالمی 
ایران بود؛ ل��ذا دول عربی باید بدهی های ع��راق به آن کش��ورها- از جمله 30 میلیارد 
دالر بدهی کویت- را که برای خرید تجهیزات نظام��ی در اختیار عراق قرار داده بودند، 
می بخشیدند. صدام در تاریخ 11 مرداد 2/13۶9 اوت 1990 دستور حمله به کویت را 
صادر کرد. در مقابله با تصرف کویت، امریکا و متحدان��ش در تاریخ 2۶ دی 1۶/1370 
ژانویه 1991 حمله گس��ترده ای را علیه عراق آغاز کردند و ارتش صدام را در بهمن ماه 
س��ال 1370/ فوریه 1991 از کویت بیرون رانده و بخش جنوبی ع��راق را تا رود فرات 
اش��غال کردند. پس از حمله به برج های دو قلوی نیویورک در 11 سپتامبر 20/2001 
شهریور 1380 جرج بوش رئیس جمهور وقت امریکا با این استدالل که نیروهای القاعده 
با کمک های مالی و نظامی صدام حس��ین به برج ها حمله کرده ان��د و رژیم عراق برای 
حکومت امریکا و صلح جهانی خطرناک است دس��تور حمله نیروهای زمینی، هوایی و 
دریایی امریکا و متحدانش را به عراق صادر کرد. عراق مواجه با شدیدترین تهاجم نظامی 
گردید و تعداد زیادی از نیروهای نظامی و مردم عادی آن کش��ور کشته شدند. سازمان 
اداری و نظامی حکومت صدام ناب��ود گردید و وی از بغداد گریخ��ت. در تاریخ 23 آذر 

1. سایت اینترنتی محسن رضایی: www.Rezaee.ir، یادداشت با عنوان: راز جام زهر. 
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14/1382 دسامبر 2003 صدام حسین از دخمه ای که پنهان شده بود، بسیار ذلیالنه 
توسط نیروهای امریکایی دستگیر ش��د. وی در تیرماه 1383/ ژوئن 2004 در »دادگاه 
ویژه رسیدگی به جرایم سران عراق« محاکمه و به اتهام قتل عام اهالی روستای دجیل- 
به بهانه همکاری آنها در ترور وی در س��ال 1982/13۶1- به اعدام به وسیله چوبه دار 
محکوم گردید. عاقبت در 9 دی 30/1385 دسامبر 200۶ به دار مجازات آویخته شد و 

در روستای محل تولدش به نام العوجه در تکریت عراق دفن گردید. 

عاقبت عبرت انگیز صدام در انتظار تمام تجزیه طلبان ایران

دستگیري ذلیالنه صدام
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اکنون به معرفی کوتاهی از برخی گروه ها و جریان های تجزیه طلب کنونی می پردازیم. 

حزب دموکرات کردستان ایران 
مردم کرد: کردها اقوام ایرانی تباری هس��تند که در بخش هایی از ای��ران )به ویژه در 
شمال غرب و غرب ایران( و نیز در بخش های دیگری از خاورمیانه و آسیای مرکزی مانند 
جمهوری آذربایجان، جمهوری ارمنستان، جمهوری ازبکستان و جمهوری تاجیکستان 
نیز زندگی می کنند. در طول تاریخ، تمام س��رزمین کردستان )کردستان بزرگ( یکی 
از ایاالت ایران بوده  اس��ت. در جنگ چالدران )1514 میالدی( بر اثر شکس��ت ایران از 
امپراتوری عثمانی بخش بزرگی از س��رزمین کردس��تان از ایران جدا ش��د و به تصرف 
امپراتوری عثمانی درآمد و این امپراتوری سال ها بر بخش جداشده سرزمین کردستان از 
ایران فرمان  راند تا اینکه با پایان جنگ جهانی اول و نابودی امپراتوری عثمانی متصرفات 
آن یعنی سرزمین کردستان، سرزمین های عربی، آسیای کوچک و بالکان به تدریج بین 
فاتحان جنگ جهانی اول یعنی انگلستان و فرانسه تقسیم شد یا مستقل گردیدند. بخش 
جداشده سرزمین کردستان از ایران، در نقش��ه جغرافیای امروزی در سه کشور ترکیه، 

عراق، و سوریه قرار می گیرد. 

بیش��تر کردهای ایران در اس��تان های آذربایجان غربی، کردس��تان، کرمانشاه، ایالم 
و لرس��تان زندگ��ی می کنند. جمعی��ت کل کرده��ا در س��ال 2009، 28500000تا 

کردستان بزرگ بخشي از خاک ایران



15
3

ن 
 ایرا

 در
ب

ه طل
جزی

ی ت
ه ها

گرو
ی و 

الم
ب اس

قال
ان

91
ار 

 به
31 

اره
شم

م 
ل نه

 سا
وم

ه س
دور

298۶3000 میلیون تن برآورد شده است که ۶/5 تا 7 میلیون تن از آنها در ایران زندگی 
می کنند. بیشتر کردها مسلمان هستند. 

زبان کردی اخص را کرمانجی می نامند که خود لهجه های متعدد دارد مانند: مکری، 
سلیمانیه ای، اردالنی، کرمانشاهی، بایزیدی، عبدویی و زندی. زبان کردی دارای اشعار و 
تصانیف، قصص و سنن ادبی است. کردهای استان های کرمانشاه، ایالم و لرستان شیعه 
و بخشی سني مذهب هستند. کردهای استان کردستان و بخش هایی از استان آذربایجان 

غربی از اهل تسنن هستند. نام قدیمی کردستان، اردالن بوده است.1
شوروی و ایجاد حس ملی گرایی کرد: دولت ش��وروی از مدت ها قبل از جنگ جهانی 
دوم می کوشید تا جبهه ای خودی در برابر مناطقی از خاورمیانه که در کنترل انگلستان 
بودند، ایجاد کن��د. به وجود آمدن ناسیونالیس��م کرد با حمایت و هدایت ش��وروی در 
مناطق کردنشین راه را برای حمله شوروی به عراق که در آن زمان مستعمره انگلستان 
بود، هموار می ساخت. لذا شوروی در س��ال 1927 به فکر تأسیس یک جمهوری کرد 
در مناطق کردنش��ین خاک خود افتاد تا با جلب مردمان کرد کشورهای مجاور، زمینه 
استقالل آنها را فراهم آورد. با اش��غال ایران توسط قواي شوروي و انگلستان طي جنگ 
جهاني دوم، روس ها در جهت اهداف بلندمدت خود، در کردستان ایران که تحت تصرف 
آنها بود کوشیدند حرکت هاي قوم گرایانه را در شهر مهاباد و دیگر شهرهاي مهم منطقه 
ایجاد نمایند. اندکي بعد از اشغال کردستان، س��ي نفر از سرشناسان و رؤساي ایل هاي 
کرد به دعوت میرجعفر باقروف نخست وزیر آذربایجان شوروي به خرج روس ها از شهر 

باکو دیدن کردند. 
سرلشکر حسن ارفع اسامي این میهمانان را چنین معرفي مي کند: 

قاضي محمد سردفتر حقوقدان مهاباد، امیر اسعد ده بکري، مجیدخان 
از میاندوآب، حاجي بابا شیخ، عبداهلل ایلخاني زاده بوکاني، رشید هرکي، 
زیرو بهادري، ممدوي از شکاک، موس��ي خان زرزا، حاج قرني آقا، کاک 

حمزه مامش، سید محمدصادق فرزند سید طه، وهاب بلوریان و...2
هدف روس ها از بازدید س��ران کرد از کارخانه ها، تماش��اخانه ها، مزارع کش��اورزي، 
سینماها و مراکز صنعتي باکو تحت تأثیر قرار دادن هیئت کرد براي همکاري با روس ها 
و باورانیدن این نکته به آنان بود که در صورت اطاعت و حرف شنوي از مقام هاي عالي رتبه 

1. سایت اینترنتی ویکی پدیا: www.wikipedia.org، با جست وجوی: مردم کرد و کردستان. 
2. حسن ارفع، کردها؛ یک بررسي تاریخي و سیاسي، تهران، آنا، 1387، ص72. 
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شوروي، مي توان منطقه کردس��تان را نیز به پیشرفت و ترقي رس��انید. در این دیدار، 
سران کرد به مالقات میرجعفر باقروف رفتند و او براي آنها در مورد دوستي دیرینه کرد 
و آذربایجاني و دوستي و حسن نظر ویژه اتحاد جماهیر شوروي با آنها سخن راند. یکي 
از اعضاي با نفوذ هیئت ک��رد، قاضي محمد حضیري بود که مورد اک��رام و احترام ویژه 
قرار گرفت. این دیدار دو هفته طول کش��ید و اعضاي هیئت با رضایت خاطر و همراه با 

سوغاتي هایي که از بازار باکو خریده بودند به کردستان بازگشتند.1
در 1۶ سپتامبر 1942/ 25 شهریور 1321 پانزده نفر از اهالي مهاباد مانند مالعبداهلل 
داوودي، قاس��م قادري، محمد نانوازاده، عبدالرحمن ذبیحي، عبدالرحمن شرفکندي 
)هه ژار ش��اعر(، محمدامی��ن شیخ االس��المي، رحمان حل��وي و... جمعی��ت ژ.ک که 
مخفف واژه هاي کردي »کومله ژیانه وه کوردستان« به معني »جمعیت تجدید حیات 
کردستان« است را به  وجود آوردند2 و در مدت ش��ش ماه اعضاي آن به 100 نفر رسید 

که همگي اهل مهاباد بودند. 
اعضاي جمعیت در آوری��ل 1943 کمیته مرک��زي خود را انتخاب کردند و از س��ال 
1323/1944 کوشش و فعالیت حزب در کردستان افزایش یافت و میان سران جمعیت 
و نمایندگان کردهاي ترکیه، عراق و سوریه پیام هایي رد و بدل شد. عاقبت آنها در اوت 
1944/ مرداد 1323 در شهر مهاباد گرد آمدند و مذاکرات جدي و مهمي شروع گردید. 
نقشه کردستان بزرگ توس��ط کردهاي مستقر در بیروت رس��م و به منطقه کردستان 
فرستاده شد. محدوده جغرافیایي مورد درخواست کردها، دسترسي به آب هاي مدیترانه 
و خلیج فارس بود.3 در ماه مه 1944/ اردیبهش��ت 1323 جمعیت ژ.ک همراه با حزب 
هیوا در عراق پرچم سه رنگي براي کردس��تان بزرگ به  وجود آوردند که رنگ قسمت 
باالیي قرمز، وسط سفید و پایین آن سبز بود و در حقیقت وارونه پرچم ایران به  حساب 
مي آمد. براي نش��ان ملي کردها، در وسط پرچم کره خورش��ید رسم شده بود در حالي 
که دو خوشه گندم دو طرف آن را در بر گرفته بودند و یک کوه و یک قلم نیز در آن دیده 

1. ویلیام ایگلتون جونیر، جمهوري 194۶ کردس��تان، ترجمه س��ید محمد صمدي، مهاباد، سیدیان، 13۶1، 
ص50. 

2. غنی بلوریان، ئاله کوک ) برگ س��بز(؛ خاطرات غنی بلوریان، ترجمه رضا خیری مطلق، تهران، رسا، 1384، 
ص 2۶-27.

3. عبدالرحمن قاسملو، چهل سال مبارزه در راه آزادی، حزب دموکرات کردستان،13۶7، ص18؛ آرچي روزولت، 
جمهوري مهاباد، ترجمه ابراهیم یونس��ي، ص178؛ غني بلوریان، ئاله کوک )برگ سبز(؛ خاطرات غني بلوریان، 

همان، ص71-44؛ ویلیام ایگلتون جونیر، جمهوري 194۶ کردستان، ص72-73. 
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مي ش��د.1 جمعي از اعضاي بلندپایه جمعیت ژ.ک از قاضي محمد خواستند تا عضویت 
جمعیت را بپذیرد و او بدون تردید و دودلي آن را پذیرفت و به عنوان راهنماي جمعیت 
شناخته شد. در دومین سفر قاضی محمد و بزرگان کرد به باکو، میر جعفر باقروف حاکم 
کمونیست آذربایجان با وعده ارسال سالح، تجهیزات، فرستنده رادیویی، نظامیانی برای 
آموزش نفرات و... خواست تا آنان حزب دموکرات کردستان را پس از بازگشت تشکیل 

دهند و به تصرف و اداره منطقه کردستان بپردازند. 
تشکیل حزب دموکرات کردستان ایران: پس از بازگشت قاضی محمد و بزرگان کرد 
از باکو، در 25 مرداد 24/1324 اکتبر 1945 حزب دموکرات کردستان در شهر مهاباد 

با این برنامه ها تشکیل گردید: 
1.ملت ک��رد در داخل ای��ران در اداره ام��ور محلي خ��ود، آزاد و خودمختار باش��د و 

خودمختاریت ملت کرد را به  دست گیرد؛ 
2.انجمن والیتي کردس��تان طبق قانون اساس��ي به فوریت انتخاب ش��ود و در تمام 

کارهاي اجتماعي و دولتي نظارت کند؛ 
3.ملت کرد بتواند با زبان کردي تحصیل کند و ام��ور دوایر دولتي با زبان کردي اداره 

شود؛ 
4.مأموران حکومتي در منطقه قطعاً باید از اهل محل باشند؛ 

5.حزب دموکرات کردستان به واسطه استفاده از منابع سرشار کردستان و ترقي امور 
کشاورزي و بازرگاني و توسعه امور فرهنگي و بهداشتي براي رفاه حال اقتصادي و معنوي 

ملت کرد مبارزه خواهد کرد؛ 
۶.تمام عایدات و درآمد منطقه الزم است در خود منطقه صرف شود...2

مدت کمي بعد از اعالم تش��کیل حزب دموکرات کردستان س��الح هاي درخواستي 
قاضي محمد از باکو به مهاباد رسید. این س��الح ها عبارت بودند از: 1200 قبضه تفنگ 
ایراني که با سقوط ژاندارمري ارومیه به  دست آمده بود؛ چند کامیون سالح روسي؛ بار 
دیگر 5000 قبضه سالح روسي شامل تفنگ، مسلسل، کلت، ضد تانک و کوکتل مولوتف؛ 

20 کامیون و 10 خودروي جیپ. 
۶0 روز بعد از تأس��یس یعنی روز دوم بهمن ماه 1324/ 22 ژانویه 194۶ این حزب با 

1. اکنون در آرم حزب دموکرات کردستان، نشان هاي خورشید، کوه، کتابي گشوده، خوشه گندم و قسمتي از 
چرخ صنعتي دیده مي شود. 

2. ویلیام ایگلتون جونیر، همان، ص103؛ عبدالرحمن قاس��ملو، همان، ص24؛ مجتبي مقصودي، قومیت ها و 
نقش آنان در تحوالت سیاسي سلطنت محمدرضا پهلوي، تهران، مرکز اسناد انقالب اسالمي، 1382، ص1۶9. 
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استفاده از ش��رایط مناسب آن زمان- اشغال ایران توس��ط متفقین- و با حمایت دولت 
شوروی در بخشی از خاک کردستان ایران- که در اشغال شوروی بود- حکومتی به نام 
دولت جمهوری کردستان تشکیل داد. غنی بلوریان نفر دوم حزب دموکرات کردستان 
در مورد مح��دوده جغرافیایی جمهوری کردس��تان و اوضاع فرهنگ��ی و اجتماعی آن 

می گوید: 
مهاباد و اطرافش تا نزدیکی شهر سردشت- خود سردشت تحت اشغال 
انگلیسی ها بود- بوکان تا نزدیکی سقز، شهر نقده و اطراف آن، اشنویه 
و اطرافش و مناطق کردنش��ین سلمان ]س��لماس؟[ تا نزدیکی منطقه 
عش��یره جاللی ها محدوده جمهوری کردس��تان بود. ای��ن جمهوری 
اس��تان های ایالم، کرمانشاه و ش��هر س��نندج را در بر نمی گرفت. این 
بخش ها تحت سلطه انگلیس بودند و مثل سابق در حوزه قدرت حکومت 
ایران باقی مانده بودند... مهاباد حدود 20 هزار نفر سکنه داشت. برای این 
تعداد تنها یک مدرسه متوسطه و یک مدرسه آمادگی و تنها یک مدرسه 
دخترانه وجود داشت که آن هم تا کالس ششم ابتدایی بود. شهر مهاباد 
بیش از انگشتان دو دست دیپلمه نداشت. هیچ کدام از معلمان مدرسه 
بیش از دیپلم سواد نداش��تند و اکثر آنها نیز از آذربایجان )ایران( آمده 
بودند... آگاهی سیاسی در کردستان خیلی پایین بود. تجربه تشکیالتی 
و س��ازمانی وجود نداش��ت و حتی تجربه مدیریتی در ام��ور اداری نیز 
خیلی ضعیف بود... در روستاها مدرس��ه وجود نداشت. بیشتر مناطق 
کردستان منطقه دامداری بود که آن هم به شیوه ای بسیار عقب افتاده 
اداره می شد... آنچه را رهبران کرد در جمهوری کردستان انجام دادند 
از شخصیت خودشان و بخشی در اثر راهنمایی روس ها بود. اگر تأکید 

روس ها نبود عمر جمهوری کردستان خیلی کمتر می بود.1

حضور بارزانی ها در مهاباد 
کوهستان هاي ش��مال ش��رقي اربیل عراق، طرف چپ رود بزرگ زاب و بلندي هاي 
اطراف آن، محل زیست بارزاني ها مي باش��د. آنان که کرد عراق  بشمار مي روند افرادي 
جنگجو و ساده بودند و زندگي بیشترش��ان در دهه 1320 از راه شباني تأمین مي شد و 

1. غنی بلوریان، همان، ص7۶-78. 



15
7

ن 
 ایرا

 در
ب

ه طل
جزی

ی ت
ه ها

گرو
ی و 

الم
ب اس

قال
ان

91
ار 

 به
31 

اره
شم

م 
ل نه

 سا
وم

ه س
دور

از بیشتر آداب مدنیت و زندگي ش��هري به دور بودند. هر اختالفي در بین آنها با گفته و 
نصیحت شیخ حل مي شد که به او بسیار احترام مي گذاشتند و هیچ کس یاراي مخالفت 
با دستورات شیخ را نداشت. اما همه افراد ایل چنین نبودند و اختالف و تشتت عقاید از 
ویژگي هاي بارز بارزاني ها بود. در ایل بارزان هر کس به خوبي از جایگاه و موقعیت خود 

آگاه بود. مناطق زندگي بارزاني ها بسیار حاصلخیز و مناسب براي گله داري مي باشد.1
در اواخر جنگ جهاني دوم ایل بارزان- با توجه به اینکه حکومت مرکزي عراق به طور 
کامل مستقر و مستحکم نش��ده بود- درصدد برآمدند با تکیه بر قدرت سالح هایشان، 
کردستان عراق را از این کشور جدا کنند و حکومت مستقل تشکیل دهند؛ اما این ایل 
توسط هواپیماهاي هاریکن ارتش انگلیس که در عراق حضور داشتند بمباران شدند و 
مزارع آنها به آتش کشیده  شد. ایل در برابر حمله هواپیماها و توپخانه ارتش عراق بي دفاع 
بود و لذا 10 هزار نفر از آنان ب��ه فرماندهي نظامي مالمصطفي منطق��ه بارزان را ترک 
کرده به ایران پناه آوردند و به جمهوري کردستان پیوستند. در میان این 10 هزار نفر، 
سه  هزار مرد مسلح وجود داشت که مالمصطفي به 1200 نفر از آنها امید فراواني بسته 
بود.2 مالمصطفي از طرف حکومت قاضي محمد به فرماندهي کل ارتش ملي کردستان 
برگزیده شد. بهترین سالح هاي ارس��الي روس ها به حکومت، نصیب بارزاني ها گردید 

و آنان 3000 تفنگ، 120 قبضه مسلسل و مقدار زیادي نارنجک در اختیار داشتند.3
سقوط جمهوری کردستان: بر اساس فرمان محرمانه کمیته دفاع دولتی اتحاد جماهیر 
شوروی، متخصصان وزارت نفت شوروی همراه با متخصصان نفتی جمهوری آذربایجان 
عملیات اکتشافی نفت را در استان های ش��مالی ایران که تحت اشغال ارتش سرخ بود 
از شهریور 1324 آغاز کردند. بخشی از س��ند محرمانه شوروی در مورد نتیجه عملیات 

اکتشافی نفت چنین است: 
در ماه س��پتامبر 1945/ ش��هریور و مهر 1324 گروه های وابسته به 
آذ نفت )نفت آذربایجان( در گیالن، مازن��دران و آذربایجان کار را آغاز 
کردند. در آذربایجان برای منطقه ای به مساحت 23400 کیلومتر مربع 
نقشه زمین شناسی تهیه و تنظیم شد. بر اساس عملیات تجسسی انجام 
شده، وجود ذخایر نفت و گاز در دش��ت گرگان، مازندران و رشت تأیید 

1. همان، ص97. 
2. همان، ص100. 
3. همان، ص212. 
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شد. لکن در آذربایجان ]تا آن زمان[ نتیجه عملیات اکتشافی منفی بود.1
پس بلندپایگان حکومتی ش��وروی و جمهوری آذربایجان از وج��ود منابع نفت و گاز 
در استان های ش��مالی ایران مطمئن بودند. با به نتیجه رس��یدن مذاکرات احمد قوام 
نخس��ت وزیر وقت ایران و روس ها، ژوزف اس��تالین رهبر دیکتاتور شوروی نفت شمال 
ایران را در برابر افق چشم خود مشاهده کرد و دریافت که هدف او از ایجاد و حمایت از 
دو حکومت تجزیه طلب آذربایجان و کردس��تان که تحت فش��ار قرار دادن دولت ایران 
جهت واگذاري نفت استان هاي شمالي ایران به شوروي بود، محقق مي شود. لذا دستور 
داد که دو حکومت مذکور به تعامل با حکومت مرکزي ایران بپردازند، دست و پاي خود 
را جمع کنند و در برابر ارس��ال قوای نظامي به آذربایجان و کردس��تان مقاومتي نشان 
ندهند. در دهم مرداد 1325 قاضي محمد براساس راهنمایي هاي روس ها به تهران رفت 
تا در آنجا طي گفت  وگو با مقامات دولتي ایران راهي بیابد که از مسیر قانوني، حکومت 
نیمه مختاري براي کردهاي ایران در یک استان با محدوده جغرافیایي از مرز شوروي تا 
سنندج و به استانداري خودش که کارکنان و س��ربازان آن همگي از مردم محل )کرد( 
باشند، به رسمیت شناخته شود. قوام به قاضي گفت که تمام کردستان ایران با سنندج 
یک واحد جغرافیایي محسوب خواهد شد و یک استاندار از سوي دولت امور آنجا را اداره 
خواهد کرد. سفر قاضي بي نتیجه بود و هیچ توافقي صورت نگرفت لذا به مهاباد بازگشت.2

محاکمه و اعدام قاضی محمد: جمهوری کردس��تان تنها 11 م��اه دوام آورد. روز 17 
دس��امبر 194۶/ 2۶ آذر 1325 ارتش ایران وارد مهاباد ش��د و مرگ و پایان جمهوري 
خودخوانده کردس��تان اعالم گردید. قاضي محمد و وزیر جنگ او س��یف قاضي مدتي 
زنداني بودند. برادر قاضی محمد به نام صدر قاضي که به عنوان نماینده مهاباد در مجلس 
ش��ورای ملی در تهران به سر می برد، در همان شهر دس��تگیر و به مهاباد فرستاده شد. 
روز شش��م بهمن 1325 محاکمه قاضي ها آغاز گردید. از اتهام��ات قاضی محمد انعقاد 
قطعنامه نفتي بین دولت ش��وروی و جمهوري کردس��تان از قرار 51درصد سهم براي 
شوروی و 49درصد سهم براي جمهوري کردستان بدون آگاهي و رضایت دولت مرکزی، 
تغییر نقشه ایران و جدا نمودن پنج اس��تان ارومیه، کرمانشاه، س��نندج، تبریز و ایالم 
]قسمت هاي ایراني و ادعایی کردستان بزرگ[، اهتزاز پرچم کردستان با عالمت داس 

1. آرشیو مرکزی احزاب سیاسی و جنبش های اجتماعی جمهوری آذربایجان، موضوع 1، فهرست 89، پرونده 
104، ص104- 103. به نقل از جمیل حس��نلی، فراز و فرود فرقه دموک��رات آذربایجان، ترجمه منصور همامي، 

تهران، ني، 1383، ص49-50. 
2. آرچي روزولت، جمهوري مهاباد، همان، ص19۶-195؛ ویلیام ایگلتون جونیر، همان، ص195-200. 
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و چکش به شیوه پرچم روسیه، ضرب سکه به 
نام حکومت کردستان به شکل روپیه روسي و 
حک تصویر قاضي محمد بر روي آن، تهیه نقشه 
کردس��تان بزرگ، تهدید شاهنشاهي و دولت 
ایران، اعالن جنگ و تحریک مردم کردس��تان 

به قیام علیه شاهنشاه آریامهر و... بود.1
قاضي محم��د، ص��در قاضی و س��یف قاضی 
با حکم اع��دام دادگاه تجدید نظ��ر در بامداد 
132۶/1/10 در میدان جوار چرا )چهار چراغ( 

مهاباد به دار آویخته شدند. 
عبداهلل اسحاقی )احمد توفیق(: احمد توفیق 
فرزند محمدامین اس��حاقی در س��ال 1310 
شمس��ی در محله ارمنیان شهر مهاباد دیده به 
جهان گشود. وی در ش��هر مهاباد با یاری چند 
تن از دوستان نزدیک خود که همگی از اعضای 
رسمی یا هواداران حزب توده و... بودند از جمله 

غنی بلوری��ان و دکتر عبداهلل مول��وی... جمعیت 
جوانان حزب دموکرات کردستان ایران را تشکیل 

داد. بعد از پایان عمر جمهوری کردستان از بقایای حزب دموکرات کردستان ایران دو 
بخش مهم پا گرفت: یکی کمیته مرکزی و دیگری کمیت��ه اجرایی. در کمیته مرکزی 
عبدالرحمان قاس��ملو و افراد سیاس��ی فعال بودند و در کمیته اجرایی عبداهلل اسحاقی 
)احمد توفیق(، قادر شریف و س��لیمان معینی. این افراد در دهه 1340 در بخش های 

کردنشین ایران و گاه عراق حضور داشتند. 
با روشن شدن همکاری قاسملو با ساواک و اخراجش از کمیته مرکزی، در نتیجه باال 
گرفتن اختالف بین دو جناح حزب، کمیته اجرایی قدرت گرفت. در سال 1343 با کمک 
مصطفی بارزانی کنگره دوم حزب دموکرات کردستان ایران در روستای سونی کردستان 
عراق به صورت مخفی برگزار شد و عبداهلل اسحاقی با نام مستعار احمد توفیق به عنوان 
دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران انتخاب گردید. احمد توفیق مورد اعتماد بارزانی 

1. بهزاد خوشحالي، قاضي محمد و جمهوري در آیینه اسناد، سنندج، فردوسي، 1380، ص355-357. 

قاضي محمد بر باالي دار
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بود و در دهه شصت میالدی در جریان قیام اکراد در شمال عراق علیه دولت مرکزی آن 
کشور با هدف کسب استقالل کردس��تان، نقش فعال و مهمی داشت. به علت نزدیکی 
تاکتیکی بارزانی به دولت وقت ایران بنا به توصی��ه وی، احمد توفیق به منطقه بادینان 
فرستاده شد. او پس از مدتی از پارت دموکرات کردستان عراق جدا شده و برای احیاي 
مجدد حزب دموکرات کردستان ایران به بغداد رفت. در آن زمان دولت حسن البکر شرط 
پشتیبانی از او را جنگیدن با بارزانی تعیین کرد که وی نپذیرفت و لذا توسط دولت عراق 
دستگیر و زندانی گردید. در نهایت احمد توفیق بعد از تحمل هشت ماه زندان و شکنجه 

در سال 1973 در زندان ابوغریب بغداد کشته شد.1 
عبدالرحمن قاس�ملو و اندیش�ه های وي: در س��ال هاي نهضت ملي ش��دن نفت، در 
ش��هر مهاباد تعدادي از جوانان نظیر غني بلوریان، عبداهلل اس��حاقي و سلیمان معیني 
فعالیت  هایي در ادامه نظریات حزب دموکرات کردس��تان به  عمل آوردند که در جریان 
کودتاي 28 مرداد 1332 این حرکت ها هم فروکش کرد و آنها مجبور ش��دند مهاباد را 
ترک کرده و در روس��تاها به طور مخفیانه زندگی کنند.2 کودتاي مذکور باعث افزایش 

نفوذ و قدرت امریکا در ایران و نزدیکي بسیار محمدرضا پهلوي به آن کشور شد. 
عبدالرحمن قاسملو در سال 1309 
در خان��واده اي زمین��دار و ثروتمن��د 
در روس��تای قاس��ملو از روس��تاهای 
ش��هر ارومیه چش��م به جهان گشود. 
تحصیالت ابتدایي و متوسطه را ابتدا 
در ارومیه و س��پس در تهران به پایان 
رس��انید.  قاس��ملو فعالیت سیاسي را 
از س��ال 1324 ب��ا تش��کیل اتحادیه 
جوانان دموکرات کردس��تان در شهر 
ارومیه آغاز کرد. با س��قوط جمهوري 
کردس��تان، قاس��ملو جهت تحصیل 
راهي تهران شد و در سال 1327 براي 
ادامه تحصی��ل به پاریس رف��ت. او به 

1. سایت اینترنتی ویکی پدیا:www.wikipedia.org ، با جست وجوی احمد توفیق. 
2. غنی بلوریان، همان، ص140-170. 

عبدالرحمن قاسملو
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دلیل فعالیت هاي چپگرایانه در پاریس زیر فشار دولت فرانسه قرار گرفت تا از آن کشور 
خارج گردد، لذا در هماهنگي با محافل کمونیستي به عنوان بورسیه اتحادیه بین المللي 
دانشجویان به پراگ پایتخت چکسلواکي عزیمت کرد. وي پیش تر در پاریس با همکاري 
چند تن از دانشجویان کرد، انجمن دانشجویان کرد در اروپا را تأسیس کرده بود. در سال 
1331 به هنگام حکومت دکتر مصدق، قاس��ملو بعد از گرفتن لیسانس علوم اجتماعي 
و سیاسي به ایران بازگش��ت و چون آن هنگام حزب دموکرات کردستان و حزب توده 
ایران وحدت تشکیالتي داشتند، قاسملو به مدت ۶ ماه در تهران فعالیت کرد و سپس به 
ارومیه بازگشت و مسئولیت کار حزبي را بر عهده گرفت. بعد از کودتاي 28 مرداد 1332 
در تهران دستگیر و طبق گفته خودش به خدمت ساواک درآمد.1 وی در سال 133۶ به 
پراگ رفت و در سال 1341 از دانشگاه آن شهر دکتراي علوم اقتصادي گرفت و تا سال 

1349 در دانشگاه پراگ اقتصاد سرمایه داري و اقتصاد سوسیالیستي را تدریس  کرد. 
قاسملو در این دوران چند کتاب از جمله کتاب کردس��تان و کرد را نوشت که در آن 
استقالل کردستان و تشکیل کشور کردس��تان بزرگ و مستقل مطرح شده بود. وي در 
چکسلواکي با یک زن یهودي چک ازدواج کرد و تحت تأثیر او به غرب گرایش یافت. او از 
طریق همسرش وارد رابطه اطالعاتي با سازمان جاسوسي اسراییل )موساد( گردید و از 
همان زمان ستاره اقبالش طلوع کرد. در سال 1349 به عراق رفت و با کمک مالي موساد 
به انتشار نشریه کوردستان ادامه داد.2 وی همزمان رابطه خود را با حزب توده حفظ کرد 
و در کنفرانس سوم حزب که در خرداد 1350 برگزار گردید به عضویت کمیته مرکزي و 
سپس دبیرکلي حزب دموکرات کردستان رسید و از آن پس کلیه اقدامات و فعالیت هاي 
حزب زیر نظر او انج��ام مي یافت.3 پس از حاکمیت بعثي ه��ا در عراق )1347/19۶8(، 
ارتباطات رژیم مذکور با حزب دموکرات کردستان ایران با راهنمایي و هدایت شوروي 

ابعاد گسترده اي یافت. ساواک در پرونده انفرادي قاسملو چنین نوشته است:
قاسملو در س��ال 1350 با کمک دولت عراق به طرق مختلف اسلحه 
و پول به ایران ارس��ال مي نمود تا بدین وس��یله در ایران اغتشاش به پا 

1. همان، ص237. 
2. سیاست و سازمان حزب توده، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي سیاسي، 1370، ص3۶4-3۶3؛ کودتاي 

نوژه، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي سیاسي، 13۶8، ص44-45. 
3. دکتر عبدالرحمان قاس��ملو بعد از پیروزي انقالب اس��المي و شکس��ت حزب دموکرات کردستان در جنگ 
مسلحانه با جمهوري اسالمي به اروپا رفت و در 22 تیر 13۶8 در وین مورد حمله مسلحانه قرار گرفت و کشته شد. 
با اینکه حزب دموکرات کردستان قتل او را کار ایران دانس��ت اما قراین و شواهد نشان می دهد که تروریست های 
موساد او را کشته اند. طبق اطالع از حزب دموکرات کردس��تان، جسد قاسملو در گورستان پیر الشز پاریس دفن 

گردید و دو دختر از او باقی مانده است. )از ایمیل حزب دموکرات کردستان( 
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کند. وی به دعوت دولت شوروي به مسکو مي رود که سفر او همزمان با 
مسافرت صدام حسین به کشور مذکور بوده لذا احتمال داده شد که این 
دعوت به توصیه صدام حسین بود. به طور کلي فعالیت هاي قاسملو در 
خارج از کشور در عراق، چکسلواکي، فرانسه، سوئد و آلمان انجام شده 

است.1
غنی بلوریان به عنوان نفر دوم حزب دموکرات کردستان راجع به رفتن اعضای حزب به 
بغداد، تعامل با حکومت بعث و سوءاستفاده های قاسملو به نفع شخصی موارد حساسی 
را افشا مي کند. نوشته های او در واقع بخش مهمی از اسناد درون گروهی حزب دموکرات 

کردستان محسوب مي شود. وی مي گوید: 
گروه چهل  نفری همراه دکتر قاسملو به نام حزب دموکرات کردستان 
به رژیم عراق پناهنده ش��دند و قاس��ملو رهبری آنها را بر عهده داشت. 
در آغاز انقالب سال 1357 رفقای حزب دموکرات گروه قاسملو کم کم 
به کردستان ایران و شهر مهاباد بازگشتند. رفقای قاسملو مي گفتند او 
انسانی خودرأی اس��ت و توجهی به تصمیم های کمیته مرکزی و دفتر 
سیاس��ی و مصوبه های حزب نمي کند و هر کاری که خودش دوس��ت 
داشته باش��د بدون نظر و اطالع اعضای کمیته مرکزی و دفتر سیاسی 
انجام مي دهد. آنها از نظر مس��ائل مالی نیز از قاس��ملو انتقاد مي کردند 
و مي گفتند پول هایی را که به عنوان کم��ک از رژیم عراق گرفته بدون 
اطالع ما به خواس��ت و میل خود در عراق و اروپا خرج مي کند و کسی 

نمي داند چه بر سر این پول ها مي آورد.2
حرکت های جدایی طلبانه در بدو پیروزی انقالب: یک روز پس از سقوط رژیم شاه، در 
23 بهمن 1357 توس��ط اعضای حزب دموکرات چند کالنتری و پاسگاه ژاندارمری در 
شهر مهاباد مورد هجوم قرار گرفتند و سالح های موجود توسط آنان غارت شد.3 سپس 
برای تصرف پادگان مهاباد به دستور قاسملو تهاجم آغاز گردید. او می گفت پادگان مهاباد 
مرکز شر است و باید جمع آوری ش��ود. در نهایت در 30 بهمن 1357 با تصرف پادگان 
مهاباد، اعضای حزب دموکرات کردستان عالوه بر سالح های سبک به سالح های سنگین 

1. چپ در ایران به روایت اسناد ساواک؛ )عنکبوت سرخ(، تهران، مرکز بررسي اسناد تاریخي وزارت اطالعات، 
1378، ج3، ص22. 

2. غنی بلوریان، همان، ص342-344. 
3. همان، ص353 و 359. 
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از جمله توپخانه و تانک نیز مسلح شدند.1 پادگان مذکور از مهم ترین پادگان های منطقه 
بود که سالح و مهمات سه لشکر و پادگان های تابعه را تأمین می کرد. از جمله 3۶ هزار 
اس��لحه ژ3 در انبارهای آنجا موجود بود.2 به نوشته ش��هید دکتر چمران از سالح های 
موجود در پادگان مهاباد 18 تانک و 3۶ توپ سنگین بود که به غارت رفت و تمام پادگان 
به آتش کشیده شد.3 در مناطق دیگر کردستان نیز مراکز نظامی و انتظامی مورد هجوم 

و غارت قرار گرفتند.
حزب دموکرات کردس��تان در س��ایه این غارتگری ها ضمن برگزاری میتینگ و رژه 
مسلحانه در شهر مهاباد که در آن افراد مسلح حزب و افرادی از همه مناطق کردستان 
شرکت داشتند، فعالیت مسلحانه علنی خود را آغاز نمود. همین عمل ماه بعد در سنندج 
تکرار شد اما پادگان ارتش در سنندج مقاومت کرد. ش��وربختانه پس از سقوط پادگان 

ژاندارمری سنندج، سالح های موجود در آن پادگان به یغما رفت. 
روز اول فروردین 1358 هیئتی از س��وی امام خمینی)ره( با عضویت مرحوم آیت اهلل 
طالقانی، ش��هید دکتر بهشتی، حاج س��ید جوادی وزیر کش��ور دولت موقت مهندس 
بازرگان، ابوالحسن بنی صدر و هاشمی رفسنجانی وارد سنندج شدند تا ضمن گفت وگو با 
علما، مردم و گروه های کرد منطقه، مشکالت را بررسی و در حل آنها تصمیم گیری کنند. 
افکار، گفتار و اعمال داعیه داران تجزیه طلبی در کردس��تان مانع از به نتیجه رسیدن 

1. همان. 
2. خاطرات حجت االسالم حسنی، تهران، مرکز اسناد انقالب اسالمی، 1384، ص172. 

3. مصطفی چمران، کردستان، تهران، بنیاد شهید چمران، 13۶4، ص30. 

سنندج 1358؛ گفت وگوهاي هیئت شوراي انقالب با اشخاص و گروه هاي کرد.
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تالش های هیئت اعزامی گردید. خواس��ته های آنان که تقدی��م هیئت اعزامی گردید، 
چنین بود: 

1. حق تعیین سرنوشت به معنی استقرار حاکمیت سیاسی و اقتصادی 
و فرهنگی خلق ها بر سرزمین خودشان می باش��د و شناسایی این حق 
وحدت ملی و حفظ تمامی��ت ارضی را تضمین خواهد ک��رد. 2. از نظر 
سیاس��ی باید حکومت خودمختار کردس��تان توس��ط خود مردم کرد 
برگزیده ش��ود و قدرت سیاسی و اداره س��رزمین کردستان را به دست 
گیرد... 3. به رسمیت شناختن زبان کردی به عنوان زبان رسمی در تمام 

مؤسسات اجتماعی و اداری و آموزشی سرزمین کردستان...1 
اعض�ای مسلح گروه های مس��لح کرد در هشتم فروردین همان س��ال )هیئت کرد( 
به سرپرس��تی غنی بلوریان به تهران رفته و در دیدار با حضرت ام��ام و مقامات دولتی 
خواس��ته های خود از جمله خودمختاری را مطرح کردند. حزب دموکرات همه پرسی 
جمهوری اسالمی در 11 فروردین را تحریم کرد و کوشید سایر شهرهای کردستان را نیز 
به تصرف درآورد. از جمله در 31 فروردین 20 هزار نفر از اعضای تحریک شده و مسلح 
حزب به ش��هر نقده هجوم بردند که با مقابله اکثریت مردم ترک زبان و اندک نیروهای 
نظامی، جنگ کامل در ش��هر روی داد و تعداد زیادی از مردم ش��هر به دست نیروهای 
حزب کشته شدند. با رسیدن اخبار وحشتناک نقده، حجت االسالم حسنی امام جمعه 
ارومیه با 1۶00 نفر داوطلب و دو دس��تگاه تانک خود را به نقده رس��انید. وی میزان و 
چگونگی کشتار بسیار وحشتناک مردم و بدن تکه تکه شده شهدا با ضربات تبر را دیده 

و در خاطرات خود بازگو ساخته است.2 
با وجود این وحشی گری های حزب، دومین هیئت کرد به سرپرستی قاسملو به قم رفته 
با حضرت امام دیدار کردند و نظریات حزب از جمله اعالم موافقت ایشان با خودمختاری 
کردستان و خودداری دولت از فرس��تادن ارتش به آنجا ]تا دست حزب در تصرف همه 
مناطق باز باشد[ را حضوری به اطالع حضرت امام رساندند.3 هجوم اعضای مسلح حزب 
دموکرات به مراکز نظامی و شهرهای دیگر کردنشین در طول سال 1358 ادامه داشت. 
مریوان و پاوه آماج س��نگین ترین تهاجم قرار گرفتند. در پاوه وحشیگری اعضای حزب 
به اوج خود رسید و تمامی نیروهای زخمی سپاه را در بیمارستان شهر سربریدند. شهید 

1. اطالعات، 1358/1/۶، ص8. 
2. خاطرات حجت االسالم حسنی، همان، ص17۶-18۶. 
3. اطالعات، 1358/2/20، ص8؛ آیندگان، 1358/2/20. 
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دکتر چمران در میان آتش سنگین خود را به شهر رساند و با نیروهای اندک باقی مانده 
به مقاومت پرداخت. با رسیدن اخبار بسیار تلخ پاوه به حضرت امام)ره(، ایشان به تمام 
نیروهای نظامی دستور پیشروی به سوی پاوه را صادر فرمودند. با حرکت نیروها محاصره 

پاوه شکست و مهاجمان متواری شدند.1 
در 29 م��رداد 1358 حضرت امام با توجه ب��ه رفتار تجزیه طلبانه و وحش��یانه حزب 
دموکرات کردس��تان و نیز کش��تار مردم بی دفاع منطقه توس��ط اعضای آن، در پیامی 
آن حزب را مخالف اس��الم و حزب ش��یطان معرفی نمودند و از مردم منطقه خواستند 
تا در معرفی و دستگیری سران و مفس��دین حزب با نیروهای نظامی همکاری نمایند.2 
شورای انقالب نیز حزب دموکرات کردستان را غیر قانونی اعالم کرد. با دستور حضرت 
امام حرکت نیروهای نظامی برای آزادسازی شهرها و مناطق اشغال شده توسط حزب 
دموکرات کردستان سرعت گرفت و در 12 ش��هریور 1358 مقاومت سنگین حزب در 
نزدیکی شهر مهاباد شکسته شد و شهر آزاد گردید. سخنگوی دولت از دستگیری چهار 
جاسوس اس��راییلی در میان اعضای دستگیرش��ده حزب خبر داد3 و مهندس بازرگان 
گفت: »اسراییل رهبری عملیات ضد انقالب در مناطق شورشی ایران را به عهده گرفته 
است.«4 قاسملو و دیگر رهبران حزب به خاک عراق فرار کردند.5 اندکی بعد برای اینکه 

1. مصطفي چمران، همان، ص۶0-80. 
2. اطالعات، 1358/5/30، ص11. 

3. کیهان، 1358/۶/7. 
4. همان، 1358/۶/8. 

5. مسعود بهنود، 275 روز بازرگان، تهران، علم، 1377، ص۶94. 

مذاکرات نمایندگان دولت با اعضاي گروه هاي مسلح کرد در سال 1358
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بتوان مش��کالت و درگیری های کردس��تان را با گفت وگو و مذاکرات حل نمود، توسط 
نمایندگان دولت موقت، سلسله مذاکراتی با گروه های کرد از جمله حزب دموکرات در 
طول سال 1358 انجام گرفت؛ اما گروه های مذکور همچنان شعار تجزیه و خودمختاری 
سرمي دادند و خواستار تش��کیل حکومت خودمختار کردستان از مناطق کردنشین در 
چهار استان ایالم، کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی با مجلس ملی، رسمیت زبان 

کردی، اختصاص سهم ویژه از بودجه کشور به حکومت کردستان و... بودند.1 

نگاهی به اساسنامه حزب 
حزب دموکرات کردستان در اساسنامه خود نظام جمهوری اسالمی را نمی پذیرد و با 
هدف از بین بردن آن خواهان برقراری حکومت دموکراتیک فدرال با حفظ خودمختاری 
ویژه ای برای کردستان است. حزب در اساس��نامه منتشرشده اش ضمن توضیح آمال و 
اهداف خود، چگونگی و خصوصیات نظام دموکراتیک فدرال مورد تقاضا را برمی شمرد و 
از این لحاظ اساسنامه مذکور بیشتر به قانون اساسی تنظیم شده توسط حزب شبیه است 

تا بیان اهداف و اصول. در مورد معرفی حزب و اهداف آن چنین آمده است: 
1. حزب دموکرات کردستان ایران، حزب پیشرو و پرچمدار مبارزات 
ملي دموکراتیک مردم کردستان ایران است و هم صدا با سایر ملیت هاي 
ایران و دوش به دوش نیروهاي ترقي خواه سراسر ایران در راستاي ایجاد 
یک سیستم دموکراتیک در ایران و کس��ب حق تعیین سرنوشت ملت 

کرد در کردستان ایران مبارزه مي کند. 
2. آرمان نهایي حزب دموکرات کردس��تان ای��ران، ایجاد یک جامعه 

دموکراتیک سوسیالیستي است. 
3. شعار استراتژیک حزب دموکرات کردستان ایران ایجاد یک سیستم 
دموکراتیک فدرال در ایران و تأمین حقوق ملي ملت کرد در کردستان 

ایران است.
4. حزب دموکرات کردس��تان ای��ران، ملیت هاي ای��ران را هم پیمان 
اس��تراتژیک خود مي داند و از جنبش هاي رهایي بخش آنها در راستاي 

دستیابي به حقوق ملي حمایت مي کند. 
5. پشتیباني از مبارزات ملي دموکراتیک ملت کرد در سایر بخش هاي 

1. اطالعات، 1358/9/۶، ص2. 
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کردستان، خط مشي همیشگي حزب دموکرات کردستان ایران است. 
۶. حزب دموکرات کردستان از مبارزات دموکراسي خواهي و ملي همه 
ملل جهان حمایت مي نماید و طرفدار روابط صلح آمیز و دوستانه میان 

همه ملت هاي جهان است.1
در فصل دوم اساس��نامه با عنوان »مبان��ی اداره حکومت اقلیم کردس��تان« راجع به 

خصوصیت و حدود این اقلیم چنین می خوانیم: 
1. کردس��تان یک��ي از اقلیم هایي اس��ت که ب��ه ش��یوه داوطلبانه و 
دوشادوش دیگر اقلیم هاي تشکیل دهنده ایران، جمهوري فدرال ایران 

را تشکیل مي دهند.
2. حکومت اقلیم کردستان بر اساس حاکمیت مردم و استقالل سه قوه 
قانون گذاري، مجریه و قضاییه به عنوان مؤسسات مستقل از همدیگر، 

تشکیل مي شود. 
3. حکومت اقلیم کردس��تان بر مبناي سکوالریسم تشکیل مي گردد 
و به منظور حفظ قداس��ت دین، هر دو نهاد دین و حکومت از همدیگر 

تفکیک مي گردند. 
4. اقلیم کردستان سراسر سرزمین کردستان ایران را شامل مي گردد. 
چهارچ��وب جغرافیایي اقلیم کردس��تان با در نظر گرفت��ن معیارهاي 

جغرافیایي، ملي و خواست اکثریت ساکنان تعیین مي گردد. 
5. در اقلیم کردستان منش��أ حاکمیت مردم است که آن حاکمیت را 
از طریق نماین��دگان خود در پارلمان کردس��تان و از طریق ارگان هاي 

حکومت اقلیم اعمال  مي نمایند. 
۶. رابطه میان حکومت اقلیم کردستان و دولت فدرال ایران، بر مبناي 
توافق دوجانبه تعیین مي شود. هویت ملیت هاي تشکیل دهنده سیستم 
فدرال ایران، الزم است در امور مشترکي همچون روابط خارجي، دفاع، 
برنامه ریزي درازمدت اقتصادي، سیستم پولي و نمادهاي مشترک کشور 
بازتاب داشته باشد. مردم اقلیم کردستان همانند سایر ملیت هاي ایران 
از طریق مؤسس��ات فدرال و بدون هرگونه تبعیضي در اداره امور کشور 

1. سایت اینترنتی دبیر کل حزب دموکرات کردستان: www.sikirter.org. اساسنامه حزب دموکرات کردستان 
ایران، مصوب کنگره چهاردهم، شهریور 1387، ص4. 
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مشارکت دارند. 
7. اقلیم کردستان داراي پرچم، سرود و جشن ملي خود مي باشد. در 
اقلیم کردستان، پرچم جمهوري فدرال ایران در کنار پرچم کردستان 
برافراشته مي شود و پرچم کردستان در پارلمان کردستان مورد تصویب 

قرار مي گیرد. 
8. دیوان عالي فدرال که از متخصصان کلیه ملیت هاي ایران با حقوق 
مس��اوي تش��کیل مي گردد، به اختالفات قانوني می��ان دولت فدرال و 
حکومت هاي اقلیمي رسیدگي مي نماید و تعادل قدرت در میان آنها را 

حفظ می کند. 
9. پارلمان کردس��تان عالي ترین ارگان قانون گذاري اقلیم کردستان 
اس��ت. نمایندگان مجلس از طریق انتخابات عمومي، مساوي، مخفي و 

مستقیم برگزیده مي شوند. 
10. پارلمان کردستان حکومت اقلیم کردستان را تعیین مي نماید که 

حکومت اقلیم کردستان در برابر پارلمان کردستان پاسخگو مي باشد. 
11. حفظ نظم و امنیت داخلي اقلیم کردس��تان ب��ر عهده نیروهاي 
انتظامي محلي حکومت اقلیم است. وظیفه نیروهاي پیشمرگ، حفظ 

منافع اقلیم کردستان است. 
12. زبان کردي، زبان رسمي کلیه سطوح تحصیلي و مکاتبات اداري 
اقلیم کردستان است. زبان فارسي در اقلیم کردستان نیز در کنار زبان 

کردي در مدارس تدریس مي شود. 
13. مکاتبات رسمي ادارات اقلیم کردستان با مراکز و ادارات وابسته به 
دولت فدرال در کردستان و با سایر اقلیم هاي ایران به زبان فارسي است. 
14. اقلیت هاي ملي و فرهنگي اقلیم کردستان از کلیه حقوق مندرج 
در اعالمیه جهاني حقوق بشر برخوردارند و در راستاي اشاعه و پاسداري 

فرهنگشان توسط حکومت اقلیم کردستان حمایت مي شوند.
15. روابط اقلیم کردستان با س��ایر بخش هاي کردستان و کشورهاي 
مؤثر بر منافع کرده��ا، از طری��ق نمایندگی هاي اقلیم کردس��تان در 

چهارچوب سیاست خارجي دولت جمهوري فدرال دایر مي گردد.1 

1. همان، ص4-5.
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جاسوسی و مزدوری برای عراق 
تداوم شکست حزب از نیروهای نظامی و سپاهی ایران آنان را بر آن داشت تا آشکارا و 
در سطح وسیع از رژیم بعثی عراق درخواست پول، سالح، مهمات، امکانات و کادر نظامی 
آموزشی نمایند.1 البته رژیم صدام از مدت ها پیش سالح هایی برای حزب می فرستاد که 
گاهی با هوشیاری نیروهای نظامی ایران این سالح ها کشف و ضبط می شدند. از جمله 
در 5 تیر 1358، ۶ هزار قبضه اسلحه کالشینکف ارسالی از سوی عراق کشف و توقیف 

گردید.2 
بنا به نوشته غنی بلوریان نفر دوم حزب دموکرات کردستان، رژیم عراق پول، بنزین، 
تفنگ های پرشوت روسی، کالشینکف و آرپی جی به حزب فرس��تاد و این رابطه ادامه 
یافت.3 همچنین در قلعه دیزه عراق مرکز آموزشی دایر شد و اعضای حزب در آنجا توسط 
افسران عراق آموزش می دیدند.4 خالد حسین النقیب از نظامیان بلندپایه عراقی در این 

مورد می نویسد:  
با پیروزی انقالب اسالمی دو کمیته در بصره و کرکوک به دستور صدام 
تشکیل گردید. اولی موسوم به کمیته عربستان و دومی موسوم به کمیته 
کردستان ایران. این کمیته ها کمک های مالی و سالح به جدایی طلبان 
خوزستان و کردستان همچون قاسملو و عزالدین حسینی می فرستادند 
و به اعضای جدایی طلب خوزستان و کردستان در عراق آموزش نظامی 

و بمب گذاری می دادند.5 
به درخواس��ت رهبران حزب، ناتو۶ نیز به جمع یاران آنان پیوست و 9 میلیون دالر به 

1. غنی بلوریان، همان، ص370-382. 
2. اطالعات، 1358/5/5، ص2. 

3. غنی بلوریان، همان، ص390-392. 
4. همان، ص391. 

5. خالد حسین النقیب، حزب بعث و جنگ، ترجمه محمدحسین زوار کعبه، تهران، حوزه هنری، 13۶8، ج1، 
ص133. 

۶. س��ازمان پیمان آتالنتیک ش��مالی یا ناتو )North Atlantic Treaty Organization( در 4 آوریل 1949 
میالدی )1328/1/15( با هدف دفاع جمعی در واشنگتن دی.سی. پایه گذاری شد و هم اکنون 28 عضو دارد. قلب 
پیمان ناتو ماده پنج آن است که در آن کشورهای امضاکننده توافق کرده اند حمله نظامی علیه یک یا چند کشور 
عضو در اروپا یا امریکای شمالی را به عنوان حمله به تمامی کش��ورهای عضو تلقی کنند و به مقابله آن برخیزند. 
اعضای ناتو عبارت اند از: اسپانیا، استونی، اسلوواکی، اسلوونی، انگلیس، ایتالیا، ایسلند، آلبانی، آلمان، امریکا، بلژیک، 
بلغارستان، پرتغال، ترکیه، جمهوری چک، دانمارک، رومانی، فرانسه،کانادا، کرواسی، لتونی، لوکزامبورگ، لهستان، 

لیتوانی، مجارستان، نروژ، هلند و یونان. 
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حزب پرداخت.1 همچنین گروه های کرد کش��ورهای همس��ایه مانند حزب پ. ک .ک2 
ترکیه، اتحادیه میهنی کردستان عراق به رهبری جالل طالبانی3 و نیز حزب کمونیست 
عراق در تأمین نیروی انسانی، آموزش نظامی و تدارکات تسلیحاتی به حزب دموکرات 
کردستان ایران یاری رسانده اند. اسراییل نیز از طریق برخی نیروهای کرد سالح زیادی 

به حزب دموکرات فرستاد. 
با آغاز جن��گ تحمیلی، رژی��م بعثی عراق در براب��ر انبوه کمک های مال��ی، نظامی و 
تدارکاتی خود به حزب دموکرات کردس��تان از آنان خواس��ت مأموریت جاسوس��ی از 
نیروهای نظامی ایران را بر عهده گیرند. به نوش��ته غنی بلوریان هفت درخواست مهم 

عراق از حزب دموکرات کردستان چنین بود: 
1. باید دو تن از افسران ما برای کمک و تحویل پول و لوازم جنگی پیش 

شما باشند. ]تا انجام وظایف توسط حزب را به اطالع عراق برسانند![ 
2. باید دو تن از اعضای دفتر سیاسی ش��ما پیش ما بیایند تا در موقع 

لزوم مورد مشورت قرار گیرند. 
3. حزب دموکرات الزم است اطالعاتش را درباره نیروهای ارتش ایران 
که به مرزهای ما نزدیک می شوند و یا به پادگان های مرزی می روند به 

ما بدهد و آمار سرباز و نوع اسلحه و تعداد آن را برای ما مشخص کند. 
4. الزم است ما را از مش��خصات هواپیما و هلی کوپترهای ارتش ایران 

مطلع سازند و بگویند که تجهیزات آنها از کدام کشور تأمین می شود. 
5. حزب دموکرات باید شعار سرنگونی آخوندی را اعالم کند.

۶. حزب دموکرات باید جلوی کردهای شمال ]ترکیه[ را بگیرد و اجازه 
ندهد آنها به مرز عراق نزدیک ش��وند و از خاک ایران اس��تفاده کرده با 

حکومت عراق بجنگند. 
1. حزب توده، نامه مردم، ش278، مورخ 1359/4/18، نامه غنی بلوریان. 

2. حزب کارگران کردستان معروف به پ.ک.ک نام گروهی چپ گرا و مسلح در کردستان ترکیه است که خواستار 
ایجاد ترکیه دموکراتیک و دولت کردستان ترکیه و در نهایت تشکیل کردستان بزرگ است. سازمان ملل متحد، 
اتحادیه اروپا، امریکا، ترکیه و ایران این حزب را گروهی تروریستی اعالم کرده اند. این حزب در دهه 1970 به عنوان 
یک سازمان ظهور کرد و در اواخر دهه 1980 و دهه 1990 بخش بزرگی از جنوب شرقی ترکیه صحنه درگیری 
نظامی میان این گروه و ارتش ترکیه بود. بنیانگذار و رهبر این حزب یک��ی از مخالفان کرد حکومت ترکیه به نام 
عبداهلل اوجاالن است که هواداران بسیاری در میان کردهای ترکیه و دیگر کشورهای منطقه دارد. او هم اکنون در 
زندانی در جزیره امرالی در نزدیکی استانبول به سر می برد. وی تاکنون قریب به 10 کتاب را در دوران اسارت در 
زندان نوشته است که یکی از آنها دفاعیات وی به نام از دولت کاهنی سومر به سوی تمدن دموکراتیک نام دارد که 

به فارسی نیز برگردانده شده است. 
3. غنی بلوریان، همان، ص383-38۶. 
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7. حزب دموکرات باید چگونگی رابطه ایران با کشورهای دیگر را برای 
ما روشن کند و نام کشورهایی را که ایران از آنها اسلحه تهیه می کند به 

ما بگوید و نوع اسلحه ها را نیز مشخص کند.1 
همه اعضای دفتر سیاس��ی حزب دموکرات هر هفت ماده را تصوی��ب کردند.2 به این 
ترتیب حزب دموکرات به مزدور کامل و جاسوس تمام عیار عراق تبدیل گردید؛ گرچه 
از پیش نیز حلقه نوکری رژیم عراق را به گ��وش انداخته بود. به گفته غنی بلوریان پس 
از تصرف منطقه آالن در س��ال 13۶3 رهبری حزب دموکرات به خاک عراق پناه برد و 

کردستان ایران را ترک کرد.3 

همكاری با بختیار 
حزب دموکرات با دیگ��ر احزاب و حرکت های ضد انقالب اس��المی نیز همکاری های 
نزدیکی داش��ته است. همکاری با ش��اپور بختیار آخرین نخس��ت وزیر رژیم پهلوی که 
پس از فرار از ایران، در مبارزه با نظام جمهوری اس��المی مورد حمایت س��رویس های 
جاسوسی امریکا، اسراییل و برخی کشورهای اروپایی قرار گرفت، از این جمله است. در 
طرح کودتای نظامی نوژه که قرار بود با به شهادت رساندن حضرت امام و بزرگان نظام، 
بختیار وارد ایران شده قدرت را به دست گیرد، قاسملو و دیگر مسئوالن حزب دموکرات 
کردستان با بختیار به هماهنگی کامل رسیده بودند. سرتیپ سرهنگ زاده از مسئوالن 

بلندپایه کودتای نوژه در بازجویی های خود چنین نوشته است:
دکتر بختیار با قاس��ملو و عزالدین حس��ینی ائتالف کرده بود و بعد از 
موفقیت، تمام خواس��ته های آنان را تقبل نموده بود و به همین جهت 
عملیات��ی در آن منطقه ]کردس��تان[ در نظ��ر نگرفته بودن��د و حتی 
کمک های اسلحه و سایر چیزهای دیگر به آنان ]حزب دموکرات[ می شد 
]تا بازوی کودتای نوژه در کردستان باشد[. س��ه مرتبه دکتر بختیار با 
قاسملو و دو مرتبه با عزالدین حسینی در مهاباد و سنندج تماس حاصل 

نموده بود.4 

1. غنی بلوریان، همان، ص409-410. 
2. همان، ص411.
3. همان، ص431.

4. کودتای نوژه، تهران، مؤسس��ه مطالعات و پژوهش های سیاسی، 13۶8، بخش اس��ناد، بازجویی از سرتیپ 
سرهنگ زاده. 
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همكاری با منافقین 
حزب دموکرات کردس��تان همکاری های گس��ترده ای با منافقین داش��ت. برخی از 

محورهای همکاری این حزب با فرقه شیطانی رجویه )منافقین( عبارت اند از: 
1. توافق جهت براندازی نظام جمهوری اسالمی؛ در ش��ماره 114 نشریه کوردستان 

ارگان رسمی حزب آمده است: 
در دی ماه 1359 در مالقاتی میان نمایندگان س��ازمان مجاهدین و 

حزب دموکرات بر روی هدف های مشترک جبهه توافق به عمل آمد.1 
همچنین نشریه کوردستان در زمستان 13۶2 نوشت: 

در مدت سه س��ال گذش��ته ]یعنی از س��ال1359[ حزب دموکرات 
کردستان و س��ازمان مجاهدین در مورد سرنگون ساختن رژیم نظرات 
مش��ترکی دارند و لذا هم��کاری و هم پیمانی در میان این دو س��ازمان 

انقالبی باید همچنان ادامه داشته باشد.2 
2. اس��تقرار نیروهاي منافقین در عراق با همکاري حزب دموک��رات؛ پس از آغاز فاز 
نظامی سازمان منافقین علیه جمهوری اسالمی در 30 خرداد 13۶0، سازمان که مواجه 
با واکنش قاطع نیروهای امنیتی و انتظامی کشور گردید، برای حفظ نیروهایش مجبور 
ش��د آنان را از کش��ور خارج کند و با توجه به روابط محرمانه اش با عراق درصدد برآمد 
نیروهایش را در آن کشور مستقر س��ازد. الزمه این کار گذشتن نیروها از کردستان بود 

که به همکاری حزب دموکرات این امر صورت گرفت.3 
3. اس��تقرار رادیوی مجاهد در کردس��تان؛ گ��روه بنیانگذار صدای مجاهد )س��عید 
شاهس��وندی، ابراهیم ذاکری و محمدعلی جابری( در زمستان 13۶0 پس از مذاکره با 
قاسملو و کسب موافقت او، فرستنده رادیویی اهدایی صدام حسین به سازمان منافقین 
را در منطقه تحت نفوذ و س��لطه حزب دموکرات در کردستان ایران راه اندازی و پخش 

صدای مجاهد را از آنجا آغاز کردند.4 
4. ترور مخالفان حزب دموکرات توسط مجاهدین؛ در برخی موارد حزب دموکرات که 
امکان ترور مخالفانش را در کشور نداشت، با پرداخت مبالغ هنگفت این کار را به سازمان 

1. کوردستان، ش114، ص2. 
2. همان، ش93، ص22.

3. جمعی از نویسندگان )به کوش��ش(، س��ازمان مجاهدین خلق؛ پیدایی تا فرجام، تهران، مؤسسه مطالعات و 
پژوهش های سیاسی، 1385، ج2، ص730 و 737. 

4. سعید شاهسوندی، اسناد مکاتبات مسعود رجوی و من، آلمان، هامبورگ، بهار، 199۶، ص22. 
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منافقین وامی گذاشت. یکی از نمونه های مهم این امر، اقدام به دوبار ترور آقای حسنی 
امام جمعه شهر ارومیه و نماینده آن شهر در اولین دوره مجلس شورای اسالمی است. 
بار اول که ایشان زخمی شدند، ضارب به عضویت خود در سازمان مجاهدین اقرار کرد 
و گفت حزب دموکرات با پرداخت س��ه میلیون تومان )آن هنگام پول هنگفتی بود( از 
سازمان خواسته که آقای حسنی را ترور کند.1 بار دوم فردی با بستن بمب به خود درصدد 
انفجار آن در نماز جمعه ارومیه )روز 13۶1/5/22( و شهادت آقای حسنی برآمد. این بار 
نیز ترور موفقیت آمیز نبود و بمب گذار انتحاری پس از دستگیری اعتراف کرد از سوی 

حزب دموکرات و سازمان مجاهدین مأمور ترور شده است.2 
5. عضویت در ش��ورای ملی مقاومت؛ مس��عود رج��وی و ابوالحس��ن بنی صدر اولین 
رئیس جمهور ایران پس از فرار از کشور در تاریخ 7 مرداد 13۶0 و ورود به پاریس، شورای 
ملی مقاومت را تش��کیل دادند و برخی از افراد مؤثر و احزاب ضد انقالب را وارد ش��ورا 
ساختند تا به خیال خود بتوانند مبارزه با جمهوری اسالمی را بهتر پیش ببرند. قاسملو 
پس از شکست در برابر نیروهای شجاع ایران از کش��ور گریخت و پس از مدت کمی در 
5 آذر 13۶0 عضویت حزب خود را در ش��ورا اعالم داشت. اما این دو حزب تروریستی و 
مستبد نتوانستند بیش از چهار سال همدیگر را تحمل کنند و این بار قاسملو با انتشار 
اطالعیه ای خروج از شورا را اعالم نمود. وی در کنگره هفتم حزب که در روزهای 2۶ تا 
29 آذر 13۶4 تشکیل گردید مراحل عضویت و دالیل خروج حزب دموکرات کردستان 

به شورا را به اطالع اعضای کنگره رسانید. بخشی از سخنان قاسملو چنین بود: 
... روز پنجم آذر 13۶0 حزب ما طی یک نامه رس��می خطاب به آقای 
مسعود رجوی پیوستن به ش��ورای ملی مقاومت را اعالم نمود. پیوستن 
حزب ما به ش��ورا به خاطر دو هدف اصلی صورت گرفت: نخست آنکه به 
اعتقاد حزب ما همبستگی نیروهای انقالبی ایران برای سرنگون ساختن 
رژیم ]ام��ام[ خمینی یک ضرورت تاریخی اس��ت؛ دوم آنک��ه در برنامه 
شورا ش��عار اساس��ی حزب ما »دموکراس��ی برای ایران و خودمختاری 
برای کردستان« گنجانده شده بود... در دوران چهارساله عضویت حزب 
دموکرات کردستان در شورا، روابط حزب با ش��ورا و سازمان مجاهدین 
خلق با فراز و نش��یب های زیادی روبه رو گردید. در ای��ن مدت رهبری 

1. خاطرات حجت االسالم حسنی، همان، ص252-254. 
2. همان، ص259. 
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حزب ما با صبر و شکیبایی زیادی همدوش بعضی از اعضای شورا سعی 
می کرد ش��ورا دموکراتیزه گردد، هویت و شخصیت مستقل خود را پیدا 
کند و برنامه خود را اصالح و تکمیل نماید... تصویب طرح خودمختاری 
کردس��تان طبق پیش��نهاد حزب ما و در نتیجه هم فک��ری و همکاری 
اعضای ش��ورا به ویژه س��ازمان مجاهدین، حاصل عضویت در شورا بود. 
اما در طول مدت عضویت حزب در ش��ورای ملی مقاومت، برخوردهای 
غیر دموکراتیک و انحصارطلبی های س��ازمان مجاهدین آشکارتر خود 
را نمایاند. این امر سبب شد که حزب ما این س��ازمان را بهتر بشناسد و 
دریابد که دموکراتیزه کردن ش��ورا و قبوالندن واقعیت های کردس��تان 
و سراس��ر ایران به س��ازمان مجاهدین جز در درازمدت ممکن نیست... 
متأس��فانه به جای آنکه س��ازمان ها، نیروها و ش��خصیت های بیشتری 
پیرامون برنامه شورا گرد آیند، به دلیل سیاست انحصارطلبانه مجاهدین 
و رفتار غیر دموکراتیک این س��ازمان و نیز به علت آنکه شورا شخصیت 
مستقلی نداشت و سازمان مجاهدین می کوشید شورا را وسیله دستیابی 
به هدف های سازمانی خود قرار دهد، بعضی از سازمان ها و شخصیت ها 
از شورا جدا شدند و از پیوستن سازمان ها و شخصیت های دیگر به شورا 
نیز عماًل جلوگیری به عم��ل آمد... حزب ما بر این باور بوده که مس��ئله 
کردس��تان راه حل نظام��ی ندارد و بای��د از طریق مذاکره چاره س��ازی 
شود1... اما مذاکره با رژیم جمهوری اسالمی امر بیهوده ای است. سازمان 
مجاهدین ادعا می کرد ک��ه حزب دموکرات حق مذاک��ره ]با جمهوری 
اس��المی را[ ندارد... حزب دموکرات هر زمان که مذاکره را درست و به 
مصلحت جنبش بداند به مثابه ش��یوه ای از مبارزه از آن استفاده خواهد 
کرد... هنگامی که معلوم ش��د کوس و کرنای مجاهدین بر س��ر مذاکره 
دستاویزی بیش نیست و روشن گردید که سازمان تصمیم گرفته است به 
همکاری خود با حزب دموکرات در داخل شورا پایان دهد، رهبری حزب 
دموکرات با انتشار بیانیه ای خروج حزب از شورای مقاومت را اعالم نمود.2 

1. البته حزب دموکرات تا جایی که سالح و نفرات داشت به مقابله نظامی با جمهوری اسالمی پرداخت و بعد از 
شکست های پی در پی که مجبور شد به کردستان عراق پناهنده شود تازه فهمید مسئله کردستان راه حل نظامی 

ندارد و باید از طریق مذاکره چاره سازی شود! 
2. اسناد کنگره هفتم حزب دموکرات کردستان ایران، آذر 13۶4، ص39-42. 
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عاقبت تجزیه طلبان کردستان 
چنانکه گفته شد کادر رهبری حزب دموکرات کردستان از کشور گریختند و تا امروز 
نیز مرکزیت این حزب در خارج از ایران است. آنان در خارج از ایران در فعالیت هایی مانند 
شرکت در تظاهرات  مختلف علیه جمهوری اسالمی ش��رکت داشته اند. به گفته برخی 
منابع عبدالرحمن قاسملو که در ماه های آخر زندگی معتقد بود مسئله کردستان راه حل 
نظامی ندارد، روز 22 تیر 13۶8 در حالی که برای دستیابی به راه حل مسالمت آمیز در 
کردستان ایران با تنی چند از نمایندگان جمهوری اسالمی در وین بر سر میز گفت وگو 
نشسته بود، توسط گروهي ناشناس کشته شد. جنازه وی را در گورستان پیرالشر پاریس 
دفن کردند. از او دو دختر باقی ماند. گروه ها و احزاب اپوزیسیون، ایران را مسئول قتل 
قاسملو دانس��تند. اما برخی اخبار حکایت از این داشت که س��ران اسراییل در خشم از 
بی ثمر بودن کمک های هنگفت مالی و نظامی به حزب دموکرات و شخص قاسملو و نیز 
در واکنش به مذاکرات قاسملو با نمایندگان ایران دستور ترور او توسط مأموران موساد 

را صادر کردند. 

عرفان قانعی فرد از محققان کرد که مس��ائل سیاس��ی و تاریخی کردس��تان را دنبال 
می کند راجع به کشته شدن قاسملو می نویسد: 

ترور قاسملو در شهر وین
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هنگامی که جنگ به پایان می رس��د، قاس��ملو دچار نوعی استیصال 
روحی می ش��ود. از طرفی از طریق جالل طالبانی خواهان گفت وگو با 
جمهوری اسالمی ایران می شود و از طرفی هنوز به حزب بعث خوش بین 
است و در روزنامه لوموند کشتار حلبچه و اس��تفاده از سالح شیمیایی 
توس��ط عراق را افس��انه می نامد. گرچه در دوران جنگ هم با کومله و 
جناح جداشده، به برادرکش��ی ادامه می داد و از رادیو حزب دموکرات 
با آب و تاب اغراق آمیز کشته شدن افراد کومله را تحقق مبارزات خلق 
کرد می نامید. به هر روی، گفت وگو ها با نمایندگان جمهوری اس��المی 
در اروپا آغاز می ش��ود و به مصطفوی و بزرگیان و جعفری صحرارودی 
می گوید که بدون حل مس��ئله کردها و صلح با ملت کرد، در خاورمیانه 
صلح و آرامش��ی نخواهد بود. این جمله با اعتراض هیئت ایرانی روبه رو 
می شود که قاسملو خود را تنها باید نماینده یک سازمانی کردی بداند 
نه سمبل خلق کرد و یا سخنگوی ملت کرد. سیر گفت وگو ها با اعتراض 
و صدور بیانیه های جناح های مخال��ف و حزب کومله و مجاهدین خلق 
روبه رو می شود و پس از درگذش��ت امام خمینی و بودن اسامی کومله 
و دموکرات در وصیت نامه ایش��ان، ضرورت ادامه گفت وگو برای گروه 
جمهوری اس��المی دوباره رخ می نمایاند. قاسملو س��رانجام در سیزده 
ژوئیه 1989 در وین ترور می ش��ود. گرچه هم��ه تالش ها برای این بود 
که انگشت اتهام به سوی جمهوری اسالمی ایران دراز شود و مصطفوی 
و بزرگیان و جعفری صح��رارودی را قاتل بنامند اما امروزه روز س��رنخ 
موساد و همکاری گروه کرد رقیب در ترور هم نمایان می شود که به دور 
از هیجان باید ردپای یک کرد هم حزبی قاسملو را به میان کشید که بنا 
به نوار ویدئویی، توجیهش در جلسه محرمانه سفارت اسراییل این بود 
که تفاهم قاسملو با جمهوری اسالمی ایران به ضرر منافع کلی می باشد.1

غنی بلوریان پس از خ��روج از ایران که خود به گونه مفص��ل در کتاب خاطراتش ئاله 
کوک ) برگ سبز( نوشته چند سال در کشور چکسلواکی زندگی کرد و پس از فروپاشی 
اتحاد شوروی راهی آلمان گردید. در کنفرانس ملی حزب توده ایران )13۶4 در خارج 

 1. س��ایت اینترنت��ی دی��ار و نادی��ار، انجم��ن دف��اع از حق��وق قربانی��ان ت��رور و خش��ونت در کردس��تان:
 .1390/4/10 ،www.diarunadiar.ir 
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کشور( عضو هیئت سیاس��ی حزب توده ایران گردید. اما مدتی بعد از تمام فعالیت های 
حزبی و سیاسی کناره گرفت. س��رانجام در روز چهارشنبه 18 اس��فند سال 1389در 
8۶سالگي به دلیل س��کته مغزی در کلن آلمان درگذشت. دولت کردستان عراق پیکر 
او را با هواپیما به کردس��تان منتقل کرد. در فرودگاه »اربیل« )هولر( طی تشریفاتی با 
حضور شخصیت های دولت کردستان عراق تابوت غنی بلوریان تحویل گرفته شد و برای 
تدفین به محل مشخص شده در یکی از گورستان های شهر منتقل گردید. در فرودگاه 
اربیل، عالوه بر مسعود بارزانی رئیس دولت کردستان عراق، ایاد عالوی از شخصیت های 
سیاس��ی عراق، فاضل میرانی رئیس هیئت سیاس��ی حزب دموکرات کردستان عراق، 
گروهی از ش��خصیت های ملی و هنری کرد و خانواده بلوریان حضور داشتند و شخص 

مسعود بارزانی تاج گلی را بر تابوت بلوریان نهاد.1
شیخ عزالدین حسینی که در اردیبهشت1300 در بانه متولد شده بود، در سال 1322 
با نام مستعار »هوین« به عضویت کومله ژ.ک یعنی سازمان احیای کردستان درآمد. در 
سال 1332 طرفدار حرکت مصدق بود و در سال های 4۶ و 47 در مهاباد با کمیته انقالبی 
حزب دموکرات کردس��تان همکاری می کرد. با وجود این از طرف ش��خص محمدرضا 

پهلوی به سمت امام جمعه شهر مهاباد منصوب شده و مورد حمایت ساواک بود. 
تأییدیه ساواک از عزالدین حسینی به شرح ذیل است: 

... ش��یخ عزالدین حس��ینی امام جمعه شهرس��تان مزبور ]مهاباد[ از 
روحانیون مورد احترام اهالي بوده که به فرمان مطاع ملوکانه به سمت 
امام جمعه منصوب گردیده و در حال حاضر دلیلی جهت برکناری وی 

وجود ندارد. 
رئیس اطالعات و امنیت کشور- ارتشبد نصیری

1. سایت اینترنتی ویکی پدیا، با جست وجوی غنی بلوریان. 
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اندیشه او به عمق مطالب راه نداشت و به گواهی کسانی که او را دیده بودند می گفت: 
»اگر حضرت جبرئیل نازل شده و ورقه خودمختاری کردستان را نیاورد، او را نخواهیم 
پذیرفت!« وی با پیروزی انقالب اس��المی از آتش بیاران تجزیه طلبی در کردس��تان و 
خودمختاری آن بود. پس از آزادس��ازی مهاباد و گریختن رهب��ران حزب دموکرات به 
عراق، وی پیشنهاد ایجاد تماس و گرفتن کمک از سازمان ناتو را مطرح ساخت. او مدتی 
در کردستان عراق به سر برد و سپس از آنجا به کشور سوئد منتقل گردید تا در محیطی 
آرام و امن با رسانه های دیداری و شنیداری ضد انقالب و تلویزیون های خارجی مصاحبه 
نماید و سال های آخر عمرش را به راحتی به سر برد. وی تا زمان مرگ در 90سالگی از 
افکار مالیخولیایی خود دست برنداشت. چنانکه در مصاحبه با رادیو بی بی سی به تاریخ 
2 سپتامبر 11/2010 شهریور 1389 به دفاع از عملکرد و نظریاتی که در سال 1358 
داشت، پرداخت. سخنان او در این مصاحبه، پس از 30 س��ال به خوبی ماهیت گفتار و 
رفتار تجزیه طلبان کردستان را بار دیگر برمال می سازد. وی به صراحت خواستار نابودی 
نظام جمهوری اسالمی شده و از تجزیه طلبی دفاع نمود. محورهای اصلی سخنان او در 

مصاحبه مذکور چنین است:
من افتخار می کنم که در سیاست شرکت کردم. ملت کرد تحت ستم 
است. همه ما باید مبارزه کنیم تا از این ستم رها بشویم و به حق طبیعی 
خود برس��یم. ما که )خواهان خودمختاری بودی��م( خونریزی نکردیم. 
ما خواسته هایی داش��تیم و به رژیم تقدیم کردیم. ما مجبور بودیم که 
از خودمان دفاع کنیم. ما هیچ وقت مایل )به کش��تار( نبودیم، چون ما 
کشته می دادیم. ما حق خودمان را می خواستیم. آنها بودند که می آمدند. 
]حمله به مریوان و پاوه و... و کشتار زن و بچه و سر بریدن ها دفاع بود؟![ 
خودمختاری )در آن موقع( حداقل چیزی بود که ما می خواستیم. آنها 
)حکومت( به ما حمله کردند و شکست خوردند. امروز به عقیده من نباید 
)با حکومت جمهوری اس��المی( مبارزه مس��لحانه کرد مگر اینکه شما 
دفاع بکنید. اما من این را نمی پسندم که شما رسماً وارد مبارزه مسلحانه 
شوید. من می خواهم که از راه سیاس��ی نه با جمهوری اسالمی، بلکه با 
مردم ایران همه دست به دست هم بدهیم و این رژیم سقوط بکند و یک 
رژیم دموکرات و مردم ساالر به وجود بیاید و ما ذیل این رژیم به حقوقمان 
برسیم. )در مورد تجزیه طلبی باید بگویم( اصاًل تجزیه طلبی گناه نیست. 
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نه در قرآن گناه است و نه در عرف مردم، نه در این دنیا. ملتی که بخواهد 
مستقل باشد هیچ گناهی ندارد. در اصول، این حق را برای ملت کرد قائل 
هستم که کشور خود را داشته باشد. در مورد همکاری من با سازمان های 
چپ ایران و س��ازمان های چپ کردستان که بس��یاری از آنها مذهبی 
نبودند و حتی اعتقاد به وجود خدا نداشتند می گویم اساساً مسئله ای که 
ما می خواستیم و برای آن مبارزه می کردیم، حقوق خلق کرد بود و هر 
کس در این مسیر بود با ما هماهنگ و هم فکر و برادر بود، چه چپ باشد، 
چه مسیحی باش��د، هر کس باش��د. کومله و حزب دموکرات خودشان 
چپ بودند. ما می خواستیم مبارزه به خاطر حق ملت کرد را ادامه دهیم، 
مسئله این نبود که این مسلمان است آن کافر است. در روزی، جماعتی 
یک پرچم س��بز آورده بودند میان تظاهرات به عنوان مسلمان. رفتم به 
آنها گفتم برادران! ما در مسجد مسلمان هستیم، ولی اینجا برای خلق 
کرد مبارزه می کنیم. این پرچم را به مسجد ببرید )و در تظاهرات حمل 
نکنید(. مسئله ما مبارزه برای پیشرفت حق کرد است و اینکه ملت کرد 
به حق خودش برسد. میان اسالمی که ما معتقدیم و اسالمی که هیئت 
حاکمه جمهوری اس��المی ایران قائل اند فرق زیادی وجود دارد. من به 
جمهوری اسالمی اعتقاد ندارم. من معتقد به جدایی مذهب از حکومت 
و دولت هس��تم. معتقدم که امروز مذهب نمی تواند حکومت کند. دین 
نقشش زیاد است در تبلیغات مذهبی، مسئله خدا، مسئله آخرت، مسئله 
اخالق و دین جنبه معنوی دارد. االن دوران علم و دانش اس��ت. جامعه 
بشری به قدری رش��د کرده که خودش را اداره می کند و احتیاج ندارد 
از این مس��ائل پیروی کند. مذهب می تواند به جناح معنوی کمک کند 
ولی نمی تواند در دولت و قانون اساسی دخالت کند. قانون اساسی باید 

سکوالر باشد.1
شیخ عزالدین حسینی سرانجام در شبانگاه پنجش��نبه  21 بهمن 1389 برابر با دهم 
فوریه 2011 میالدی در 90سالگی در بیمارستان آکادیمسکا در شهر اوپساالی سوئد 
جان سپرد تا در پیش��گاه پروردگار متعال پاس��خگوی پندار، کردار و گفتارهایی باشد 
که بسیاری اشخاص را از راه راست و وطن دوس��تی به کژراهه تجزیه طلبی و خونریزی 

1. سایت اینترنتی رادیو بی بی سی، www.bbc.co.uk/persian، 2 سپتامبر 11/2010شهریور 1389. 
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کش��انید. با اعالم مرگ وی، ح��زب کموله 
کردس��تان که در ادامه معرفی خواهد شد 
با صدور اطالعیه ای به تجلیل از او پرداخت 
و وی را »جناب ماموس��تا ش��یخ عزالدین 
حس��ینی، روحانی بزرگ، متفک��ر آزاده و 
آزاداندیش بلن��دآوازه کردس��تان و مبارز 
نس��توه حقوق مردم کرد« نامید. در ادامه 
اطالعیه درباره همراه��ی و همکاری وی با 

حزب کموله چنین آمده است: 
ش��یخ عزالدین حس��ینی با توجه به عقاید و مواضع آزادی خواهانه و 
مترقی خود و نیز با توجه به ارادت و همراهی و پشتیبانی صادقانه کومله 
از ایش��ان، به ویژه دوست و راهنمای مش��فق و حامی ما بوده و در تمام 
طول حضور مستقیمشان در جنبش کردس��تان تبادل نظر و همکاری 
نزدیک و فشرده ای با کومله داش��ت و همواره در جوار رهبری کومله و 
در کنار پیشمرگان کومله به س��ر می  برد و در زندگی ساده آنها شریک 
و همراه بود... همه صفوف کومله احساس می کنند که برادری بزرگ و 
دوست مشفق و معلم خود را از دست داده اند و بنابراین به طور طبیعی 
خود را صاحب عزا و شریک غم می دانند. گرچه متأسفانه ماموستا شیخ 
عزالدین حسینی مهلت نیافت که سقوط استبداد و طلوع آزادی واقعی 
را در ایران ببیند، اما بی گمان اندیش��ه ها و خدم��ات وی هرگز از یادها 
نخواهد رفت. کمیته مرکزی حزب کومله کردس��تان ایران،22 بهمن 

1389 خورشیدی برابر با یازدهم ژانویه 2011. 1
صادق شرفکندی: پس از قاسملو، دکتر صادق شرفکندی به رهبری و دبیرکلی حزب 
رسید. وی در 21 دی ماه سال 11/131۶ ژانویه سال 1938 میالدی در روستای ترغه 
از توابع شهرستان بوکان دیده به جهان گشود. او برادر کوچک عبدالرحمن شرفکندی 
نویسنده و شاعر کرد متخلص به »هه ژار« بود. صادق شرفکندی در سال 1338/ 1959 
مدرک لیسانس رشته شیمی را از دانشسرای عالی تهران گرفت و تا سال 1334 به عنوان 
دبیر شیمی در شهرهای مهاباد و ارومیه به کار دبیری پرداخت. در سال 1349/ 1970 

 .1389/11/22 ،www.komala.org :1. سایت اینترنتی حزب کموله

شیخ عزالدین حسیني



مقاالت
182

دوره سوم سال نهم شماره 31 بهار 91

به دانشگاه تربیت معلم منتقل گردید و به عنوان 
معاون و کمک کار بخش ش��یمی این دانش��گاه 
مش��غول به کار شد. سپس با اس��تفاده از بورس 
تحصیلی در دانش��گاه پاریس در رش��ته شیمی 
دکترا گرف��ت. در س��ال 1355/ 197۶ به ایران 
بازگشته به عنوان استادیار ش��یمی در دانشگاه 

تربیت معلم به تدریس پرداخت. 
وی در س��ال 1352/ 1973 یعن��ی زمانی که 
مش��غول تحصیل در دوره دکت��را در پاریس بود 
توس��ط عبدالرحمان قاس��ملو ب��ا برنامه حزب 
دموکرات کردستان ایران آشنا شد و به عضویت 

حزب درآمد. پ��س از مراجعت به ای��ران به عنوان 
رابط قاسملو و اعضای قدیمی حزب در داخل ایران فعالیت نمود. 

به دنبال س��قوط رژیم پهلوی و تجدید فعالیت علنی حزب دموکرات در سال 1358 
به عنوان مشاور و عضو کمیته مرکزی حزب انتخاب ش��د و مسئولیت کمیته حزب در 
تهران را بر عهده گرفت. در اوایل تابستان سال 1359/ 1980 از سوی قاسملو برای کار 
تمام وقت در حزب به کردستان فراخوانده شد. او از س��ال 13۶5 تا هنگام قتل قاسملو 
معاون دبیرکل حزب بود و در نخستین نشس��ت کمیته مرکزی پس از قتل قاسملو به 
دبیرکلی حزب دموکرات انتخاب گردید که تا زمان قتل در رس��توران شهر میکونوس 

آلمان به تاریخ 27 شهریور 1371/ 17 سپتامبر 1992 این سمت را بر عهده داشت. 
میکونوس رسوایی آلمان: صادق شرفکندی دبیرکل حزب منحله دموکرات کردستان 
ایران برای شرکت در کنگره جهانی احزاب سوسیالیست و سوسیال دموکرات که از تاریخ 
23 تا 2۶ شهریورماه سال 1371 در برلین برگزار شد، به آلمان رفت. او برای گفت وگو با 
چند تن از مخالفان جمهوری اسالمی در رستورانی به نام میکونوس که پاتوق ایرانیان 
مقیم آلمان و متعلق به یک ایرانی به نام عزیز غفاری است، با آنها قرار مالقات می گذارد. 
رستوران میکونوس در خیابان »پراگراستراسه« برلین واقع شده است. قرار مالقات این 
اشخاص ساعت 9 شب روز 2۶ شهریورماه در آخرین روز کنگره بود. از مجموع 15 تا 20 
نفری که برای این جلسه دعوت شده بودند فقط ۶ نفر به آنجا آمدند و دو نفر دیگر نیز به 
طور اتفاقی به رستوران رفته بودند. به این ترتیب با صاحب رستوران 9 نفر در آنجا حضور 

صادق شرفکندي
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داشتند. ساعت حدود 22:50 دقیقه ناگهان سه فرد مسلح وارد رستوران می شوند. یکی 
نزدیک در ورودی و دومی در قسمت جلویی رستوران می ایستند و نفر سوم مسلسل به 
دست به قسمت پشتی رستوران که ۶ ایرانی در آنجا دور یک میز نشسته بودند رفته و 
همه را به رگبار می بندد. از جمع افراد حاضر در رس��توران 4 نفر در جا کشته می شوند 
و یک نفر نیز به شدت زخمی می ش��ود و چهار نفر دیگر نیز جان س��الم به در می برند.

کشته ش��دگان عبارت بودند از: صادق ش��رفکندی دبیرکل حزب دموکرات کردستان 
ایران، همایون اردالن نماینده حزب دموکرات کردس��تان ایران در آلمان، فالح عبدلی 
نماینده حزب دموکرات کردستان ایران در اروپا و نوری دهکردی کارمند صلیب سرخ 
و فعال در امور پناهندگان ایرانی مقیم آلمان. عزیز غفاری صاحب رستوران میکونوس 
نیز زخمی می شود. قابل دقت است که از 4 فرد کشته شده ایرانی، سه تن با اسامی جعلی 
وارد آلمان شده بودند؛ از حدود 15 تا 20 نفر دعوت شده به این رستوران فقط ۶ نفر به 
این جلسه می آیند و از جمع ۶ نفر2 نفر سالم می مانند و حتی جراحتی نیز برنمی دارند 

که این مسائل در جریان دادگاه مسکوت می ماند. 
مطبوعات غربی پس از این حادثه به رس��م عادات همیشگی خود جمهوری اسالمی 
ایران را عامل ترور معرفی می کنند و دادگاه و قاضی آلمانی پرونده نیز حکمی را پس از 
حدود 4 سال صادر می کند که پیش��اپیش مطبوعات غرب آن را صادر کرده بودند. در 
این حکم بر اس��اس اتهامات ناروا و به دور از عرف دیپلماتیک علی فالحیان وزیر وقت 
اطالعات جمهوری اسالمی ایران را متهم به دست داش��تن در این ماجرا کرده و از این 
وقیحانه تر اینکه چند ماه بعد »رونالد جورج« دادستان کل آلمان در یک اقدام بی سابقه 
و کاماًل سیاسی رهبر معظم انقالب و رئیس جمهور وقت آقای هاشمی رفسنجانی و دکتر 

علی اکبر والیتی وزیر امور خارجه وقت ایران را نیز به دخالت در این ماجرا متهم کرد. 
یک سال بعد از حادثه رس��توران میکونوس فردی ایرانی به نام کاظم دارابی کازرونی 
و 4 لبنانی به نام های یوس��ف امین، محمد اتریس، عطااهلل عیاد و عباس راحیل توسط 
پلیس آلمان دستگیر ش��دند و محاکمه آنان در ششم آبان ماه س��ال 1372 در آلمان 
آغاز شد. دادگاه این عده حدود 5 سال و 247 جلسه طول کشید و بیش از 170 نفر در 
دادگاه حاضر شده و در مورد حادثه ترور شهادت دادند. ش��هادت اکثر این افراد به نفع 
جمهوری اسالمی ایران بود. نظریات هیچکدام از شهودی که به نفع ایران شهادت دادند، 
مورد بررسی قرار نگرفت. سرانجام حکم دادگاه میکونوس در 21 فروردین سال 137۶ 
بر اساس شهادت اش��خاصی مانند ابوالحسن بنی صدر و اش��خاص دیگری که مخالف 
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جمهوری اسالمی بودند و در داخل کشور پرونده های قضایی داشته و مجرم بودند صادر 
گردید و طی آن کاظم دارابی از اتباع ایران��ی و عباس راحیل تبعه لبنانی به حبس ابد و 
یوسف امین و محمد اتریس هر دو از اتباع لبنان به ترتیب به 11 و 5 سال زندان محکوم 

شدند. در این حکم متهم دیگر نیز به نام عطااهلل ایاد تبرئه شد. 
کسانی که در رستوران میکونوس برلین به قتل رس��یدند، به دلیل رقابت های شدید 
و حتی خونینی که در داخل حزب دموکرات بر س��ر کسب قدرت وجود داشت، ممکن 
بود قربانی یک تسویه حساب درون گروهی شده باشند. کشف عوامل این تسویه حساب 
خونین و کش��ته ش��دن افرادی از س��ران یک حزب غیر قانونی که دستش��ان به خون 
هم مسلکان حزبی خودشان نیز آلوده بود، کار چندان مش��کلی نبود که دادگاه آلمانی 
حدود چهار سال برای آن وقت صرف کرد. دادگاه می توانست با مطالعه پرونده سرتاسر 
خونریزی و جنایت سران حزب منحله دموکرات، عامالن این تسویه حساب درون گروهی 
را شناسایی کند و به مجازات برس��اند. اما چون قرار بود از این حادثه یک فرصت علیه 
جمهوری اسالمی به وجود آید، مسیر پرونده را از روال عادی خارج کرده و به یک پرونده 
کاماًل سیاسی تبدیل نمودند. پس از اعالم حکم دادگاه تعدادی از شهود بعدها بر دروغ 
بودن شهادت خود اعتراف کردند و آن را بر اساس فشارهای سیاسی گروه های مخالف 
نظام جمهوری اسالمی در اروپا دانستند. یکی از این شاهدان به نام ابوالقاسم مصباحی 
معروف به »شاهد C« طی نامه ای به روزنامه آلمانی فرانگفورتر آلگمانیه نوشت: »امروز 
با اطمینان می دانم که کمیته ای به نام »وظایف ویژه« اصاًل وجود خارجی ندارد و از این 
رو به کار بردن چنین واژه ای با هدف تضعیف دولت جمهوری اس��المی ایران و تقویت 
جریان های تروریس��تی و همچنین به مخاطره انداختن صلح جهانی انجام می شود«. 
مصباحی قباًل در طول دادگاه مدعی شده بود کمیته ای به نام »وظایف ویژه« متشکل از 
مسئوالن بلندپایه جمهوری اسالمی برای طراحی عملیات تروریستی در خارج از کشور 
وجود دارد. قاضی پرونده نیز بر همین مبنا و با ش��هادت دروغ، رهبران کشورمان را به 

دخالت در این ماجرا متهم کرد. 
مسئوالن کش��ورمان به حکم دادگاه آلمان که با موجی از اتهامات دستگاه قضایی آن 
کشور علیه مقامات بلندپایه جمهوری اس��المی ایران همراه بود، واکنش شدید نشان 
دادند. در برابر اخراج دیپلمات های ایرانی از آلمان، چهار دیپلمات آلمانی از ایران اخراج 
شدند. پس از اخراج دیپلمات های آلمانی، 11 کشور عضو اتحادیه اروپا در همبستگی 
با آلمان سفرای خود را از ایران فرا خواندند و سفرای ایران در کشورهای اروپایی نیز به 



18
5

ن 
 ایرا

 در
ب

ه طل
جزی

ی ت
ه ها

گرو
ی و 

الم
ب اس

قال
ان

91
ار 

 به
31 

اره
شم

م 
ل نه

 سا
وم

ه س
دور

ایران مراجعت کردند. این تصمیم اتحادیه اروپا با اس��تقبال امریکا که مجازات ش��دید 
اقتصادی علیه ایران اعالم کرده و در پی منزوی ساختن کشور ما در صحنه جهانی بود، 
روبه رو شد. نیکالس برنر سخنگوی وقت وزارت خارجه امریکا در مصاحبه ای مطبوعاتی 
از حکم دادگاه میکونوس علیه جمهوری اسالمی ایران ابراز رضایت کرد و اظهار امیدواری 
نمود تا کشورهای اروپایی در تحریم اقتصادی علیه ایران با امریکا متحد شوند. سرانجام 
پانزده کشور عضو اتحادیه اروپا در نشست خود در لوکزامبورگ در تاریخ 10 اردیبهشت 
137۶ تصمیم گرفتند گفت وگوهای انتقادی خود با ایران را قطع و سطح روابط سیاسی 
خود را کاهش دهند و دیدارهای مقامات مملکتی در سطح وزیران با جمهوری اسالمی 

قطع شود. 
پس از انتخابات ریاس��ت جمهوری در دوم خرداد 137۶ و برگزیده شدن سید محمد 
خاتمی به عنوان رئیس جمهور، اروپایی ها که از قطع روابط با جمهوری اس��المی ایران 
متضرر شده بودند، تغییر در ریاست جمهوری کشورمان را بهانه قرار داده و اعالم کردند 
که خواستار از سرگیری روابط با ایران هستند. عاقبت سفرای کشورهای اروپایی پس از 

چند ماه خروج ناکام از ایران، در اواسط آبان ماه به تهران بازگشتند.1
حزب دموکرات جناح عبداهلل حسن زاده: در درون حزب دموکرات کردستان همواره 
رقابت و نبرد قدرت بین جناح ه��ا و رقبای رهبری جریان داش��ته و در برخی مواقع به 
حذف فیزیکی رقبا نیز منجر گردیده است. با کشته شدن صادق شرفکندی این جنگ 
قدرت به اوج رسید و جناح های رقیب نتوانستند همدیگر را تحمل نمایند و به ناچار به 
انشعاب و جدایی رضایت دادند. ابتدا عبداهلل حس��ن زاده برای مدتی قدرت اسمی را به 
عنوان دبیرکل در دست گرفت. او که در سال 1317 خورشیدی در روستایی از حوالی 
سردشت به دنیا آمده بود، از سال 1330 به عضویت حزب دموکرات کردستان درآمد. 
حسن زاده در زمان عبدالرحمان قاسملو مدتی جانشین وی بود. عبداهلل حسن زاده در 
نبرد قدرت درون حزبی با مخالفت و رقابت جدی جناح دیگر حزب به رهبری مصطفی 
هجری مواجه گردید و به ناچار از تشکیالت قبلی حزب جدا شد و فعالیت خود را زیر نام 
حزب دموکرات کردستان ادامه داد و علت انشعاب را اختالف بر سر شیوه رهبری حزب 
اعالم داشت. اما به بن بست رس��یدن فعالیت های نظامی حزب دموکرات برای جدایی 
کردس��تان از ایران و عدم گرایش و حمایت مردم مس��لمان کرد از احزاب ضد انقالب، 

1. سایت اینترنتی مرکز اس��ناد انقالب اس��المی: www.irdc.ir، 24 فروردین. یادداشت با عنوان»میکونوس؛ 
رسوایی ایران یا آلمان« و نیز سایت اینترنتی ویکی پدیا با جست وجوی میکونوس. 
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علت اصلی انشعاب در حزب را تش��کیل می دهد. گویا مطابق باورهای حزب دموکرات 
کردستان شاخه عبداهلل حسن زاده دوران مبارزات مسلحانه به سرآمده  است، تمایل به 
جداسازی استان کردستان ناش��ی از طرز تفکری کودکانه  است، اصطالح »ملت های« 
فارس، ترک، کرد، لر و... معنی ندارد و همگان تش��کیل یک ملت می دهند. اگر به واقع 
باورهای وی و حزب اسمی و نیمچه اش چنین است، چرا هنوز در خاک کردستان عراق 
بند ش��ده و به میهن باز نمی گردد و اهداف جناح جنگ طلب دیگر را افش��ا نمی سازد؟ 
آیا وقت آن فرا نرسیده که به وصیت بس��یار عبرت انگیز حضرت امام عمل نماید که در 

وصیتنامه خود فرموده اند:
من به شما احزاب و گروه ها، چه آنان که به چپ گرایی معروف- گرچه 
بعضی ش��واهد و قرائن دالل��ت دارد که این��ان کمونیس��ت امریکایی 
هس��تند- و چه آنان که از غرب ارتزاق مي کنند و الهام می گیرند و چه 
آنها که با اسم »خودمختاری« و طرفداری از کرد و بلوچ دست به اسلحه 
برده و مردم محروم کردس��تان و دیگر جاها را از هستی ساقط نموده و 
مانع از خدمت های فرهنگی و بهداش��تی و اقتصادی و بازسازی دولت 
جمهوری در آن استان ها می شوند، مثل حزب »دموکرات« و »کومله« 
وصیت می کنم که به ملت بپیوندند؛ و تاکنون تجربه کرده اند که کاری 
جز بدبخت کردن اهالی آن مناطق نکرده ان��د و نمی توانند بکنند، پس 
مصلحت خود و ملت خود و مناطق خود)ش��ان( آن اس��ت که با دولت 
تشریک مساعی نموده و از یاغي گری و خدمت به بیگانگان و خیانت به 
میهن خود دست بردارند و به ساختن کشور بپردازند و مطمئن باشند 
که اس��الم برای آنان هم از قطب جنایتکار غرب و هم از قطب دیکتاتور 

شرق بهتر است و آرزوهای انسانی خلق را بهتر انجام می دهد.1
حزب دموکرات جن�اح مصطفی هجری: جن��اح دیگر حزب دموکرات کردس��تان به 
س��ردمداری مصطفی هجری با عنوان دبیرکل حزب دموکرات کردس��تان ایران اداره 
می شود. او به سال 1324 در شهر نقده متولد ش��د. تحصیالت ابتدایی و متوسطه را در 
همان شهر به پایان رسانید و از دانشگاه تهران لیس��انس ادبیات فارسی گرفت. از سال 
1358 به حزب دموکرات کردستان پیوست و از همان سال عضو کمیته مرکزی حزب 
گردید. در سال 1359 مس��ئول رادیوی حزب با عنوان »رادیو صدای کردستان ایران« 

1. وصیت نامه الهی- سیاسی امام خمینی)ره(، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، ص29. 
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]فرستنده این رادیو همانند فرستنده رادیویی 
مجاهدی��ن مس��تقر در کردس��تان، اهدایی 
رژیم بعثی عراق بود[ شد. او از سال 1383 به 

دبیرکلی این حزب رسید.1
در جریان کنگره س��یزدهم حزب که شعار 
»دموکراس��ی برای ایران، خودمختاری برای 
کردس��تان« به »ایران ف��درال و دموکرات« 
تغییر ک��رد، انش��عاب نی��ز در آن روی داد و 
دو ح��زب »دموکرات کردس��تان« و »حزب 
دموک��رات کردس��تان ایران« ایجاد ش��دند. 

هجری دبیرکل »حزب دموکرات کردستان ایران« می باشد. 
مرکز هر دو نیمچه حزب مانند دیگر احزاب ضد انقالب کرد، در شمال عراق و به ویژه 
در شهر اربیل مرکز منطقه خودگردان کردستان عراق واقع شده است. حزب دموکرات 
کردستان مدعی اس��ت تاکنون چهارده بار کنگره حزبی برگزار نموده که عبارت اند از: 
کنگره اول 1945؛ کنگره دوم 194۶؛ کنگره سوم 1973؛ کنگره چهارم 1980؛ کنگره 
پنجم 1981؛ کنگره شش��م 1984؛ کنگره هفتم 1985؛ کنگره هشتم 1988؛ کنگره 
نهم 1992؛ کنگره دهم 1995؛ کنگره یازدهم 1997؛ کنگره دوازدهم 2002؛ کنگره 
سیزدهم 2004؛ کنگره چهاردهم 2008. در کنگره بیستم بین الملل سوسیالیست که 
طی روزهای 9 تا 11 سپتامبر 199۶ در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد، 
حزب دموکرات کردس��تان ایران به عنوان عضو بین الملل سوسیالیست پذیرفته شد. 
به ظاهر رهبری این حزب در دس��ت کمیته مرکزی است که 23 عضو اصلی و 12 عضو 
علی البدل دارد. کمیته مرکزی در بین اعضاي خویش 7 نف��ر را به عنوان اعضاي دفتر 
سیاسی برگزیده که دبیرکل حزب مصطفی هجری نیز جزو این عده است. کشور فرانسه 
از حامیان اصلی حزب است که با صرف هزینه های زیاد داعیه حقوق بشر و دادخواهی 
کردها را به ویژه توسط خانم دانیل میتران همس��ر رئیس جمهور اسبق فرانسه و آقای 
کوشنز وزیر وقت مشاور در امور انسانی دولت فرانس��ه دنبال می کند. در کنگره حزب 
سوسیالیست فرانسه در سال 1372 از حزب دموکرات کردستان ایران نیز دعوت به عمل 

آمد. در این کنگره آقای ژیراک دبیرکل حزب سوسیالیست فرانسه گفت:

1. سایت اینترنتی دبیرکل حزب دموکرات کردستان: www.sikirter.org، اردیبهشت 1387. 

مصطفي هجري
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به هیئت نمایندگی کرده��ا که امروز در میان ما هس��تند خیر مقدم 
می گویم. دوس��تان حزب دموکرات کردس��تان ایران ک��ه در میان ما 
حاضرید مایلم بار دیگر تأکید کنم که ما از فعالیت شما برای دموکراسی، 
حقوق بشر و هویتتان پشتیبانی می کنیم. رفقای عزیز، ما در کنار شما 

بوده ایم و شما می توانید روی ما حساب کنید.1 
مصطفی هجری در روز جمعه 30 ژوئن 200۶/ 1385 در ساختمان وزارت امور خارجه 
فرانس��ه حضور یافت و از طرف مدیرکل آنالیز و پیش بینی آن وزارتخانه مورد استقبال 
قرار گرفت. آنان در نشستی یک ساعته به بررسی مسائل مهم منطقه ای و وضعیت ایران 
پرداختند. هجری با اشاره به ناموفق بودن مذاکرات چندساله اتحادیه اروپا با جمهوری 
اسالمی و به ویژه تهدید جدی ایران علیه صلح و ثبات جهانی]؟![ بر این امر تأکید ورزید 
که تنها راه حل، کمک به مردم ایران و نیروهای دموکرات این کشور از جمله نیروهای 
متعلق به ملیت های تحت س��تم]؟![ می باشد تا با برچیدن بس��اط این رژیم و استقرار 
نظامی دموکراتیک و فدرال به جای آن، مردم ایران و منطقه و جهان از ش��ر این رژیم 

انسان ستیز]؟![ نجات یابند.2 هجری در اردیبهشت 1387 در مصاحبه ای گفت: 
همه ما اپوزیس��یون کرد تاکنون در اهدافمان مشترک هستیم که آن 
سرنگونی جمهوری اسالمی و ایجاد حکومتی دموکراتیک فدرال است 

که بتواند حقوق ملیت های ایران را تضمین کند.3
آخرین عمل سیاس��ی این حزب همکاری مس��تقیم با امریکا و طرح فدرالیسم برای 
ایران با همکاری مایکل لدین تحلیل گر محافظه کار انستیتوی انترپرایز امریکا می باشد. 
حزب دموکرات کردستان نش��ریه ای تحت عنوان کوردس��تان چاپ و منتشر می کند. 
مطالب این نشریه در سایت اینترنتی حزب نیز قرار داده می شود. اکنون اعضای حزب 
دموکرات کردستان به همراه خانواده هایشان با جمعیت کلی 1250 نفر در کوی سنجق 
در نزدیکی شهر سلیمانیه کردس��تان عراق زندگی می کنند. به خاطر جلوگیری از زد 
و خورد با گروه های رقیب و ایجاد اغتش��اش داخلی، تحت نظ��ر اداره امنیت حکومت 
خودمختار اقلیم کردستان عراق هستند و مخارجشان را همان حکومت می پردازد که 

در ادامه سند آن ارائه می شود. 

1. اسناد کنگره نهم حزب دموکرات کردستان ایران، پیام های کنگره نهم؛ بهمن 1372، کوردستان، ش199، 
ص13. 

2. سایت اینترنتی دبیرکل حزب دموکرات کردستان: www.sikirter.org، اردیبهشت 1387. 
3. همان. 
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حزب دموکرات و فس�اد اخالقی: یک��ی از موضوعات ش��ایع درون گروهی گروه های 
تروریستی کمپ نشین، مشکل فساد اخالقی آنها می باشد و حزب دموکرات کردستان 
نیز از این قاعده مستثنی نیست. سایت بوروژهالت و وب نوشت هیوا قادری گوشه ای از 
فساد اخالقی و مالی حاکم بر رهبران و اعضای حزب دموکرات کردستان را که در اقلیم 

خودمختار کردستان عراق اردو زده اند، چنین افشا می کند: 
وقتی از حزب و گروهی با نام دموکرات صحبت به میان می آید در وهله 
اول ذهن هر خواننده ای خطور می کند به رعایت یک پرنسیب مردم گرا 
با رعایت مش��ی دموکراتیک. وقتی نام حزب دموکرات کردس��تان به 
گوش هر فرد کردزبان یا غیر کردزبان عامی در کشور می خورد ناگهان 
خاطراتی مانند سابقه مبارزاتی ۶3س��اله و یا فردی مثل قاضی محمد 
یا قاس��ملو به صفحه ذهن ها خطور می کند، اما آیا به راستی این چنین 
است؟ آیا تا به حال از خود پرسیده ایم دستاورد مبارزات ۶3ساله حزب 
برای مردم کرد چه بوده؟ اصاًل کمی سؤال را آسان تر می کنیم: دستاورد 
مبارزات ۶3ساله حزب دموکرات برای خود اعضای حزب و خانواده های 
آنها چه بوده است؟ ما کردها در ذهن خود یک تابوی شکست ناپذیر از 
بعضی اسامی ساخته ایم و به هیچ وجه هم حاضر به شکستن آن نیستیم. 
اگر ۶3 س��ال دیگر هم حزب دموکرات مبارزه خود را ادامه بدهد، هیچ 
کردی به خود جرئ��ت نمی دهد که عملکردش را به نقد کش��یده و آن 
را نفی کند. چراکه به ش��دت مورد توهین و ناس��زای دیگر کردها واقع 
می شود. زمانی که خود نگارنده در مقر حزب به سر می برد، هفته ای نبود 
که خبر از فساد اخالقی و خودکشی و یا اخراج بعضی از اعضا را نشنود! 
حجم این اعمال و تکرارشان آن قدر ملموس بود که انسان را ناخواسته 
با یک کابوسی از آینده تاریک و سرنوش��تش در چنین گروهی مواجه 
می کرد. خبر اینترنتی حاکی از خودکشی اسماعیل احمدی فیلمبردار 
حزب دموکرات است. در این حزب به واس��طه زندگی اردوگاه نشینی، 
فضای سانترالیزم1 بسته، فساد شخصی رهبران، عدم تحقق آرمان ها و 
بسیاری از مس��ائل دیگر باعث رواج فساد گردیده است اعم از اخالقی و 

1. مرکزگرایی؛ نوع��ی نظام حکومتی که در آن همه امور کش��ور از ی��ک مرکز رهبری می ش��ود؛ نقطه مقابل 
کشورهایی که به صورت فدرال یا حکومت های ایالتی و والیتی اداره می شوند. 
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مالی. حزب دموکرات و رهبران آن ب��رای حفظ وجهه و ماهیت بیرونی 
آن نزد هواداران، س��عی دارند تا جایی که بتوانند با س��کوت و سانسور، 
نگذارند خبری به بیرون درز کند اما وقتی ک��ه کار باال می گیرد و خبر 
ناخواسته به بیرون س��رایت می کند تحت عناوین خودکشی و... آن را 
پوشش می دهند. دلیل اینکه رهبران گروه با فساد به مبارزه جدی نیز 
برنمی خیزند آن است که خود آنها و برخی همسرانشان به شدت مبتال 
به این قضیه هستند. موارد مکرری در خصوص فس��اد اخالقی و مالی 
افرادی نظیر تیمور مصطفایی، اس��ماعیل بازیار، حس��ن رستگار، کاوه 
بهرامی، نظیف قادری و... در این حوزه زبان��زد خاص و عام در نزد همه 
اعضای حزب می باشد که با اعمال نظر مسئولین حزب الپوشانی شده 
و حتی در رابطه با فساد اخالقی همس��ر تیمور مصطفایی، تعداد قابل 
توجهی از پیشمرگان حزب اخراج گردیدند. آواره جاللی )همسر پرویز 
مراغه ای( که موضوع فساد اخالقی اش با یکی از پیشمرگان حزب افشا 
و منجر به تیراندازی پرویز به س��وی فرد خاطی و در نتیجه دستگیری 
پرویز و فرد خاطی توسط آسایش شد، به جنجالی شدید در حزب مبدل 
و در شرف فاش شدن روابط آواره با سایر رهبران حزب بود که رهبران 
حزب برای جلوگیری از تداوم تنش، در کوتاه ترین مدت آواره را به نزد 
خواهرش در یکی از کشورهای اروپایی اعزام نمودند و در حال حاضر در 
اروپا به سر می برد. سؤال اینجا اس��ت: اینها که به خانواده های یکدیگر 
رحم نمی کنند چطور می توانند پیام آور دموکراسی و آزادی برای خلق 
کرد باشند؟ آیا وقت آن نرسیده که طرحی نو برانداخته و از نفی بت های 
ساختگی اذهان نترسیم؟! اخبار رسیده حاکی از آن است که  اسماعیل 
احمدی با همسر یکی دیگر از اعضای حزب به نام امید مفتی زاده )اهل 
یکی از روستاهای س��قز( ارتباط نامشروع داش��ته که امید در آخرین 
دیدار آنها، س��ر بزنگاه رس��یده و در همان صحن��ه در همانجا وی را به 
قتل می رساند. حاال شما قضاوت کنید خبر خودکشی یا قتل اسماعیل 
احمدی چقدر سانسور شده است. متأسفانه از گذشته موارد بی شمار از 
چنین وقایعی در حزب شیوع داشته و به نظر می رسد در آینده نیز شاهد 



19
1

ن 
 ایرا

 در
ب

ه طل
جزی

ی ت
ه ها

گرو
ی و 

الم
ب اس

قال
ان

91
ار 

 به
31 

اره
شم

م 
ل نه

 سا
وم

ه س
دور

وقوع موارد مشابه خواهیم بود.1 

حـــزب کومله
تش�کیل حزب: کومله )ب��ه ک��ردی: کومه له( یا 
»س��ازمان حزب کمونیس��ت کردس��تان ایران« 
سازمانی چپ گرا، مارکسیست و کمونیست و یکی 
از احزاب مسلح و تجزیه طلب است که برای جدایی 
کردس��تان ایران و در نهایت تش��کیل کردستان 
بزرگ می کوشد. کومه له در معنای کردی به معنی 
انجمن و گروه  است. جمعی از تندروان و معتقدان 
به پان کردیسم در کردس��تان از موقعیت متشنج 

س��ال 1357 و ضعف نهادهای امنیتی رژیم پهلوی که با انقالب اسالمی دچار گیجی و 
پریشانی شده بودند، استفاده کرده این حزب را با ادغام سه گروه ذیل تشکیل دادند: 

1. گروه انقالبی زحمتکشان کردستان ایران که توسط سلیمان معینی از اعضای حزب 
دموکرات کردستان ایران و نماینده جناح تندرو در آن حزب و سه نفر از دوستانش در 

شهر بوکان به سال 1348 تشکیل شده بود.
2. گروه ش��یرین بهاره که توس��ط چاوه )فرزند امام جمعه مری��وان(، فؤاد مصطفی 
سلطانی )فرزند خان روستای آلمانه که دارای تحصیالت در رشته الکترونیک از دانشگاه 
تهران بود( و صدیق کمانگر )یک مالک کامیارانی( تش��کیل شده بود که تا سال 135۶ 
خورشیدی تعداد اعضای آن در مریوان به 48 و در سنندج به 100 نفر می رسید و پیرو 

اندیشه مائوئیسم2 بودند. 

 1. س��ایت اینترنت��ی دی��ار و نادی��ار، انجم��ن دف��اع از حق��وق قربانی��ان ت��رور و خش��ونت در کردس��تان: 
 .1390/3/17 ،www.diarunadiar.ir

2. مائوئیسم برداشت سیاست مدار انقالبی و تئوریسین حزب کمونیست چین مائو تسه تونگ )197۶-1893( از مارکسیسم 
بود که جمهوری خلق چین را در س��ال 1949 با شکس��ت دادن نیروهای چیانگ کای ش��ک رئیس جمهور وقت چین بنیان 
گذاشت. مائوئیسم به نقش برجسته دهقانان و روستاییان در انقالب کارگری و بر اهمیت فرهنگ به عنوان عنصری که می تواند 
بر اقتصاد سوسیالیستی تأثیر گذارد تأکید می کرد. مائو جامعه روستایی را به عنوان اصلی ترین نیروی انقالبی شناخت که حزب 
کمونیست چین توان رهبری آن را دارد. یک مدل موفق، جنگ ممتد مردم روستایی کمونیست در دهه های 1920 و 1930 بود 
که نهایتاً حزب کمونیست چین را به قدرت رساند. عالوه بر این، برخالف دیگر گونه های مارکسیسم- لنینیسم که رشد صنعتی 
در مقیاس بزرگ، به عنوان یک نیروی مثبت انگاشته می شد، مائوئیسم رشد و توسعه روستایی را به عنوان اولویت خود برگزید. 
مائو احساس می کرد این راهکار در جامعه ای که بیشتر مردمش روستایی هستند، حداقل در مراحل اولیه سوسیالیسم موفق 
خواهد بود. مائوئیسم ایدئولوژی سیاسی اش را با استراتژی نظامی پیوند می دهد. به گفته مائو: »نیروی سیاسی از لوله اسلحه 
بیرون می آید« و مردم روستایی را می توان بسیج کرد تا جنگ چریکی را برای رسیدن به پیروزی و کسب حاکمیت شروع کنند. 



مقاالت
192

دوره سوم سال نهم شماره 31 بهار 91

3. اتحادیه کشاورزان؛ این اتحادیه در سقز توسط محمدحسین کریمی که رابطه خوبی 
با شیوخ داش��ت تش��کیل گردید. پس از اعدام وی در 2۶ بهمن 1357، شیخ عزالدین 
حسینی )امام جمعه مهاباد( رهبری این اتحاد را بر عهده گرفت.1 همچنان که در معرفی 
این شیخ ساده لوح ذکر شد وی به عنوان یک مالی اهل سنت با مجموعه گروه های کرد 
تجزیه طلب با تفکرات چپ و حتی کمونیست که به وجود خدا اعتقاد نداشتند همکاری 

و هماهنگی داشت و حتی شاخه ای از گروهک کمونیست کومله را رهبری می کرد. 
حزب کومله کردستان در سال 1357 اعالم موجودیت کرد و به دنبال آن در پی کسب 
وجهه و مانورهای مردم پس��ندانه با ش��عارهای دفاع از دهقانان در مقابل فئودال های 
منطقه س��قز برآمد. با توجه به س��وابق و روحیه و فرهنگ حاکم بر منطقه، شعارهای 
عوام فریبانه آنان تا حد زیادی مؤثر واقع شد و جو ضد دولتی در منطقه به وجود آورد. در 
اوایل سال 1358 این گروهک از عوامل اصلی تشنج و کشتار در شهر سنندج بود. اعضای 
آن از جمله صدیق کمانگر با اش��غال رادیو و تلویزیون شهر، مردم را تحریک به حمله و 
تصرف پادگان ارتش می کردند.2 با س��الح هایی که از پادگان ها غارت کردند، به همراه 
حزب دموکرات آتش جنگ را در کردستان برافروختند و خون ها ریختند. این دو حزب 
با کمک هایی که از رژیم بعث عراق می گرفتند وارد جنگ مسلحانه علیه نظام جمهوری 
اسالمی شدند. افراد خشن و خدانشناس این حزب از هیچ جنایتی علیه نیروهای نظامی 
و سپاهی به اسارت گرفته چون شکنجه های شدید، بریدن س��ر، کشیدن ناخن، قطع 
اعضا، زنده سوزاندن، حلق آویز کردن، تیرباران و تجاوز جنسی مضایقه نمی کردند. این 
حزب به همراه حزب دموکرات کردس��تان ایران در جریان جنگ ع��راق علیه ایران، به 
عنوان مزدور رژیم عراق از داخل کش��ور با ارتش و نیروهای دفاع��ی ایران وارد مبارزه 

مسلحانه شدند. 
اساسنامه و اهداف: حزب کومله در اساس��نامه منتشرشده اش راجع به معرفی خود و 

اهدافش می نویسد: 
کومله )س��ازمان انقالب��ی زحمتکش��ان کردس��تان ای��ران( حزب 
سوسیالیس��تی کارگران در کردس��تان اس��ت ک��ه مانند ه��ر جریان 
سوسیالیس��تی کارگری در جهان برای انقالب اجتماع��ی، الغای نظام 
س��رمایه داری و برقراری جامعه عادالنه سوسیالیستی مبارزه می کند.

1. سایت اینترنتی ویکی پدیا، با جست وجوی کومله، بازدید خرداد 1389. 
2. رک: غنی بلوریان، همان، ص3۶0-3۶3. 
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کومله کلیه عرصه ه��ای مبارزات کارگران کردس��تان را از مبارزه برای 
کسب مطالبات فوری و جاری در خدمت بهبود زندگی گرفته تا مبارزات 
سیاسی و استراتژیک آن سازماندهی و رهبری کرده و برای به حاکمیت 
رساندن کارگران و زحمتکشان در جامعه مبارزه می کند. ما اعتقاد داریم 
که مصالح مبارزه طبقه کارگر برای سوسیالیسم، وحدت و همبستگی 
سیاسی و عملی طبقه کارگر ایران را ایجاب می کند و کومله در راه تأمین 
وحدت و همبستگی طبقه کارگر ایران در عرصه های گوناگون مبارزاتی 

می کوشد. 
کومله پرچم��دار مبارزه در راه گس��ترده ترین دموکراس��ی و حقوق 
دموکراتیک مردم و آزادی های سیاس��ی، مب��ارزه در راه رهایی زنان از 
ستم کشی و رهایی توده های مردم کردس��تان از ستم ملی و پرچمدار 
مبارزه علیه جمهوری اسالمی و هرگونه ارتجاع و استبداد و بی حقوقی 
می باش��د و مبارزات و جنبش های عادالنه توده های تحت س��تم را در 
راه این اهداف بس��یج و رهبری می کند و در کلیه این جنبش ها منافع 
مستقل طبقه کارگر را نمایندگی می کند. کومله به مثابه حزب پیشرو 
و رهبری کننده کارگران کردس��تان، جنب��ش آزادی بخش خلق کرد 
برای کسب حق تعیین سرنوشت و تأمین حاکمیت مردم کردستان بر 
سرزمین خود را در عرصه های گوناگون آن سازماندهی و رهبری کرده 

و برای به ثمر رساندن و پیروزی آن مبارزه می کند.1
حزب کومله تشکیالت مس��لح و خارج از کش��ور دارد. در ماده پنجم اساسنامه حزب 

آمده است: 
تشکیالت کومله در خارج کشور یکی از تشکیالت های کومله است که 
با توجه به محیطی که در آن فعالیت می کند و وظایف خاصی که به عهده 
دارد یک تشکیالت ویژه محسوب می شود... تشکیالت مسلح و نیروی 
پیشمرگ کومله بخشی از تشکیالت کومله اس��ت که دارای وظایف و 

کارکردهای خاص خود می باشد.2
حزب تجزیه طلب کومله در توضیح بیشتر اهداف و اس��تراتژی خود در کردستان، با 

1. سایت اینترنتی حزب کومله: www.komala.org، اساسنامه حزب مصوب کنگره نهم، بازدید تیرماه 1390. 
2. همان. 
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اشاره به تقسیم کردستان بزرگ بین سه کشور ایران، ترکیه و عراق خواهان اتحاد این 
سه بخش و تشکیل کشور مستقل کردستان است. در اندیشه مالیخولیایی سردمداران 
حزب، علت شکست حرکت های استقالل خواهانه )تجزیه طلبانه( در دوره های گذشته 
کردستان، عدم رهبری توسط طبقه کارگر )پرولتاریا بر اساس سیستم سوسیالیستی( 
بوده اس��ت؛ حزب داعیه دار رهبری کارگران و جنبش به اصط��الح آزادی بخش خلق 
کرد اس��ت و همه احزاب، گروه ها و مردم کرد باید این رهبری را بپذیرند و گردن نهند 
وگرنه مانند گذش��ته شکس��ت خواهند خورد! در واقع این همان روحیه میلیتاریستی 
)نظامی گری(، استبدادی و تمامیت خواهی است که همه چیز و همه کس را برای خود 
می خواهد و حاضر به تحمل کوچک ترین مخالفت و انتقادی نیست و آن را در موج خون 

فرو می شوید. 
حزب کومله مدعی اس��ت در کنگره نهم حزب که در تیر- مرداد 1380 تشکیل شد 
)گویا نشس��تن چند نفر با هم دور منقل و بافور و بافتن آسمان و ریسمان به هم را همه 
می توانند کنگره و همایش بنامند!( اهداف و استراتژی حزب در جنبش کردستان تدوین 

گردید. در بند دوم این استراتژی چنین آمده است: 
ملت کرد ملتی تحت ستم اس��ت که در اثر تجدید تقسیم جهان بین 
دول امپریالیس��تی به دنبال جنگ جهانی اول بین کش��ورهای منطقه 
تجزیه شده و حق تشکیل دولت ملی از آن س��لب گشته است و وجود 
ستم ملی همراه با وحشیانه ترین شیوه های سرکوب، همواره عاملی برای 
عقب ماندگی اقتصادی و فرهنگی این ملت بوده اس��ت. خلق کرد بارها 
علیه این ستمگری ملی و به خاطر کسب حق تعیین سرنوشت به مبارزه 
برخاسته است. این مبارزات که مستقیم برضد حکومت های دیکتاتوری 
مرکزی متوجه بوده، در گذشته توسط رؤسای عشایر، شیخ ها، فئودال ها 
و بعدتر توس��ط نیروهای بورژوایی ]شهری[ رهبری می شده است. این 
نیروها در کردستان با منافع زحمتکشان ناهمس��از بوده و آنها را مورد 
ستم قرار می داده اند و در رابطه با رهبری مبارزات ملی نیز ناپیگیر بوده 
و گاه در سازش با طبقات س��تمگر ملت باالدست علیه توده های تحت 

ستم عمل کرده اند.1
مدعیان رهبری برای کردس�تان: عجیب اس��ت که هر دو حزب دموکرات کردستان 

1. همان.
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و کومله مدعی رهبری مردم کرد هس��تند و در این رهبری، گروه ه��ای رقیب را قبول 
ندارند. همین تمامیت خواهی و استبداد باعث گردید که چند سال به جان هم بیفتند و 
همدیگر را سالخی نمایند. بعدها حزب وحشی پژاک نیز مدعی رهبری مردم کرد گشت 
و دو حزب مذکور را فاقد راه و روش صحیح و قدرت رهبری دانس��ت. همین امر نیز در 
ظاهر حزب دموکرات و کومله را از نزدیکی به پژاک بازداشت. خنده دار این است که به 
تازگی ش��یرین عقل دیگری به نام علی قاضی که خود را فرزند قاضی محمد می خواند، 
حزب مضحکی به نام حزب پاک PAK-پارت آزادی کردستان- به هم بافته و با اینکه 
تعداد اعضای آن بیش از 10 نفر نیست، هدف خود را استقالل هر چهار بخش کردستان 
غصب ش��ده )ایران، عراق، ترکیه و س��وریه( می داند. علي قاضي نیز خود را رهبر بزرگ 

مردم کرد می خواند! طبق بیانیه این حزب »ناپاک«: 
حزب استفاده  از هر سالحی را برای دفاع از کردستان جایز می داند و از 
تمام شیوه های مبارزه  مسلحانه  برای استقالل کردستان بهره  می گیرد. 
ایران مردم کردستان عراق را ترور می کند، حسن هم جواری را رعایت 
نکرده و نیروهایش را غیر قانونی به مرز اقلیم کردستان وارد می نماید. 
لذا ضروری است نیروهای PAK شانه به شانه نیروی چریک کردستان 
شمال ]منظور پ ک ک و پژاک[ موضع گیری کند و بجنگد و از ناموس 

و شرف و کیان و خاک کرد و کردستان، دفاع کند. 
اما این حزب را تنها 2 نفر می گردانند. نخست علی قاضی و دیگری حسین یزدان پناه 
که اولی را دبیرکل می خوانند و دومی را جانشین رئیس حزب! علی قاضی از 1325 تحت 
حمایت ساواک قرار گرفت و با بورس تحصیلی س��اواک به آلمان رفت و تا سال 1357 
همکاری تنگاتنگ با ساواک و دریافت کمک مالی وي از ساواک ادامه داشت. یزدان پناه 
هم در میان کردها به انس��انی فاسد و هرزه مشهور اس��ت. افکار عمومی کردستان وی 
را متهم به باز کردن فاحش��ه خانه ای در ش��هر اربیل و اجبار دختران کرد به تن فروشی 
می نمایند. این دو نفر هیچ گونه شهرت، نفوذ و عملکردی در کردستان نداشته و ندارند و 

تنها با مداحی و رقاصی برای حزب دموکرات کردستان عراق، ارتزاق می کنند.1 
مگر به نظر آقایان تجزیه طلب، کردس��تان گنجایش چند حزب رهبر را دارد؟! در آن 
طرف کردستان، حکومت اقلیم خودمختار کردستان عراق نیز به رهبری مسعود بارزانی 
ادعای رهبری کردهای عراق و سایر کشورها را دارد. عبداهلل اوجاالن هم در ترکیه مدعی 

1. سایت اینترنتی تابناک: www.tabnak.ir، کد خبر: 180132، تاریخ انتشار: 1390/5/7. 



مقاالت
19۶

دوره سوم سال نهم شماره 31 بهار 91

است رهبر تمام کردهای روی زمین اس��ت. گویی از زمین و زمان برای مردم کرد رهبر 
می بارد و آنان مانده اند که به ساز که برقصند؟ دعوای این شیرین عقالن برای نان و قدرت 
و سروری است! البته کردهای مسلمان ایران در فراخنای تاریخ، ایرانی بوده و خواهند 

بود و در این مملکت حق آب و گل دارند. 
فاجعه زندان دوله تو: دوله تو روستایی است در دهس��تان گورک نعلین از توابع بخش 
وزینه و در شهرستان سردشت استان آذربایجان غربی. بر اساس سرشماری سال 1385 
جمعیت آن ۶78 نفر )103 خانوار( بوده است. زمانی که این منطقه در دست نیروهای 
حزب دموکرات و کومله قرار داشت آنان با ایجاد زندانی در آن روستا، نیروهای نظامی، 
سپاهی، کمیته )انقالب اسالمی(، جهاد )سازندگی( و تعدادی از نیروهای بومی طرفدار 
جمهوری اس��المی را که به اس��ارت گرفته بودند، به زندان دوله تو منتقل می کردند و 
مراحل بازجویی همراه با شکنجه های وحشتناک را روی آنان اجرا می کردند. با پیشروی 
نیروهای ایران به طرف سردش��ت، دو حزب جنایتکار که توان حفظ منطقه را در خود 
نمی دیدند، برای اینکه نیروهای به اسارت گرفته شده زنده نمانند و جنایت های آنان را 
بازگو نسازند تصمیم گرفتند همه اسرا را بکش��ند. چون این کشتار واکنش شدیدی از 
س��وی نیروهای ایران علیه آنان را برمی انگیخت و نیز محکومیت توسط افکار عمومی 
را در پی می آورد، س��ران دو حزب صالح را در آن دیدند که کشتار توسط نیروی هوایی 
عراق و به صورت بمباران صورت گیرد و در حالت جنگی امری عادی جلوه گر ش��ود. به 
این صورت این دو حزب متهم به کشتار اسرا نمی شدند و از پیامدهای احتمالی خالص 
می گردیدند. در اردیبهش��ت  13۶0، جلیل گاداني، فتاح کاویاني و ایرج سلطاني )یک 
خلبان فراري(، به نمایندگي از طرف حزب دموکرات و عبداهلل مهتدی و ابراهیم علیزاده 
از طرف گروهک کومله با س��رهنگ عیار عبدالرضا و رشید صالح )از افسران حزب بعث 
عراق مستقر در اداره استخبارات کرکوک( مالقات کردند. در این مالقات بر سر بمباران 
زندان دوله تو توافق شد. بر اساس این توافق، روز 17اردیبهشت  13۶0 زندانیان برخالف 
هر روز که به بیگاري برده مي شدند، در حیاط زندان نگه داشته شدند و نگهبانان زندان 
نیز از پنجاه نفر به دوازده نفر کاهش یافتند. صب��ح آن روز هواپیماهاي عراق با هدایت 
حزب منحله دموکرات و گروهک کومله، س��اختمان زندان را به شدت بمباران کردند. 
طبق گفته بازماندگان فاجعه، نیروهاي دموکرات و کومله نجات یافتگان را از ارتفاعات 
هدف قرار مي دادند و در مجموع، 130 نفر را شهید و مجروح کردند. عبدالرحمن قاسملو 
و عبداهلل مهتدی سران حزب دموکرات و کومله در مقابل واکنش هاي مختلف در مورد 
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این جنایت، همکاري خود را با رژیم بعث عراق در بمباران زندان انکار کردند. سید محمد 
امامیان از نیروهای سپاه که مدتی را در زندان دوله تو اسیر بوده و شکنجه ها و بمباران 

آنجا را دیده است، در خاطرات خود از زندان می گوید:
... پس از آزادس��ازی شهر س��قز به همراه یکی از برادران ارتشی برای 
نماز به مسجدی در سقز می رفتیم که اسیر شدیم. از آنجا با پای برهنه، 
گرسنه و تشنه تا 15 کیلومتر از کوه ها عبور کردیم و ما را به بوکان بردند 
و توسط مسئولین حزب دموکرات و سعید سلطان پور که عضو شورای 
مرکزی چریک های فدایی خلق بودند محاکمه و محکوم به اعدام شدیم 
که به دلیلی که هنوز هم نمی دانم اعدام نشدم... عاقبت ما را همراه سی 
نفر دیگر به زندان دوله تو که طویله بود بردن��د. پس از نظافت طویله با 
یک پتوی نظامی و لباس های خونین و... اسکان پیدا کردیم. تمامی امور 
زندانیان توسط خود زندانی ها صورت می گرفت. از بهداشت و درمان و 
البس��ه و کمک های اولیه که طبق قانون ژنو برای اسرا می باشد خبری 
نبود. روزانه یک قرص نان که در خود طویله طب��خ می کردیم و با یک 
وعده غذا که از آب گوجه و بعضی مواقع هم گندم که بیشتر آن هم آلوده 
بود رفع گرسنگی می نمودیم و برای استحمام با یک حلب آب و آتش که 
درست می کردیم هفته ای یکبار آن هم بدون صابون حمام می کردیم. 
با توجه به اینکه در طویله بودیم از ش��پش و س��ایر حشرات موذی رنج 
می بردیم. از پزش��ک خبری نبود. وقتی شکنجه می ش��دیم زخم ها تا 
مدت مدیدی به عفونت های ش��دید تبدیل می ش��د و تنها یک پزشک 
اسیر داشتیم به نام آقای دکتر سیدمس��عود خاتمی که بدون امکانات 
مداوا می کرد. در ظرف دو ماه از 30 نفر اسیر به 120نفر رسیدیم که به 
هیچ وجه جا نبود و بعضی از اس��را در آخور طویله استراحت می کردند. 
به قدری جا کم بود که اس��را نمی توانستند حتی خود را جا به جا کنند. 
رئیس زندان شخصی به نام کاک رسول بود که خود مدعی بود از سران 
باالی حزب دموکرات است و در زمان ش��اه زندانی سیاسی بوده است. 
بازجویی و شکنجه نمودن زندانیان توسط مزدوران کرد حزب دموکرات 
و حتی غیر کرد یعنی توس��ط منافقی��ن و چریک ه��ای فدایی خلق و 
ارتشیان فراری صورت می گرفت. کار بازجویی و شکنجه و جمع آوری 
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اطالعات و اخبار از زندانیان به عهده آنان بود و این گروه ها ارتباط داخلی 
و خارجی با حزب دموکرات داشتند. 

زن��دان دوله ت��و نمونه ای از ی��ک زندان حت��ی عصر حجر ه��م نبود. 
ش��کنجه های قرون وس��طایی، اعمال غیر انس��انی دیگر بر جس��م و 
شکنجه های روحی که حاکی از شقاوت این مزدوران بود اعمال می شد. 
وادارکردن زندانیان به بیگاری آن هم با آن بدن های ضعیف، ش��کنجه 
زندانی در آب رودخانه با دم��ای 20 درجه زیر صفر که دو بار برای خود 
بنده اتفاق افتاد، چ��وب از جنگل آوردن، توهین به مقدس��ات دینی و 
مسئولین نظام و فحش های ناموسی، همه اینها که بیان شد نمونه های 

کوچکی بود که به ذهن حقیر آمده است. 
با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، حزب دموکرات گروه قاسملو 
با عراق هماهنگ ش��ده بود و چون جایگاهی در ایران نداشتند و بیشتر 
به آن طرف مرز رفته بودند، راجع به زندانیان دوله تو که بیش از دو سال 
در اختیار داش��تند باید تصمیم می گرفتند. لذا دار و دس��ته قاسملو و 
کومله با ارتش عراق هماهنگ کردند و س��اعت 11 صبح روز پنجشنبه 
17 اردیبهش��ت 13۶0 هواپیمای جنگی دشمن زندان را بمباران کرد. 
با اصابت اولین بمب س��اختمان طویله در دل کوه و قس��متی از آن هم 
که با سنگ و گل ساخته شده بود تخریب و موج انفجار تمامی زندانیان 
را فراگرفت. همزمان فریادهای اهلل اکبر و ناله های مجروحین ش��نیده 
می ش��د و از 200 زندانی 70 درصد آنان به شهادت رس��یدند و مابقی 
مجروح و روانه عراق شدند و اسارت آن عده ادامه داشت تا اینکه عاقبت 

به آغوش وطن بازگشتند.1 
جنگ دو حزب کومله و دموکرات در کردس�تان: همان گونه که ذکر شد حزب کومله 
رهبری جنبش به اصطالح آزادی بخش کردس��تان را از آن خود دانسته و دیگر گروه ها 
و احزاب را به دلیل آنچه شکست در حرکت های گذش��ته می نامد، مجبور به پیروی از 
خود می داند. حزب دموکرات کردس��تان نیز که در میان تجزیه طلبان کرد از پیش��ینه 
بیشتری برخوردار است، حق رهبری را مختص خود دانسته و کومله را جوانان خام تازه 

 1. س��ایت اینترنت��ی دی��ار و نادی��ار، انجم��ن دف��اع از حق��وق قربانی��ان ت��رور و خش��ونت در کردس��تان:
www. diarunadiar.ir ، یادداش��ت با عنوان »ناگفته هایی از فاجعه زندان دوله تو؛ شکنجه گاه حزب دموکرات 

کردستان«، 1390/3/1. 
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به دوران رسیده ای بیشتر نمی دانس��ت. همین ریاست طلبی و نپذیرفتن رقیبان، آتش 
جنگ خونینی را بین این دو حزب مالیخولیایی برافروخت. اینان که نوید زندگی بهتر و 
آسایش بیشتر را به مردم کرد می دادند خود بالی جان همان مردم شدند و جوانان کرد 
را به کشتن همدیگر واداشتند. حال اگر چنین افراد خشن و خونریزی بر زندگی مردم 
مسلمان و دوست داشتنی کردس��تان حاکم مطلق گردند، چه می کنند؟! جنگ کومله 
و حزب دموکرات کردستان  که »جنگ داخلی در کردستان« نیز خوانده  شده است، از 
شهریور سال 13۶3 با اعالم جنگ رسمی و حمله متقابل نیروهای دو حزب به همدیگر 
در اورامانات آغاز گردی��د. در 25 آبان ماه 13۶3 نیروهای ح��زب دموکرات با حمله به 
نیروهای نظامی کومله در اورامانات عده ای از آنان را کشتند. در مقابل نیروهای نظامی 
حزب کومله در شش��م بهمن 13۶3 به مقر و نیروهای حزب دموکرات حمله کردند و 
عملکرد وحشیانه آنان را تالفی نمودند. این جنگ چهار سال به طول انجامید. هیچ کدام 
از سردمداران دو حزب و نزدیکانشان در درگیری ها کشته نشدند. اما در آتش این بیداد 
و پیامد تجزیه طلبی، مردم و جوانان احساساتی و خشن کرد می سوختند. انشعاب موقت 
در حزب دموکرات کردستان ایران و تشکیل جریاناتی چون »حزب دموکرات کردستان 
ایران- رهب��ری انقالبی« و »کنگره هش��تم« جنگ ب��ا کومله را بیهوده دانس��ت و در 
اردیبهشت 13۶7 با اعالم آتش بس جنگ دو حزب پایان گرفت. اما این به معنای پایان 
تمامیت خواهی و دش��منی میان آنان نبود. ابراهیم علیزاده سرکرده سازمان کردستان 
حزب کمونیس��ت ایران )کومله(، علت اصلی آغاز و تداوم جنگ بین حزب دموکرات و 
حزب کومله را قدرت طلبی و به دست گرفتن رهبری مبارزات علیه جمهوری اسالمی 
در منطقه کردستان دانسته اما تقصیر اصلی را به گردن حزب دموکرات می اندازد. وی 

در مصاحبه ای به تاریخ 24 خرداد 1390 می گوید: 
ش��رط حزب دموکرات برای ختم جنگ با کومله ای��ن بود که کومله 
بایستی رسماً اعالم کند که حزب دموکرات رهبر انقالبی جنبش مردم 
کردستان است. واقعیت این اس��ت که جنگ حزب دموکرات و کومله 
یکی از رویدادهای تلخ تاریخ کردس��تان بود و... ح��زب دموکرات یک 
جریان انحصارطلب بود. این تص��ور در آن حزب جا افتاده بود که مالک 
مطلق کردس��تان ایران اس��ت... و همه تنها در صورتی امکان حضور و 
فعالیت خواهند داش��ت که از وی تبعیت کنن��د. هیچ گونه مخالفتی را 
تحمل نمی ک��رد و چون از لح��اظ نظامی یعنی نف��رات و تجهیزات در 
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مجموع نیروی برتر بود و چون در بخش هایی از کردستان در میان مردم 
صاحب نفوذ هم بود تصور می کرد که ای��ن توانایی را دارد که مخالفین 
سیاسی خود را وادار به سکوت و تمکین کند. حزب دموکرات بارها ابتدا 
در مالقات های رس��می و بعدها به طور علنی هم همواره تأکید می کرد 
که تبلیغات گروه های سیاس��ی و به ویژه تبلیغات کومله بر علیه حزب 
دموکرات را تحمل نخواه��د کرد. محتوای ای��ن تبلیغات هم که حزب 
دموکرات آن را تحمل نمی کرد در واقع چیزی جز روش��نگری در مورد 
مسائل سیاسی و اجتماعی که مس��تقیماً به سرنوشت مردم کردستان 
مربوط می شدند نبود. اما هر چه بود باالخره کالم بود و پاسخ آن گلوله. 
به آرشیو نشریات آن دوره که نگاه کنید این واقعیت روشن خواهد شد. 
حمله به مقر سازمان پیکار در وسط شهر بوکان و کشتن همه افراد مقر 
مس��تقیماً به همین دلیل بود که این سازمان در نش��ریات خود حزب 
دموکرات را مورد انتقاد یا بگوییم حمله لفظ��ی قرار داده بود. محتوای 

واقعی جنگ کومله و دموکرات بر سر دموکراسی بود.1
انش�عاب مختلف در حزب کومل�ه: در اوایل دهه 13۶0 کادر رهبری کمونیست های 
متش��کل در حزب کومله که در فکر گسترش سیاست های کمونیس��تی بودند، حزب 
کمونیست ایران معروف به حکا را به وجود آوردند. جریان ها و سازمان های چپ ایرانی 
از جمله سازمان پیکار و اتحاد مبارزان کمونیست و تعداد دیگری از چپگرایان ایران در 

تش��کیل این حزب تأثیر داش��تند که سرانجام 
خود ب��ه صفوف این ح��زب پیوس��ته و در این 
حزب ادغام ش��دند. حزب کمونیست ایران نیز 
با توجه به شکس��ت در اه��داف و جنگ قدرت 
جناح های داخلی انش��عاباتی یافت. در س��ال 
2000/ 1379جمعی از اعض��ای این حزب به 
س��رکردگی عبداهلل مهتدی و عمر ایلخانی زاده 
از حزب کمونیست ایران جدا شدند و فعالیت با 
نام کومله را از سر گرفتند اما این دو هم یکدیگر 
را تحمل نکردند و از هم جدا شدند. تاکنون این 

1. سایت اینترنتی روژهه الت تایمز: www.rojhelattims.org، 14 ژوئن 2011/ 24 خرداد 1390. 

عمر ایلخاني زاده
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حزب شیطان به سه پاره شده که عبارت اند از: 
1.کومله زحمتکشان کردستان، به سرکردگی عمر ایلخانی زاده؛ وی در سال 1331/ 
1952 در شهر بوکان متولد شد. لیسانس زمین شناس��ی را از دانشگاه تبریز گرفت. از 
سال 1349 وارد تشکیالت کومله شد و در سال 13۶0 به عضویت کمیته مرکزی کومله 
درآمد. از ابتدای تأسیس حزب کمونیست نیز عضو کمیته مرکزی این حزب بوده است. 

تلویزیون این گروهک آسوسات نام دارد. 
2. کومله س��ازمان انقالبی زحمتکشان کردستان 
ایران، به س��رکردگی عبداهلل مهت��دی؛ وی فرزند 
رحمان به سال 1328 در شهرستان بوکان از توابع 
اس��تان آذربایجان غرب��ی در خان��واده ای ثروتمند 
به دنیا آمد. در س��ال 1348 شمس��ی با تعدادی از 
دانشجویان کرد ایران حزب کومله را تأسیس کرد. 

وی در اوایل سال 1358 از سران تشنج در سنندج 
و مهاجمان به پادگان آن شهر بود. به گفته خودش 
در همان حین دستگیر و ده روز زندانی شد و نزدیک 
اعدام قرار داشت که سرانجام پس از توافقات هیئت 
اعزامی دولت ش��امل آقای��ان طالقانی، بهش��تی، 

رفس��نجانی و بنی صدر با نماین��دگان کردها همراه 
بقیه بازداشت ش��دگان آزاد گردید.1 پس از تأس��یس حزب کمونیس��ت ایران، عبداهلل 
مهتدی س��مت دبیرکلی آن را بر عهده گرفت و نام کومله هم به س��ازمان کردس��تان 
حزب کمونیست ایران تغییر یافت. وی در سال 2000 میالدی همراه بخشی از کادرها 
و اعضای کومله از حزب کمونیس��ت ایران جدا ش��دند و همان نام کومله را برای خود 

برگزیدند. 
3. سازمان کردستان حزب کمونیست ایران )کومله( به سرکردگی ابراهیم علیزاده 

با توجه به این همه جدایی، انش��عاب و عدم تحمل همدیگ��ر آن هم در یک گروهک 
محتضر، باید پرس��ید این افراد مردم کردس��تان را به چه و با که فرا می خوانند؟ مردم 
زندگی خود را رها کنند و دنبال کدام شیرین عقلی بدوند؟ اینان که در محیط های امن 
خارج نشسته و مشغول امور خویش هس��تند و حتی دور یک میز نمی توانند گرد آیند 

1. سایت اینترنتی گویا: www.gooya.com،1387/5/21، گفت وگو با عبداهلل مهتدی. 

عبداهلل مهتدي
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و اگر گرد هم آیند، دیگری مسلس��ل به دس��ت 
خونش��ان را می ریزد! چگونه م��ردم را به اتحاد و 
همدلی ف��را می خوانند؟ پناه بر خدا از س��فاهت 
عقل و س��یاهی قل��ب! حزب کومل��ه در واکنش 
به ای��ن حقایق از م��ردم کردس��تان می خواهد 
پلورالیسم سیاس��ی )احزاب متعدد( را بپذیرند و 

دم درنیاورند. در بیانیه حزب آمده است: 
یک��ی از واقعیت های سیاس��ی 
پایه ای کنونی جامعه کردستان 
وج��ود اح��زاب و گرایش ه��ای 
سیاس��ی متف��اوت و جاافتادن 
پدی��ده تن��وع سیاس��ی اس��ت. 
ای��ن اح��زاب و گرایش ه��ا در 

جهان بینی ها و افق سیاس��ت، در وابس��تگی ب��ه مناف��ع طبقاتی، در 
برنامه های اجتماعی و سیاسی و در روش های سیاسی خود متفاوت بوده 
و گرایش هایی را نمایندگی می کنند که مش��ابه آنها کمابیش در همه 
جهان متمدن وجود دارد. بر این اس��اس پلورالیسم سیاسی و فکری و 
سازمانی و نتایج آن باید مانند یک واقعیت جامعه کردستان پذیرفته و 

در نظر گرفته شود.1 
معنی ساده این تراوش��ات نابسامان این اس��ت که در کردس��تان، احزاب، گروه ها و 
حرکت های زیاد با سلیقه ها، آرمان ها، اهداف و جهان بینی های زیادی وجود دارد )البته 
چنین چیزهایی در میان مردم غیور و مس��لمان کردس��تان وجود ندارد، آقایان خیال 
می کنند وجود دارد!( و هر کدام مردم را به گس��یختن از دیگران و پیوستن به خود فرا 
می خوانند و باید این وضع را به عنوان پلورالیسم سیاس��ی پذیرفت! خوب، با این وضع 
نابسامان و بلبشو به کجا می توان رسید؟ کدام جامعه سالم و متحد را که در آن مردم با 
هم باشند نه برهم، را می توان ساخت؟ هنوز آقایان به مالیخولیای خود نرسیده اند، به هم 
شاخ و شانه و تفنگ و فشنگ می کشند، خون همدیگر را به مدت چهار سال می ریزند، 

1. سایت اینترنتی حزب کومله: www.komala.org، یادداش��ت با عنوان »لزوم اتخاذ یک شعار واحد برای 
مطالبات خلق کرد«، بازدید 1390/4/25. 

ابراهیم علیزاده
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در میان خود انشعاب می کنند، از یک حزب شکس��ت خورده چند حزبچه می تراشند، 
هر کدام کنگ��ره می کارند و بیانیه می درون��د، با دالرهای کثیف رادی��و و تلویزیون راه 
می اندازند، ترقه در می کنند، تروریست می فرستند و... وای به روزی که به مالیخولیای 
خود برسند؛ در آن روز، اول از همه پاکسازی رفیق و رقیب راه خواهند انداخت و مردم 
متمایل به رقبا و صاحبان افکار- به زعم آنان- ناپس��ند را مغول وار علف هرز شمش��یر 

خواهند ساخت. شاید در آن روز دیگر مردم کردی باقی نمانند!
عبداهلل مهتدی در مصاحبه ای از روند انتخاب دبیرکل در تشکیالت تروریستی اش با 
رأی گیری مخفی داد سخن می راند و آن را نمونه عالی وجود دموکراسی در تشکیالتش 

ارزیابی می کند. وی می گوید: 
ما نه به تعبد و ش��یفتگی بلکه به تعقل و انتخاب آگاهانه باور داریم و 
آن را سرچشمه نیروی خود مي دانیم. وحدت نظر در حزب کومله از راه 
بحث نظری و سیاسی و در سمینارها و نشست ها تأمین مي شود. کمیته 
مرکزی ما انتخابی و قابل تعویض در کنگره هاست. همین که ما با وجود 
همه شرایط سخت کردستان تا به حال دوازده کنگره گرفته ایم و در آنها 
از روی مکانیسم بحث و رأی گیری، سیاست هایمان را تعیین کرده و یا 
اصالح کرده ایم و رهبری را از طریق رأی گیری مخفی در این کنگره ها 
انتخاب نموده ایم، خود گ��واه وجود ضوابط و روش ه��ای دموکراتیک 

جاافتاده در کومله است. 
اما وقتی با این سؤال اساسی روبه رو می ش��ود که: »بنابراین چه توجیه منطقی برای 
انش��عابات پی در پی در داخل اح��زاب کردی وج��ود دارد؟ یکی از دالی��ل آن کمبود 

دموکراسی نیست؟« دست و پای خود را گم کرده و در جمالت کوتاهی می گوید: 
انشعابات در احزاب کرد موضوعی است که هنوز به شکافتن و تحلیل 
بیشتر نیاز دارد و در مورد هر کدام از احزاب نیز تحلیل مشخص خودش 
را می خواهد. اما تصور نمي کنم که مسئله دموکراسی، اعم از فقدان آن 

یا وفور آن، بتواند به تنهایی این تحوالت را توضیح دهد.1 
گذر از خودمختاری به فدرال خواهی: در ادامه دروغ نامه حزب کومله با عنوان »اهداف 
و استراتژی کومله در جنبش کردس��تان«، دوره حاکمیت جمهوری اسالمی دوره ای 
معرفی ش��ده که در آن مصیبت های اقتصادی، معیشتی، سیاس��ی و فرهنگی بزرگی 

 .1387/5/21 ،www.gooya.com :1. سایت اینترنتی گویا
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برای همه ملت ایران به بار آمده است و به ویژه در کردستان تبعیض فراوانی در توسعه 
و آبادانی، تفرقه افکنی مذهبی، گسترش اعتیاد، سانسور، اشغال نظامی، کوچ اجباری، 
زندان، شکنجه، ترور و اعدام توسط جمهوری اس��المی صورت گرفته است. همچنین 
اضافه کرده اند که در مرداد 1358 رژیم جمهوری اس��المی، کردستان را مورد تهاجم 

نظامی قرار داده و اشغال کرده و این اشغال هنوز هم ادامه دارد!1
سردمداران مزدور این حزب پس از سم پراکنی و تالش برای آشفته کردن ذهن جوانان 
کرد، هدف اصلی خود را که جدایی کردس��تان با عملیات نظامی و تش��کیل کردستان 
مستقل تحت رهبری کومله اس��ت اعالم می دارند. این حزب، دش��منی خود با حفظ 
تمامیت ارضی ایران را نیز آشکار ساخته و از تمام ملت های)؟!( ساکن ایران می خواهد 
که نغمه جدایی سرداده و دولت مستقل خود را تشکیل دهند. اما هیچ توضیحی راجع به 
حدود و تعداد این دولت های مستقل نمی دهد. پس مأموریت مزدوران امریکا و اسراییل، 
تخریب و از هم پاشاندن وحدت ملت ایران و تمامیت ارضی کشور قدرتمند ایران با نظام 
مقدس جمهوری اسالمی اس��ت. در بند ششم »اهداف و اس��تراتژی کومله در جنبش 

کردستان« می خوانیم: 
ما بر اس��اس جهان بینی و برنامه سوسیالیس��تی خود، حق کلیه ملل 
ساکن ایران را در تعیین سرنوشت خویش یعنی آزادی آنها برای جدایی 
و تشکیل دولت مستقل به رسمیت می شناسیم. در عین حال ما خواهان 
اتحاد آزادانه و برابر ملت های س��اکن ایران در یک س��اختار سیاس��ی 
فدراتیو هس��تیم و معتقدیم که چنین اتحادی به سود دموکراسی و به 

سود توده های زحمتکش است.2 
در ادامه این رجزخوانی به لزوم جدایی دین از دولت  و مسلح کردن اعضای حزب جهت 
»دفاع از کردستان انقالبی« تأکید شده اس��ت. اما با همه زوری که احزاب تجزیه طلبی 
چون کومله برای جدایی کردستان از ایران تحت عنوان فریبکارانه »خودمختاری« به 
کار بردند، نقشه های آنان با هوش��یاری مردم مسلمان کردستان و دالوری های جوانان 
مدافع وطن شکست خورد. اکنون مدتی است این احزاب شیطانی تحت تعلیم شیطان 

1. س��ایت اینترنتی حزب کومله: www.komala.org، یادداش��ت با عنوان »لزوم اتخاذ یک شعار واحد برای 
مطالبات خلق کرد«، بازدید 1390/4/25. 

2. همان. 
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بزرگ امریکا، ش��عار خود را از خودمختاری طلبی به برقراری حکومتی فدرال1 در تمام 
ایران تبدیل کرده اند که تشکیل حکومت فدرال کردستان با محدوده جغرافیایی و قدرت 
حاکمیتی وس��یع جایگاه ویژه ای در آن دارد و در واقع جدایی طلبی در ش��عار دیگری 
مطرح می ش��ود. حزب در گذر از خودمختاری و ضرورت تش��کیل حکومت فدراتیو در 

ایران و کردستان می نویسد: 
ش��عار خودمختاری به دالیل متعدد تناس��ب خود را با واقعیات زمان 
از دس��ت داده و دیگر جاذبه چندانی برای مردم کردستان ندارد. مردم 
کردستان احساس می کنند این شعار دیگر خواست و آرزوهای آنها برای 
احقاق حقوق خود را در بر ندارد. این ش��عار از سطح خواست مردم و از 
سطح آگاهی کنونی آنها پایین تر اس��ت و باید جای خود را به خواست 
و شعار دیگری بدهد. در عوض، ش��عار فدرالیسم با درجه رشد جنبش 
در کردستان بیشتر هم خوانی داش��ته و قابلیت این را دارد که در میان 
توده های مردم کردستان نیز هر چه بیشتر طرفدار پیدا کند و در همین 
مدت کوتاه نیز بسیار مورد استقبال قرار گرفته]؟![ و جای خود را کاماًل 
باز کرده است و زمینه آن را دارد که به شعار اصلی و فراگیر مردم تبدیل 
شود. این ش��عار در عین حال برای مردم سراس��ر ایران نیز مطلوبیت و 
جذابیت داشته و یک شعار سرتاسری هم محس��وب می شود. فدراتیو 
بودن ایران به امر دموکراتیزه کردن س��اختار سیاسی ایران و گسترش 
مشارکت مردم در سرنوشت خود کمک می کند و به مراتب بیش از شعار 
خودمختاری از حسن ظن مردم س��ایر نقاط ایران برخوردار می شود و 
مورد قبول بخش های هر چه وسیع تری از مردم و جریان های سیاسی 

1. فدرالیس��م )به انگلیس��ی: Federalism( نظام سیاس��ی ویژه ای که ب��ه موجب آن در کن��ار یک حکومت 
مرکزی، چند حکومت خودمختار و محلی دیگر هم وجود دارد که اقتدار و وظایف دولت، میان حکومت مرکزی و 
حکومت های محلی تقسیم می شود. دولت های محلی هر کدام بنا به موقعیت، از حاکمیت یا قسمتی از حاکمیت 
خود به نفع دیگری که قدرتمندتر اس��ت و یا به نفع دولت مرکزی، صرف نظر می کند و در عوض مورد حمایت آن 
دولت قرار می گیرد. البته روش های خاصی برای ح��ل اختالف میان حکومت مرکزی و حکومت های محلی مقرر 
می گردد. به بخش ها و حوزه های محلی کش��ور، حقوق و وظایف ویژه ای واگذار می گ��ردد. در این روش و جریان 
سیاسی اغلب دو فاکتور مورد نظر است: 1. تمرکززدایی در کشور و به رسمیت شناختن خودمختاری و قدرت های 
منطقه ای 2. ایجاد و تقویت فدراسیونی بین کشورهای مختلف دارای حاکمیت ملی. محمد حاجی زاده، فرهنگ 

تفسیری ایسم ها، تهران، جامه دران، 1384، ذیل فدرالیسم. 



مقاالت
20۶

دوره سوم سال نهم شماره 31 بهار 91

ایران قرار می گیرد.1 
س��ردمداران این گروهک در تعیین ح��دود و اختیارات حکومت فدرال کردس��تان 

می نویسند: 
سرزمین فدرال کردستان از به هم پیوستن آزادانه و داوطلبانه مناطق 
کردنشین غرب کش��ور که در اس��تان های گوناگون موجودند در یک 
واحد سیاسی و اداری تشکیل می شود. کلیه امور قانون گذاری، قضایی، 
انتظامی، مالیاتی، اداری و فرهنگی کردس��تان به عه��ده دولت فدرال 
کردس��تان اس��ت. این حکومت بخش��ی از ارگان های مقننه و اجراییه 
حکومت فدراتیو ایران را تشکیل خواهد داد. در ادارات دولتی، مدارس 
و دانشگاه ها و رسانه های کردس��تان زبان کردی به عنوان زبان رسمی 
به کار گرفته می ش��ود... از برنامه های عملی حکومت فدرال کردستان 
جدایی دین از دولت است. دین امر خصوصی افراد تلقی می شود و افراد 
در داشتن هر گونه عقیده و مذهب ]حتی شیطان پرستی و خرافه های 
خطرناک دیگر[ آزادند. همه مذاهب و پیروان آنان در انجام مراس��م و 

آیین های مذهبی خود آزادند.2
با این س��رعت اعجاب آور احزاب محتضری چون کومله در حرکت ه��ای زیگزاگی و 
از این شاخه به آن ش��اخه پریدن های متعدد و متضاد، معلوم نیست در آینده کوتاه به 
کجا خواهند رسید و چه خواهند خواس��ت؟ آقایان چه خیال کرده اند؟ آیا کردستان و 
مردم غیور و میهن دوست آن را آزمایشگاهی برای هرزه گی ها و افکار پریشان و متعفن 
خود می دانند؟ آنان در خارج بخورند و بنوش��ند و پای منقل راهکار نشان دهند و چون 
برنامه ای شکست خورد، فوری نظر خود را تغییر دهند و در بوق و کرنا بدمند که ای مردم 
چرا نشسته اید که ما به مراحل مشعشع مبارزه رسیده ایم و اگر این نسخه را به کار بندید 
درهای سعادت به روی شما باز خواهد ش��د؟! این کوتوله های نانجیب که مغزشان در 
عرض سال ها و دهه ها تکان نخورده، مردم کردستان را نشناخته اند. مردم مسلمان کرد 
با انبوه فرهنگیان، اساتید دانشگاه، دانشجویان بصیر، علمای روشنفکر و... می دانند که 
چنین احزابی مارهای خوش و خط و خال با درونی زهرآگین و آتشین هستند. احزابی 

1. س��ایت اینترنتی حزب کومله: www.komala.org، یادداش��ت با عنوان »لزوم اتخاذ یک شعار واحد برای 
مطالبات خلق کرد«، بازدید 1390/4/25. 

2. همان، یادداشت با عنوان »برنامه کومله برای ایجاد حکومت فدرال و برقراری حاکمیت مردم در کردستان«، 
تاریخ بازدید 1390/4/28. 
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چون دموکرات و کومله با بزرگترین دشمنان ایران دست همکاری و اتحاد داده و با این 
نیز افتخار می کنند. عبداهلل مهتدی می گوید: 

به طور کلی کومله با دولت امریکا رابطه دارد یا نه، جواب مثبت است 
و ما تا به حال چندین بار با مقامات گوناگون دولت و نیز کنگره و سنای 
امریکا و همچنین شخصیت ها و تحلیلگران این کشور تماس و مالقات 
داش��ته ایم و این را کتمان نکرده بلکه قباًل هم اعالم نموده ایم و نه فقط 
ایرادی در آن نمی بینیم، بلکه برقراری این نوع روابط با امریکا و اروپا را 
یکی از وظایف خودمان مي دانیم که به حکم موقعیت و مس��ئولیتمان 
در جنبش کردس��تان و در دفاع از آن و به طور کلی در دفاع از جنبش 

دموکراسي خواهی سراسر کشور به آن اقدام مي کنیم.1 
گروهک کومله هنوز هم تیم های تروریس��تی خود را برای انفج��ار، ترور و... به داخل 
کش��ور می فرس��تد که بیش��تر آنان در تور و کمین نیروهای مقتدر نظامی و اطالعاتی 
کش��ور می افتند. اما گروهک کومله هر بار ادعا می کند که فرستادن تیم های عملیاتی 
در سیاست فعلی حزب نیست و آنان سرخود عمل کرده اند. در 12 شهریور 1389 این 

گروهک در سایت اینترنتی اش چنین ادعا کرد: 
متأسفانه در روز 11 شهریورماه امسال 4 تن از رفقای پیشمرگ کومله 
در نزدیکی شهر سنندج در دام کمین رژیم... جمهوری اسالمی افتاده 
و همگی جان باختند. ما کمیته مرکزی کومله زحمتکش��ان کردستان 
اعالم می داریم که رفقای جانباخته دسته ای بودند از پیشمرگان کومله 
که مدتی پیش ب��دون هماهنگی و دس��تور رهب��ری و ارگان مربوطه، 
متأسفانه با در نظر نگرفتن پرنس��یب ها و ضوابط تشکیالتی و به شیوه 

سرخود و خودجوش به کردستان برگشته بودند. 
کمیته مرکزی ضمن اظهار تأسف از این حادثه، مسئولیت خود را در 
قبال این حادثه پذیرفته و الزم می دانی��م این حقیقت را بیان کنیم که 
تکرار این پدیده، نمونه ایست از خودرأیی، بی نظمی و نبود دیسیپیلین 
محکم سازمانی که نش��ان از روحیه نظامی گری و رشد و توسعه آن در 
میان تشکیالت است و مس��ئولیت اصلی آن به عهده رهبری و کمیته 
مرکزی می باشد. بنابراین خود را شایسته نقد جدی دانسته و می دانیم و 

.1387/5/21 ،www.gooya.com :1. سایت اینترنتی گویا
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برای برچیدن بساط چنین پدیده ای با تمام توان در ساختار و مدیریت 
تش��کیالت خود تجدید نظ��ر خواهیم ک��رد. کمیته مرک��زی کومله 

زحمتکشان کوردستان. 12 شهریورماه 1389 .1
نزدیکی گروهک کومله و دموکرات: مدتی اس��ت که س��رکردگان دو حزب کومله و 
دموکرات با پادرمیانی بزرگان حکومت کردستان عراق دشمنی ها را کنار گذاشته و به هم 
نزدیک شده اند. به مقرهایی که آن حکومت در اختیارشان گذشته رفت و آمد می کنند و 
همدیگر را بغل کرده، می بوسند و در افکار نابسامانشان مرزهای مناطق متصرفی خیالی 
را تقسیم می کنند. حزب کومله زحمتکشان کردس��تان به سرکردگی ایلخانی زاده در 
س��ایت اینترنتی خود خبر و تصاویر دیدار مصطفی هجری س��رکرده حزب دموکرات 

کردستان از مقر آنها در روز چهارشنبه دوم تیرماه 1389 را چنین درج نموده است: 
روز چهارشنبه1389/4/2 هیئتی از حزب دموکرات کردستان ایران 
از مقر مرکزی کومله زحمتکشان کردستان دیدار کردند. این هیئت که 
مرکب بود از آقایان: مصطفی هج��ری دبیرکل حزب دموکرات، محمد 
نظیف قادری عضو دفتر سیاسی، رستم جهانگیری عضو دفتر سیاسی، 
کریم پرویزی عضو دفتر سیاسی، حس��ین نازدار عضو کمیته مرکزی، 
محمد صاحبی عضو کمیته مرکزی حزب دموکرات کردستان ایران از 
سوی رفقا: عمر ایلخانی زاده، بهرام رضایی، صادق زندی، بیژن قبادی، 

 .1389/۶/12 ،www.komala.org :1. سایت اینترنتی حزب کومله

دو تروریست در حال دست دادن! ایلخاني و هجري
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صباح امینی و امیر صلواتی مورد استقبال گرم و صمیمانه قرار گرفتند. 
در این نشست ابتدا ابعاد جهانی دور چهارم تحریم های شورای امنیت 
سازمان ملل متحد علیه رژیم جمهوری اسالمی مورد بحث و تبادل نظر 
قرار گرفت. نکته مهم در این بخش لزوم اتخاذ موضع متحد جهانی علیه 
ماجراجویی های اتمی رژیم اسالمی بود که طرفین در این باره هم رأی 

بودند. 
آنگاه رویداهای یک س��ال گذش��ته یعنی بعد از انتخاب��ات دور دهم 
ریاست جمهوری در ایران و اعتراضات عمومی مردم مورد بحث واقع شد. 
در این قسمت هر دو طرف بر این باور بودند که اعتراضات و نارضایتی با 
هر بهانه و انگیزه ای علیه رژیم اسالمی، واقعیتی عینی و ملموس است...

لزوم عدم تنازل از مطالب��ات بحق خود و پای فش��اری در تحقق این 
خواست ها و حفظ استقالل مطالبات مشخص جنبش کردستان بخشی 
دیگر از موارد مورد بح��ث بود. در خاتمه با تأکید بر گس��ترش ارتباط، 
گفت وگو و همکاری هر چه بیش��تر در زمینه های م��ورد توافق و عدم 
مش��روط نمودن ارتباط با همدیگر به روابط هر طرف با دیگر جریانات 
و احزاب، نشست در فضایی دوستانه به اتمام رس��ید. دبیرخانه کومله 

زحمتکشان کردستان 1389/4/2 .1

 .1389/4/2،www.komala.org :1. سایت اینترنتی حزب کومله

دیدار مصطفي هجري رئیس حزب دمکرات با عمر ایلخاني رئیس حزب کومله  در عراق
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اعظم مجيدي نژاد  

چكيده
جان. ال. اس��پوزيتو در كتاب انقاب ايران و بازتاب جهاني آن با طرح مسئله ارزيابي 
انقاب ايران در چشم انداز تاريخي و مقايس��ه بازتاب آن بر جوامع و رژيم هاي مختلف 
نتيجه مي گيرد كه مذهب شيعه عامل ايدئولوژيك انقاب اسامي است و بازتاب جهاني 

انقاب ايران هم مستقيم و هم غير مستقيم بوده است. 
کليدواژه ها: انقاب اسامي، تشيع، صدور انقاب 

مقدمه
انقاب از مهم ترين پديده هاي اجتماعي است كه به ندرت اتفاق مي افتد. درست زماني 
كه برخي س��خن از پايان انقاب گفته اند و عمر آن را به  خصوص در قرن بيس��ت ويكم 
به س��ر آمده تلقي كرده اند، انقاب اس��امي در نيمه دوم قرن بيستم به وقوع پيوست؛ 
رويدادي كه شگفتي همگان را برانگيخت و سياس��ت بازان و پژوهشگران تاش كردند 

کژتابي هاي نظري و مفهومي محققان غربی 
در فهم انقالب اسالمی

»نقدى بر کتاب انقالب اسالمی ايران و بازتاب جهاني آن اثر جان اسپوزيتو«
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تا وضعيت بي اندازه س��يال و پيچيده اي را كه بر بخش هاي وسيعي از جهان اثر گذارده 
اس��ت، دريابند. از اين  رو، آخرين انقاب بزرگ- انقاب اسامي ايران- حجم زيادي از 
پژوهش هاي غربي را به خود اختصاص داده اس��ت. اگر هدف نظري��ه و نظريه  پردازي 
رساندن كثرت به وحدت باشد و بپذيريم كه نظريه پردازي انقاب براي نظام مند كردن 
افكار و اذهان، در ق��دم اول پيرامون يك انقاب و در مرحله بعد همه انقاب ها ش��كل 
گرفته است، چه وحدتي مي توان ميان يك انقاب ديني و چندين انقاب غير ديني يا 
سكوالر در نظر گرفت؟! به  ويژه زماني كه به گفته بسياري از صاحب نظران انقاب ايران 
چالش هاي بزرگي فراروي اصول تفكر اجتماعي در الگوي غربي آن، پديد آورده است. 
جان.ال. اسپوزيتو يكي از استادان برجسته در حوزه پژوهشي خاورميانه و اسام سياسي 
به همراه جمعي از استادان و صاحب نظران اين حوزه كتاب انقاب ايران و بازتاب جهاني 
آن را تأليف كردند تا به زعم خويش ارزيابي مناس��ب و چندبعدي از انقاب ايران ارايه 
دهند. آنها چنين پنداشته اند كه انقاب اسامي ايران منبع اصلي بنيادگرايي اسامي 
در سراسر جهان اس��ت. دغدغه اساس��ي اين گروه تحقيقي، ارزيابي از انقاب ايران در 
چشم انداز تاريخي و مقايس��ه بازتاب آن بر جوامع و رژيم هاي مختلفي از خاورميانه تا 
آفريقا و آسيا است. بنابراين مطالب نويس��ندگان در راستاي پاسخ به اين دغدغه حول 

سه محور تنظيم شده است: 
محور اول؛ با تشريح يك رويكرد نظري و روشي متفاوت و تركيبي و نقد رويكردهاي 

موجود در ارزيابي انقاب اسامي نگارش يافته است. 
محور دوم؛ ماهيت انقاب اسامي در يك چشم انداز تاريخي خاص تبيين مي شود. 

محور سوم؛ ابعاد و پيامدهاي انقاب اسامي با كانونيت هدف تثبيت انقاب در داخل 
و صدور آن به خارج تحليل مي شود. 

بيشترين يافته هاي اين اثر به پيامدهاي انقاب و هدف صدور آن اختصاص دارد. اين 
فصول در جهت تبيين و سنجش فرضيه اصلي نشان مي دهد كه بازتاب جهاني انقاب 
ايران هم مستقيم و هم غير مستقيم بوده اس��ت. به عبارت ديگر در واقع انقاب ايران 
اغلب بيش از آنكه مدلي دقيق باش��د، به صورت نمونه  اي الهام بخش و كلي عمل كرده 
است. همچنين انقاب ايران معموالً بيش از آنكه به ايجاد يا هدايت تاش هاي انقابي 

بينجامد، گرايش هاي از پيش موجود در كشورهاي مسلمان را شتاب بخشيده است. 
در اين پژوهش، ضمن توصيف محورهاي اصلي اين كتاب به نقد و ارزيابي اين تحليل ها 

پرداخته مي شود. 
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محور اول: الگوي نظري، روش شناسي و مدل تحليل کتاب
تبيين رويكرد نظري متفاوت و تركيبي به زعم نويس��ندگان، اولين بخش از مطالب 
كليدي اين اثر اس��ت كه چهارچوب و قالب فكري مباحث محققان و الگوي تحليل اين 
پژوهش را در درك بهتر چرايي و چگونگي انقاب و راهبرد صدور آن تشكيل مي دهد. به 
باور اسپوزيتو سه مدل تحليلي براي درك و تبيين انقاب اسامي ايران و راهبرد صدور 

آن ظهور كرده كه نقدپذير است. اين سه رويكرد فكري عبارت است از: 
1.نفوذ و قدرت رهبران مذهبي؛ 

2.ناسيوناليسم ايراني؛
3. شناسايي جنگ نخبگان. 

ولي هر يك از اين رويكرد ها به خصوص رويكرد سوم تك بعدي هستند. وي در ادامه 
راه چهارمي را پيشنهاد مي دهد و مي  گويد: 

ارزيابي مناسب از انقاب ايران مستلزم چيزي فراتر از ارزيابي ماهيت 
رژيم اس��ت. اين امر نيازمند جاي دادن اين انقاب خاص در چشم انداز 
تاريخي و مقايسه بازتاب آن بر جوامع و رژيم هاي مختلفي از خاورميانه 

تا آفريقا و آسياست.1 
سپس بيان مي دارد كه اين بازتاب در متن خيزش جهاني اسامي با محوريت راهبرد 
صدور انقاب اسامي )از اهداف اصلي ايران( ارزيابي مي شود. بنابراين چنانچه ماحظه 
مي شود، نويسنده تصريح نمي كند كه از چه الگوي نظري و روشي استفاده كرده است؛ 
اما با توجه به اينكه نويسنده در تحليل خود از كليدواژه هايي مانند چشم انداز تاريخي و 
فرهنگي، مقايسه بازتاب انقاب بر جوامع مختلف، زمينه هاي بومي و فرهنگي احياگري 
اسامي و تحوالت سياس��ي- اجتماعي منطقه اي و سرزميني اس��تفاده كرده، به نظر 
مي رس��د الگو و چهارچوب نظري اي��ن پژوهش برگرفته از الگوي نظري نس��ل چهارم 
نظريه پردازي هاي انقاب اس��ت. ويژگي مش��ترك اين تحليل ها آن است كه عناصري 
همچون فرهنگ، ايدئولوژي، رهبري )كارگزار( و دين برجستگي و اهميت بيشتري پيدا 
مي كند. اين الگوي نظري داراي سه مشخصه اساسي است. اول، به پيامدها و رويدادهاي 
پس از انقاب عطف توجه دارند؛ ب��ه اين دليل كه قدرت ايدئولوژي در بازس��ازي نظم 
اجتماعي، زماني بيشترين كارايي را دارد كه بي نظمي حاكم است و دولت و جامعه هر دو 
در تغيير و هرج و مرج هستند. دوم، كارگزاران انساني در رويكرد فرهنگي اهميت عمده 

1. جان. ال. اسپوزيتو، انقاب ايران و بازتاب جهاني آن، ترجمه محسن مديرشانه چي، تهران، باز، ص16. 
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مي يابند؛ زيرا كنش هاي انقابيون كه به وس��يله مجموع��ه اي از ايدئولوژي ها راهبري 
مي شود در تحقق رويدادهاي انقابي سخت مؤثر است و سوم، رويكردهاي فرهنگي از 
آنجا كه با توسل به فرهنگ خاص يك ملت به تشريح پديده هاي اجتماعي مي پردازند 
مؤلفه  هاي خاص همان فرهنگ را در ارزيابي نهايي خود دخالت مي دهند.1 طرح تحقيقي 
اين پژوهش به صورت مطالعه تركيبي از شيوه هاي توصيف، تفسير و تبيين است. اين 
الگو از يك رويكرد تركيبي كه شامل متغيرهاي گوناگون و سطوح مختلف تحليل است، 
بهره گرفته و به دنبال تلفيقي از عوامل س��اختاري و فرهنگي اس��ت. رهيافت حاكم بر 
اين اثر، رهيافت جامعه شناسي تاريخي و آنچه به منزله روش بر اين كتاب حاكم است، 
روش تاريخي- روايتي با علت مركب )چند عليتي( اس��ت كه چن��د ويژگي دارد. ابتدا 
اينكه اين رهيافت، مطالعه و تجزيه و تحليل يك جامعه را در يك زمان معين و منفك از 
ديگر زمان ها عملي نمي داند؛ بلكه مي بايست در رابطه با تاريخ آن جامعه بلكه در سطح 

وسيع تري در رابطه با تاريخ بشريت، صورت بگيرد. 
ويژگي ديگر اين رهيافت اين است كه بر مطالعه گسترش و توسعه شناخت انسان در 
سير تاريخي بشريت تأكيد دارد؛ زيرا رفتار بشر بر اساس شناخت و معرفت اوست و روابط 
آن با دنيا و ساير انسا ن ها به آنچه او از جهان مي شناسد، بستگي دارد. پژوهشگران اين 
عرصه دريافته اند كه اين الگو مبتني بر اين پيش فرض اس��ت كه وقايع اجتماعي مورد 
بررسي منحصر به فرد بوده و مطالعه آنها مستلزم فهم فرآيند تاريخي و زمينه هاي وقوع 
آن اس��ت. منحصر به فرد بودن واقعه مورد تبيين )مثًا انقاب ايران( بدين معناس��ت 
كه آن را به هيچ وجه نمي توان مصداق قانون كلي يا تئوري دانس��ت. بر اساس اين مدل 
اس��تقرايي، واقعه اي مثل انقاب ايران نتيجه فرآيندي تاريخي اس��ت. لذا بر اين اصل 
استوار است كه هر واقعه اي، فرآيند ويژه اي دارد كه از طريق آن، واقعه  اي خاص توليد 
مي شود و اين فرآيند ويژه است كه واقعه منحصر به فرد را تبيين مي كند.2 در اين روش 
سطح تحليل، نظام تاريخي است نه جامعه و دولت. نويسنده با اتكا به اين روش شناسي 
ضمن باور داشتن به وجود ساختار منطقي براي باورها و ايدئولوژي ها در پي كشف زمينه 
تاريخي و تفسير اين باورهاست. رويكرد نويسنده درك ساختار انديشه در ايران است و به 
همين منظور پا را از توصيف فراتر نهاده و در پي بازسازي ساختار نمادين شيعه، مرزهاي 
تاريخي و جامعه شناختي و تغييرات آن است. بنابراين تشريح فرآيندهاي تاريخي كه به 

1. احمد رهدار، آموزه 7 )شرق شناس��ي نوين و انقاب اسامي(، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 
 .1384

2. محمدرضا طالبان، رهيافت هاي تبيين انقاب، 1386. 
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رشد گفتمان شيعي به عنوان ايدئولوژي غالب جبهه مخالف انجاميدند، جنبه مهمي از 
تشريح عوامل انقاب اسامي ايران است. 

نقد روش تحليل کتاب
در اين بررسي با پذيرفتن تنگناهاي روش هاي پيشين در مطالعات انقاب اسامي و 
اينكه روش جديد اين كتاب، محقق را قادر مي سازد تا وقايع انقاب را در سطحي وسيع 
پژوهش كند، سعي شده است در بستر نقد و ارزيابي كتاب انقاب ايران و بازتاب جهاني 
آن به كاستي هاي اين رويكرد نيز كه از شيوه هاي تحليل توصيفي- تاريخي، تفسيري و 
تبييني در مطالعه انقاب اسامي استفاده مي كند، پرداخته شود. اين كاستي ها مربوط 
به نقش تبعي و واكنشي عامل فرهنگ و مذهب و سطح تحليل جزءنگر و پايين رويكرد 

و چهارچوب نظري اين پژوهش مي شود. 
اولين ايراد اين رويكرد، نگاه تبعي و واكنشي به فرهنگ و عنصر كارگزاري در انقاب 
اسامی ايران است كه مشخصه اصلي آن سازندگي و اراده گرايي )گزينش هاي عقاني( 
اس��ت. تأكيد بر مقوله فرهنگ و مذهب در تحليل اسپوزيتو بيش��تر با توجه به مسئله 
توسعه وابسته، ش��كاف هاي فرهنگي- هويتي و سركوب گري دولت مطرح مي شود. در 
نتيجه، فرهنگ و به ويژه مذهب تشيع و به بيان اسپوزيتو ابزار بومي بسيج براي نهضت، 
هر چند كه از عوامل ايجادكننده وضعيتي انقابي است؛ اما خود اين شيوه بيان اعتراض، 
بازتاب و در واقع نشئت گرفته از شكاف هاي فرهنگي- هويتي ناشي از برنامه هاي نوسازي 
است. از نگاه هاي تبعي به فرهنگ مي توان به ديدگاه هايي در مباحث تبيين انقاب ايران 
اشاره كرد كه با اصالت دادن به عوامل اقتصادي، اجتماعي و ساختاري از برخي عوامل 
فرهنگي مثل دين، ايدئولوژي و... نيز گفت وگو مي كنند. در اين نوع نگاه در عين اينكه 
تا حدودي به فرهنگ اصالت داده مي شود، اما اصالت آن ابزاري است تا في نفسه و علي. 
براي مثال مي توان به اظهار نظر برخي تحليل گران سياس��ي استناد كرد كه معتقدند 
علت اصلي انقاب ايران شيوه نوسازي رژيم شاه بود و عامل دين و ايدئولوژي مذهبي كه 
در جنبش انقابي ايران مشاهده ش��د، صرفاً ابزاري براي بيان نارضايتي هاي عمومي يا 
قالب و پوششي براي اظهار منافع و خواسته هاي عيني مردم بوده و اهميت علي في نفسه 
نداشته اس��ت.1 تبيين مد نظر معدل به مثابه يك تحليل گفتماني، گوياي اين فرآيند 
اجتماعي است. در وهله نخست رويدادهاي اجتماعي با پس زمينه هاي ساختاري شرايط 

1. محمدرضا طالبان، درآمدي بر منطق فرهنگي انقاب ايران. 
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را براي يك بحران اجتماعي به وجود مي آورند؛ اين عناصر عبارت اند از :گسترش دستگاه 
سركوب گر و ديوان ساالرانه ش��اه، تضعيف جامعه مدني، وابستگي به نظام بين المللي، 
تعارض سياست هاي نوسازي با ساخت طبقاتي )خاصه تجار، مالكان و خرده بورژواها( و 
رشد طيف كارگر و حاشيه نشين بعد از اصاحات ارضي و سياست هاي صنفي. اما مسائل 
فوق في نفسه توانايي الزم را براي شكل دهي به يك برنامه انقابي ندارند؛ آنچه اين رويداد 
را ممكن مي سازد مقوله اي خاقانه و انساني به نام گفتمان انقابي است. در اينجا نقش 
عامليت اجتماعي، خود را در قالب گفتمان انقابي نش��ان مي دهد؛ همان گفتماني كه 
عامل شكل گيري ائتاف و پيوندهاي ديگري در سطح كان اجتماعي مي شود )به عنوان 

مثال متحد ساختن معارضان و مخالفان رژيم تحت يك برنامه انقابي(.1 
از طرفي به نظر مي رسد جايگاه فرهنگ و مذهب در رويكرد نظري اسپوزيتو به سطح 
زباني براي تعيين منافع طبقاتي و تبيين ارتباط آن با شرايط عيني جامعه تقليل يافته 
است. وي معتقد است علما به مثابه طبقه اي مذهبي و داراي منزلت، به خاطر تفاوت ها 
و شكاف هويتي ناش��ي از برنامه هاي نوسازي با نخبگان و روش��نفكران غير ديني رنج 
مي برند كه براي بازيابي اين هويت با هم متحد شدند. از سوي ديگر در يك نگاه كان به 
روش تحليل تاريخي و با توجه به شكل گيري انقاب اسامي حول انديشه هاي ديني، 
اين س��ؤال مطرح مي ش��ود كه روش مزبور تا چه حد در بازخواني انديش��ه هاي ديني 
كارايي دارد؟ اين پرسش از يك طرف با توجه به شكل گيري انقاب اسامي ايران حول 
انديشه هاي ديني و از سوي ديگر در يك نگاه كان با توجه به روش هاي تحليل تأويلي 
و ساختاري مطرح مي شود. چنين روش��ي در متن تحليل خود به نسبيتي معتقد است 
كه هم به لحاظ مباني و هم به لحاظ تطبيق با انگاره هاي ديني، نقاط ضعف جدي دارد. 
اين ديدگاه ذيل ديدگاه هايي اس��ت كه معتقد به بازتوليد و بازتفس��ير دين در شرايط 
مختلف اند. در اين زمينه تمام نقدهايي كه به نظريات نسبي گرا وارد است، چه به لحاظ 
كلي و چه به لحاظ كاربرد آن در انديش��ه هاي ديني بر اين نظريه نيز وارد است.2 از نظر 
نويسنده آنچه از سوي دستگاه روحانيت و جريان مذهبي در ايران ارايه شد، ايدئولوژي 
رقيبي اس��ت در برابر ايدئولوژي هاي ديگر نه يك نظام فكري كه بتواند هويت جديدي 
براي جامعه ايران پديد آورد. اين نگاه به اسام حامل اين نكته است كه پايگاهي ذهني 
دارند. بنابراين تفس��ير ايدئولوژيك از اس��ام يك تحليل ذهني از اسام است كه نافي 

1. معدل، رهيافت هاي چهارگانه تبيين انقاب اسامي. 
2. احمد رهدار، آموزه 7، همان، ص668. 
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هر نوع اصول ثابت و اليتغير در اس��ام اس��ت. آنچه در اينجا عرضه مي شود به منظور 
بازتفسيري از اسام بر اساس ايدئولوژي مدرن است؛ در حالي  كه اسام يك ايده ذهني 
و ساخته فكر بش��ري نيس��ت. بنابراين كاربرد اين روش در تحليل انديشه هاي ديني، 
خواسته يا ناخواسته عرفي دانستن دين را در پي  داشته و آن را به منزله يك پيش فرض 
پذيرفته است؛ زيرا آنچه به منزله آموزه  ديني در اين گونه تحليل مطرح است، چيزي جز 
برآيندي از فضاي اجتماعي و ساختاري نبوده و ديگر براي دين تقدس وحياني و الهي 
باقي نخواهد ماند.1 با در نظرگرفتن اين نكته كه نگاه عرفي به دين و سكوالريسم يكي از 
مباني اصلي مدرنيته و تجدد است، به نظر مي رسد چنين تحليلي از دين آن را از حقيقت 

اصلي خود جدا و تهي مي سازد. 
سطح تحليل جزئي و خرد در تبيين ماهيت انقاب اس��امي دومين كاستي رويكرد 
كان اين كتاب به  شمار مي رود. اسپوزيتو به رغم اينكه در تحليل انقاب اسامي مانند 
ديگر نظريه پردازان نسل چهارم توجه خود را به سوي مسائل فرهنگي معطوف ساخته 
اس��ت، فرهنگ و مذهب را در مرتبه عوامل ناخودآگاه و متأثر از ش��رايط بحراني ناشي 
از برنامه نوسازي قرار داده است. آنچه در اين جداس��ازي از الگوي تاريخي غرب محور 
قرار گرفته تنها مس��ائل اقتصادي، اجتماعي و سياسي اس��ت. در حالي كه با يك نگاه 
عميق تر مي توان دريافت پيدايش نس��ل چهارم دورنماي انتقالي اس��ت كه نه تنها در 
حوزه نظريه پردازي انقاب بلكه در مجموعه علوم اجتماعي در حال پديد آمدن اس��ت 
و بازگشت مس��ائل فرهنگي و اعتقادي به حوزه نظريه پردازي انقاب ها نشان از همين 
انتقال دارد. اينكه انقاب اسامي ايران توجه بسياري از نظريه پردازان انقاب را به حوزه 
فرهنگ معطوف ساخت، از سويي نشان از تزلزل كان روايت ها و گفتمان مسلط غرب 
و از طرف ديگر تجدي��د حيات، حضور و معارضه رقيب ديرين��ه تفكر غرب، يعني تفكر 
ديني و حيات معنوي را مي رساند. انقاب اس��امي چه به لحاظ ماهيت و چه به لحاظ 
پيامدها، شعاع گسترده و بنياني از تفكر و تمدن بشري را درگير خود ساخته است. در 
واقع مي توان گفت نزاع انقاب اسامي با تفكر و تمدن غرب در وهله اول در فلسفه تاريخ 
است و غرب را در اين حوزه به چالش كشيده است. اگر تبيين بهتري از فراتر بودن سطح 
تحليل پديده انقاب اس��امي بخواهيم ارايه كنيم و اثبات اين مدعي كه سطح تحليل 
را بايد در قلمرو »فلسفه تاريخ« جست وجو كرد، آن را مي بايست در بنياني ترين پايگاه 
تفكر مدرن كه در عصر روش��نگري تحقق يافت و انقاب اسامي يا به  طور كلي جريان 

1. همان، ص671. 
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احياي اسام در تقابل با آن پديد آمد، س��راغ گرفت. به تعبير بابي سعيد تجديد حيات 
اسامي، در سطح گسترده تر، اضطراب فرهنگي در غرب را نشان مي دهد. غرب، تصور 
گذشته تحريف شده خود را در اسام مي بيند. تجديد حيات اسامي نمايانگر تولد مجدد 
خدايي است كه غربيان آن را كشته بودند تا بشر بتواند بهتر زندگي كند. احياي اسام 
به معناي انتقام خداوند است و به بازگشت ايمان اشاره دارد، بازگشت به تمام چيزهايي 

كه ايده آزادي روزافزون بشريت را زيرسؤال مي برد. 
اصالت دادن به عوام��ل مختلف اجتماعي )رهياف��ت چندعليتي( حتي ب��ا تأكيد بر 
عامل فرهنگ )تبيين فرهنگي انقاب( در روند انقاب اسامي و ناديده گرفتن ساحت 
انديشه اي آن نخستين و عمده ترين كاستي و مشكل روشي و رويكرد كان اين كتاب 
اس��ت. از نكاتي كه در بافت و س��احت برخي نظريه هاي غربي پيرامون انقاب اسامي 
قابل تحقيق مي باشد، اين نكته است كه آنان تحوالت كشورهاي غير غربي و پديده هاي 
اجتماعي ديگر حوزه ها را بيشتر معلول فهرستي از عوامل اقتصادي، اجتماعي و سياسي 
تلقي كرده و عنصر انديشه و »س��احت تفكر« را در آن پديده ها برجسته نمي كنند؛ لذا 
موضوعاتي از قبيل انقاب اس��امي را پي��ش از آنكه معلول طبيعي تفكر و انديش��ه و 
اصول و ارزش ها بدانند، معلول بحران ها و ش��رايط ويژه و نارس��ايي ها و كمبودها تلقي 
مي نمايند.1 چنانچه  اسپوزيتو بحران ناشي از نوسازي، وابستگي به غرب و سياست هاي 
سركوب گرايانه شاه را به عنوان عوامل ظهور انقاب در ايران تبيين مي كند و فرهنگ و 
آموزه هاي شيعي را تنها به عنوان شيوه بيان نارضايتي ها و عاملي براي هويت جويي صرف 
به شمار مي آورد.2 البته كمتر كسي مي تواند منكر بحران ها، كمبودها، تضادها و چالش ها 
در روند يك تحول اجتماعي و سياسي شود، اما اينكه به اين مجموعه عوامل، اصالت داده 
و عنصر تفكر و انديشه و ارزش ها از افق آن حذف شود، مسئله اي است كه مي بايست بر 
روي آن تمركز نمود؛ به خصوص آنكه غربيان معموالً تحوالت بزرگ حوزه هاي اجتماعي 
و سياسي خودشان را معلول تفكر، فلسفه و عقانيت دانسته و عوامل بحران زا و اقتصادي 
و پديده هاي اجتماعي را در چشم انداز و گس��تره آن تحليل و تفسير مي نمايند.3 به هر 
حال اين ماحظه و زاويه ديد را مي ت��وان در فهم و نگرش نويس��ندگان اين كتاب نيز 
پيرامون انقاب اسامي تبيين و بازنمايي نمود. تحليل پيدايي انقاب اسامي در غير از 
فضا و افقي كه مذهب شيعه و به خصوص قرائت خاص امام خميني گشوده است، باعث 

1. موسي نجفي، آموزه 7، ص23-24. 
2. جان. ال. اسپوزيتو، همان، ص36. 

3. موسي نجفي، همان. 
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مي شود كه انقاب اسامي به همين 
صورت كه مطرح شده، دوام نياورد يا 
ماهيت و اه��داف آن در افق و فضاي 
انديشگي غرب تحريف گردد. با كمي 
دقت در مدل تحليل اين كتاب معلوم 
مي ش��ود تبيين ها و تحليل هاي آن 
سعي دارند از كنار اين مطلب بگذرند 
يا آن را در  سير تحوالت انقاب پنهان 
نمايند يا امري در حاش��يه و در كنار 
ساير مباحث انقاب بگذارند. چنانچه 
مي بينيم اس��پوزيتو معتقد است كه 
انقاب ايران نخستين انقاب مدرن 
به رهبري مذهب اس��ت ك��ه اجراي 
برنامه بلند پروازانه نوس��ازي همراه 

با سياست س��ركوب مخالفان آن، نوعي ش��كاف فرهنگي و هويتي پديد آورد و مذهب 
تنها عاملي براي بازيابي اين هويت از دست رفته مي باشد. وي فهرستي از امور سياسي 
و خواسته هاي اجتماعي نظير »زرتش��تي گري در كنار اسام به عنوان مذهب رسمي، 
مركزيت دادن به ارت��ش و قوه قضاييه، اصاحات قانوني و آموزش��ي به س��بك غربي، 
كنترل موقوفات به وس��يله حكومت و غير قانون��ي كردن حجاب«1 را ب��راي به وجود 
آمدن اين افق جدي��د ارايه مي دهد كه در آن، نه گفتمان مدرن زير س��ؤال مي رود و نه 
انقاب اس��امي خارج از فضاي مدرن يا ماك هاي آن مطرح مي شود. مشكل اساسي 
موجود در مدل تحليلي نظريه پردازان اين اثر اين است كه مي خواهند فلسفه و ماهيت 
اين انقاب را با گفتمان مدرن و اصول آن بس��نجند و نه اينكه فلسفه انقاب اسامي را 
به بيرون از اين گفتمان بازگردانند. لذا مثال ها و نمونه هاي��ي را كه به عنوان داده هاي 
تحليل مي آورند بيشتر به حالت گزارشي و روايتي- تاريخي بوده آنگاه وقايع متعدد را با 
متدولوژي خود به هم مرتبط كرده و سعي مي كنند در مرحله استفاده از اين انتخاب و 
نمونه برداري ها نيز به طريق خود و با توجه به متدولوژي  هاي خاص خود، تجارب تاريخي 
و پيش فرض هاي نظري غرب عمل نمايند؛ لذا استنادات و استنتاج هاي ارايه شده توسط 

1. جان. ال. اسپوزيتو، همان، ص35-36. 

الگو و چهارچوب نظري این پژوهش برگرفته 
از الگوي نظري نسل چهارم نظریه پردازي هاي 
انقالب است. ویژگي مشترك این تحلیل ها 
آن است که عناصري همچون فرهنگ، 
ایدئولوژي، رهبري )کارگزار( و دین 
برجستگي و اهمیت بیشتري پیدا مي کند. این 
الگوهاي نظري داراي سه مشخصه اساسي 
هستند. اول، به پیامدها و رویدادهاي پس از 
انقالب عطف توجه دارند؛ دوم، کارگزاران 
انساني در رویکرد فرهنگي اهمیت عمده 
مي یابند؛ و سوم، رویکردهاي فرهنگي از 
آنجا که با توسل به فرهنگ خاص یک ملت 
به تشریح پدیده هاي اجتماعي مي پردازند 
مؤلفه  هاي خاص همان فرهنگ را در ارزیابي 

نهایي خود دخالت مي دهند
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اين نظريه پردازان، از نظر متدولوژيك، ساختاري و از جهت پژوهش، در فضاي مدرنيته و 
اصول مسلم فرض شده در آن مطرح است؛ اصولي كه با نام و عنوان علمي بودن، به عنوان 

حربه اي برنده در جهت بستن راه هر گونه نقد و چون و چرا عمل مي نمايد. 
بنابراين رهيافت جامعه شناختي- تاريخي در امتداد نگاه شرق شناسي وارونه رويكرد 
كان حاكم بر اين پژوهش است و تمام تحليل ها بر مبناي اين نگرش به پديده انقاب 
اس��امي ايران و فهم ماهيت و پيامدهاي آن نگاشته شده اس��ت. فهم ماهيت انقاب 
اسامي و تبيين پيامدهاي آن عنوان مطالب محورهاي دوم و سوم اين مقاله هستند كه 
ضمن بررسي اجمالي كتاب، ماحظات و كاس��تي هاي نهفته در مطالب آن نيز تشريح 

مي گردد. 

محور دوم: ماهيت انقالب اسالمي ايران و اهداف آن 
ارزيابي مناسب از انقاب اسامي و اهداف آن مستلزم فهم ماهيت فكري و زمينه هاي 

اجتماعي آن در يك چشم انداز تاريخي است. جان. ال. اسپوزيتو معتقد است: 
نحوه وقوع انقاب ش��گفتي همگان را برانگيخت و ايران از زمان اين 
انقاب تحوالت بسياري به خود ديده است: تثبيت جمهوري اسامي با 
غلبه روحانيون، نهادينه شدن سياسي- اجتماعي انقاب و بازتاب آن بر 
جوامع مختلف. پژوهشگران تاش كردند تا وضعيت پيچيده اي را كه بر 
بخش هاي وسيعي از جهان اثر گذارده است، دريابند. هر چند نتيجه اين 

تاش ها ساده سازي اين واقعيت بوده است.1 
از آنجا كه درك اهمي��ت و ماهيت اين انق��اب و تأثير داخلي و جهاني آن مس��تلزم 
فهم پيش��ينه تاريخي سياس��ت در تاريخ ايران و جهان اس��ام و زمينه هاي اجتماعي 
آن است، نويس��نده مباحث خويش را با تبيين و تفسير ريش��ه هاي فكري و اجتماعي 
فرآيند انقاب شروع مي كند. اين آگاهي، به زعم او ما را به درك بهتر ايدئولوژي انقاب، 
رهبري، نهادها، سياس��ت ها و اهداف آن رهنمون خواهد ش��د. مؤلف باور دارد تركيب 
نارضايتي هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ناشي از اجراي طرح نوسازي با 
سنت بازخواني شده شيعه كه ابزار بس��يج نهضت و چهارچوب ايدئولوژيك انقاب بود، 
آميخته شد و انقاب پديد آمد. پس از انقاب، اهداف نهادينه كردن آن در داخل و صدور 
آن به خارج دنبال شد كه ريشه در جهان بيني عقيدتي و تفاسير مذهبي آيت اهلل خميني 

1. همان، ص15-16. 
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و ايدئولوگ هاي او دارد. بنابراين ترسيم بحران ناشي از نوسازي، فهم سنت بازخواني شده 
شيعه و تصوير جهان بيني امام خميني و ويژگي هاي آن در زمينه و بافت تاريخي، عناصر 

ماهيت پيچيده انقاب اسامي و پيامدهاي آن را تشكيل مي دهند.
بررسي و فهم تاريخ تش��يع در ايران، اولين محور ارزيابي مناس��ب از ماهيت انقاب 
اسامي در الگو و مدل تحليلي اين پژوهش است. اسپوزيتو معتقد است: »شيعه از قرن 
شانزدهم مذهب رس��مي ايران بوده اس��ت و اعتقادات، رهبري و نهادهاي شيعه نقش 
مهمي در سياست ايران داشته و اسام شيعي از آغاز با سياست آميخته بوده طوري كه 
مي توان گفت تاريخ و معتقدات شيعه زيربناي ايدئولوژي انقابي مدرن را تشكيل داده 
است.«1 سپس نتيجه مي گيرد كه در طول تاريخ، شيعه تحت تسلط سني ها و همواره 
در اقليت بوده است و چهره اي غيرقانوني و مظلوم داشته است. خاستگاه مذهب شيعه 
به باور نويسنده، به قرون اوليه اسام بر مي گردد؛ زماني كه امت اسامي بر سر موضوع 
رهبري و جانشيني به دو نحله س��ني و شيعه تقسيم ش��دند. اما در طول تاريخ اسام 
خافت سني شكل متداول حكومت بوده است تا امامت شيعي. تاريخ تشيع دو مرحله 
را طي كرده است. اول، ش��يعه خود به چند فرقه تقسيم شده اس��ت و شيعه مسلط در 
ايران شيعه دوازده امامي است. دوم، اعتقاد به غيبت امام دوازدهم و انتظار براي ظهور 
اوست. اسپوزيتو نش��ان مي دهد كه در ش��رايط انتظار براي ظهور حضرت مهدي)عج( 
همه حاكمان دنيوي )پادشاهان( و همه رهبران مذهبي مدعي بر عهد داشتن نمايندگي 
امام غايب هس��تند؛ بر خاف علماي سني ها، ش��يعه ها حكومت دنيوي را به رسميت 
نمي شناختند، طوري كه زماني كه ش��اه اسماعيل صفوي شيعه را مذهب رسمي ايران 
اعام كرد و مدعي نيابت امام شد؛ ش��يعيان با اكراه به پذيرش س��لطنت او كه خود را 
»سايه خدا« بر روي زمين مي ناميد، تن داده و مش��اغل دولتي را پذيرفتند. لذا از نظر 
سياسي، رابطه روحانيت با دولت از همكاري تا مخالفت و شورش متغير بوده است؛ در 
واقع از زمان صفويه، رابطه علما و حكومت تا حد زيادي مبتني بر ش��رايط سياس��ي و 
اجتماعي بود كه عموماً قدرت آنها پايين تر از پادشاه قرار مي گرفت؛ ليكن بعدها نقش 
آنها در نهضت تنباكو و انقاب مش��روطيت به  عنوان عامل مس��لط و حاكم جلوه كرد. 
نقش مؤثر آنها موجب شد حتي در ايران مدرن رضاشاه در ابتدا تظاهر به اسام بكند و 
در سال هاي نخستين حكومت خود از حمايت علما برخوردار باشد. محمدرضا شاه نيز 
مانند پدرش در ابتدا از حمايت علما برخوردار بود؛ ول��ي در دهه 1960 به  دليل انتقاد 

1. همان، ص35. 
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علما از حكومت موج��ب گرديد دس��تگاه امنيتي 
حكومت، آنها را به مثابه نهادي مذهبي هدف حمله 
قرار دهد و اين كشمكش ها س��بب شد بعد از دهه 
1960 آيت اهلل خميني در مقام س��خنگوي اصلي 
ضد حكومت��ي در ميان اقليت رو به رش��د علمايي 
مطرح شود كه برنامه  نوسازي شاه را تهديدي براي 
اسام مي دانستند. بنابراين وضعيت انقابي شكل 
مي گيرد و نويسنده در تبيين آن مدعي است كه از 
زمان تش��ديد مخالفت هاي امام خميني، تهديد و 
تبعيد شروع شد و در طي گذر زمان شدت بيشتري 
گرفت و از س��وي ديگر ياري روش��نفكراني چون 

شريعتي زمينه را براي انقاب ايران فراهم كرد. 
دومين محور الگوي نظري كتاب در تحليل ماهيت انقاب اسامي، شكل گيري تاريخ 
ايران مدرن تحت س��لطه پهلوي است. نويسنده اس��تدالل مي كند رضاشاه با نوسازي 
وحدت ملي را نش��انه گرفت و برخي از سياس��ت هاي ترقي خواهان��ه او نظير قراردادن 
زرتش��تي گري در كنار اس��ام، انتخاب نام پهلوي و از همه مهم ت��ر اصاحات قانوني و 
آموزشي مطابق با شيوه غربي بسياري از علما را ناراضي كرد. همچنين آنها بخش زيادي 
از توان و امكانات خود را با اشغال شدن جايگاهشان توسط محاكم عرفي از كف دادند. 
سياس��ت هاي پهلوي كنترل دولت را به نحو فزاينده اي به حوزه هايي كه س��ابق بر اين 
در اختيار علما بود، گسترش داد و اين امر دارايي، درآمد و قدرت علما را بيشتر محدود 
كرد. از اين گذشته علما به مثابه طبقه اي كه منزلت و قدرتشان مدت ها از طريق پيوند 
با نخبگان سياس��ي تقويت شده بود، از دو شاخه ش��دن نظام آموزشي و شكاف هويتي 
و فرهنگي موجود ميان نخبگان از يك س��و و روحانيون از ديگرسو رنج مي بردند. طبقه 
مذهبي و طبقه تجار سنتي )بازار( با مسائل اجتماعي، اقتصادي و سياسي توده اي خود 
را درگير كردند.1 تحقق برنامه بلندپروازانه نوس��ازي به س��بك غربي به ترغيب غرب و 
وابستگي شاه به دولت هاي غربي با اعمال سياست سركوب براي كنترل مخالفان همراه 
شد. سياست هاي س��ركوبگرانه شاه، روحانيون، روش��نفكران، ملي گرايان آزادي خواه، 
ماركسيس��ت ها و تجار را تحت تأثير قرار داد و اين عامل مش��تركي ب��راي ايجاد نوعي 

1. همان، ص36-37. 

به نظر مي رسد جایگاه فرهنگ 
و مذهب در رویکرد نظري 
اسپوزیتو به سطح زباني براي 
تعیین منافع طبقاتي و تبیین 
با شرایط عیني  ارتباط آن 
جامعه تقلیل یافته است. وي 
معتقد است علما به مثابه طبقه اي 
مذهبي و داراي منزلت، به خاطر 
تفاوت ها و شکاف هویتي ناشي 
از برنامه هاي نوسازي با نخبگان 
و روشنفکران غیر دیني رنج 
مي برند که براي بازیابي این 

هویت با هم متحد شدند
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نهضت گسترده پديد آورد؛ اما از نظر نويس��نده اين بحران انقابي و اين عامل مشترك 
براي رسيدن به وضعيت انقابي نياز به يك محرك و كاتاليزور دارد و اسام شيعي ثابت 
كرد كه ابزار ريشه  دار بومي براي بسيج يك نهضت توده اي مؤثر است و قادر است مفهوم 
هويت و تاريخ نمادها و ارزش هاي مشترك را براي رهبري قدرتمند مذهبي- سياسي و 
مراكز سازماني نهضت فراهم آورد. اسام شيعي چهارچوبي ايدئولوژيك عرضه كرد و از 

طريق آن به نهضت مخالفت با هر نوع طاغوت معنا و مشروعيت بخشيد.1 
نويسنده ارزيابي مناسب از انقاب اسامي ايران را مس��تلزم فهم ماهيت اين انقاب 
خاص در چشم انداز تاريخي و مقايسه بازتاب آن بر جوامع و رژيم هاي مختلف برشمرده؛ 
بنابراين به فهم ماهيت انقاب اس��امي پرداخته اس��ت. وي دو مؤلفه س��نت شيعه و 
نارضايتي هاي ناش��ي از اجراي برنامه نوسازي را عناصر اساس��ي اين فهم دانسته و به 
توضيح و تحليل آن مبادرت ورزيده اس��ت. اين تحليل و تبيين ها از چند جهت اساسي 

خدشه پذيرند. بخش بعدي عهده دار تشريح اين كاستي هاست. 

نقد محور دوم 
توصيف و تبيين  هاي ارايه ش��ده از سنت ش��يعي و بحران س��اختاري مدرنيزاسيون 
جهت فهم ماهيت انقاب اسامي، در راستاي ارزيابي مناسب از آن داراي كاستي هاي 
نظري و تطبيقي اساسي است. اين كاس��تي ها ناشي از يك سري پيش فرض ها و نگرش 
كاني است كه بر تحليل هاي نويس��ندگان اين اثر سايه افكنده است. نگرش تاريخي و 
نسبي گرايانه در امتداد نگاه شرق شناسي وارونه اين نظريه پردازان در تحليل پديده هاي 
سياسي- اجتماعي جهان اسام و ايران، رويكرد كان اين مجموعه تحقيقي مي باشد. 
ويژگي اساسي اين نوع نگاه اين است كه يك كل به اجزاي سازنده آن تقليل پيدا مي كند 
و براي تحليل جوامع و فرهنگ اسامي از قالب  هاي ديگر )مدرنيته( استفاده مي كند. در 
روايت هاي شرق شناسي وارونه، اسام در مركز قرار ندارد؛ بلكه تجزيه و پخش مي شود و 
خاء ناشي از تجزيه اسام به عنوان يك مفهوم كلي، به وسيله مجموعه اي از »اسام هاي 
كوچك« پر مي ش��ود.2 بنابراي��ن با اين روايت نمي توان اس��ام را به ص��ورت همگن و 
يكپارچه، يك گفتمان واحد و عامل يك پديده اجتماعي مانند انقاب فرض كرد؛ چراكه 
اساساً اسام در اين روايت، عامليتي فراتر از بازنمايي واقعيت هاي خارجي ندارد. بنابراين 

1. همان، ص40. 
2. بابي س��عيد، هراس بنيادين، ترجمه غامرضا جمشيديها و موس��ي عنبري، تهران، دانشگاه تهران، 1379، 

ص44-45. 
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كاربرد چنين نگاه و روشي در تحليل ماهيت ديني انقاب اسامي كژتابي هاي نظري و 
بدفهمي هايي را به  دنبال دارد. برداشت ايدئولوژيك، كاركردگرايانه و عرفي از آموزه هاي 
ديني و شيعي، تحليل نس��بي و مدرن از مفهوم سنت شيعي و تقابل آن با دنياي مدرن 
در راستاي هويت آفريني جديد و تقليل خاستگاه ديني انقاب به كنشي سياسي از اهم 

اين تلقي هاي نادرست است.
1. برداشت ايدئولوژيك از آموزه هاي ديني 

نگرش ايدئولوژي��ك و قرائت پذير )عرفي( به دين و آموزه  هاي ش��يعي، اولين ايراد در 
فهم ماهيت انقاب اس��امي اس��ت كه تحليل هاي اين پژوهش را نابس��نده مي نمايد. 
چنانچه ماحظه شد اسپوزيتو معتقد است كه انقاب اسامي در پي وضعيت نابسامان 
سياس��ي، اقتصادي و اجتماع ناش��ي از اجراي برنامه هاي نوس��ازي و در نتيجه شكاف 
فرهنگي و هويتي پديد آمد. نيروهاي انقابي به  دنبال ايجاد هويت اصيل بودند. او شيوه 
اين هويت جويي را بازتفسير آموزه هاي مذهب ش��يعه و ايدئولوژيك شدن آن به مثابه 
ابزار بس��يج عمومي و اظهار نارضايتي برمي ش��مرد. به نظر وي ايدئولوژيك شدن دين 
و احياگري اس��امي پايگاهي اس��ت كه نظام فكري و معنايي مدرنيته زير سؤال رفت. 
بنابراين او اين نكته را پي مي گيرد كه انقاب صورت گرفته در ايران در قالب بازتفس��ير 
سنت شيعه و ايدئولوژيك شدن آن در قالب بومي گرايي و هم نوا با جنبش هاي اسامي 
در سراسر جهان شكل گرفته است. بر اساس اين رويكرد اس��پوزيتو در بازيابي هويت، 
نقش اس��ام را محدود به يك ايدئولوژي مي كند. اسام به عنوان ايدئولوژي به روشني 
بر مفهومي كه اسپوزيتو اس��ام را نيز در آن جاي داده، يعني »چهارچوب ايدئولوژيك 
مشروعيت بخش هر نوع مخالفت با طاغوت«1 انطباق دارد. اين نگاه، اسام را نظامي از 
باورها تعريف مي كند كه مانند هر نظام اعتقادي ديگر در تحليل نهايي، انعكاس فرآيندها 
و كشمكش هاي اجتماعي- سياسي و هويتي است. در اينجا اسام، درون يك چهارچوب 
نظري جاي گرفته است كه در آن بحث اصلي، تضاد ميان ايده آليسم و ماترياليسم است. 
در اين چهارچوب، قلمرو مادي اولويت دارد. اين روايت، اس��ام را بازنماي موضوعات 
واقعي )مانند طبقات( نش��ان مي ده��د و تنها واژگاني پنداش��ته مي ش��ود كه كارش 
مشروعيت بخشي و تأييد بازنمايي هاست.2 بابي سعيد اين ديدگاه را چنين نقد مي كند: 
حقيقت اين اس��ت كه حتي اگر اس��ام را به مثابه يك واژگان در نظر 

1. جان. ال. اسپوزيتو، همان، ص40. 
2. جمعي از نويسندگان، شرق شناس��ي نوين و انقاب اس��امي )آموزه 7(، قم، مؤسس��ه آموزش و پژوهشي 

امام خميني، 1384، ص498. 
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بياوريم، آن را نمي توان ابزار بيان خواسته هاي مادي دانست؛ زيرا اسام 
خود ش��رط الزم براي ايجاد مجموعه اي از خواسته هاست. واژگان تنها 
تبيين گر نيستند بلكه سازنده نيز هس��تند. قلمرو مادي فقط به وسيله 
يك واژگان معين بيان نمي شود، بلكه بازنمايي  خود آن، سازنده هويت 
آن ماده است. بر اين اساس اسام، فقط شيوه پوشش و نقاب افكندن بر 
منافع عميق ساختاري نيست؛ بلكه عامل شكل دهي به منافع و هويت ها 

نيز هست.1 
اين ديدگاه نويسنده استلزام هايي را در تحليل ماهيت انقاب اسامي در پي دارد كه 

در ادامه به آنها اشاره اي كوتاه مي شود. 
نخستين استلزام نگاه ايدئولوژيك به دين )شرق شناسي وارونه( اين است كه اين روش 
در تحليل انديشه هاي ديني، خواسته يا ناخواسته عرفي دانستن دين را در پي داشته و 
آن را به منزله پيش فرض پذيرفته است؛ زيرا آنچه به منزله آموزه هاي ديني در اين گونه 
تحليل مطرح اس��ت، چيزي جز برآيندي از فضاي اجتماعي و س��اختاري نبوده، ديگر 
براي دين تقدس وحياني و الهي باقي نخواهد ماند. چنين روش��ي در متن تحليل خود 
به نسبيتي معتقد است كه هم به لحاظ مباني و هم به لحاظ تطبيق با انگاره هاي ديني 
نقاط ضعف جدي دارد. بر همين اساس است كه نويسنده معتقد است، ايدئولوگ هاي 
انقاب تحت تأثير نوشته هاي سني مذهبان فعال اس��امي، تاريخ و معتقدات شيعه را 
مطابق اوضاع و احوال خودشان بازتفسير كردند.2 باور به بازتوليدي و بازتفسيري دين در 
شرايط متفاوت منجر به نفي هرگونه حقيقت و اصول مي گردد و اين نكته را القا مي كند 
كه اس��امي كه در جريان انقاب اسامي مطرح ش��د، از نمونه هاي ديگر اسام گرايي 
خاق تر و ديرپاتر بود. در نتيجه از نظر اسپوزيتو آنچه از سوي جريان مذهبي و علما در 
ايران ارايه شد، ايدئولوژي رقيبي بود در برابر ايدئولوژي هاي ديگر. تفسير ايدئولوژيك 
از اسام، يك تحليل ذهني از اسام است كه نافي هر نوع اصول ثابت و اليتغير در اسام 
اس��ت. نحيف ديدن آموزه هاي دين به  طور كلي و آموزه هاي اجتماعي- سياسي آن به 
 طور خاص نيز ناش��ي از چنين نگاهي است. نويس��ندگان اين اثر از كساني هستند كه 
بخش هاي مهمي از تحليل خود را بر اين پيش فرض بنياد نهاده و لذا تحليل س��طحي 
آنها و ريش��ه بس��ياري از كژتابي ها و بدفهمي هاي آنها بدين نكته باز مي گردد. چنانكه 

1. بابي سعيد، همان، ص46.
2. جان. ال. اسپوزيتو، همان، ص40.
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معتقدند ضعف ايدئولوژي  ش��يعي در اين اس��ت كه سعي مي كند نش��ان دهد از قبل 
كليد همه مشكات را به دس��ت داده اس��ت. يكي از موضوعاتي كه در ميان بسياري از 
مطالب اين كتاب عيناً به چش��م مي خورد اين است كه اس��ام مبناي فعاليت هاي ضد 
امپرياليس��تي مي باش��د. نظريه پردازان اين اثر با علم به اينكه ش��عارهاي اسامي در 
توده هاي مردم تأثير فراواني دارد و با اين اعتقاد كه اسام داراي يك جنبه انقابي است، 
اسام را با تاش هاي ضد استعماري و ضد سلطه قدرت هاي بزرگ همراه مي دانند. به 
هر حال كسي مانند اسپوزيتو نسبت به تعاليم اسام نگاه خاصي دارد و آنها را از جهت 
معرفتي نحيف مي بيند و بي جهت نيس��ت كه موفقيت امام خميني)ره( را در سياسي 
كردن دين و تفسير خاص از مذهب شيعه مي بيند. در سايه چنين تحليل هايي مسئله 
بازآموزي تعاليم ديني كه تعاليم سياس��ي و اجتماعي خاصي را نيز در خود دارد، جاي 
خود را اكثراً به بازسازي تعاليم ديني و قرائت نوين از دين داده است. انديشمندان اصيل 
مسلمان و علماي طراز اول، نه تنها اس��تكمال در فهم دين را نفي نمي كنند بلكه بنياد 
اجتهاد مس��تمر براي بازيافت صحيح تعاليم اسام در تش��يع، امري انكارناپذير است؛ 
اما اين امر به معناي تاش براي اس��تكمال روشمند برداش��ت از متن است و هيچ گونه 
سازشي با عرفي سازي و بازس��ازي قرائت پذيرانگارانه دين ندارد و بنياد عقانيت ديني 
امام خميني به عنوان رهبر انقاب اسامي و سازنده نظام جمهوري اسامي از آن بيگانه 

بوده و آن را برنمي تابد. 
انگيزه شناسي ايدئولوژيك و نس��بي در عملكرد روحانيان در عرصه هاي مختلف قبل 
و بعد از انقاب اسامي دومين ويژگي تأثيرگذاري نگاه شرق شناسي وارونه بر سبك و 
سياق تبيين هاي مؤلفان مورد نظر مي باشد. اسپو زيتو علت نارضايتي روحانيون و انگيزه 
ورود آنها به انقاب را ناشي از به خطر افتادن موقعيت اجتماعي- سياسي و اقتصادي آنها 
برمي شمرد. به باور او اعمال سياست هاي ترقي خواهانه توسط رضاشاه نظير اصاحات 
قانوني و آموزشي مطابق با سبك غربي، بس��ياري از علما را ناراضي كرد و بخش زيادي 
از توان و امكانات آنها با اشغال شدن جايگاهش��ان توسط محاكم عرفي از بين رفت؛ اما 
اين مخالفت ها بي رحمانه س��ركوب مي ش��د.1 امتداد اين نگاه، در آستانه انقاب نيز به 
روش��ني در اين جمات مشاهده مي  ش��ود: »تقريباً همه روحانيون از حكومت ناراضي 
بودند؛ زيرا رژيم بر آموزش و پرورش، اماك موقوفه، دادگستري و وضعيت رفاه كنترل 
فزاينده اي داشت و اين امر دارايي، درآمد و قدرت علما را بيشتر محدود كرد. همچنين 

1. همان، ص36. 
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علما از تفاوت اساسي بين هويت و نگرش آنها با نخبگان و روشنفكران رنج مي بردند.«1 
سپس نتيجه مي گيرد با وخامت اوضاع روحانياني چون امام خميني و آيت اهلل بهشتي 
در كنار ايدئولوگ  هاي غير روحاني نظير ش��ريعتي و ب��ازرگان ايدئولوژي هاي انقابي 
و اصاح گرايانه بس��ط يافت. اين ايدئولوگ ها تحت تأثير فعاالن س��ني مذهب، تاريخ و 
معتقدات شيعه را مطابق اوضاع و احوال خودشان بازتفسير كردند؛ در نتيجه ايدئولوژي 
انقابي ايران به نحو بارزي ايراني و شيعي بود. چنين نگاهي براي روحانيت يك ماهيت 
قشربندي ش��ده كه داراي تعلقات ايدئولوژيك خاصي هستند، در نظر مي گيرد و آنها را 
بر پايه همين تعلقات با تاريخ تحوالت ايران معاصر پيوند مي دهد. در چنين برداش��تي 
از ارتباط روحانيان، روشنفكران و انقاب اسامي دو نكته قابل تأمل است؛ اوالً نويسنده 
چرايي و چگونگي وارد شدن به عرصه مبارزه و در اختيار گرفتن رهبري توسط علما را 
به لحاظ متضررترين قشر، عمدتاً از نظر اجتماعي و هويتي تبيين مي كند. وي عملكرد 
روحانيت بعد از انقاب را نيز با همين نگاه نسبي و ايدئولوژيك تبيين مي كند و معتقد 
است كه انتصابات بر مبناي صاحيت هاي انقابي و صداقت ايدئولوژيك صورت گرفت. 
صداي مخالفان در زير انتقادات انبوه روحاني��ت متعهد و با اقدامات دولت براي تعبير و 
حفظ تقدس ايدئولوژيك خاموش شد.2 نكته انحرافي و ترديدپذير اين دست تبيين ها 
اين است كه نحوه عملكرد روحانيان مسيحي در تحوالت غرب را به عملكرد روحانيت 
شيعه تعميم مي دهند؛ در حالي كه تفاوت ماهوي اين دو دين را در نظر نمي گيرند. اين 
فرآيند تحقير اجتماعي و بي هويتي روحانيت نبود كه آنان را به عرصه مبارزه كشيد، بلكه 
همان گونه كه امير ارجمند نيز درباره امام خميني اشاره مي كند علما اقتدارشان را بر يك 
مبناي ارزشي قوي در فرهنگ شيعه به دست آورده اند و اين مبناي ارزشي در واقع همان 
جايگاه و موقعيت علماي برجسته ش��يعه به عنوان وارثان معنوي امامان معصوم است 
كه در فرآيند تاريخي در قالب نهاد قدرتمند مرجعيت تجسم يافته است. همين پايگاه 
تاريخي و ارتباط نزديك و صميمي با توده هاي مردم و در نتيجه همدلي و همزباني با آنها 
و واژگاني كه امام خميني در بيان اهداف و آرمان هاي نهضت و به منظور آگاه س��اختن 
و تهييج و بسيج توده ها به كار مي گرفت، امكان تفاهم بهتر و بيشتري را بين او و مردم 
فراهم مي ساخت و اين بهره اي بود كه طبقه روشنفكر رهبري كننده احزاب سياسي از 
آن محروم بودند. ثانياً اين تحليل ها ناظر بر دو مسئله خدشه پذير هستند؛ ابتدا ايراني و 

1. همان، ص37. 
2. همان، ص46. 
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شيعي تلقي كردن اين ايدئولوژي منجر به محدود كردن ابعاد انقاب اسامي به ايران 
مي شود و ناظر بر مركزيت زدايي از دين اس��ام و مذهب تشيع است كه آن را تنها يكي 
از شيوه هاي بيان خواسته هاي سياس��ي- اجتماعي مسلمانان تلقي مي كند. دوم اينكه 
ماهيت فكري و فلسفي انقاب و آموزه هاي شيعي را به امري مادي و واكنشي تقليل داده 
و اين نوع تلقي و استفاده از مذهب را به همه گروه هاي فكري انقاب سرايت مي دهد. او 
نتيجه مي گيرد كه انديش��ه متحرك انقاب اسامي همين بازخواني سنت هاي شيعي 
اس��ت؛ در حالي كه بخش عظيمي از تحوالت فكري جامعه اي��ران در اين قالب فكري 
نمي گنجد. در اين زمينه، تصويري كه بابي سعيد به نقل از يكي از انديشمندان از نسبت 

امام خميني و انديشه هاي غربي ترسيم مي كند، قابل توجه است: 
يكي از جالب ترين تفاس��ير زبيده اين اس��ت كه علي رغم اتكاي امام 
خميني ب��ر مفاهيم سياس��ي م��درن، گفتمانش بدون ذك��ر هر گونه 
دكترين هاي سياسي مدرن، منحصراً در عبارت نظريه سياسي اسامي 
خاصه مي شود. همين امر آن گونه كه زبيده بحق مي گويد، امام خميني 

را از ساير متفكران سياسي مسلمان اخير ممتاز مي كند.1 
بابي سعيد در ادامه در يك تقسيم بندي معتقد است اين گفتمان امام خميني در برابر 
گفتماني قرار دارد كه در پي ارايه يك اسام تدافعي است و از افراد برجسته آن مي توان 
به محمد عبده، شريعتي و مودودي اشاره كرد. او در مقايسه اي توصيفي درباره گفتمان 

امام خميني مي نويسد: 
بر خاف اينها، امام خميني اين گفتمان تدافعي را كامًا رد كرد. وي 
نمي خواهد كه اس��ام را درون س��نتي از تاريخ در حال پيشرفت جاي 
دهد كه در آن دس��تاوردهاي عمده به عنوان مواردي اساس��اً ملهم از 
اسام بازتوصيف شوند. امام خميني س��عي نداشته كه ادعا كند اسام 
دموكراسي واقعي است يا اينكه اس��ام بر سوسياليسم اولويت دارد، يا 
اسام با علم سازگار اس��ت و غيره. در كار وي هيچ تاش آشكاري براي 
پيوند دادن يا حتي پرداختن به مفاهيم سياسي مرتبط با گفتمان هاي 

ناسيوناليسم، ماركسيسم و ليبراليسم ديده نمي شود.2
هدف نويسنده از اين تحليل ها اصالت بخشي و محوريت دادن به جريان روشنفكري و 

1. همان، ص129. 
2. همان، ص130. 
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به حاشيه راندن روحانيت شيعي در جريان انقاب اسامي است. 
بنابراين برداشت ايدئولوژيك از آموزه هاي ديني منجر به قرائت پذيرخواندن و عرفي 
دانستن دين و انگيزه شناسي ايدئولوژيك و واكنشي براي عملكرد روحانيت در فرآيند 
انقاب اس��امي مي شود. اين كاس��تي و مش��كل در تحليل مؤلفه هاي ماهيت انقاب 
اسامي، منتهي به يك درك نادرست ديگر در فهم اين ماهيت مي شود. تحليل نسبي و 
مدرن از سنت شيعي در تضاد با تجدد، ناظر بر اين بدفهمي هاست كه در قسمت بعدي 

به آن پرداخته مي شود. 
2. تحليل نسبي و مدرن از مفهوم سنت شيعي در تضاد با تجدد 

تحليل نس��بي و مدرن از سنت شيعي در تضاد با تجدد در راس��تاي بازآفريني هويت 
جديد، ش��اهد دوم بر رس��وخ پيش فرض هاي شرق شناس��ي وارونه در كنه تعبيرات و 
تحليل هاي اين گروه تحقيقي است. عمده تبيين هاي اين اثر در ترسيم ماهيت انقاب 
اسامي حول تقابل س��نت شيعي و سياست هاي نوسازي اجراش��ده در جامعه صورت 
پذيرفته است. نويسنده معتقد اس��ت كه انقاب و تحول انقابي پاسخي بوده است به 
سرخوردگي هاي ناشي از سياست نوسازي شاه و تقابل تجدد و سنت شيعي كه منجر به 
هويت زدايي شده است. بنابراين فهم تقابل س��نت و تجدد يك امر مهم در فهم ماهيت 
انقاب اسامي است. اين فهم مستلزم تبيين دو موضوع است؛ تحليل نوع رابطه سنت 
با مسئله هويت و تبيين مفهوم سنت ش��يعي در مقايسه با سنت سني. عمده اشكاالت 

تبيين ها در اين قسمت، به تلقي هاي نادرست مؤلفان از اين دو موضوع برمي گردد. 
نخستين استلزام تلقي هاي نادرست نويسندگان در فهم سنت، نوع ارتباط سنت شيعي 
با مسئله هويت است. تصوير اين انديشمندان از تقابل سنت و تجدد و بازآفريني هويت 
جديد بر اساس نظريات نوسازي و نگاه شرق شناسي وارونه ترسيم شده است؛ به اين معنا 
كه ايشان، اين تقابل را با معيارهاي مدرن بررسي مي كند. خاستگاه اين امر در نوع نگاه 
نظريه پرداز به سنت، قابل پي گيري است. به راستي مفهوم سنت و سنت گرايي، همان 
است كه مؤلف تصور نموده است؟ س��نت در نگاه اسپوزيتو يك امر ايستا، پيش مدرن و 
غير عقاني است كه بايد از آن عبور كرد. به همين علت اين سؤال به ذهن مي رسد كه 
چگونه چنين سنتي مي تواند انقابي مانند انقاب ايران را رهبري كند؟ پاسخ احتمالي 
نويسنده به اين پرسش مبتني بر همين مباني فكري اوست. از نظر وي انقاب اسامي 
در آن واحد هم احياي سنت بوده و هم در بخش هويت ملي، بازكاوي و بازسازي مهمي 
را انجام داده است. در حقيقت هويت ملي و بازيابي آن در جايگاه بخش مهم و اصلي خود، 
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معلول احياي سنت بوده است. حال مي توان پرسش نمود احياي سنت در عصر مدرن 
توسط چه انقابي مي توانسته صورت بگيرد؟ انقابي مدرن يا انقابي سنتي يا تركيب 
و سنتز اين دو امر؟ اسپوزيتو معتقد است كه انقاب ايران يك انقاب مدرن است.1 اين 
سؤال و جواب ما را به سوي طرح پرسش  اساسي تري مي كش��اند و آن اينكه ما چگونه 
مي توانيم با گفتمان مدرن به هويت بخشي در دنياي اس��امي برسيم در حالي كه اين 
احيا و انتقال سنت است كه منجر به هويت مي شود؟ به نظر مي رسد اين سؤال يك جواب 
مثبت مي  تواند داشته باشد و آن اين مفروض جديد است كه در خود مفهوم هويت نيز 
عنصر يا عناصري از مدرنيته رسوخ كرده باشد؛ يعني خود امر مدرن نيز به سنت تبديل 
شده باشد تا جزئي از هويت تلقي گردد؛ يعني سنتي كه متجدد شده است. در غير اين 
صورت احياي امر مدرن نمي تواند منجر به بحث هويت گردد و اين پيش فرض و قبول 
اين درجه از مدرنيت، در ذات هويت ملي ايران امري مش��كل اس��ت.2 در اينجاست كه 

نويسنده براي رفع اين تناقض سنت شيعي را مدرن تفسير مي كند. 
تبيين نس��بي از مفهوم س��نت ش��يعي و در مقايس��ه با سنت س��ني، دومين نتيجه 
درك نادرست پژوهشگران از مفهوم س��نت ش��يعي و تقابل آن با تجدد است. در نگاه 
شرق شناسي وارونه به دين و سنت، س��نت نوعي خرده روايت در كنار بشر امروز است 
كه سخن مي گويد و راه حل ارايه مي دهد. بنابراين سنت جداي از مدرن نيست. عمده 
ش��ناخت مدرن و كس��اني كه در درون گفتمان مدرنيته اند، از سنت، بر مبناي غيريت 
است؛ به اين معنا كه سنت را به غير مدرن تعريف مي كنند تا بتوانند خودشان را تعريف 
كنند و تعريف آنها از سنت ضعيف بوده و همه سنت، با آن قابل تفسير نيست. همچنين 
در اين نگاه همه افكار و انديش��ه ها از همه مكان ها و زمان ها محترم شمرده مي شوند و 
از آنها دعوت مي ش��ود كه به آموزه هاي ديني گذش��ته خود باز گردند. اين بازگشت به 
سنت، بازگشتي است كه پس از تجربه دوران مدرن صورت مي گيرد و بيش از آنكه ناظر 
به جنبه هاي ايجابي و مثبت سنت باشد، ناظر به كاستي ها و جنبه هاي منفي و سلبي و 
دوران مدرن است. در مقابل اين تلقي از مفهوم سنت، سيد حسين نصر سنت گرايي را 

اينگونه تعريف مي كند: 
سنت گرايي نگرشي ارتجاعي و بازگشت به گذشته نيست بلكه سنت از 
منظر سنت گرايي، آموزه هايي زنده و جاويد است كه در برهه اي از تاريخ، 

1. همان، ص33. 
2. موسي نجفي، همان، ص28. 
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توسط انسان مدرن كنار گذاشته شدند. سنت اين ديدگاه، داراي منشأ 
مادي و نسبي نيست كه با گذشت زمان، غبار كهنگي و فرسودگي بر آن 

بنشيند بلكه اين سنن در مراتب عالي تر هستي ريشه دارند.1
سنت در مفهوم ش��يعي، حقيقتي آس��ماني، الهي، مقدس و واقعيتي پرنشاط و زنده 
دارد و مجراي زندگي و حيات و مس��ير مستمر اس��ت كه همواره نو و تازه است. سنت 
در اين تعريف، در برخي موارد با حفظ خصوصيات يادش��ده، از دوام، ثبات و اس��تمرار 
زماني برخوردار است و در مواردي هم كه تغيير زماني را مي پذيرد، همچنان از چهره اي 
ازلي و باطني ابدي بهره مند است. در واقع سنت شيعي به خاطر جايگاه ويژه و محوري 
»واليت«، امري بسيار عميق، فعال و پوياس��ت. در اين مفهوم سنت شيعي، اوالً آشتي 
با امر مدرن ممكن اس��ت نه ممتنع؛ ثانياً اين آشتي در چهارچوب گفتمان مدرن انجام 
نمي شود؛ ثالثاً اين تعامل مي تواند با تصرف و سپس ضميمه سازي صورت گيرد. به نظر 
مي رسد برداشت نادرست مؤلف از مفهوم سنت به عدم تمايز وي از سنت شيعي و سني 
برمي گردد. عدم توجه نويسنده به همين مسئله واليت و امامت است كه سنت شيعي را با 
سنت سني يكي گرفته، لذا همه تحليل هاي خود را بر پايه مفهوم سنت در مذهب تسنن 
استوار مي سازد. شايد علت اين مسئله اين باشد كه »سنيان اكثريت نفوس مسلمانان 
را تشكيل مي دهند و غربيان نيز بيش��تر با آنان گرفتاري و درگيري داشته اند، شناخت 

احوال و عقايد آنان را بر شيعه شناسي مقدم داشته اند.«2 
مفهوم سنت از نظر ش��يعه چه از جنبه نظري و چه در جنبه عمل با مفهوم مشابه آن 
در نزد س��نيان دنياي اس��ام تفاوت جدي دارد. پاسخ ش��يعه به تهاجم غرب و تجدد، 
بنيادگرايانه، غير عقاني و ارتجاعي نيست. پيش��تازي مفهوم سنت در شيعه يك پايه 
ديگر گفتمان مدرن و نظريه هاي نوسازي را مورد ترديد قرار مي دهد. آن مسئله اين است 
كه غرب سنت را امري پيش مدرن مي داند؛ در حالي كه توجه به انقاب اسامي و ماهيت 
سنت و توان آن نشان مي دهد كه گرايش اسام سني مذهب هنوز نتوانسته مانند امام، 
پاسخي از دل سنت به تهاجم و بحران هويت در جوامع خود بدهد؛ بلكه هنوز در مرحله 
سلفيت باقي بوده يا اينكه در نقطه مقابل، در نوعي سكوالريسم متجددانه متوقف شده 
است.3 لذا با نگاه فلسفي و كان تمدني به انقاب اسامي مي توان دريافت حضور سنت 
متجلي است. در انقاب اسامي، هم مبارزه با س��نت و هم احياي سنت قابل مشاهده 

1. حسين نصر، معرفت و معنويت، ص20. 
2. سيمين فصيحي، جريان هاي اصلي تاريخ نگاري در دوره پهلوي، مشهد، نوند، 1372، ص75-76. 

3. موسي نجفي، همان، ص30. 
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اس��ت. انقاب، بازخيز تفكر سنت قدسي 
بود و در عين حال با س��نت ريشه داري به 
نام استبداد س��لطنتي و استعمار خارجي، 
مخالف��ت و معان��دت مي ورزي��د. انقاب 
اس��امي با احياي سنت قدس��ي توانست 
س��نت ارتجاعي اس��تبداد و اس��تعمار را 
محو كند و بديل معرفتي اي را به جاي آن 
بنماياند كه هرگز اسير در ركود و ايستايي 
نمي شود. انقاب نشان داد كه فرد و جامعه 
مسلمان نبايد به وضع موجود رضايت دهد 
و همواره بايد در پي تغيير وضع موجود به 
سمت يك وضعيت متعالي تر باشد. پويايي 
انديشه اي و عملي انقاب اسامي، به ميزان بهره گيري از مؤلفه هاي پوياي سنت قدسي 
و در عين حال، تصرف فلسفي و الهي در مبادي تفكر جديد و علوم مدرن بستگي دارد. 

تلقي سنت شيعي به يك امر متجدد و تحليل نسبي از مفهوم سنت شيعه در مقايسه 
با سنت سني، عمده ترين تبيين هاي نادرستي است كه از ميان تعبيرات و تحليل هاي 
اين مؤلفان در بازخواني سنت شيعي به مثابه عامل مسلط در انقاب اسامي برداشت 
مي شود. اين گونه برداشت ناصحيح از عامل محوري در فرآيند يك حادثه شگفت ساز و 
خاص تاريخي به تقليل خاستگاه اساسي آن يعني دين و مذهب منتهي مي گردد. بخش 

بعدي، عهده دار توضيح اين مشكل و ايراد در بين تحليل هاي منسجم اين اثر است. 
3. تقليل خاستگاه ديني انقالب به کنشي سياسي 

سومين ويژگي ناراستي و غير دقيق تحليل ها، تقليل خاستگاه ديني انقاب اسامي به 
كنشي سياسي و هويتي اسمي است. نويسندگان مجموعه مقاالت انقاب ايران و بازتاب 
جهاني آن، اسام و به ويژه آموزه هاي شيعي را به عنوان عامل مسلط در پيدايي و استمرار 
انقاب اسامي ايران برمي شمرند، اما بازخواني اين عامل از سوي ايشان نشان مي دهد 
كه بس��ياري از ابعاد آن مورد توجه كافي قرار نگرفته اس��ت. اين بي توجهي در امتداد 
نگاه شرق شناس��ي وارونه و نگرش تاريخي آنها به پديده هاي اجتماعي- سياسي است. 
خاستگاه ديني مذهب ش��يعه و تطابق آرمان هاي ديني با واقعيات اجتماعي- سياسي 
در انديشه سياسي شيعه، از مهم ترين ابعاد مذهب شيعه هستند كه تعبير هاي ناصواب 

از نکاتي که در بافت و ساحت برخي 
نظریه هاي غربي پیرامون انقالب اسالمي 
قابل تحقیق مي باشد، این نکته است که 
آنان تحوالت کشورهاي غیر غربي و 
پدیده هاي اجتماعي دیگر حوزه ها را 
بیشتر معلول فهرستي از عوامل اقتصادي، 
اجتماعي و سیاسي تلقي کرده و عنصر 
اندیشه و »ساحت تفکر« را در آن پدیده ها 
برجسته نمي کنند؛ لذا موضوعاتي از قبیل 
انقالب اسالمي را پیش از آنکه معلول 
طبیعي تفکر و اندیشه و اصول و ارزش ها 
بدانند، معلول بحران ها و شرایط ویژه و 

نارسایي ها و کمبودها تلقي مي نمایند
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و تحليل هاي جهت دار اين نويسندگان از اين دو بعد، منشأ بدفهمي و درك سطحي از 
ماهيت انقاب اسامي و انديشه صدور آن شده است. 

تقليل خاستگاه ديني مذهب شيعه و انقاب اسامي به يك پديده تاريخي و سياسي، 
اولين نمونه از شواهد تس��لط نگاه تاريخي - نس��بي )در امتداد شرق شناسي وارونه( بر 
انديشه ورزي نويس��ندگان اين اثر مي باشد. اس��پوزيتو در »انقاب ايران؛ چشم اندازي 

ده ساله« در بيان خاستگاه مذهب شيعه مي نويسد: 
اسام ش��يعي از آغاز با سياست آميخته بود. ش��كل گيري اجتماعات 
شيعه به قرون اوليه اسامي باز مي گردد. تقسيم امت اسامي به دو نحله 
سني و شيعه بر سر موضوع رهبري و جانشيني اتفاق افتاد. بر خاف نظر 
اهل سنت مبني بر اينكه پيامبر براي خودش جانشيني تعيين نكرده و 
اصحابش را براي گزينش جانشين يا خليفه به حال خود گذاشته است، 
شيعه معتقد اس��ت كه حضرت محمد)ص( در واقع حضرت علي)ع( را 
به جانشيني خود تعيين كرد و او مي بايست خليفه مسلمانان مي شد.1 

استلزام چنين تبييني از س��وي نويسنده اين اس��ت كه اصل وجود مذهب تشيع نيز 
حاصل موقعيت و شرايط تاريخي خاص است. بنابراين از آنجا كه مذهب تشيع با ادعاي 
جانشيني علي)ع( ش��كل گرفت، در نتيجه ابتدا ماهيتي سياسي داشت و بعدها هويت 
ديني پيدا كرد. به بيان ديگر ش��يعه در آغاز تنها يك حركت سياسي محسوب مي شود 
كه رهبري جامعه را تنها حق علي و اوالد او مي داند. اس��پوزيتو آنجا كه مي گويد: »در 
اولين مرحله از تاريخ، تشيع به دليل اختاف بر سر جانشينان مشرو ع علي)ع( به چندين 
فرقه تقسيم شد«؛2 همچنين باور دارد مذهب تشيع در طول تاريخ بر حسب شرايط و 
موقعيت هاي مختلف دچار تغيير و تحول فراوان شده است. وي همچنين معتقد است 
براي درك هر پديده اجتماعي بايد بتوان روند تكوين و تكامل آن را )در بستر تاريخي( 
كشف و درك نمود، لذا تصريح مي كند كه ارزيابي مناسب از انقاب اسامي نيازمند جاي 
دادن اين انقاب خاص در چشم انداز تاريخي است.3 به  طور كلي نمونه هاي فوق حاكي از 
نگرش تاريخي و نسبي گرايانه در تحقيقات اسپوزيتو مي باشد. اشكال اساسي اين گونه 
تحليل ها اين است كه صرف مشابهت پديده ها و وقايع تاريخي و بستر شكل گيري آنها، 
دليل بر تاريخي بودن آنها به معناي خاص نيست؛ لذا نمي توان چنين نتيجه گرفت كه 

1. جان. ال. اسپوزيتو، همان، ص33. 
2. همان، ص34. 
3. همان، ص16. 
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اگر آن ش��رايط خاص تاريخي نبود، قطعاً آن پديده ها رخ نمي داد. تحليل امور ديني بر 
اساس اين شيوه موجب مي شود آموزه هاي آسماني بي معنا تلقي شده و امر اين جهاني 
براي تثبيت برخي امور صرفاً مادي دانسته شود. چنانكه اسپوزيتو نيز در تحليل مذهب 
تشيع گرفتار چنين مشكلي شده و اين موجب عدم وصول به فهم صحيح از دين اسام و 
مذهب تشيع شده است. تعبيراتي چون »دين دولتي«1 براي توصيف دولت صفوي نيز 

ناشي از اين تفكر غلط است. 
دومين اس��تلزام نگاه تاريخي در امتداد شرق شناسي وارونه به خاستگاه ديني انقاب 
اس��امي، عدم تعامل آرمان با واقعيت در بازشناسي انديشه سياس��ي شيعه مي باشد. 
چنانكه »شرق شناسي وارونه« در بررسي پديده ها بر »اقتصاد سياسي« تأكيد مي كند 
و معتقد است كه بس��ته به اينكه اس��ام درون چه نوع بافت اجتماعي- اقتصادي قرار 
دارد، مي تواند نقش هاي متنوعي ايفا كند؛ لذا اسام را در حد يك هويت اسمي تقليل 
مي دهند و اسام فقط به يك برچسب تبديل مي شود و اهميت آن به معاني و مفاهيمي 
وابسته است كه به آن الحاق مي شوند؛ بنابراين اسام يك ابزار براي حمايت يا مخالفت 
با مواضع سياسي- فرهنگي خاص است. بر طبق اين ديدگاه، اسام و آموزه هاي شيعه  
در عمل ناتوان و نحيف هس��تند و آنها را نمي توان به عنوان يك مقوله تحليلي در نظر 
گرفت؛ بنابراين براي شعارها و نمادها و آرمان هاي ديني نقشي ابزاري و سطحي در جهت 
موافقت يا مخالفت با واقعيات اجتماعي و مواضع سياسي- فرهنگي قائل است؛ عواملي 
را كه اسپوزيتو به عنوان عوامل اس��امي تلقي كردن انقاب ايران برمي شمرد تأييدي 
بر اين نوع نگاه به مذهب مي باش��د. او معتقد است كه چند عامل موجب شد كه انقاب 
ايران به مثابه انقابي اسامي تلقي شود؛ اول ايدئولوژي اس��امي و رهبران روحاني و 
غير روحاني؛ دوم انقاب سفيد شاه به مثابه الگوي نوسازي به سبك غربي و ايجاد زمينه 
نارضايتي هاي گسترده؛ س��وم واكنش عليه غربزدگي با مفهوم نويي از هويت جويي با 
بازگشت به ارزش هاي بومي؛ و چهارم بازگشت به معناي احياي تاريخ و ميراث اسامي.2 
اسامي تلقي كردن انقاب با چنين معيارهايي، ماهيت اسامي انقاب ايران را به امري 
درجه دو تحويل مي برد و اس��ام و مذهب تنها به يك ش��اخص و هويت اسمي تقليل 
پيدا مي كند؛ يعني نويس��نده در بررس��ي و تبيين نقش آرمان هاي ديني و مذهبي در 
انقاب، موضوع تبيين را جابه جا مي كند و اين واقعيت ها هس��تند ك��ه بار تبيين را به 

1. همان، ص17. 
2. همان، ص48.
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دوش مي كشند. اين در حالي است كه در تحليل هايي كه به پيوند ايدئولوژي و مذهب 
پرداخته مي شود، مذهب و مفاهيم آن در خدمت ايدئولوژي انقابي معرفي مي شوند. با 
نگاهي انتقادي به اين مسئله مي توان گفت شايد بتوان در ساحت سياست دين را با نگاه 
ابزاري به سطح زبان سياس��ي تقليل داد؛ اما اين امر بدان معناست كه بنياد واقعي دين 
شناخته نشده يا به فراموشي سپرده شده است. آيا مي توان به راحتي چنين تحليل هاي 
تقليل گرايانه اي را برتافت يا آنها را به س��طح عمومي يك جامع��ه مذهبي تعميم داد؟ 
بي ترديد پايبندي به تعاليم ديني، مقتضي تعامل خاص��ي ميان آرمان هاي برگرفته از 
دين با واقعيت خارجي خواهد بود كه مي تواند مقصد و روند تحوالت اجتماعي- سياسي 
را به نحو خاصي تعريف كند. نقش آفريني و تأثيرگذاري  سياسي مذهب در جريان انقاب 
اسامي چنان چشمگير است كه در سطوح مختلفي مورد توجه قرار گرفته است. البته 
به صورت هاي مختلفي مي توان يك انقاب اجتماعي- سياس��ي را مذهبي دانس��ت و 
طيفي از تأثيرگذاري هاي مختلف براي آن س��راغ گرفت. در اين ميان عالي ترين سطح 
آن اين است كه هيچ عامل ديگري، جز مذهب برانگيزاننده انقابگران نباشد، اما تحليل 
سطوح پايين تر آن )تحليل ايدئولوژيك اسپوزيتو از تشيع( نيازمند دقت بيشتري است؛ 
چراكه برخي موارد مي توانند به گونه هاي مختلفي تحليل شوند و عمده ترين علت آن 
وجود عناصري است كه هم ممكن است مذهبي تلقي نشوند و هم مي توانند با توجه به 
ماحظات خاصي با رنگي مذهبي، نقش آفريني كنند و تحليل يك انقاب را به گونه هاي 
ديگر رقم زنند. وجود عناصري مانند ظلم س��تيزي، استعمارستيزي، عدالت خواهي و 
استبدادستيزي از مهم ترين و ش��اخص ترين مواردي اند كه مي توانند به صورت دوگانه 
تحليل شوند. در نگاه ابتدايي ممكن اس��ت اين عناصر مواردي غير مذهبي تلقي شوند 
و به راحتي مي توان وجود آنها را در فرهنگ ها و محافل غير مذهبي نيز س��راغ گرفت. 
همين نگاه ابتدايي تحليل برخي را تحت الش��عاع قرار داده و سطوحي از مذهبي بودن 
عناصر انقاب اسامي را درنيافته اند. اكنون اين سؤال مطرح مي شود كه چگونه مي توان 
اين عناصر را با نگاهي مذهبي ماحظه كرد؟ آيا بهتر نيس��ت تنه��ا وجود عناصر صرفاً 
مذهبي مانند انگيزه هاي مذهبي عمومي براي مقابله با اس��تبدادگري و ستم پيشگي، 
انگيزه براي تأمين مشروعيت ديني در سطوح مختلف نظام سياسي، وظيفه صيانت از 
كيان اسام و كشور اسامي در برابر بيگانگان استعمارگر، وجود رهبري مذهبي و... را 
به عنوان شاخصه مذهبي بودن نهضت ها، جنبش ها و انقاب ها بپذيريم؟ اموري مانند 
ظلم ستيزي، استبدادستيزي، استعمارستيزي و عدالت خواهي هر چند به خودي خود 
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اموري انساني اند و در فطريات انساني ريش��ه دارند، اما گاه به تنهايي براي برانگيختن 
يك اجتماع كافي نيستند و نيازمند پشتيباني هس��تند كه انگيزه و نيروي الزم را براي 
پي جويي آنها در اختيار گذارند.1 اس��ام و به  خصوص مذهب شيعه توانست اين نيرو و 
انگيزه الزم را در ش��كل گيري، تداوم، تقويت يا تضعيف اين عناصر برانگيزاننده داشته 
باش��د. بر اين اس��اس مؤلف كه فقط جنبه انس��اني و غير مذهبي اين عناصر را در نظر 
مي گيرد، نتوانس��ته تحليل كامًا صحيحي درباره انقاب اس��امي ارايه دهد. بنابراين 
روشن مي ش��ود كه براي ش��ناخت واقعي از ميزان تأثيرگذاري عوامل مذكور در سايه 

مذهب، بايد به مصاديق خارجي انقاب ها نگاه ويژه اي كرده و آنها را كاويد. 
خاصه اينكه تس��لط نگاه شرق شناس��ي وارونه اس��پوزيتو به عامل اصلي مذهب در 
فرآيند انقاب اسامي، كژتابي ها و تحليل هاي ناصوابي را به  دنبال داشت. قرائت عرفي 
و كاركردگرايانه از دين، تحليل نس��بي از مفهوم سنت شيعي در تقابل با تجدد و تقليل 
خاستگاه ديني انقاب به كنشي سياسي از مهم ترين اين كاستي ها مي باشد. اين ايرادها 
از يك سو منشأ بدفهمي اين گروه پژوهش��ي از ماهيت انقاب اسامي بود كه مطالب 
و ماحظات اين بخش به آن اختصاص داش��ت و از س��وي ديگر علت عمده تحليل ها و 
ارزيابي هاي نادرست نظريه پردازان اين كتاب از پيامدهاي انقاب اسامي به  خصوص 
انديش��ه صدور و تأثير آن در گس��تره جهاني مي باش��د كه در محور بعدي مقاله به آن 

پرداخته مي شود. 

محور سوم: ابعاد و پيامدهاي انقالب اسالمي 
تبيين و بررسي پيامدها و نتايج انقاب اسامي ايران به عنوان بخشي از تحليل رويداد 
انقاب اسامي بر اساس رويكرد كان اين پژوهش اهميت دارد. نويسنده معتقد است 
كه تحليل پيامدهاي داخلي و خارجي انقاب الزمه ارزيابي مناسب از انقاب است؛ لذا 
دو هدف تثبيت و نهادينه كردن انقاب در داخل و ص��دور انقاب به خارج را به عنوان 
نتايج انقاب اسامي برمي شمرد. از آنجا كه پرسش اساسي كتاب و فرضيه پيشنهادي 
بر محور بررسي و ارزيابي هدف دوم تنظيم شده است، قسمت اعظم تحليل ها و محتواي 
بيش��تر فصول نيز به ارزيابي راهبرد صدور انقاب اختصاص يافته است. بنابراين نقد و 

ارزيابي اين هدف نيز در كانون بررسي اين پژوهش قرار مي گيرد. 

1. ذبيح اهلل نعيميان، »عمده ترين كاس��تي هاي پندارگرايي غرب در تحليل انقاب اس��امي«، دولت اسامي، 
1387، ش3، ص21. 
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اولين پيامد انقاب ايران در عرصه سياست داخلي و تثبيت و نهادينه كردن آن است. 
همان طور كه جان ال. اس��پوزيتو در »انقاب ايران؛ چش��م اندازي ده ساله« به موضوع 
مي نگرد، پس از انقاب، روحانيون به س��رعت به س��مت تثبيت قدرت خود و نهادينه 
كردن انقاب پيش رفتند. به زعم او »علي رغم نابساماني ها كه مازم تمام انقابات است، 
جمهوري اسامي در دوره اي نسبتاً كوتاه شكل گرفت و اهداف دوگانه اش را پي  گرفت.«1 
همچنين مؤلف بر اين باور است كه انقاب اسامي ايران در تحقق هدف اول خود، تثبيت 
و نهادينه كردن انقاب در داخل، تا حدودي موفق بوده اس��ت. تحليل و ارزيابي وي از 
دو جنبه نظري و عملي )سياس��ي( انجام شده اس��ت و معتقد است كه انقاب اسامي 
در دهه اول، توانس��ت تغييرات عميقي را ايجاد كند؛ ولي با چرخش��ي جهت دار وجود 
اين تغييرات را در دهه دوم انقاب مورد ترديد قرار مي دهد. به عبارت ديگر، جمهوري 
اسامي نهادينه شد و روحانيون مبارز به طور كامل حكومت را در اختيار خود گرفتند و 
حكومت جديد از منظر احياگرايانه به پاكسازي جامعه فاسد پرداخت. اسپوزيتو تبديل 
ايران از پادشاهي به جمهوري اسامي را در زمينه قانون اساسي، پارلمان، نظام حزبي 
و كميته هاي انقاب توصيف مي كند و مي گويد كه مدارس و دانشگاه ها، پليس، ارتش، 
وزارتخانه ها و گروه ها و احزاب مخالف تصفيه شدند و صداي غير روحانيون و روحانيان 
ناراضي و دگرانديش خاموش شد. بعد از درگيري هاي داخلي، ترورها و بمب گذاري ها 
كه منجر به كشته شدن روحانيون برجسته، عزل بني صدر و مرگ رجايي و باهنر و ديگر 
رخدادها شد، در اواسط دهه 1980 روشن ش��د كه روحانيت انقابي حكومت خود را 

تحكيم كرده است.2
راهبرد صدور انقاب، پيامد دوم و از اركان سياس��ت خارجي جمهوري اسامي ايران 
اس��ت. ارزيابي ميزان موفقيت يا عدم موفقيت اين هدف موضوعي اس��ت كه بيشترين 
بخش از يافته هاي نويسندگان اين كتاب به آن اختصاص يافته است. به اعتقاد اسپوزيتو 
»هيچ جنبه ديگري از انقاب اين همه توجه رس��انه ها را به خ��ود جلب نكرده و ترس 
دولت هاي غربي و اسامي را برنيانگيخته اس��ت.«؛3 زيرا هدف اصلي سياست خارجي 
ايران از همان آغاز به كار حكومت جديد، تبليغ و گسترش اسام انقابي بود. اين هدف 
در وظيفه اي ريشه داشت كه قرآن براي مسلمانان در جهت تحقق و تبليغ پيام الهي در 
سراسر گيتي معين كرده است. صدور انقاب ريشه در آموزه هاي حضرت محمد)ص( 

1. جان. ال. اسپوزيتو، همان، ص43. 
2. همان، ص47. 

3. همان، ص226. 
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دارد و مبتني بر تفاسير و جهان بيني عقيدتي و مذهبي آيت اهلل خميني و ايدئولوگ هاي 
او شكل گرفت. بر اين اساس مدل سازي براي ايجاد مدينه فاضله كه الهام بخش ديگران 
باشد به وجود آمد. »در واقع قانون اساس��ي جديد ايران به وضوح نشانگر وجه اسامي 
سياست خارجي پويا و مبارزه جويانه اي است كه هدفش اتحاد دنياي اسام و گسترش 

حاكميت خداوند در روي زمين است.«1 اسپوزيتو معتقد است: 
يكي از اهدافي كه در قانون اساس��ي جديد به آن تأكيد ش��ده تداوم 
بخش��يدن به انقاب اسامي اس��ت كه از ديگر مس��لمانان كشورهاي 
اسامي مي خواست كه عليه حكومت هايشان قيام كنند. در اين شرايط 
بود كه همه لفاظي هاي تند ايران و همه واكنش هاي افراطي مخالفانش، 
تمييز اغراق انقابي از واقعيت را مشكل كرده بود. افراد مسلط شيعه و 
رؤساي گروه هاي جهادگر براي تبريك به تهران آمدند. مسئله سلمان 
رشدي موجب ش��د حكومت از نفوذ اردوي منعطف تر عمل گرا به دور 
بماند و در ضمن فرصت��ي براي احياء رهبري اس��امي ]امام[ خميني 
فراهم شد و توجه مردم از مش��كات آزاردهنده اقتصادي، اجتماعي به 
اين مسئله معطوف گرديد. 10 س��ال پس از انقاب باز ايران خود را بر 
سر دو راهي ديد. به لحاظ بين المللي نسبتاً در جامعه بين المللي منزوي 
بود. عاوه بر آن زياده روي هاي انقاب بس��ياري از حاميان اوليه اش را 
در جهان اسام سرخورده كرده بود. از سوي ديگر جنگ با عراق عاوه 
بر تلفات اقتصادي و انساني بسيار زمينه ظهور مسائل ديگري را فراهم 
كرده و نياز به بازسازي پس از جنگ، تعهد به ساختن جامعه اي مبتني بر 
عدالت كه در آغاز انقاب وعده داده شده بود و نزاع بر سر قدرت، همگي 

چالش هاي جدي جمهوري اسامي ايران به شمار مي روند.2 
در فصل سوم مؤلف به سياست، اهداف و وسايل صدور انقاب مي پردازد. به باور مؤلف 
»محكوميت سلمان رشدي به مرگ از س��وي آيت اهلل خميني بحران تازه اي را شعله ور 
كرد. اين حركت نشان داد كه تعهد ايران به صدور انقاب زنده و پا برجاست«.3 ايران با 
صدور انقاب مي خواست اسام را در جهان تضمين كند. كه شاهد آن قضيه خليج فارس، 
لبنان، آذربايجان و تركمنستان است. هدف از صدور انقاب استقرار جامعه آرماني پاك 

1. همان، ص47. 
2. همان،  ص54. 
3. همان،  ص55. 
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است كه عمدتاً به زمان عدالت جهاني تعريف مي شود كه ريشه در اهورا مزدا دارد و در 
بعد از اس��ام در آيين اسام دنبال مي ش��د. امام خميني خواهان عدالتي جهاني بود و 
اعتقاد داشت كه فقط نظم جهاني اسامي  مي تواند چنين عدالتي را فراهم آورد. افزون 
بر آن تنها يك جمهوري اسامي به رهبري فقيه همچون ايران مي تواند راه استقرار نظم 

اسامي جهاني را هموار كند. 
سه هدف اصلي صدور انقاب عبارت بود از: وسيله اي براي دفاع از جمهوري اسامي 
به رهبري فقيه، وسيله براي تأمين امنيت بين المللي و نيز وسيله اي براي استقرار نهايي 
نظمي جهاني زير چتر »عدالت اسامي« اسپوزيتو در مورد وسيله صدور انقاب نيز از 
زبان آيت اهلل خميني مي گويد: »صدور اين عقيده به شمش��ير نياز ندارد. صدور اعتقاد 
با زور، صدور نيس��ت.«1 در ادامه به ويژگي هاي ايدئول��وژي و جهان بيني جديد ايران 
مي پردازد و تأثير آن را بر صدور انقاب مورد بحث قرار مي دهد. ايدئولوژي انقابي مبتني 
بر آرمان گرايي است كه ريشه در عرفان، نيز ريشه در تاريخ انديشه سياسي و اجتماعي 
ايران دارد كه مانع تحقق آن را »شيطان بزرگ« مي دانند. ويژگي دوم آن جهان شمولي 
است و اسام را تنها راه سعادت بشر بدون توجه به رنگ و نژاد و فرهنگ قلمداد مي كند. 
ويژگي سوم »مردمي بودن« آن است. واژه مردمي مفهوم مهمي در ايران انقابي است؛ 
زيرا انقاب حركتي همه مردم��ي و همه مردم گرا بود. ويژگي  چه��ارم، ايراني گرايي آن 
اس��ت كه همواره ملي گرايي و ناسيوناليس��م را نا چيز جلوه مي دادند. لذا انقابيون در 
طول تاريخ نيز »همگي كوشيده اند كه اصول انقاب خود را ترويج دهند«. انقاب ايران 
نيز با اين ويژگي ها به وس��يله انقابيون درصدد جهاني كردن اصول خود بود و از ميان 
چهار ويژگي ايدئولوژي حاكم در ايران، جهان شمولي اسامي نيرومندترين عامل براي 
صدور انقاب اس��ت. چند نهاد براي اجراي صدور انقاب تأس��يس شده كه مهم ترين 
آنها سازمان تبليغات اسامي، مدرسه حجتيه در قم، بنياد انديشه و بنياد فارابي است. 
بسياري معتقد هستند كه نامه آيت اهلل خميني به گورباچف در ژانويه 1989 رويكردي 
بود كه بايد از همان آغاز اتخاذ مي شد و اين نامه را با نامه پيامبر به سران سرزمين هاي 

ديگر مقايسه مي كردند. 
مؤلف از فصل پنج به بعد به اثرات بازتاب انق��اب مي پردازد؛ در واقع تحليل ها در اين 
بخش كه بر مبناي مطالعات م��وردي و زمينه تاريخي و تحوالت سياس��ي- اجتماعي 
كشورهاي مختلف اسامي اس��توار است، درصدد است نش��ان دهد كه بازتاب جهاني 

1. همان، ص66. 
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انقاب ايران هم مستقيم و هم غير مستقيم بوده است. به بيان ديگر انقاب اغلب بيش از 
آنكه مدلي دقيق باشد، به صورت نمونه اي الهام بخش و كلي عمل كرده است. از اين نظر 
انقاب ايران بيش از آنكه به ايجاد يا هدايت تاش هاي انقابي بيانجامد، گرايش هاي از 
پيش موجود در كشورهاي مسلمان را تقويت كرده يا شتاب بخشيده است. نويسندگان 
اين بخش بر مبناي اين دو معيار به ارزيابي تأثير جهاني انقاب اس��امي مي پردازند و 
دو گونه تأثيرگذاري را بازمي شناس��انند؛ يكي تأثيرگذاري در سطح افكار و ايدئولوژي 
و ديگري تأثيرگذاري در س��طح عمل و رفتار سياسي كه ش��امل حكومت هاي جوامع 
اسامي و گروه هاي مختلف مي شود. به  رغم اين تأثيرات، سمت و سوي تحليل ها در اين 
جهت است كه بازتاب انقاب ايران در س��طح جهاني محدود و از بعضي جهات ناموفق 
بوده است. مؤلفان در اثبات دو ادعاي خود داليلي را ارايه مي كنند. اين داليل عبارت اند 
از: خاص گرايي و فرقه گرايي انقاب اسامي )ش��يعي و ايراني(، درك نادرست رهبران 
انقاب اسامي از زمينه هاي بومي مناطق تحت نفوذ و زمينه هاي اجتماعي و تاريخي 
از پيش موجود رستاخيز اسامي در كشورهاي اس��امي. لذا در بخش بعدي به تبيين 
اين دو ادعا و داليل عدم موفقيت راهبرد صدور انقاب از ميان تحليل هاي نويسندگان 
مقاالت متعدد مربوط به بررسي بازتاب انقاب اسامي در خاورميانه، آسياي جنوبي و 

مركزي، آسياي جنوب شرقي و آفريقا پرداخته مي شود. 
1. خاورميانه 

خاورميانه آشكارترين نمونه هاي تأثير مس��تقيم و غير مستقيم ايران بر سياست هاي 
مسلمانان را به  دست مي دهد. همان طور كه ديويد اي. النگ در »بازتاب انقاب ايران بر 
شبه جزيره عربستان و كشورهاي خليج فارس« خاطرنشان مي كند، بسياري در منطقه 
و در پايتخت هاي غربي »همه، پادش��اهي هاي محافظه كار خليج ف��ارس را ايران هاي 
كوچكي مي پنداشتند كه در معرض انقاب است و سرنوشت آنها فروپاشي است و كسي 
نمي توانس��ت اخبار خوب درباره خليج فارس بدهد.«1 او معتقد است كه اين نگراني ها 
بي دليل نيس��ت؛ تحوالت مختلفي نظير ش��ورش هاي فرقه اي در عربس��تان، اقدامات 
تروريس��تي در كويت و نس��بت دادن تاش براي كودتا به اي��ران و تظاهرات متعدد به 
رهبري مدرسي در بحرين بر اين هراس ها افزوده است. اما به رغم اين نگراني هاي اوليه، 
در بلندمدت معلوم ش��د كه برخاف تصور اوليه نفوذ ايران خطر كمتري در بر داش��ته 
است؛ زيرا مسلمانان سني خاورميانه پذيرش چنداني نسبت به جنبش هاي انقابي به 

1. همان، ص111. 
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عنوان ابزاري براي ابراز نارضايتي نشان نداده اند و اين در حالي است كه شيعيان آگاهي 
سياسي بيشتري نسبت به بازيابي هويت خود يافتند؛ ولي آنها نيز به گونه اعجاب انگيزي 
آرام مانده اند. نويسنده معتقد است كه زياده روي هاي انقاب اسامي، نگراني شيعيان از 
تهديد رفاهشان به خاطر جنگ ايران و عراق و افزايش اقدامات امنيتي دولت هاي منطقه 

داليل محدود شدن بازتاب فكري و اعتقادي ايران است. 
هيچ كش��وري به اندازه عراق از بازتاب انقاب ايران هراس��ان نبود. فيليپ رابينز در 
»عراق؛ تهديدهاي نظامي و پاسخ هاي رژيم« خاطرنش��ان مي سازد كه بازتاب انقاب 
ايران بر سياست و جامعه عراق اندك بوده اس��ت. وجود اكثريت شيعه در اين كشور و 
مس��ئله جنگ به ترس حاكمان عراق از خطر فروپاش��ي نظامي عينيت بخشيده بود. 
همچنين او درصدد است نشان  دهد كه آميزه اي از بدفهمي ها و برداشت هاي غلط ايران 
نسبت به يكپارچگي جامعه شيعه عراق و ماهيت به نظر شكننده رژيم آن و سياست هاي 
سركوب گرايانه عراق در حذف مخالفانش صدور انقاب به شكننده ترين همسايه ايران 

را مانع شد. 
بيش��ترين نفوذ مس��تقيم، نيرومند و پايدار ايران در لبنان بوده اس��ت. تفس��ير امام 
موسي صدر از نمادگرايي شيعه با تفس��ير انقاب امام خميني از اسام مشابهت داشت 
و اين رويكرد مؤيد ش��كل گيري جنب��ش فعاالنه اصاحات اجتماعي و سياس��ي بود و 
با تهاجم اسراييل به لبنان در س��ال 1982 و ناپديد ش��دن امام موسي صدر گسترش 
يافت. اگوس��توس ريچارد نورتون در »لبنان؛ جدال داخلي و ارتباط با ايران« در تبيين 
چگونگي گسترش انقاب اسامي در لبنان مي نويسد. مؤلف با استناد به شواهد تاريخي 
معتقد است كه جامعه شيعه لبنان تا پس از جنگ جهاني دوم اساساً غير سياسي بود و 
در دو دهه 1970 و 1960به گونه اي فزآينده سياس��ي شد. اين سياسي شدن به  دنبال 
تاش هاي امام موسي صدر در طي سال هاي تبعيد اتفاق افتاد. ولي به  رغم اين موضوع، 
حتي روحانيان شاخص شيعه لبنان درباره قابليت تقليد و الگوبرداري از اصل واليت   فقيه 
امام خميني دچار ترديد و حتي ناباوري بودند. »به رغم موفقيت هاي اخير حزب اهلل در 
حومه هاي بيروت، ايران موفق نشده است اكثريت شيعه هاي لبنان را متقاعد سازد كه راه 
 حل هاي ايران براي لبنان مقتضي است.«1 نويسنده در رابطه با گروه حزب اهلل و اقدامات 
آن ادعا مي كند كه عاوه بر پيش��ينه هاي سي ساله تحرك سياس��ي در ميان شيعيان، 
فروپاشي اقتصادي و سياس��ي لبنان طي دهه 1970 و بي توجهي گروه هاي مسلط آن 

1. همان، ص149. 
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دوران به مسائل و مشكات شيعيان روي هم رفته موجبات تشديد نارضايتي و افزايش 
تحرك سياسي شيعيان به ويژه نيروهاي جوان شيعي و اقبال آنها به گروه هاي جديدي 
نظير حزب اهلل را فراهم كرد. پيروزي حزب اهلل قبل از آنك��ه نتيجه جاذبه انقاب ايران 
باشد، حاصل شكست ها و خشم عمومي لبناني هاست. از طرف ديگر ايران در لبنان دچار 
بدفهمي ش��ده و درباره تأثير پيام خود اغراق نمود. بنا به نوشته مقاله، اكثريت شيعيان 
لبنان پيش از آنكه به دنبال تكرار الگوي ايران براي دگرگوني اساسي در ساختار سياسي 
لبنان و كنترل خود بر اين ساختار باش��ند خواهان حفظ حقوق و احترام در قالب يك 
ساختار بازتر سياسي در لبنان بودند. به نظر نويسنده، چرخش ايران در نحوه رابطه اش با 
لبناني ها پس از پيروزي هاي حزب اهلل، بيانگر شكست سياست اوليه يعني صدور انقاب 

به لبنان با تمركز روي گروه هاي تندرو شيعي بود. 
مصر در زمره كشورهايي است كه نويس��نده معتقد است در آن الهام پذيري از انقاب 
اسامي تنها به تقويت مخالفان اسامي موجود انجاميده است؛ بي آنكه حكومت ايران 
مداخله مهمي كرده باش��د. تاش انور س��ادات براي استفاده از اس��ام جهت تقويت 
مشروعيت سياس��ي خود، دفاع از توافق كمپ ديويد و پيمان صلح با اسراييل، چالش 
انقابي و واكنش هاي اس��امي مخالفت آميز اخوان المس��لمين، گروه ه��اي راديكال، 
سازمان هاي دانشجويي و چپ اسامي را نس��بت با رژيم به  دنبال داشت؛ به طوري كه 
شاهرخ اخوي در »بازتاب انقاب ايران بر مصر« نشان مي دهد اين جريانات در نخستين 
س��ال هاي اوليه انقاب اس��امي مصريان را به پيروي از الگوي ايران واداش��ت و همه 
گروه هاي مخالف به اين نتيجه رسيدند كه مصر نيز مي تواند نظام سياسي خود را تغيير 
دهد؛ ولي در پايان نتيجه گيري مي كند مبارزات مسلمانان مصري قبل از انقاب ايران 
آغاز گرديد و با انقاب ايران اين مبارزات س��رعت بيش��تري گرفت اما با نبود جمعيت 
شيعي در مصر امكان ترسيم الگوي خميني با ترديد مواجه است. خاصه اينكه مصري ها 

تنها از راه و رسم انقاب الهام گرفتند و خواهان بازتوليد مدل ايران نبودند. 
ليزا اندرس��ون نويس��نده مقاله »تونس و ليبي؛ واكنش هايي به تحريكات اسامي« 
در خصوص تأثير انقاب اس��امي در اين كش��ورها معتقد اس��ت كه قذاف��ي و بورقيه 
حاكم��ان ليبي و تونس الگ��وي انقاب را تهدي��دي براي رهبري سياس��ي خود تلقي 
مي كردند و گروه هاي مخالف در هر دو كش��ور، انقاب اي��ران را فقط الگويي در جهت 
ضرورت مسئوليت پذيري رهبران سياسي مي ديدند. به باور مؤلف سياست هاي قذافي 
در قبال سياس��ت جهاني و تفس��يرهاي غير معمول او از اسام، تش��كيات مذهبي و 
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گروه هاي مخالف را منزوي س��اخته بود. در تونس 
هم سياس��ت هاي بورقيه در جهت مذهب زدايي و 
مشكات اقتصادي علت اساسي تاش هاي فعاالن 
مخالف ب��ود و انقاب اي��ران تنها تش��ويق كننده 
و جس��ارت بخش فع��االن مخال��ف تونس��ي بود و 
واكنش هاي سرسخت و س��ركوب گرايانه حكومت 
را نيز به  دنبال داش��ت. نويس��نده درصدد اس��ت 
نش��ان دهد كه هر چند رويدادهاي ايران مخالفان 
اسام گرا را تقويت كرده اس��ت، ولي نفوذ ايران در 

تونس و ليبي جنبه غير مستقيم داشته است. 
2. آسياي شرقي و مرکزي

تأثير ايران در افغانس��تان محدود بوده است؛ به 
 رغم اينكه اي��ران موضع ش��ديدي در برابر تهاجم 

شوروي اتخاذ كرد و از مجاهدين افغاني خواست كه انقابي اسامي برپا كنند. اليويه روا 
در »مجاهدين و آينده افغانس��تان« با اين پيش فرض معتقد اس��ت جنبش مجاهدين 
افغان بخشي از موج بنيادگرايي است كه در اوايل دهه 1980 جهان اسام را درنورديد. 
بنيادگرايي بيش از همه در هويت سني ريشه دارد نه در هويت شيعي. سرچشمه اصلي 
نفوذ و تأثيرپذيري مسلمانان افغانستان س��يد قطب مصري، مودودي پاكستاني و علي 
شريعتي ايراني بوده است و موفقيت مجاهدين افغان برخاف بيشتر جنبش هاي ديگر 
اسامي، بر دهقانان و پيوند با روشنفكران اس��امي و ماهاي سني محلي مبتني بوده 
است. نويسنده با توصيف مختصري از خط مشي ايران در قبال سني ها نتيجه مي گيرد 
نفوذ ايران در بين آنها نه سياسي بلكه فرهنگي است؛ س��پس مسائلي چون پشتيباني 
انحصاري از شيعيان، جنگ اول خليج فارس، سياس��ت محدودكننده ايران در مرزها، 
دس��ته بندي در حكومت ايران و پيشروي تدريجي تضاد اس��ام گرايي شيعه و سني را 
داليل ناموفق بودن بازتاب انقاب ايران برمي شمرد و در پايان مقاله نويسنده در مبحثي 
تحت عنوان ضميمه با اشاره به سياست هاي كابل نس��بت به شيعيان نتيجه مي گيرد 
كه در افغانستان انقابي به س��بك ايران وجود نخواهد داش��ت و نتيجه احتمالي، يك 

جمهوري اسامي محافظه كار سني است كه بيشتر بر مبناي قومي خواهد بود. 
در ارتباط با آسياي مركزي مؤلف معتقد است كه مطمئناً انقاب ايران اثراتي نداشته 

سنت در مفهوم شیعي، حقیقتي 
آسماني، الهي، مقدس و واقعیتي 
پرنشاط و زنده دارد و مجراي 
زندگي و حیات و مسیر مستمر است 
که همواره نو و تازه است. سنت در 
این تعریف، در برخي موارد با حفظ 
خصوصیات یادشده، از دوام، ثبات 
و استمرار زماني برخوردار است و 
در مواردي هم که تغییر زماني را 
مي پذیرد، همچنان از چهره اي ازلي 
و باطني ابدي بهره مند است. در 
واقع سنت شیعي به خاطر جایگاه 
ویژه و محوري »والیت«، امري 

بسیار عمیق، فعال و پویاست
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است ولي به  رغم همه محدوديت هاي رسمي براي عمل به مذهب در اين منطقه، اسام 
خود را نيرويي پويا در زندگي مردم آس��ياي مركزي و شوروي نشان داده است. در بين 
كشورهاي آسياي مركزي مانند تركمنستان و نيز آذربايجان در قفقاز انتظار مي رفت كه 
بيشترين تأثير مستقيم را از انقاب ايران داشته باشد. به  رغم وجود تنش ها و اختاف 
نظر ميان قوميت ه��اي مختلف در آذربايجان و ازبكس��تان و افزاي��ش اعتماد به نفس 
مسلمانان نشانه اي از ارتباط با ايران در اين مورد در دست نيست. با اين حال محتمل به 
نظر مي رسد كه ايران به طور كامل از صحنه خارج نشود بلكه همچنان نقش مهمي هر 

چند دست دوم در محافل مسلمانان شوروي ايفا كند. 
3. جنوب شرقي آسيا 

بازتاب انقاب ايران بر جوامع مسلمان جنوب شرقي آس��يا عمدتاً غير مستقيم بوده 
اس��ت. »در زمان انقاب 1979 ايران، برخي ناظران حوزه اسامي جنوب شرقي آسيا 
پيش بيني مي كردند كه كشورهايي چون اندونزي مي توانند دقيقاً ايران ديگري باشند.«1 
در عمل، اين انقاب و رويدادهاي متعاقب آن در ايران، بازتابي را كه در آغاز پيش بيني 
شده، نداشته است. در مالزي ايدئولوژي و عقايد سياسي اس��امي بيشترين تأثير را از 
نوشته هاي دكتر علي شريعتي داشته اند تا انديشه امام خميني و در فيليپين نيز ايران با 
حمايت معنوي و پشتيباني از مبارزه جبهه آزادي بخش ملي مورو، گرايش هاي سياسي 
از پيش موجود را تقويت كرد. با اين حال به باور مؤلف فراتر از سياست ها و خواهش هاي 
دولتي، فرهنگ هاي مذهبي هر دو كشور گذار موفقيت آميز مدل ايران به آسياي جنوب 

شرقي را با شك و ترديد روبه رو مي سازد. 
4. آفريقا

جان. ال. اسپوزيتو در »اسامي كردن امور در سودان و انقاب ايران« جهت سنجش 
بازتاب انقاب اس��امي در سودان نخس��ت به بررس��ي نقش ايران در تحوالت داخلي 
سودان مي پردازد. او معتقد است اگرچه مسلمانان سودان از تحوالت ايران در اواخر دهه 
1970 آگاه بودند، ولي اين رويدادها بر ديدگاه آنان نسبت به حكومت خود تأثير مهمي 
نداشت. مؤلف با استناد به شواهد تاريخي اس��تدالل مي نمايد برنامه اسامي كردن در 
سودان زماني شروع شد كه چيزي تحت عنوان رس��تاخيز اسامي توجه جهانيان را به 
خود جلب كرده بود. انقاب ايران در س��ال 1979 و برقراري جمهوري اسامي به اين 
رس��تاخيز جان تازه ا ي دميد. به بيان واضح تر روند اسامي كردن س��ودان با آگاهي از 

1. همان، ص243. 
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انقاب اسامي ايران صورت گرفت، اما به زعم مؤلف »سواي اين آگاهي عمومي به نظر 
مي رسد كه انقاب ايران تأثير مستقيم ناچيزي داشته اس��ت«؛1 يعني برنامه اسامي 
كردن از ايران الهام نگرفته و محصول فرآيندهاي خودآگاهانه و ناخودآگاهانه اسامي 
كردن با ريشه هاي عميق تاريخي در سودان مي باش��ند. بر اين اساس نويسنده معتقد 
است حتي پيش از انقاب اسامي ايران، در سودان حركت هاي مخالفي مبني بر اسام 
وجود داشت كه مي كوشيدند حكومت را در دس��ت گيرند، اما هيچ  يك از كوشش هاي 
انقابي به سبك ايران نبود، زيرا اوالً موافقت و مخالفت اسامي در دو كشور شكل هاي 
متفاوتي داشت، لذا انقاب ايران نمي توانست خود را در س��ودان باز آفريند. ثانياً هيچ 
نقشه اي براي جايگزين كردن دولت اسامي و بنيادگرايي فعال وجود نداشت. اما پس از 
انقاب اسامي نه حكومت سودان و فقط گروه اخوان المسلمين سودان كه ديدگاه هاي 
آن به دكتر شريعتي نزديك تر است تا امام خميني، با ايران رابطه برقرار نمودند. بنابراين 
ماهيت اصلي اسامي كردن در سودان بيشتر پويش هاي دروني جامعه سودان را منعكس 
مي كند تا الهام ه��اي خارجي آن را و رابطه علي و معلولي بين تحوالت ايران و س��ودان 

وجود ندارد. 
احياگري اسامي در نيجريه همچون ديگر كشورهاي مس��لمان عمدتاً درون زاست. 
با اين حال ابراهيم اي. گامباري در »احياگري اس��امي در نيجريه؛ درون زا يا برون زا« 
نشان مي دهد رهبري امام خميني و فكر انقاب اسامي در جامعه اسامي نيجريه و به 
ويژه در ميان مسلمانان محروم شمال، احساسات و واكنش هايي را برانگيخت و ماهرانه 
در جهت پوش��ش بخش��يدن به مبارزه عليه فس��اد فزآينده و مادي گرايي بيش از حد 
تشكيات سياسي نيجريه به كار گرفته شد.2 بازتاب انقاب اسامي ايران بر نيجريه به 
دليل وجود اكثريت مسلمانان در آن و جايگاه و موقعيت امروزي آن به مثابه يك ملت 
شايان توجه است. مؤلف در مورد احياي اسام در نيجريه و رابطه آن با ايران مي گويد كه 
احياگري اسامي در ايران با همه فرقه گرايي و شور و شوق مذهبي آن تأثير مستقيمي بر 
قيام هاي نيجريه داشت. اين تأثيرپذيري ناشي از چند علت است؛ نخست، شورش هاي 
ميتاتسين و حركت احياگرانه اسامي شبيه آنچه در ايران رخ داد، مي باشد. دوم، حركت 
انقاب اسامي ايران و همچنين خشونت هايي كه ميتاتسين نماينده آن بود، قيام هاي 
مردمي بي ريشه اي بودند كه عليه نهادهاي فاسد سياسي و اجتماعي رخ داد. در هر دو 

1. همان، ص291. 
2. همان، ص310. 
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بنيادگرايي اسامي اعتماد مجددي به آيين اس��ام را فراهم آورد. سوم عامل شهادت 
در ميان پيروان ميتاتسين و هواداران امام خميني مشترك بود. چهارم هسته جنبش 
احياگرانه اسامي در نيجريه همچون انقاب ايران ش��هري بود. پنجم مقامات نيجريه 
مدعي بودند كه بعضي از اعضاي متعصب و سرس��خت انجمن دانشجويان مسلمان كه 
پيوسته راديكال تر مي شود، تحصيل كرده خارج بودند و از كشورهايي چون ليبي و ايران 
كمك مالي دريافت كرده اند. ششم مواضع ضد امپرياليستي و ضد صهيونيستي انقابيون 
ايران براي احياگران اسامي در نيجريه جذابيت ويژه اي داشت. در ارتباط با تأثير انقاب 
ايران رهبر يكي از گروه هاي احياگرانه اسامي نيجريه مي گويد: امام خميني تنها كسي 
است كه در جهان امروز مطابق با قرآن و سنت پيامبر عمل مي كند. با وجود اين مؤلف 
معتقد است كه »با وجود اين ش��اخص ها و نشانه هاي بارز ارتباط مستقيم ميان انقاب 
اس��امي ايران و گروه هاي داخلي احياگري اسامي، عوامل قانع كننده تري وجود دارد 
مبني بر اين كه گرايش ها و فعاليت هاي احياگرانه در نيجريه احساسات درون زا و داخلي 
است«؛1 طوري كه فرقه ميتاتسين از س��نت مهدويت شمال منشأ گرفت؛ در حالي كه 
پيروزي حركت آيت اهلل خميني مي تواند در مقام الهام بخش به تشويق و ترغيب بيشتر 
آن كمك كرده باش��د. با اين حال انتظار مي رود مؤثرترين راه اداره كردن و نگهباني از 
كثرت گرايي مذهبي و قومي كشور حركت به سمت ماهيت سكوالر يا غير مذهبي دولت 

باشد. 

مالحظات
نحوه ارزيابي بازتاب انقاب اس��امي در جهان و راهبرد صدور آن، در تحليل هاي اين 
كتاب داراي ايرادات روشي و تطبيقي اساسي است. منشأ اصلي اين اشكاالت به رويكرد 
كان اين اثر )شرق شناسي وارونه و رهيافت تاريخي( برمي گرد د. بر همين اساس است 
كه نظريه پردازان در اين پژوهش بر اساس پيش فرض هاي ذهني خويش و بدون توجه به 
ماهيت ديني اين انقاب، بازتاب آن را محدود و ناموفق انگاشته اند. در اين محدودانگاري 
و ارزيابي ناموفق از انقاب اسامي چند نكته قابل تأمل است؛ اول سطح تحليل خرد و 
جزءنگري در تحليل راهبرد صدور است كه داراي ابعاد مختلفي نيز مي باشد. دوم وجود 
تناقضات متعدد در البه الي تحليل هاي به ظاهر منس��جم و سوم، يكدستي و گزينشي 
بودن منابع و داده هاي تحليل از عمده اين نكات و كاس��تي ها هستند. بنابراين مباحث 

1. همان، ص319. 
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اين بخش به نقد و بررسي اين كاستي ها اختصاص پيدا مي كند. 

1. سطح تحليل خرد و تاريخي در تحليل راهبرد صدور 
سطح تحليل خرد و تاريخي در مقابل سطح تحليل كان و تمدني مد نظر است. 

استفاده از چنين سطح تحليلي در پديده انقاب اسامي با توجه به ماهيت كان ديني 
و انديشه متعالي نظام وار آن، اس��تلزام هايي را به  دنبال دارد كه تحليل هاي اين اثر نيز 
ناگزير از پذيرفتن آنهاست. لذا در اين بخش به مهم ترين اين اشكال هاي ناشي از چنين 

سطح تحليلي مي پردازيم. 
الف. ناديده گرفتن الگو و طرح نظام کالن ديني جديد 

اولين استلزام رويكرد سطحي و خرد در متن انديشه ورزي تحليل گران اين پژوهش، 
ناديده گرفتن استقرار و پذيرش يك طرح نظام ديني جديد در سطح جهاني و تقليل آن 
به پياده شدن يك الگوي خاص حكومتي مي باشد. چنين خطايي در امتداد پيش فرض ها 
و معيارهاي نادرست آنها در تحليل و ارزيابي انديشه صدور انقاب اسامي است. ادعاي 
اين نويسندگان در نفوذ ناموفق انقاب اسامي مبني بر اينكه انقاب بيش از آنكه مدلي 
دقيق باش��د، به صورت نمونه اي الهام بخش و كلي عمل كرده اس��ت، در همين راستا 

مي باشد. اين ادعا را از چند جهت مي توان به بوته نقد و بررسي گذاشت. 
نخست، تصور خاستگاه مدرنيستي براي انقاب و صدور آن چنين خطايي را به  دنبال 
دارد. چنين تصوري منتج به اين گزاره مي ش��ود كه انقاب اسامي يك انقاب مدرن 
است، اما توجه به اين حقيقت مهم اس��ت كه بدانيم انقاب اسامي در افق عالم جديد 
و عالم »متجدد« متولد نشده است و از اين نظر به  رغم اش��تراكاتي كه با برخي فضاها 
و افق هاي پس��ت مدرن دارد، از آن نيز متمايز مي گردد. با توجه به اين مسئله مي توان 
عنوان نمود از وقتي نظم تجدد در عالم گس��ترش يافت، ظاهراً بقيه عوالم، بنيادش��ان 
سست گرديد؛ اما انقاب اس��امي بر عكس اين ديدگاه رايج، طرح عالم جديدي را پي 
افكند. در اين طرح، عالم ديني يا عالم اس��امي نيرو و جان تازه گرفت و رش��د هر چه 
بيشتر آن، جا و فضا را براي عالم غربي تنگ تر مي كرد؛ دليلش هم اين است كه بنياد عالم 
غربي بر سكوالريسم استوار اس��ت، اما طرح عالم ديني، بر عالم قدس و حضور قدسيان 
در زندگي اين جهاني استوار است. اين نگاه بدون شك در تقابل با عالم مدرن مبتني بر 
سكوالريسم واقع مي شود و لذا فلسفه انقاب اس��امي در طرح عالم ديني، در تعارض 
جدي با عالم جديد مبتني بر سكوالريسم قرار مي گيرد. طرح جديد عالم ديني ثمره و 
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دستاورد انقاب اسامي و در حقيقت فلسفه آن است كه داراي هويتي مستقل از عالم 
تجدد و در تقابل با عالم غربي مي باش��د. محققان در اين اثر تا ح��دودي اين واقعيت را 
تأييد مي كنند؛ اما ادامه حيات و پويايي و توان آن را براي بقا در عالم جديد، مورد شك 
و ظن قرار مي دهند و بقاي آن را صرفاً در همراهي و ذوب شدن در عالم متجدد تفسير 
مي نمايند. در غرب هم ايمان سكوالرش��ده و هم ايمان به سكوالرشدن وجود دارد؛ در 
حالي كه انقاب اس��امي در مفهوم ايمان، به معنويت جديدي دست يافته كه درست 
نقطه مقابل سكوالريس��م را احياء نم��ود. نتيجه اين مقدمه در مباحث علوم سياس��ي 
اين خواهد ش��د كه اگر ايمان سكوالر شود، قدرت سياسي هم س��كوالر مي شود و اگر 
ايمان معنوي احيا شود، قدرت سياسي هم معنوي مي شود.1 اين گستره و نگاه در كنه 
تعبيرات و تبيين هاي اين كتاب، در جايگاه گفته شده به درستي خود را باز نيافته است 
و بعضاً ناديده گرفته شده اس��ت. بنابراين مهمترين پيامد انقاب اسامي كه يك طرح 
ديني براي عالمي است كه قرن هاس��ت بر بنيادهاي غير ديني، براي آن تفكر و انديشه 
و برنامه ريزي شده است، ناديده گرفته مي شود. انديش��ه صدور هم بر مبناي گسترش 
همين انديشه و طرح استوار است نه اينكه فقط الگوي حكومتي خود را گسترش داده و 

جايگزين ديگر شيوه هاي حكومتي نمايد. 
دوم، تقليل انديش��ه صدور انقاب به ايجاد يك انقاب به س��بك انقاب ايران كه به 
مثابه ناديده گرفتن ظرفيت حركت تمدني انقاب اسامي و ساختن نظامي بديل است. 
انقاب اسامي در راستاي همين طرح نظام ديني به پرسش از تفكر غرب مي پردازد. اين 
پرسش يك پرسش فلسفي- تاريخي است كه تحليل هاي نابسنده اين كتاب سعي دارند 
آن را به پرسش و تقابلي صرفاً سياسي- اجتماعي و مشكات اقتصادي تقليل دهند. البته 
به رغم اذعان به تأثيرات مهم انقاب اس��امي در اين كتاب، آنچه به نظر مي رسد مورد 
توجه جدي قرار نگرفته است، بي توجهي به چالش انقاب اسامي با سيطره مدرنيسم 
غربي مي باشد. بدون ترديد آنچه تنها انقاب اسامي توانست در اين مرحله انجام دهد، 
خصلت شالوده شكني انقاب اسامي نسبت به سيطره مدرنيسم غربي بوده است. بدون 
توجه به چنين تأثيري، تأثيرات ديگر انقاب اسامي چندان اساسي نخواهد بود. غرب 
در سه مرحله توليد ارزش )توسعه(، قالب سازي براي اين ارزش )كان( و توليد فرمولي 
برآمده از اين ارزش توليدشده )خرد( بر ساير تمدن ها س��يطره يافت. امام خميني در 
حركت تمدن ساز خود نيز چنين ش��يوه اي را به كار گرفتند و در هر سه سطح توسعه، 

1. موسي نجفي، همان. 
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كان و خرد، در برابر موضع غرب، موضع گرفتند. ايشان در سطح توسعه، در برابر مفهوم 
و ارزش انسان خدايي و انسان س��االري غربي، از مفهوم و ارزش اهلل ساالري سخن راند 
و از آن پس تاش كرد تا آن را در همه مفاهيم و س��اختار انديشه سياسي خود اشراب 
كند. در گام بعدي و در سطح كان، بهترين قالبي را كه بتواند تجلي و مظهر اين ارزش 
اهلل ساالري باش��د، تحت عنوان واليت مطلقه فقيه س��اخت كه در آن، ولي فقيه با يك 
واسطه كار خدا را انجام مي داد؛ چه او نائب امام زمان)عج( بود و امام زمان)عج( جانشين 
و خليفه خدا بر روي زمين. در گام نهايي و در سطح خرد، حضرت امام نيز براي حوزه هاي 
مختلف مديريت، روان شناسي، سياست و... دست به فرمول نويسي زد. در اين فرمول ها 
آنچه عيان و بارز است، همان ارزش سطح توسعه يعني اهلل مي باشد؛ يعني در مديريت 
آن، نه نفع شخصي كه مصلحت عمومي لحاظ مي شود و در سياست آن نه پدرسوختگي، 
بلكه عدالت و اخاق حضور دارد و در روان شناسي آن نه انانيت و نفسانيت انساني، بلكه 
فيض دمادم و دايم التزايد الهي مطرح اس��ت. بر اين اساس روش��ي كه حضرت امام در 
پيش گرفت، در هر سه سطح توسعه، كان و خرد، متناظرهاي نوع غربي خود از جمله 
انسان ساالري و دموكراسي را به چالش كش��يد.1 آنچه انقاب اسامي در قالب راهبرد 
صدور در پي گس��ترش آن است، همين معنا اس��ت؛ يعني چالش جدي با الگو و اصول 
غربي. نظريه پردازي هاي نويسندگان اين اثر، انقاب اسامي را در مرحله نهضت و نظام 
سياسي همراهي مي كنند، ولي آنان حاضر نيستند تا مرحله تمدن سازي، در مورد نظام 
ديني انقاب اسامي پيش بروند. اين مسئله به معناي چالش جدي با غرب و اصول آن 
اس��ت و »جوهر افول يابنده غرب« را در بعد تمدني به چالش كشيده، نوعي نظام بديل 

را نشان مي دهد. 
چنانچه در تحليل پديده انقاب اسامي مانند تحليل هاي اين پژوهش آن را به عنوان 
يك »انقاب ملي و ضد استبدادي« تعريف كنيم، طبعاً تناسبات و پيامدهاي داخلي و 
جهاني آن نيز بايست در راستاي همين ظرفيت، شناسايي يا بازتعريف شود، اما اگر آن را 
به عنوان يك »انقاب جهاني با رويكرد تمدني« تحليل كنيم كه بنا دارد فراتر از مبارزه 
ملي عليه استبداد داخلي و اس��تعمار خارجي، تمدن مادي و تناسبات موجود جهاني 
را به مبارزه و چالش بكش��د، آن گاه انقاب به عنوان سرآغاز يك حركت تمدني و بر هم 
زننده معادالت جديد در سطح جهاني قلمداد مي شود و تغيير ساختارهاي بين المللي و 

 ،http://www.pegahhowzeh.com 1. احمد رهدار، »انقاب اس��امي؛ غرب و ضعف تحليل )1، 2، 3، 4(؛
»غرب شناساي اثباتي«، پگاه حوزه، ش160، 1384. 
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پيش از آن، مفاهيم و معادالت مورد پذيرش تمدن 
و پ��س از آن، آثار و محص��والت آن را هدف اصلي 
خود قرار مي ده��د. حركت هاي تمدن��ي كند، اما 
پيش رونده هس��تند. بنابراين قضاوت نويسندگان 
اين كت��اب در مورد تنها الهام بخ��ش بودن الگوي 
انقاب اسامي و عدم ارايه مدلي دقيق، شتاب زده 
و ارزشي اس��ت. وضعي كه در عالم جديد به وجود 
آمده است، واكنشي دارد كه در تاريخ ظاهر خواهد 
شد و عدم موفقيت غرب در تحقق آرمان هاي خود، 
توجه به دين را بيشتر مي كند. آينده، آينده اي اس��ت كه نهضت هاي ديني رو به سوي 
آن دارند؛ پس آينده اي كه نهضت ه��اي ديني به آن نويد مي دهند، درس��ت در جهت 
مقابل آينده اي اس��ت كه مدرنيته به آن نويد مي داده است. در جامعه مدرن، در نهايت 
دين مي تواند حضور داشته باشد، اما صفت ديني به جامعه دادن و دين را در همه شئون 
جامعه، ساري و جاري ساختن امر ديگري است.1 اين مسير، نسبت جديد ميان انسان 
و هستي را مشخص مي كند. از نظر اسپوزيتو و پژوهشگران زير مجموعه او، استفاده از 
ابزارهاي مدرن به منزله پذيرش اصول و قانون مدرن اس��ت؛ در حالي كه با عهد جديد 
انقاب اسامي و نسبت جديد انسان و عالم، قانون و اصول تغيير اساسي پيدا مي كند و 
فقط ابزار و اشياء مدرن باقي مي ماند؛ باقي، اضافاتي است كه »ايسم« و »ايدئولوژي هاي 

غيرعلمي« به آن اضافه نموده اند.2 
خاصه اينكه تصور خاستگاه نادرست مدرنيستي براي انقاب اسامي و ناديده گرفتن 
ظرفيت حركت تمدني آن منتج به ارزيابي ناصحيح از هدف صدور انقاب و شكس��ت 
الگوي نظام ديني انقاب اسامي مي شود. انديشه ديني- سياسي امام خميني زيربناي 
چنين حركت كان و انديشه صدور آن است كه فهم صحيح آن چنين ظرفيتي را براي 
انقاب اسامي تأييد مي كند، اما همان طور كه در قسمت بعدي خواهيم ديد، كژفهمي 

اين پژوهشگران از فلسفه امام خميني ترديدهاي آنها را بيشتر مي كند. 
ب. درک ناصحيح از فلسفه ديني- سياسي امام خميني 

فرهنگ رجايي و رمضاني نويس��ندگان بخش��ي از تحليل ها، در مقاالت��ي كه در آن 

1. موسي نجفي، همان، ص23. 
2. همان، ص23. 

تسلط نگاه شرق شناسي وارونه 
اسپوزیتو به عامل اصلي مذهب 
اسالمي،  انقالب  فرآیند  در 
کژتابي ها و تحلیل هاي ناصوابي 
را به  دنبال داشت. قرائت عرفي 
و کارکردگرایانه از دین، تحلیل 
نسبي از مفهوم سنت شیعي در 
تقابل با تجدد و تقلیل خاستگاه 
دیني انقالب به کنشي سیاسي از 

مهم ترین این کاستي ها مي باشد
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ايدئولوژي انقاب و بنيان و اهداف و لوازم صدور انقاب را بررس��ي مي كنند در پي آن 
هستند كه نشان  دهند فلسفه ديني- سياسي امام خميني زيربناي انديشه صدور انقاب 
اسامي مي باش��د. بنابراين به واكاوي ابعاد مختلف اين انديشه مي پردازند تا سياست، 
اهداف و ابزارهاي صدور را بهتر و مستدل تر تحليل كنند؛ اما ايشان در تحليل اين فلسفه 
دچار كژتابي هاي نظري و تطبيقي مي ش��وند كه تبيين هاي آنه��ا را در توضيح مفهوم 
صدور و ترسيم اهداف و اس��تراتژي هاي آن در مس��ير غلط قرار مي دهد. عدم توجه به 
انديشه متعالي و بستر ديني تفكر امام خميني و تحليل مباني و ابعاد انديشه ايشان در 
بافتاري صرفاً ايراني و تحليل نادرست از الگوهاي تعامل تمدن ها، نكاتي خدشه پذير و 

قابل نقد در اين بخش هستند. 
نخستين مشكل تحليل هاي نويسندگان در تبيين فلسفه ديني- سياسي امام خميني، 
عدم توجه به خاستگاه ديني تفكر ايشان و تقليل آن به تفكري ايراني و ناسيوناليستي 
است. اس��تفاده رمضاني و رجايي از روش فيلولوژي كاس��يك1 موجب شده است كه 
تفكرات اصيل و ناب شيعي ايرانيان به عقايد و تفكرات ايران باستان نسبت داده شود و 
هيچ گونه اصالت و استقالي براي تفكر شيعي باقي نماند و به تعبيري ابعاد زنده و بالنده 
فكر اسامي كه سال ها به تفسير متافيزيك قدرت و راهنمايي عمل در زندگي سياسي 
مسلمانان برآمده و به  طور كلي رابطه عمل و نظر را در س��احت قدرت سياسي تنظيم 
 نموده است، در هم  شكسته شود.2 رمضاني معتقد است كه امام خميني خواهان استقرار 
نظمي عادالنه در ميان محرومان بود و اين باور امام ملهم از آموزه جامعه پاك و آرماني 
در ايران باستان براي برقراري عدالت و نبرد خير با شر است؛ چنانچه منظور نويسنده از 
اعتقاد به خير و شر، دقيقاً همان شكل خاص ثنوي موجود در ديدگاه زرتشت مي باشد؛ 
اين مسئله در ش��يعيان به اين ش��كل خاص وجود ندارد، اما اگر مراد از شباهت ظلم و 
ستم مورد نظر شيعيان، اعتقادات خير و شر ثنوي زرتشت باشد، اين شباهت نسبت به 
بسياري از عقايد و افكار بلكه تمام جهان بيني ها وجود دارد؛ چون بحث تقابل ظلم و ستم 
و خير و شر امري است عقايي كه تمام عقاي عالم به آن اشاره دارند و قبح ظلم و ستم و 
مفهوم خير و شر در تمام عقايد و افكار الهي و غير الهي وجود دارد. بنابراين صرف وجود 

1. فيلولوژي يا روش نسخه شناسي كاسيك اروپايي يكي از روش هاي دقيق در تحقيق متون قديم و نقد و فهم 
آن در غرب بوده كه از قرن 16 ميادي در آنجا ظهور پيدا كرده اس��ت. از قرن 19 ميادي اين روش بر تحقيقات 
اسام شناسانه شرق شناسان غربي حاكم بوده است. پيش فرض اساسي اين روش، اصيل انگاري انديشه ها، نوشته ها و 
مذاهب دوران هاي متقدم تر و سرچشمه  انگاشتن آنهاست؛ به گونه اي كه امور متأخر را بازپرداختي از آنها مي انگارد. 

رك: داود فيرحي، قدرت، دانش و مشروعيت در اسام، تهران، ني، 1382، ص75-80. 
2. رك: مهدي ابوطالبي، از مبارزه در مركزيت غرب تا مبارزه با مركزيت غرب، قم، تبيان، 1387، ص325-326. 
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تشابه و امكان اتصال تاريخي شيعيان ايران به ايران باستان، دليل بر اين نيست كه بحث 
مقابله با ظالم و مستكبر دقيقاً همان گرايش زرتش��تي يا برگرفته از آن است. اين گونه 
تحليل ناش��ي از غفلت از ادبيات قرآني امام خميني اس��ت. هيچ گاه بحث خير و شر با 
ادبيات ثنوي توسط امام خميني مطرح نشد، بلكه آنچه توسط امام مطرح شد مفاهيم و 
الفاظ ديگري است كه در قالب ادبيات ديني ايشان مي گنجد. امام  خميني از مفاهيمي 
چون شيطان بزرگ، استكبار و اس��تضعاف استفاده مي كند. ايش��ان امريكا را شيطان 
بزرگ خواند و همواره از استكبارگري امريكا و به اس��تضعاف كشاندن ملت هاي تحت 
ستم شكايت مي كرد. مفهوم شيطان، استكبار و اس��تضعاف مفاهيمي است كه متعلق 
به يك ادبيات كامًا ديني و قرآني است و هيچ نسبتي با نگرش زرتشتي ندارد. بنابراين 
به رغم ش��باهت ظاهري واژگان و مفاهيم، وقتي در دو قالب فك��ري و تمدني متفاوت 
تحليل مي شوند، هم كارويژه و هم بازتاب آنها كامًا فرق دارد. اين نكته اي است كه در 
تحليل فلسفه ديني- سياس��ي امام خميني در نظر گرفته نشده است. ويژگي اساسي 
فلس��فه ديني- سياس��ي امام خميني در نگرش صدرايي و كل گرايانه توحيدي ايشان 
نهفته است. يعني؛ همه چيز توحيدي اس��ت و به توحيد بازمي گردد. طبق اين نگاه در 
اليه زيرين ثنويتي ديده نمي شود؛ چنانچه در باالترين اليه نيز ثنويتي ديده نمي شود. به  
عبارتي از توحيد آغاز و به توحيد ختم مي شود. بنابراين دوآليسم  هاي كاذبي مانند عين 
و ذهن، دنيا و آخرت، نظر و عمل، دين و سياس��ت، فرد و جامعه... رنگ مي بازد. به بيان 
ديگر ويژگي توحيدي و متعالي انديشه امام باعث گرديد كه صفات دروني و بيروني وي 
به »وحدت فكر و سلوك« منجر شود؛ وحدت و يگانگي خط اسامي كه در آن عرفان از 
شريعت فاصله ندارد بلكه در اليه هاي آن نفوذ مي كند تا حركت را ريشه دارتر و عميق تر 
سازد. ضمن اينكه شريعت در مس��ائل فردي صرف محدود نمي گردد بلكه تمام مسائل 

زندگي را با تمام ابعاد كوچك و بزرگش و در تمام زمينه ها دربر مي گيرد. 
تحليل نادرس��ت از الگوي تعامل تمدن ها و نگرش نس��بي بر بني��اد پيش فرض هاي 
شرق شناسي وارونه به مقوله تمدن اسامي- ايراني، دومين ايراد نظري و تطبيقي اين 
گروه تحقيقي است. اين تحليل ها به ايران باستان اصالت تاريخي داده و دوران اسامي 
را بر اساس آن تعريف مي كند و اس��تمرار تمدن ايراني را در آن مي كاود، بي آنكه تمدن 
اسامي را در صورت استقالي آن ببيند كه عناصر تمدن پيشين را در خود هضم كرده 
و صورتي نوين بر عناصر جزئي آن زده اس��ت. تنها با بهره از نگاه كان و استقال كاوانه 
است كه مي توان تعامل تمدن ها و بازتاب آنها را از جمله در انتقال و تحول انديشه هاي 
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سياسي دريافت. چنانچه سطح تحليل را نيز از تمدن محوري فروتر آورده و به ديدن بستر 
و خاستگاه فرهنگي- اجتماعي به عنوان زمينه هاي تمدني بسنده كنيم، باز هم نمي توان 
به سادگي صورت استقالي و ويژگي ها و مسائل زمانه را فراموش كرد.1 به زعم رجايي 
چهار خصيصه آرمان گرايي، جهان شمولي، ايراني گرايي و مردم گرايي ايدئولوژي انقاب 
از تعامل انديشه انقابي امام خميني در بافتار ايراني شكل گرفته است. ظاهر اين تحليل 
نقصي ندارد. اين مؤلفه هاي هويت بخش از تعامل دو تمدن اسام و ايران ايجاد مي شوند، 
اما چه نوع تعاملي؟ با همان كارويژه ها؟ هر چند تبادل سنت هاي فرهنگي ميان تمدن ها 
و ملت ها ش��ايع و رايج بوده و هس��ت ليكن نبايد فراموش كرد كه هر گاه تمدني بتواند 
گفتمان خود را نسبت به ساير تمدن هاي از قبل موجود برتري دهد، يا اجزاي آن تمدن ها 
را طرد مي كند يا اگر هم بپذيرد آنها را در نسبتي تنظيم مي  كند كه هماهنگ با اهداف 
آرماني آن باشد. با اين حساب حتي اگر در مقام شناسايي اين اجزا گفته شود كه ريشه 
آنها به تمدني ديگر باز مي گردد، طرفي بسته نخواهد شد؛ چه جايگاه و نسبتي كه اين 
اجزا در تمدن اخذ  كننده شان اشغال كرده اند، كارويژ ه اي متمايز از آنچه قبًا در تمدن 
مادر داشته اند، دارند و در اين صورت از اينكه اين اجزا قبًا متعلق به تمدني ديگر بوده اند 
نبايد پنداشت كه ضرورتاً همان كارويژه ها را دارند. در غير اين صورت پذيرش آن عناصر 
ديگر به معناي گزينش نخواهد بود و به گونه اي پذيرش تحميلي خواهد بود. تلقي مذكور 
گاه بدين معناست كه آموزه هاي اسامي از ظرفيت تمدني محدودي برخوردار بوده و 
به شدت نيازمند اخذ عناصر تمدني از تمدن پيشين اما پيشرفته ايراني بوده است. اين 
تصوير همان چيزي است كه رجايي و رمضاني مي پسندند. اين تحليل غلط در شرايطي 
صورت مي گيرد كه انقاب اس��امي با تكيه بر همين عناصر جديد تمدن اسامي رقم 
مي خورد. در واقع خاس��تگاه ديني ايران زمين نه تنها گونه اي از مقاومت عيني سنت را 
در برابر ابعاد دين ستيز مدرنيته سامان داد، بلكه بستر استمداد هويت ملي ايرانيان را از 
چشم انداز ديني رقم زد و در مجموع س��نت مقاومتي را به صورت فراگير در برابر تجدد 
در خاطره جمعي ايرانيان مس��لمان بر جاي گذاشت.2 مقاومت سنت در برابر تجدد نيز 
ابعاد مختلفي داشته است. يكي از اين ابعاد راهبرد اقتباس همراه با تصرف است و كارآمد 
هم بوده است كه همواره از س��وي روحانيون و عالمان دين باور و اصالت خواه سده اخير 
مورد توجه بوده است. اما در مقام آسيب شناس��ي عملي اين راهبرد نظري معطوف به 

1. ذبيح اهلل نعيميان، همان. 
2. همان. 
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عمل شايد بتوان گفت كه بيشتر اين تاش ها به تصرف خرد معطوف بوده است. راهبرد 
نظري برون رفت از دام اقتباس ناپخته تنها اين نيس��ت كه دست به تصرف هاي خرد و 
موردي بزنيم بلكه بايد در بس��تر امكان ها و ظرفيت هاي تاريخي در مسير تصرف كان 
به ويژه تصرف در مباني بنيادهاي تمدن وارداتي حركت نمود؛ يعني راهبرد تأس��يس 
عقانيت نوين. در واقع امام خميني و انقاب اس��امي به طور كل ضمن برخورد سلبي 
با عناصر تمدن غرب ي��ك رويكرد ايجابي و در عين حال واقع نگر برپا كردند. ايش��ان با 
نگاه بنيادجويانه ماهيت يكپارچه تمدن غرب را ش��ناخته، و ب��ا تصرف كان در آن به 
معناي پيدايي مؤلفه ها و عناصري نو دست يازيدند. توجه دوباره به ماهيت »عقاني و 
همه فهم بسياري از مؤلفه هاي سياسي تمدن جديد، اين نكته را روشن تر مي كند.«1 بر 
اين اساس، راهبرد تأسيس عقانيت هدايت شده و هدايت گر ديني- سياسي كه بنياد 
سامان دهي جديدي در حوزه تمدن سازي است، بر اساس جهت دهي كان ديني شكل 
نمي گيرد و راهبردي اس��ت كه در مقام رويارويي با مدرنيته مي توان بدان توجه كرد.2 
چنين رويكردي حاصل باور اساسي به آموزه هاي ديني است. از آنجا كه شاخص اصلي 
فلسفه انقاب اسامي، در انديشه امام قابل تحقيق است و امام در شاخص انديشه تعالي 
قرار مي گيرد، لذا ايشان فرآيند نوسازي و غربي شدن كشور را در چهارچوب و گفتمان 
مدرن مورد پرس��ش قرار نداد؛ چراكه اصوالً انقاب، در افق عالم مدرن قرار نداشت و از 
طرفي انقابي پست مدرن، به معنايي كه در غرب مصطلح است نيز محسوب نمي شد. با 
اين ديدگاه چهارم كه مذهب مختار اين تحقيق مي تواند باشد، مي توان به سراغ صورت 

مسئله اي در نظريه پردازي غرب رفت. 
بنابراين تقليل خاستگاه فلسفه ديني- سياس��ي امام خميني به بافتاري صرفاً ايراني، 
بدون در نظر گرفتن ظرفيت تمدن اسامي در تعامل با تمدن هاي ديگر در بازشناسي 
فلس��فه سياس��ي امام به عنوان زيربناي انديش��ه صدور، تناقضات تحليلي را در آراي 
نظريه پردازان موجب مي شود كه مس��ير تبيين راهبرد صدور را به كلي تغيير مي دهد؛ 
به طوري كه اين هدف سياست خارجي به وس��يله اي صرفاً مبارزه جويانه در برابر غرب 
تقليل داده مي ش��ود. در نهايت هم راهبرد صدور نمي تواند تداوم پي��دا كند، بنابراين 
ناموفق عمل مي كند. در قسمت بعدي ابعاد مختلف صدور انقاب اسامي از منظر همين 
نويسندگان بررسي مي شود و كاستي هاي اين ارزيابي كه ريشه در برداشت سطحي آنها 

1. همان، ص168. 
2. همان. 
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از انديشه امام دارد مشخص مي گردد. 
ج. تقليل خاستگاه ديني و انديشگي صدور انقالب به خاستگاه سياسي و مبارزه جويانه 
مفهوم »صدور« انقاب كليدي ترين مفهوم روشي كتاب انقاب ايران و بازتاب جهاني 
آن است؛ نويس��ندگان مي كوش��ند تا پش��توانه نظري و تاريخي براي آن ايجاد كنند. 
اسپوزيتو معتقد است كه صدور انقاب، هدف دوم نظام بوده است و به شكل مستقيم يا 
الهام بخش عمل كرده است و روح اهلل رمضاني، سه گانه سياست )معناي صدور(، اهداف 
و وس��ايل )ابزارها( را در طرح خود براي تحليل سياست خارجي انقاب اسامي به كار 
برده است. ما نيز ذيل اين مفاهيم، درباره انديش��ه صدور به بحث خواهيم پرداخت. به 
نظر مي رس��د نويس��نده ها چه به لحاظ نظري و چه به لحاظ تطبيق اين انديشه دچار 

لغزش هايي شده اند؛ در اين بخش ديدگاه ايشان ارزيابي مي  شود. 
خلط مفهوم بازتاب )تيتر اصلي كت��اب( و مفهوم صدور در امت��داد نگاه تعميم گراي 
نويس��ندگان، اولين لغزش نظري در تبيين انديشه صدور اس��ت. انقاب هاي بزرگ با 
تولدشان بازتاب پيدا مي كنند. نقش تولدشان مساوي است با بازتاب آنها. لذا انقاب هاي 
بزرگ داراي ايدئولوژي هاي فراملي هستند. وقتي ايدئولوژي فراملي دارند، آنچه در اينجا 
به ايدئولوژي تبديل شده، در ديگر جاها هم همين كاركرد را پيدا مي كند و طبعاً با اين 
شرايط مش��ترك مي تواند منجر به يك انقاب دوباره در مكان دوم شود. بنابراين، اين 
صدور نيست؛ اين بازتاب است؛ چون از ش��رايط مشابه طبعاً نتايج مشابهي برمي خيزد. 
پس اگر في المثل در كش��وري به خاطر فاصله طبقاتي و مناسبات خاص سرمايه داري 
شرايط به سوي انقاب ماركسيستي پيش مي رود، اين امكان خود به خود در كشوري 
كه از شرايط مشابهي برخوردار است مطرح خواهد بود كه تحت تأثير نتايج اين كشور، 
رو به سوي انقاب بياورد. از سوي ديگر حتي در جوامع اسامي نيز مفهوم تأثيرگذاري 
انقاب اسامي، معني گسترده تري از آنچه اين نويس��ندگان تلقي كرده اند، دارد. اين 
بازتاب فقط بدين معني نيس��ت كه حتماً بايد در آن كشورها نيز انقابي- آن هم كامًا 
تحت فرماندهي ايران!- روي دهد، بلكه بدين معناس��ت كه انقاب ما از ابعاد متفاوتي 
توانسته است در آنها تأثيرگذار باشد. به طور مثال در فلسطين، لبنان، افغانستان و ديگر 
كشورهاي اسامي كه خود درگير جنگ بوده اند، بيشتر صبغه ضد امپرياليستي انقاب 
اسامي و در كشورهايي كه خود با حاكمان مس��تبد و عمدتاً دست نشانده خود درگير 
بوده اند، بيش��تر صبغه آزادي خواهي و استقال طلبي آن، در كش��ورهايي كه در وضع 
انفعال نسبت به يكي از ايسم هاي شرقي و غربي بوده اند، بيشتر پيام اصالت به خويشتن 
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اسامي انقاب اسامي و... تأثيرگذار بوده اس��ت. در نگاه اسپوزيتو، رجايي و رمضاني، 
مفهوم و پديده صدور انقاب در اين چهارچوب كلي  بازتاب انقاب توضيح داده مي شود. 
گرچه رابطه نزديكي بين بازتاب و صدور انقاب وجود دارد، اين دو يكس��ان و مترادف 
نيست؛ زيرا بازتاب اثر طبيعي و خودكار انقاب است كه نيازي به طراحي و تصميم گيري 
سياس��ي ندارد؛ اما صدور انقاب مبتني بر اراده و تصميم گيري سياسي است و بر پايه 

طرح و برنامه مدوني صورت مي گيرد. 
دومين خطاي تحليلي اين نويس��ندگان، تقليل اهداف و خاستگاه ديني و انديشگي 
صدور انقاب اسامي به خاستگاهي سياس��ي و مبارزه جويانه مي باشد. رجايي با توجه 
به س��ر مقاله ها، روزنامه و خطبه هاي نماز جمعه، بر آن اس��ت كه در نخستين روزهاي 
انقاب فكر صدور انقاب نزد مردم زنده بود؛ سياس��ت صدور انق��اب ارتباط وثيقي با 
ايدئولوژي حاكم بر انقاب دارد. ايدئولوژي اي حاوي اصول جدي از جمله تأكيد مجدد 
بر اسام به مثابه شيوه تمام عيار زندگي، عدم اعتقاد به جدايي دين از سياست، اعتقاد 
به اينكه قدرت مس��لمانان نيازمند حاكميت اس��ام اس��ت، معرفي دوباره شريعت به 
مثابه طرح اس��امي جامعه مطلوب و تمايل به نبرد )جهاد( عليه تمام ناراستي ها حتي 
اگر به شهادت منجر شود.1 اين برداش��ت از سياس��ت صدور به ظاهر درست است، اما 
اشكال اينجاست كه ايدئولوژي به مثابه يك ابزار تلقي شده و مبنا و جهان بيني اهداف، 
سياست ها و ابزار صدور در نظر گرفته نمي شود. به همين پايه است كه بندهايي از قانون 
اساسي جمهوري اسامي ايران، به مقوله صدور انقاب پرداخته است. در مقدمه قانون 
اساسي، انقاب اسامي مدلي براي پيروزي همه مستضعفان بر مستكبران دانسته شده 
و از امت واحد جهاني و نجات ملل محروم س��خن مي گويد. همچنين در اصل سوم بند 
16، از حمايت بي دريغ از مس��تضعفان جهان و تعهد برادري نسبت به همه مسلمانان 
س��خن به ميان آمده اس��ت. در اصول 152و 153 نيز بر حمايت از مب��ارزه حق طلبانه 
مستضعفان در برابر مستكبران تأكيد شده اس��ت. برخاف ديدگاه نويسندگان، صدور 
انقاب اسامي در چهارچوب نظام  انديش��گي امام  خميني و انقاب اسامي به  صورت 
تبيين و ترويج افكار و انديشه هاي انقاب اسامي از طريق آگاهي بخشي و رهايي بخشي 
ملت هاي مس��لمان و مس��تضعف جه��ان تعريف مي گ��ردد. مفهوم ص��دور انقاب به 
معناي ترويج انديشه انقاب اسامي اس��ت كه متضمن آگاهي بخشي و رهايي بخشي 
ديگران نيز است. تفكري كه مي تواند الهام بخش س��اير ملت  ها براي آزادي و رهايي از 

1. جان. ال. اسپوزيتو، همان، ص79.
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ساختارهاي سلطه و سركوب در سطوح داخلي 
و خارجي قرار گيرد. چون ملت هاي مسلمان و 
مستضعف از راه درك و شناخت دقايق و حقايق 
فلسفه فكري انقاب اسامي به شرايط موجود 
داخلي و بين الملل��ي و وضعيت مطلوب در اين 
دو س��طح آگاهي مي يابند. نتيج��ه عملي اين 
خودآگاهي نيز تاش براي عملي س��اختن اين 
نظام فكري است كه رهايي آنان را از ساختارهاي 
سلطه و سركوب مهيا مي كند. بنابراين تعاريف، 
پديده صدور انقاب يك انديشه و تفكر اسامي 
است و محدود به سياست ها، اهداف و ابزارهاي 
تعريف ش��ده در تفكرات انديش��ه ورزي مدرن 
نمي ش��ود. اين معنا از صدور انقاب اس��امي 
بر اين باور و واقعيت اس��توار اس��ت كه انقاب 

اسامي ايران و رهيافت صدور، فراتر از يك حادثه تاريخي و پديده سياسي- اجتماعي 
)به زعم رمضاني، بحران گروگان گيري و عزل بني صدر منجر به اتخاذ سياس��ت صدور 
شد(،1 يك نظام فكري- فلسفي و حركت تمدني است؛ يعني انقاب اسامي مجموعه اي 
از گزاره  ها و احكام منطقي مرتبط و نظام معنايي اس��ت كه نظم سياس��ي- اجتماعي و 
رويه  ها و رفتارهاي خاصي را مشروع و ممكن مي س��ازد؛ زيرا انقاب اسامي ايران يك 
رويداد تاريخي نيست كه در 22 بهمن ماه 1357 پايان پذيرفته باشد؛ بلكه دسته اي از 
ايده ها، انگاره ها، گزاره ها، باورها، مفاهيم، مقوالت و معاني است كه به حيات سياسي- 
اجتماعي جامعه انساني معنا مي بخشد و رفتار و رويه هاي اجتماعي- سياسي را توليد 
و بازتوليد مي كند. بنابراين، پيروزي انقاب اس��امي ايران پاي��ان آن نبود، بلكه لحظه 
تولد آن بود كه تاكنون نيز ادامه و استمرار يافته اس��ت. اين امر بدان معناست كه همه 
ويژگي ها، آرمان ها و ارزش هاي انقاب اس��امي ايران به  عنوان يك تحول سياس��ي- 
اجتماعي در نظام  انديش��گي انقاب اسامي بازتوليد ش��ده و تداوم مي يابد. از اين رو، 
تفكر انقاب اسامي نيز مانند خود انقاب، تفكري اسامي، فرهنگي، معناگرا و معنوي 
است. افزون بر اين انقاب اسامي ايران به  عنوان يك گفتمان سياسي، ماهيتي فراملي، 

1. همان، ص58. 

انقالب اسالمي طرح عالم جدیدي را 
پي افکند. در این طرح، عالم دیني یا 
عالم اسالمي نیرو و جان تازه گرفت 
و رشد هر چه بیشتر آن، جا و فضا 
را براي عالم غربي تنگ تر مي کرد؛ 
دلیلش هم این است که بنیاد عالم 
غربي بر سکوالریسم استوار است، 
اما طرح عالم دیني، بر عالم قدس 
و حضور قدسیان در زندگي این 
جهاني استوار است. این نگاه بدون 
شک در تقابل با عالم مدرن مبتني بر 
سکوالریسم واقع مي شود و لذا فلسفه 
انقالب اسالمي در طرح عالم دیني، 
در تعارض جدي با عالم جدید مبتني 

بر سکوالریسم قرار مي گیرد
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رهايي بخش، جهان شمول و الهام بخش دارد. با وجود اين، انديشه صدور داراي الگويي 
است كه بر اساس آن اهداف و استراتژي هاي خود را سامان دهي مي كند. بنابراين فهم 

درست اين الگو ضروري است. 
الگوي صدور انق��اب در چهارچوب دكتري��ن »ام القراي اس��امي« تعريف و تعيين 
مي شود. اين امر بدان معناس��ت كه الگوي صدور انقاب بر پايه ايده »انقاب مستقر« 
ماهيتي مس��المت آميز، الگوپردازانه، فرهنگي و گفتماني دارد. اما در اين دوره، بر بعد 
رهبري ام القرا در جهان اسام و رسالت جهاني آن تأكيد و تمركز مي شود؛ زيرا موقعيت 
و مركزيت جمهوري اسامي ايران به عنوان ام القرا گر چه مستلزم حفظ بقاي آن است، 
بقاي آن نافي رس��الت و مسئوليت فراملي آن نسبت به ساير مس��لمانان و مستضعفان 
نيست؛ به  طوري  كه تثبيت و تحكيم انقاب اسامي در قالب جمهوري اسامي ايران به 
معناي فراموشي و غفلت از رسالت جهاني و انساني انقاب اسامي نيست بلكه برعكس، 
تقويت جمهوري اسامي تكليف و وظيفه آن در قبال ساير ملت  ها و انسان ها را افزايش 
مي دهد. از اين  رو الگوي صدور انقاب ماهيت��ي برون گرا مي يابد كه معطوف به محيط 
پيراموني و بيروني جمهوري اسامي است. بر اين اس��اس سياست خارجي جمهوري 
اس��امي، ماهيتي مطالبه جويانه مي ياب��د كه صدور انقاب را ض��روري و حتي حياتي 
مي سازد. با وجود اين الگوي صدور انقاب اسامي همچنان مسالمت آميز باقي مي ماند. 
سومين مشكل تحليل هاي نابسنده در بررسي انديشه صدور، تعيين ابزارها و اهداف 
پذيرش شده در چهارچوب هاي فكري و نظري ساختار موجود غربي در نظام بين الملل 
مي باشد. در س��اختار هاي فكري و نظري مدرن تبيين سياست خارجي، سطح تحليل، 
دولت است و عقانيت حاكم بر آن عقانيت ابزاري )هزينه- فايده( مي باشد و هر گونه 
فعاليتي خارج از اين محدوده يا مخالفت با آن به آرمان گرايي راديكال معني مي ش��ود. 
در البه الي اين تحليل ها، اين ترديد مطرح مي شود كه ايران و انقاب اسامي ديگر در 
پي صدور انقاب نيست و از اصول و ارزش هاي انقابي خود دست برداشته است. همين 
ترديد و شبهه بسياري از تمايات و گرايش هاي حركت هاي اسامي به سوي انقاب را 
سست كرده است. اما نظر صحيح تر آنكه ايران از اصول و ارزش هاي انقابي خود دست 
بر نداشته و صدور انقاب منسوخ و متروك نش��ده بلكه طي ادوار مختلف شكل صدور 
انقاب تغيير كرده است. ايران بعد از جنگ به ويژه بعد از خرداد 76، شاهد يك نوزايي 
در تفكر سياسي و فرهنگي بوده است. هشتمين كنفرانس سران كشورهاي اسامي در 
آذر 1376 و حضور بي سابقه سران و مقامات عالي رتبه 55 كشور عضو سازمان كنفرانس 
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اس��امي در تهران و نيز برگزاري اجاس مقدماتي اتحاديه بين المجالس كش��ورهاي 
اسامي در خرداد 1378 با حضور طيف وس��يعي از كشورهاي اسامي در اين نشست، 
مهم ترين نش��انه هاي حركت ايران به س��وي اصاح روابط خود با كشورهاي اسامي و 
اخذ طريقي جديد براي تبليغ و صدور انقاب به شمار مي آيد؛ چنانچه به اعتقاد رمضاني 
كاربرد مفاهيمي چون جدال خير و ش��ر- بدون توجه به مبناي ديني اين مفاهيم- در 
مبناي سياس��ت خارجي را چرخش اساسي در سياس��ت خارجي ايران از شكل موازنه 
)پذيرش نظام بين الملل( تلقي كرده كه منافع ملي ايران را به خطر مي اندازد. او باور دارد 
كه ارتقاي منافع ملي انقاب اسامي با پذيرش مشروعيت نظام بين الملل و حفظ توازن 
قوا )خاف اصل نه شرقي نه غربي( امكان پذير است.1 تحليل در يك فضاي نظري بسته 
و ديكته شده با مباني و مفاهيم كامًا متفاوت از سياست خارجي كشوري با هنجارها و 
ارزش هاي ديني و فراملي منجر به محدود كردن ادبيات فكري به مرزهاي جغرافيايي 
و ملي شده و سرانجام ناموفق بودن اهداف آن را در پي خواهد داشت. صفت »اسامي« 
جمهوري اس��امي ايران معرف مجموعه هنجارها و ارزش هايي است كه تعيين كننده 
منافع و اهداف و چگونگي هدايت سياس��ت خارجي مي باش��د. به زعم رمضاني، قانون 
اساسي ايران، نشانگر وجهه اسامي سياست خارجي پويا و مبارزه جويانه است؛ زيرا هدف 
آن اتحاد دنياي اسام و گسترش حاكميت خداوند بر روي زمين است. اين گونه تحليل 
نابسنده است، از اين جهت كه نپذيرفته است كه كش��ورهاي غربي بر اساس الگوهاي 
رفتاري خود، هر گونه انسجام و همبس��تگي هويتي را از كشورهاي اسامي زدوده اند؛ 
بنابراين الزم است تا نظام سياسي انقاب بر س��اختاري شكل گيرد كه بتواند از هويت 
اسامي دفاع نمايد و جلوه هايي از مقاومت در برابر تهديدهاي منطقه اي و بين المللي را 
بازتوليد نمايد. تاش براي تأمين و تحقق هويت اسامي را مي توان به عنوان اصلي ترين 
آموزه سياس��ت خارجي ايران در دوران پس از انقاب اسامي دانست. بر مبناي چنين 
رهيافتي، اسام گرايي به  عنوان آموزه اي محسوب مي ش��ود كه مي تواند همبستگي و 
انسجام در ساختار اجتماعي ايران را به وجود آورده و زمينه هاي هويت سازي در جهان 
اسام را پيگيري نمايد. لذا اتخاذ راهبرد مقاومت بر ضد نظام سلطه، ديگر در چهارچوب 

استراتژي مداخله و كاربرد وسايل غير مسالمت آميز، به زعم رمضاني، نمي گنجد. 
رهيافت تعامل گراي ضد نظام  س��لطه تعيين كننده نوع اهداف و ابزاري اس��ت كه در 
پي گيري انديشه صدور انقاب اسامي از كارايي بااليي برخوردار است. اين رهيافت در 

1. جان. ال. اسپوزيتو، همان، ص59.
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چهارچوب انديشه ديني انقاب است و داراي دو مشخصه است؛ از يك سو بر تعامل گرايي 
سياس��ت خارجي ايران تأكيد داش��ته و از س��وي ديگر بر مقاومت در برابر تهديدهاي 
راهبردي توجه دارد. شاخص هاي تعامل گرايي ضد نظام سلطه به عنوان نشانه هايي از 
جهت گيري و نقش ملي سياست خارجي ايران محسوب مي شود. بهره گيري از چنين 
رهيافتي، جلوه هايي از همبستگي، انس��جام و اعتماد به نفس در جهان اسام را ايجاد 
خواهد نمود. مؤلفه هاي يادشده بر اس��اس رهيافت هاي فرااثباتي در روابط بين الملل، 
داراي ش��اخص ها و نش��انه هاي فرهنگي، ايدئولوژيك هويتي و راهبردي خواهد بود. 
پيوند اين مؤلفه ها مي تواند زمينه هاي اجتماعي در س��اختار سياسي ايران را به وجود 
آورد. از سوي ديگر، تعامل گرايي هويتي- سياسي در عرصه منطقه اي منجر به ارتقاي 
نقش ملي جمهوري اسامي در حوزه جغرافيايي هم جوار ايران مي شود. روابط و تعامل 
جمهوري اسامي با كش��ورهاي منطقه پس از جنگ، بر اس��اس اتخاذ چنين راهبرد و 
روشي صورت گرفته است و برخاف نظر اسپوزيتو به معناي چرخش در هدف كانوني 
صدور نيست؛ زيرا همان طور كه قبًا گفته ش��د، صدور انقاب يك انديشه است كه بر 
اساس موقعيت هاي مختلف فقط تغيير تاكتيك مي دهد. دليل اصلي چنين مسئله اي 
هم اين است كه پس��وند مؤلفه هاي هويتي، ژئوپليتيك و سياس��ي در فضاي انقابي را 
بايد اصلي ترين عامل ش��كل گيري زيرس��اخت هاي مقاومت در سياست خارجي ايران 
دانست. اين امر ويژگي هاي انقاب ايران را از س��اير انقاب هاي سياسي پس از جنگ 
دوم جهاني متمايز مي س��ازد. بنابراين از آنجا كه بر اساس الگوي تعامل گراي ضد نظام 
 سلطه، جمهوري اسامي ايران يك بازيگر اجتماعي نقش محور است كه بر پايه منطق 
تناسب يا اقتضا در سياست خارجي عمل مي كند؛ به  گونه اي كه جمهوري اسامي در 
تصميم گيري سياست خارجي، صرفاً به نتيجه گزينه هاي انتخابي نمي انديشد، بلكه بر 

اساس هويت و نقش ملي اتخاذي به انتخاب گزينه و تصميم گيري دست مي زند.  
خلط مفهوم بازتاب با مفهوم صدور، تقليل خاس��تگاه ديني و انديشگي صدور انقاب 
اسامي به خاستگاهي سياسي و ستيزه جويانه و تعريف و ترسيم اهداف و استراتژي هاي 
صدور انقاب در فضاي فكري ساختار سلطه نظام بين الملل از كاستي ها و بدفهمي هاي 
نظري اين محققان در توصيف سياس��ت ها، اهداف و ابزار راهبرد صدور انقاب اسامي 
مي باشد. نتيجه چنين تلقي هاي نادرستي از اصل راهبرد صدور اين است كه كل چنين 
هدفي زير سؤال رفته و مقطعي تلقي گرديده و سرانجام موفقيت آن نيز مورد ترديد واقع 
شود؛ لذا ديگر جايي براي ارزيابي ساختار و شرايط بين المللي- عوامل خارجي- در مهار 
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راهبرد صدور انقاب باقي نمي ماند؛ بنابراين بخش بعدي به توضيح اين مهم اختصاص 
مي يابد. 

د. غفلت از عناصر خارجي در مهار سياست صدور انقالب اسالمي 
بازتاب انقاب اس��امي بر جهان اس��ام بر اس��اس فرضيه اصلي كتاب به دو صورت 
مس��تقيم و غير مس��تقيم انعكاس پيدا كرد. نويسندگان بازتاب مس��تقيم را به مفهوم 
مداخله گر تعبير مي كنند و بازتاب غير مس��تقيم را به دو صورت الهام بخش )نقش الگو 
داشتن( و تقويت كننده جنبش هاي از پيش موجود باز مي شناسانند. سپس داده هاي 
خود را بر پايه اين تقسيم بندي تنظيم كرده و دست به تحليل  زده و  نتيجه مي گيرند كه 
انقاب تأثير محدود و ناموفق داشته اس��ت. اين ادعا را با تكيه بر دو دليل خاص گرايي 
ش��يعي- ايراني  و درك نادرس��ت و ع��دم توجه رهب��ران انقاب ب��ه زمينه هاي بومي 
جنبش هاي اسامي توضيح داده و مستدل مي نمايند. استدالل هاي ايشان در اين باره 
به يك سري از رويدادها و حوادث تاريخي خاص و گزينش شده مستند مي گردد. لذا در 
اين بخش از ارزيابي ها سه موضوع تقسيم بندي ايشان از گونه هاي تأثيرگذاري انقاب 
اسامي، داليل ايش��ان در پذيرش تأثير ناموفق انقاب اسامي و ناديده گرفتن عوامل 

خارجي در مهار سياست صدور مورد مداقه قرار مي گيرد. 
برداشت تقليل گرايانه و كژتابانه مفهومي از شيوه هاي مستقيم و غير مستقيم صدور 
انقاب اسامي نخستين ايراد اين بخش از تحليل هاي نويسندگان اين كتاب است. اين 
تقسيم بندي از شيوه  هاي صدور به خودي خود اش��كال ندارد. ايراد اساسي به برداشت 
مفهومي و مصاديق اين طبقه بندي برمي گردد. به بيان روشن تر، تعبير بازتاب مستقيم 
به مداخله و بازتاب غير مس��تقيم فقط به شتاب بخش��ي جنبش هاي اسامي و نمونه 
كلي عمل كردن، خدشه پذير است. خاستگاه چنين تعبيراتي به ناديده گرفتن ماهيت 
اس��امي انقاب- از عنوان كتاب بازتاب انقاب ايران كامًا هويدا اس��ت- برمي گردد. 
يك بررسي كامًا سطحي و گذرا نش��ان مي دهد انقاب اسامي از آغاز با تأكيد بر رشد 
و ش��كوفايي فردي و اجتماعي و در س��ايه آموزه هاي اس��امي پديد آمد و نويدبخش 
اعتاي تمدن و فرهنگ اس��امي و انتقال ويژگي هاي آن به ديگر تمدن ها و فرهنگ ها 
مي باشد. بنابراين در يك تقسيم بندي راهبردي در عين واقع گرايي و متناسب با زمان 
و مكان، مي توان تأثير انقاب اس��امي بر جهان و جنبش هاي اسامي را به دو صورت 
بيان كرد؛ يكي ش��يوه  مستقيم و ايجادي و ديگر تأثير غير مس��تقيم و ايجابي و سلبي؛ 
يعني بازتاب مستقيم را به ايجاد يك انديشه و عمل سياس��ي- اجتماعي و بازتاب غير 
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مستقيم را به اثرگذاش��تن و گسترش يك فكر 
و عمل يا رد آن تعبير كرد. با اين تقسيم بندي 
راهبردي نتيجه اي ك��ه از تأثيرگذاري انقاب 
اسامي گرفته مي شود، ديگر محدود و ناموفق 
نيس��ت؛ بلكه با كم��ي تأم��ل در رويدادهاي 
مختلف در س��طح جهان تأثير شگرف انقاب 
اس��امي در تمامي عرصه ها به خصوص عرصه 
نظريه پردازي هاي غربي و س��طح افكار جهان 
اسام آشكار مي ش��ود. اتخاذ چنين راهبردي، 
ارزيابي و تأثيرگ��ذاري انقاب اس��امي را به 
گونه اي ديگر رقم مي زند و نشان دهنده كاستي 
تحليل هاي اين اثر نيز مي باش��د. با اين اوصاف 
الزم است كه مهم ترين تأثير ايجابي و سلبي انقاب اسامي در گستره جهاني و نه فقط 
در جهان اسام، بازنمايانده شود تا پوشالي بودن اين تحليل ها را در عدم موفقيت راهبرد 

صدور انقاب نشان دهد. 
مركزيت زدايي از تفكر مادي غرب و مركزيت دادن به آموزه هاي ديني در همه عرصه ها 
نمونه كامل موفقيت راهبرد صدور انقاب اس��ت كه از نگاه نويس��ندگان اين مجموعه 
مقاالت دور مانده است. نويسندگان يادشده به دليل جهل در ماهيت انقاب اسامي، 
اوالً بازتاب آن را فقط به جوامع اس��امي محدود كرده  و ثانياً در همان جوامع اسامي 
هم بازتاب را فقط در مواردي جست وجو كرده اند كه مستقيماً گروه يا جرياني به  نوعي 
وابستگي به  ايران اسامي داشته باش��د. اين در حالي است كه اوالً نظر به ماهيت ديني 
انقاب اسامي، نبايد محدوده تأثيرگذاري آن را به گستره جوامع اسامي منحصر كرد. 
استدالل اين است كه در جهان قرن بيس��تم كه اساساً بشر از دين روي برتافته و بر اين 
گمان است كه ديگر عصر دين و توان آن در اداره حيات سياسي- اجتماعي بشر گذشته،1 
انقابي با اتكا به دين روي داده و به  طور طبيعي اولين پيام آن اين است كه حتي در قرن 
بيستم نيز مي توان به دين تكيه كرد و با اتكا به آن، تحول و پويايي ايجاد نمود. به دنبال 
اين پيام، در بسياري از دانش��گاه هاي معتبر اروپا و امريكا كرسي هاي دين پژوهي و در 

1. احمد رهدار، نظريه هاي ناتوان، »پگاه حوزه«. 

بازتاب انقالب اسالمي بر جهان 
اسالم بر اساس فرضیه اصلي کتاب 
به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم 
انعکاس پیدا کرد. نویسندگان بازتاب 
مستقیم را به مفهوم مداخله گر تعبیر 
مي کنند و بازتاب غیر مستقیم را به 
دو صورت الهام بخش )نقش الگو 
داشتن( و تقویت کننده جنبش هاي از 
پیش موجود باز مي شناسانند. سپس 
داده هاي خود را بر پایه این تقسیم بندي 
تنظیم کرده و دست به تحلیل  زده و 
 نتیجه مي گیرند که انقالب تأثیر محدود 

و ناموفق داشته است
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بيرون از دانشگاه ها، مؤسسات دين پژوهي رشد روزافزوني يافتند.1 اين امر نيز مي تواند 
يكي از بازتاب هاي مهم جهاني انقاب اسامي دانسته شود كه به  كلي از نگاه نويسندگان 
مقاالت كتاب اس��پوزيتو به دور مانده اس��ت. در واقع امام خميني و انقاب اسامي به 
طور كل، ضمن برخورد سلبي با عناصر تمدن غرب يك رويكرد ايجابي و در عين حال 
واقع نگر برپا كردند. ايشان با نگاه بنياد جويانه، ماهيت يكپارچه تمدن غرب را شناخته 
و به تصرف كان در آن به معناي پيدايي مؤلفه ها و عناصري نو دس��ت يازيدند. توجه 
دوباره به ماهيت »عقاني و همه فهم بس��ياري از مؤلفه هاي سياسي تمدن جديد، اين 
نكته را روشن تر مي كند.«2 انقاب اسامي انديشه هاي رايج را به چالش كشيد و آنها را 
در سطح پديده هاي تاريخي درآورد و زمينه به حاشيه راندن اين نوع نگاه را فراهم آورد. 
دومين موضوع نارسايي تحليل ها اين است كه اس��پوزيتو و گروه تحقيقي او دو دليل 
خاص گرايي و فرقه گرايي شيعي و درك نادرست رهبران از زمينه هاي بومي رستاخيز 
اسامي را داليل صدور ناموفق و تأثير محدود انقاب اسامي در جهان اسام مي دانند. 
اين داليل از جهات گوناگون خدشه پذيرند كه به ترتيب به موارد ترديد پذير اين داليل 

اشاره مي شود. 
خاص گرايي شيعي، اولين دليل مؤلفان در ناموفق بودن نفوذ انقاب اسامي ايران و 

مهار راهبرد صدور آن است. اين نوع استدالل از دو جهت تأمل  برانگيز است. 
نكته اول، اين اس��تدالل برگرفته از نگاه تقليل گرايانه و زمينه گرا )تاريخي صرف( به 
اسام و مذهب شيعه خصوصاً است. به اين معنا كه براي مذهب شيعه ظرفيت ايجاد يك 
حركت كان و تمدني فارغ از هويت قومي و قبيل��ه اي نمي توانند تصور كنند. به تعبير 
بابي سعيد شرق شناسي وارونه براي اسام )از جمله مذهب شيعه( يك هويت قوميتي 
تصور مي كند؛ يعني مذهب شيعه در دل پيوندها و تضادهاي قومي جاي دارد و يك مرز 

و نشان قومي است. اسپوزيتو نوشته است: 
در حالي كه تصورات زيادي در سراس��ر جهان اس��ام در حال جوالن 
بود، موفقيت هاي انقاب ايران، ش��ماري از حكومت هاي مس��لمان را 
بيمناك كرد. ش��يعيان در ساير كش��ورهاي خليج ]فارس[ و پاكستان 
كه اقليت مهمي را تحت حكومت س��ني ها تشكيل مي دادند، جسورانه 
هويت فرقه اي خودشان را اظهار كرده، مراس��م عبادي خود را به جاي 

1. مهدي گلشني، علم و دين و معنويت در آستانه قرن بيست و يكم، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات 
فرهنگي، 1379، ص36. 

2. مهدي گلشني، همان، ص168. 
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آورده، نارضايتي خود را از حكومت موجود بيان نمودند. در همين زمان، 
حكام مسلمان و مخالفان اسامي با »شبه خميني« خواندن دشمنان 
خويش، دولت ايران را به دليل نفوذ بي جا در سياست داخلي خود متهم 

مي كردند.1 
در واقع نسبيت گرايي راه شرق شناسان وارونه در روش تحليل اين نويسندگان، منجر 
به اين استدالل مي ش��ود كه اس��ام در هر طرح بندي داراي معناي جديدي است و با 
مشاهده نظام ها و طرح بندي هاي مختلف اسامي از قبيل انقاب اسامي، نظام اسامي 
در عربستان، ليبي، عراق، افغانس��تان و... نمي توان از يك اسام واحد نام برد. در نتيجه 
انقاب اسامي به علت داشتن ايدئولوژي ش��يعه به مرزهاي خودش محدود مي شود، 
زيرا داراي مرز قومي و طرح متفاوت از دين است. در حالي  كه با يك نگاه كان تمدني 
و استقال كاوانه مي توان تعامل بين گروه هاي اس��امي با انقاب اسامي و بازتاب آن 
را از جمله در انتقال و تحول انديش��ه ها و الگوهاي سياس��ي دريافت. برخاف تصور و 
تحليل هاي اين محققان، چيزي كه از انقاب اس��امي در ميان جوامع مسلمين نمود 
داش��ت، فرهنگ مقاومت عليه فرهنگ هاي معاند و مخالف است. نكته اي كه اين   گونه 
نظريه پردازان غربي از آن غفلت كرده اند اين است كه انقاب اسامي ايران، در داخل مرز 
خود انقابي كاماً  شيعي- البته با رعايت حقوق ديگر مذاهب اسامي و حتي اقليت هاي 
ديني غيراسامي- و در بيرون از آن انقابي كامًا اسامي است. از همين رو است كه در 
قانون اساسي جمهوري اسامي هم  بر ضرورت وحدت جهان اسام و هم بر مذهب شيعه 

به عنوان مذهب رسمي ايران تأكيد شده است. 
ناديده گرفتن عنصر »شرايط زمان و مكان« در انديش��ه سياسي شيعه دومين نكته 
قابل تأمل در زمينه خاص گرايي ش��يعي انقاب اسامي اس��ت. اين نظريه پردازان هم 
مذهب شيعه را با مذهب تسنن مقايس��ه كرده و به ماهيت اجتهادي اين مذهب توجه 
نمي كنند. در تفكر سياسي انديشمندان ش��يعي از جمله امام خميني، توجه به شرايط 
زماني و مكاني پيدايش يك تفكر و يك پديده از اهميت ويژه اي برخوردار است. به عنوان 
نمونه فضايي كه در آن انديشمندان شيعي خود را در تنگناي چيرگي انديشه هاي اهل 
سنت مي ديده اند، نحوه بازگويي انديشه هايشان به صورت خاصي بوده است. همان گونه 
كه از سوي ديگر، نيازمند طرح نظري انديش��ه هايي بوده اند كه نياز زمان اقتضاي آنها 
را داشته است. به عنوان نمونه، بررسي نظري »تقيه« و شيوه »دين داري نهان روشانه« 

1. جان. ال. اسپوزيتو، همان، ص53. 
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داراي اهميت خاصي بوده اس��ت. نمونه ديگر اينكه با توجه به وجود اكثريت س��ني در 
جهان اسام، انديشمنداني مانند امام خميني انديشه هاي شيعي و انقابي را در قالبي 
فلس��في و فرامذهبي صورت بندي نموده اند. فرازماني بودن اين تفكر مطلبي است كه 
خود نويسندگان اين اثر هم به آن اشاراتي داشته اند؛ »نداي وحدت اين نهضت به زبان 
كلي اسامي بيان مي شد و براي گروه هاي مذهبي به خصوصي طرح نمي گرديد. با اين  
حال، در عراق توجه و عاقه به انقاب از آغاز گستره محدودتري داشت؛ به  گونه اي كه 
هم حكومت و هم شهروندان به يكسان به جنبش به چشم نهضتي مشخصاً شيعه گرايانه 
مي نگريستند.«1 نكته بسيار مهم در اينجا اين است كه برخاف برخي از تلقي ها كه بر 
اساس نگاه تاريخمندانه شديدي، ساخته هاي شريعت مداران را بيش از داده هاي دين 
مي دانند، خاستگاه انديشه ها را يكسره به اقتضاي شرايط زماني و مكاني، تنزل ندهيم. 
آري، شرايط مختلف در ادبيات و نحوه طرح بحث، تأثير چشمگيري دارند و حتي در اصل 
پيدايي انديشه ها نيز تأثير دارند، اما نبايد خاستگاه تمام انديشه ها را تاريخمند تلقي كرد. 
بنابراين رويكرد تقليلي و تبعي به مذهب شيعه و ناديده گرفتن عنصر زمان و مكان در 
بازشناسي انديشه سياسي شيعي موجب خاص گرا و فرقه اي خواندن انقاب اسامي در 
تبيين ها مي شود. اين ايجاب به ناموفق خواندن نفوذ انقاب اسامي ختم مي شود. البته 
اين مقوله، تنها دليل اين مؤلفان براي اين نتيجه  گيري نيس��ت. درك نادرست رهبران 
انقاب اسامي از زمينه هاي بومي جنبش هاي اسامي آخرين و اساسي تري دليل آنها 

مي باشد كه در قسمت ذيل ارزيابي مي گردد. 
درك نادرست رهبران انقاب اسامي از زمينه هاي بومي جنبش هاي اسامي، دومين 
دليل نظريه پردازان اين پژوهش در پاس��خ به چرايي نفوذ ناموفق انقاب اس��امي در 
جوامع اسامي است. محور تبيين هاي هدف صدور انقاب اسامي بر اين نكته متمركز 
است كه پديده انقاب اس��امي در متن خيزش جهاني اسامي روي داده است و از آن 
تأثير پذيرفته است؛ لذا ارزيابي هدف سياست خارجي آن نيز بايد در بستر اين جنبش ها 
ارزيابي ش��ود. به زعم نويس��ندگان اين مجموعه، جنبش هاي اسامي در جهان اسام 
يك مسئله دروني و واكنشي به مشكات ناشي از اجراي برنامه هاي نوسازي و به دنبال 
هويت جويي از سرخوردگي غربي اس��ت. بنابراين تأثير انقاب اسامي در جهان اسام 
را محدود به تقويت و شتاب بخشي فعاليت هاي ظاهري اين جنبش ها مي دانند. ايشان 
اين نحوه از بازتاب انقاب را ناشي از درك نادرست رهبران انقاب اسامي از زمينه  ها و 

1. همان، ص105. 
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بستر ايجابي جنبش هاي اسامي مي دانند. سرانجام نتيجه مي گيرند كه حكومت هاي 
مستقر در جهان اس��ام اقدام به برطرف كردن زمينه هاي نارضايتي ها كرده، بنابراين 
از نفوذ ايران كاسته ش��ده است. اين نحوه س��نجش با اس��تناد به چنين دليلي داراي 
مشكات نظري است كه ريشه آن به همان رويكرد شرق شناسي وارونه اين نويسندگان 
برمي گردد. لذا در اينجا به تبيين چند ايراد محتوايي بس��نده مي ش��ود. عدم توجه به 
دگرگوني ماهوي در خاستگاه معرفتي جنبش هاي اسامي و خلط مبحث بنيادگرايي 
با احياگري اسامي و غفلت از عناصر بيروني و بين المللي در مهار راهبرد صدور انقاب 

اسامي از مهم ترين اين كاستي هاست. 
عدم توجه ب��ه دگرگوني ماهوي در خاس��تگاه معرفتي جنبش هاي اس��امي و خلط 
مبحث بنيادگرايي با احياگري اسامي، اولين ايراد اساسي عبارت پردازي هاي موجود 
در نادرست خواندن درك رهبران ايران اس��ت. به باور نويسندگان اين كتاب، خاستگاه 
همه جنبش هاي اخير اسامي درون زاست. آنها واكنشي به بحران هاي مختلف سياسي- 
اجتماعي و فرهنگي ناشي از اجراي برنامه هاي نوس��ازي در زمينه و بافت تاريخي شان 
هستند. صاحب نظران مسائل جهان اس��ام مفاهيم متعددي را براي فهم جنبش هاي  
اسام گرا به كار برده اند؛ مفاهيمي همچون بنيادگرايي اسامي، اسام گرايي راديكال، 
اسام سياسي، بيداري اسامي و...؛ اما بسياري از اين مفاهيم نتوانسته اند دركي درست 
نسبت به جنبش هاي اسام گرا ايجاد كنند. يكي ديگر از كژتابي هاي نظري مؤلفان اين 
اثر در مورد پيامد صدور انقاب اسامي نيز نوعي »خلط مبحث« بين واژه »بنيادگرايي« 
در نظريه پردازي هاي اين پژوهش معموالً با مورد ظاهراً مشابه احياگري اسامي است كه 
در تطبيق نارسا و نسبتي نامعقول دچار بدفهمي و عدم دقت علمي مي شوند. تطبيق واژه 
»بنيادگرايي« بر واژه احياگري اسامي در قياس و نسبت نامعقول با سلفي گري دنياي 
اهل سنت و سنت هاي غير شيعي مي باش��د. مفهوم بنيادگرايي متعلق به جنبش هاي 
ديني پروتس��تان هاي امريكا بوده اس��ت و به كار بردن اين مفهوم درباره جنبش هاي 
اسامي كه داراي اهداف و ريشه هاي متفاوت با پروتس��تان هاي امريكا هستند، كامًا 
اشتباه مي باشد. بابي س��عيد معتقد اس��ت بنيادگرايي نمي تواند تبيين كننده تجديد 
حيات اسام باشد و آن را توضيح دهد و تحليل نمايد و از آن به اسام گرايي تعبير نموده 
و مي نويسد: اسام گرا كسي است كه هويت اسامي خود را در مركز عمل سياسي خود 
قرار مي دهد. به عبارت ديگر اسام گرايان كساني هستند كه براي تفكر درباره سرنوشت 
سياسي خويش از تعابير اس��امي استفاده مي كنند و آينده سياس��ي خود را در اسام 
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مي بينند. چنانچه بخواهيم مفهوم بنيادگرايي را به 
گروه هاي اسام گرا نس��بت دهيم، تمامي گروه هاي 
موجود در جهان اسام از صدر اسام همگي بنيادگرا 
هستند؛ زيرا خواهان بازگشت به اصول اوليه قرآن و 
سنت مي باشند .به عبارتي روشن تر اسام تفكيكي 
بين دين و سياست قائل نشده بود كه امروزه عده اي 
بخواهند اسام را سياسي كنند. اسام از همان ابتدا 
سياس��ي بوده و هيچ وقت امور دنيا و آخرت را از هم 
ديگر تفكيك نمي كند. نويسندگان در اين تحليل ها 

در امتداد نگاه شرق شناس��ي خود، جنبش اس��امي را با توجه به زمينه هاي بومي آنها 
پخش كرده و يك كليت واحد را نفي مي كنند. به همين دليل مشكات مفهومي ايجاد 
ش��ده و مفهوم بنيادگرايي براي تبيين ماهيت جنبش هاي اس��امي نارساس��ت؛ زيرا 
جنبش هاي اسام گرا جنبش هايي هستند كه به دين اسام به عنوان يك برنامه زندگي 
نگاه كرده و تاش مي كنند تا در ابعاد مختلف سياسي و اجتماعي اين برنامه ها را پياده 

كنند.1 
تبيين نقشي تقويت كننده و ش��تاب بخش براي انقاب اسامي در بازخيزي جنبش 
اسامي تقليل گرايانه و عدم درك ماهيت دگرگون شده اين جنبش هاست و همان طور 

كه گفته شد بابي سعيد به زيبايي اين نارسايي را توضيح مي دهد: 
يكي از جالب ترين تفاس��ير زبيده اين اس��ت كه علي رغم اتكاي امام 
خميني ب��ر مفاهيم سياس��ي م��درن، گفتمانش بدون ذك��ر هرگونه 
دكترين هاي سياسي مدرن، منحصراً در عبارت نظريه سياسي اسامي 
خاصه مي ش��ود. همين امر، آن گونه ك��ه زبيده بح��ق مي گويد، امام 

خميني را از ساير متفكران سياسي مسلمان اخير ممتاز مي كند.2 
بابي سعيد در ادامه در يك تقسيم بندي معتقد است اين گفتمان امام خميني در برابر 
گفتماني قرار دارد كه در پي ارايه يك اسام تدافعي است و از افراد برجسته آن مي توان 
به محمد عبده، شريعتي و مودودي اشاره كرد. او در مقايسه اي توصيفي درباره گفتمان 

امام خميني مي نويسد: 

1. عباس صالحي نجف آبادي، »مباني جنبش هاي اسام گرايانه«، مطالعات سياسي، ش50، ص18. 
2. بابي سعيد، همان، ص129. 

به واقع اگر اعالم جمهوري 
اسالمي نتوانسته است الگوي 
وابستگي تاریخي این کشور 
را بشکند، چه دلیلي داشت که 
قدرت هاي بزرگ این همه به 
تالطم بیفتند و به هر وسیله اي در 
راه سرنگوني آن تالش کنند؟! 
همین نگراني نشان از دگرگوني 
دارد که با موارد گذشته تاریخ 

ایران متفاوت بوده است
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برخاف اينها امام خميني اين گفتمان تدافع��ي را كامًا رد كرد. وي 
نمي خواهد كه اس��ام را درون س��نتي از تاريخ در حال پيشرفت جاي 
دهد كه در آن دس��تاوردهاي عمده به عنوان مواردي اساس��اً ملهم از 
اسام بازتوصيف شوند. امام خميني س��عي نداشته كه ادعا كند اسام 
دموكراسي واقعي است يا اينكه اس��ام بر سوسياليسم اولويت دارد، يا 
اسام با علم سازگار اس��ت و غيره. در كار وي هيچ تاش آشكاري براي 
پيوند دادن يا حتي پرداختن به مفاهيم سياسي مرتبط با گفتمان هاي 

ناسيوناليسم، ماركسيسم و ليبراليسم ديده نمي شود.1 
بنابراين اگرچه جنبش هاي اس��امي تقريباً از اوايل قرن حاضر در جهان اسام آغاز 
شده اند، اما حقيقت اين است كه وقوع انقاب اسامي ايران بار ديگر اين جنبش ها را احيا 
كرد. جنبش هاي اسامي بعد از انقاب اسامي به  طور مستقيم يا غير مستقيم از انقاب 
اسامي اثر پذيرفته اند. انقاب اسامي نش��ان داد كه با تكيه بر تعاليم و احكام اسامي 
مي توان قيام كرد و با مبنا قرار دادن ايدئولوژي اسامي مي توان حكومت تشكيل داد و 
آن را اداره كرد. اين الگو براي حركت هاي اسامي كه عمري در بوته نقد و آزمايش به سر 
برده اند، جذابيت خاصي داشت. لذا جوانان و مبارزان در كشورهاي اسامي به گونه اي 
سعي كردند با الهام گرفتن از انقاب اسامي دست به اقدامات مهمي بزنند و اساساً تأثير 
بر حركت هاي اسامي، يكي از فرآيندهاي اساسي انقاب اسامي به حساب مي آيد كه 
با عنوان صدور انقاب از آن نام برده مي شود. روشن اس��ت كه صدور انقاب به معناي 
فيزيكي و جغرافيايي آن نيس��ت، بلكه نوعي الگودهي و الهام بخشي براي جهان اسام 
مدنظر است. بنابراين انقاب اسامي سرزمين هاي ديگران را مطمح نظر قرار نداده است، 
بلكه مي خواهد تا ايدئولوژي خود را به خارج از مرزهايش صادر كند. ش��ايد بزرگ ترين 
دستاورد انقاب اسامي ايران در س��طح بين المللي اين باشد كه توانسته است زندگي 
سياسي امت اس��ام را به يك مركز و كانون نوين و دايمي مبدل سازد. امروزه ايران به 
صورت مركز سياسي و جهان بيني همه مس��لمانان قلمداد مي شود. انقاب اسامي در 
ايران بار ديگر موجب استقرار و نظارت بر تاريخ- يا حداقل بخشي از آن- شده است. به 
عبارت ديگر انقاب اسامي ايران نشانگر بازگشت قدرت سياسي اسام است. واقعيت 
امر نيز همين است كه قدرت سياسي اسام تجديد شده است تا نقش خود را در صحنه 

1. همان، ص130. 
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سياست جهان بازي كند.1 خاصه اينكه به  رغم تحليل هاي ناصواب اين مجموعه مقاالت 
از تأثير محدود انقاب اسامي و نفوذ ناموفق آن در جهان، تبيين كاستي هاي نظريه هاي 
آنها روشن ساخت كه بازتاب انقاب اس��امي هم در سطح نظريات و هم در سطح امور 
سياسي بسيار گسترده بوده و است. البته روند اين تأثيرگذاري گاهي كند و گاهي سريع 
بوده است. اين مس��ئله از س��ويي به حركت تمدني و كان اين انقاب برمي گردد و از 
سوي ديگر به موانع و سياست هاي مهار اين انقاب از سوي نظام سلطه و ساختار بسته 
بين الملل بازمي گردد كه اين مورد در ميان تحليل هاي اين كتاب غايب است. در بخش 

بعدي به اين موانع اشاره اي كوتاه مي شود. 
پروژه اسالم هراسي 

پروژه اسام هراسي يكي ديگر از ترفندها و سياس��ت هاي غرب به  خصوص امريكا در 
مهار راهبرد صدور انقاب اسامي است. با فروپاش��ي كمونيسم و اضمحال آن، بلوك 
غرب به يك باره از خالي شدن صحنه احساس نگراني كرد؛ بنابراين تاش كرد تا خطر 
سبز را جايگزين خطر قرمز كند. از اين لحظه بعد بنيادگرايي اسامي به عنوان يك نياز 
حياتي براي غرب مطرح ش��د. محققان غربي همگام با سياستمدارانشان اين سياست 
را دنبال كرده اند. ارايه  تئوري »برخورد تمدن ها« خالي از اين ش��ائبه نمي تواند باشد. 
همواره آنان چنين وانم��ود كرده اند: »براي غرب مواجهه بع��دي، يقيناً از ناحيه جهان 
اسام خواهد بود... ما با روحيه و حركتي فراتر از سطح مسائل و سياست هايي كه ساير 
حركت ها به دنبال آن هستند، روبه رو هس��تيم. اين اوضاع چيزي جز برخورد تمدن ها 
نيست. ممكن است اين مسئله غير منطقي تصور شود، ولي بي ترديد يك واكنش تاريخي 
است كه رقيب ديرينه ما يعني اسام، بر ضد ميراث يهودي- مسيحي و سكوالريسم از 
خود نشان مي دهد.« گسترد گي نظريه پردازي غرب نيز به سمت اين پديده، نه به اين 
دليل كه در گوش��ه اي از جهان يك اتفاق بزرگ و عجيبي رخ داده است؛ بلكه نگراني و 
دلواپسي نسبت به تزلزل الگوي بزرگ غربي اس��ت كه آنها را به چنين تحرك وسيعي 
واداشته است. شكاف و تزلزلي كه اين انقاب در بنيان ها و شالوده هاي تفكر غرب ايجاد 
كرد، عظيم تر از آن بود كه نظام پژوهش��ي غرب نس��بت به آن بي تفاوت باشد. غرب از 
انتقام خدايي مي ترسد كه در رنسانس به زمين زد و در نيچه مرگش را اعام نمود. فلسفه 
تاريخي كه عصر روشنگري مفروض ساخت و آن را بنيان انسان و دنياي مدرن قرار داد، 
از روندي حكايت داشت كه بشريت به جبر، خواه ناخواه آن را طي خواهد نمود. سيري 

1. عباس صالحي نجف آبادي، همان، ص19. 
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كه بسيار زود پايان خود را به زبان فوكوياما اعام كرده و برنامه آن را تمام شده تلقي كرد. 
تفكر مدرن به  طور قطع پذيرفته بود كه س��ير تاريخ در حركت به سمت هر چه ضيق تر 
كردن قلمرو تصرف خدا و شريعت او در حيات بشري و تعيين سرنوشت اوست و در مقابل 
نويدبخش توس��عه روزافزون تصرف بشر در سرنوش��ت خويش و تغيير نظام خلقت در 
جهت منافعش است؛ تا جايي كه به »سكوالريزه شدن« ايده پيشرفت نيز فكر مي كرد. 
به واقع اگر اعام جمهوري اسامي نتوانسته است الگوي وابستگي تاريخي اين كشور را 
بشكند، چه دليلي داشت كه قدرت هاي بزرگ اين همه به تاطم بيفتند و به هر وسيله اي 
در راه سرنگوني آن تاش كنند؟! همين نگراني نشان از دگرگوني دارد كه با موارد گذشته 
تاريخ ايران متفاوت بوده اس��ت. تاش هاي بي نتيجه اي كه امري��كا براي نجات يكي از 
بزرگ ترين سودآورهاي خويش در پيش گرفت، چيز كمي نبود كه بتوان آنها را ناديده 
گرفت؛ بلكه تا مدت ها رهبران امريكا از سوي سياستمداران اين كشور و ديگر كشورهاي 
قدرتمند مورد اعتراض قرار مي گرفتند كه چرا با سياست هاي اشتباه خود چنين كشور 

سودآوري را از دسترس آنها دور ساختند. 
جنگ ايران و عراق 

راهبردگران امريكايي فضاي »تهديد«سازي را احساس كردند و بر آن شدند كه به مهار 
انقاب اسامي روي آورند و براندازي رژيم انقابي را نيز در دستور كار خود قرار دادند. 
جنگ هشت ساله عراق عليه ايران، برجسته ترين و كاراترين راهبرد طراحي شده در اين 
راستا بود كه بعد رقيق شده برخورد نظامي مجموعه نيروهاي مخالف را در چهره صدام 
حسين تكريتي در مقابل ايران اسامي به نمايش مي نهاد. »برخورد نظامي« مستقيم 
عراق عليه ايران را به واقع بايد در چهارچوب فرمول حاكم بر فعاليت هاي راهبردي در 
استفاده از قدرت كه در آن اين قاعده حاكم اس��ت كه بايد با كم ترين هزينه، بيشترين 
مقدار سود را به دست آورد، نوعي »تهديد« نظامي غير مستقيم نيروهاي پشتيبان صدام 
به حساب آورد؛ كه در كنار استفاده از قدرت هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي جهت به 
زانو درآوردن رژيم نوپاي حاكم بر ايران، از »تهديد« نظامي نيز از اين طريق بهره بردند. 
اما »جنگ ناخواسته« از يك سو پيوستگي آرماني و از سوي ديگر گسستگي را از نگرش 
امنيت مثبت رقم زد. جنگ انگيزه هاي ملي گرايانه و ملي را تا حدودي احيا كرد و تاش 
در بازتعريف مليت در چهارچوب »امنيت آرماني« صورت پذيرفت. »تماميت ارضي« 
و حفظ آن به همراه واژه »ميهن دوستي« در دانش واژه اي فقهي »ام القري« مأوا گزيد و 
وارد آحاد تعريفي امنيت ملي شد. در جنگ »دگر« ما صرفاً عراق نبود، ما تماميت كفر 
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را در مقابل خود مي ديديم. جنگ بين دارالسام و دارالحرب بود. 

2. تناقضات موجود در تحليل ها 
سومين اش��كال عمده نهفته در كنه تعبيرات و داده پردازي هاي مؤلفان اين اثر وجود 
تناقضات متعدد در رد ادعاها و فرضيه اساس��ي آن مي باش��د. اين تناقضات محورهاي 
مختلف را پوش��ش مي دهد. تحليل هاي موجود، به ش��كل هاي مختلف، از بيان صريح 
و پررنگ بازتاب و تأثير انقاب اسامي در ديگر جوامع اس��امي طفره رفته است. اين 
در حالي است كه با تأمل در همان مقدار مطالب ذكرش��ده در مقاالت كتاب اسپوزيتو 
مي توان بعضي از مظاهر مهم بازتاب انقاب ايران در كشورهاي اسامي را به شرح ذيل 

مشاهده كرد: 
بعد بيداركنندگي و آگاهي بخش��ي انقاب اس��امي )كش��ورهاي خلي��ج(، تقويت 
اسام گرايان، ايجاد نفرت عمومي نس��بت به اس��راييل كه در مخالفت علني با پيمان 
كمپ  ديويد تبل��ور يافت، جا افت��ادن ايده ضرورت تغيير در س��ازمان سياس��ي مصر، 
الهام گيري از انقاب ايران و ستايش مستمر آن )مصر(، معمول شدن اصاحات اسامي 
به دستور معمر قذافي )ليبي(، جس��ارت يافتن در بيان خواسته هاي اسامي، مخالفت 
با اس��ام زدايي و تقويت گروه هاي اس��امي از جمله جامعه حفظ قرآن كريم )تونس(، 
تأسيس »جبهه آزادي بخش مس��لمان بحرين« در پي تبليغ آقاي مدرسي )بحرين(، 
پذيرش رهبري روحاني ايران، استفاده از تصاوير حضرت امام- كه نماد و مظهر انقاب 
ديني ما در خارج از كشور است- در نشريات، منازل و اماكن عمومي متعلق به حزب اهلل 
و قرار گرفتن اصول و آرمان هاي انقاب اس��امي ايران در جايگاه اس��تراتژي حزب اهلل 
)لبنان(، تشكيل اتحاد هشت گانه احزاب تش��يع در برابر اتحاد هفت گانه احزاب سني، 
ايجاد و تشديد روحيه مقاومت ديني آنها در برابر شوروي و ايجاد فضاي امن و بي مخاطره 
براي مجاهدان و خانواده هاي آنها در ايران )افغانستان(، رشد نهاد،  انجمن ها و مدارس 
اسامي، رش��د تقاضاها و درخواس��ت هاي متناس��ب با فرهنگ ايراني، نهادينه شدن 
رسمي آموزش هاي اسامي، تقاضاي برچيده شدن مرز رسمي ميان ايران و آذربايجان 
شوروي و... )شوروي(، تقويت شدن »جبهه آزادي بخش ملي مورو« و نيز تقويت ساير 
اس��ام گرايان؛ به  گونه اي  كه فرد فون درمهدن در كتاب جنبش هاي اسامي مالزي و 
اندونزي و ارتباط با ايران مدعي شده است: »اسام در هيچ جاي ديگري چنين پيروزي 

قاطعي بر نيروهاي غرب نداشته است« )شرق آسيا(.
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موارد يادشده فقط بعضي از اعترافاتي است كه نويس��ندگان مقاالت كتاب اسپوزيتو 
براي جفت وجور كردن تحليل هاي انحرافي و تحريفي خود مبني بر بازتاب اندك، كم و 
احياناً منفي انقاب ايران در سرزمين هاي اسامي، ناگزير از اعتراف بدان ها شده اند. اين 
موارد عاوه بر اينكه بخش كمي از تأثيرات و بازتاب هاي انقاب اسامي در كشورهاي 
اس��امي را نش��ان مي دهد و به  طور حتم موارد واقعي اين تأثيرات به مراتب بيشتر از 
اينهاس��ت، اغلب مصاديق جزئي، كوچك و غير محوري بازتاب هاي اين انقاب است. 
به نظر مي رسد از سر تعمد، تاش شده تأثيرات كان، مس��تمر و بنياديني كه انقاب 

اسامي در اين كشورها داشته است، ناديده گرفته شود. 
همچنين بحث را در موردهاي مطالعه طوري شروع مي كند كه گويا انقاب ايران تنها 
عامل مسلط و مؤثر بر مورد مطالعه بوده است، سپس با كشاندن بحث به زواياي مختلف 
به اين نتيجه مي رس��د كه تأثير انقاب ايران بسيار اندك و ناچيز بوده است. براي مثال 
در مورد كش��ورهاي عربي و خليج فارس نهايتاً به اين نتيجه مي رسد كه ايران تأثيري 
در آن كشورها نداشته است؛ زيرا شائبه فرقه گرايي شيعي در انقاب ايران وجود داشته 
است. اين قاعده در تمامي مباحث كتاب مشاهده مي شود. گويا بحث را از تأثير انقاب 
ايران شروع مي كند، س��پس با اس��تدالل از زواياي مختلف تأثير انقاب ايران را ناچيز 

جلوه مي دهد. 

نتيجه گيري 
تحليل هاي مؤلفان از بازتاب انقاب اس��امي در جهان از چند جهت خدشه و ترديد 
مي پذيرد؛ نخست، الگوي نظري و روش شناسي ايشان است كه دو مشكل اساسي دارد. 
اول، نگاه تبعي و واكنش��ي به فرهنگ و مذهب به عنوان عامل مسلط در انقاب و دوم، 
س��طح تحليل خرد و تاريخي در مقابل رويكرد كان و تمدن��ي در فهم ماهيت انقاب. 
فهم ماهيت انقاب اسامي در امتداد نگاه شرق شناسي وارونه، دومين ايراد اساسي اين 
كتاب است كه خود آن سه مشكل اساسي دارد. ابتدا برداش��ت عرفي و كاركردگرايانه 
از دين و مذهب؛ دوم، تحليل نسبي از مفهوم سنت شيعي در تضاد با تجدد و سرانجام، 
تقليل خاستگاه دين انقاب به كنشي سياسي از عمده اين ايرادات هستند. تحليل ابعاد 
و پيامدهاي انقاب اسامي نيز دو دسته ايراد داشت. اول، سطح تحليل خرد و تاريخي 
كه خود شامل چهار كاستي نظري و تطبيقي مي شود و دوم، وجود تناقضات مختلف در 

بررسي فرضيه از اساسي ترين اين تحليل ها بودند. 
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فرجام خیانت!
از فعالیت در حزب زحمتکشان تا جاسوسی برای سازمان سیا

»نگاهی به خاطرات منصور رفيع زاده آخرين رئيس شعبه ساواک در امريكا«

دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران

اشاره
مقاله حاضر نقد و بررسي و گزيده اي از كتاب خاطرات منصور رفيع زاده )آخرين رئيس 
شعبه ساواك در امريكا( را تقديم حضور مي نمايد. اين كتاب اولين بار توسط يك شركت 
امريكايي به نامWilliam Morrow and company, Inc  در س��ال 1987در 
نيويورك با عنوان WITNESS )ش��اهد( به چاپ رسيد. سپس اين كتاب در ايران به 
همت آقاي اصغر گرشاسبي به فارسي ترجمه و توسط انتشارات اهل قلم در سال 1376 
وارد بازار نشر كشور شد. ناش��ر ايراني اين كتاب طي مقدمه اي اطاعات ارزشمندي را 
در مورد حزب زحمتكش��ان به خوانندگان خود عرضه داشته است. در اين مقاله تاش 
شده اس��ت كه ابتدا گزيده ای از مهمترين مطالب اين كتاب و سپس نقدی اجمالی بر 
اين اثر ارايه شود و علت انتشار چنين آثاری در داخل و خارج از ايران مورد ارزيابی قرار 
گيرد. اميد آنكه گزيده حاضر از اين كتاب و نقد آن بتواند خوانندگان را با محتواي كلي 

آن آشنا سازد. 
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هويت انحرافي
• ... من در طول سلطنت محمدرضا پهلوي در ايران، رياست شعبه ساواك در اياالت 
متحده را بر عهده داشتم. با گذشت زمان، من از فردي كه حكومت مترقي و روشن شاه را 
تحسين مي كرد و حتي مي پرستيد تبديل به يك مأمور دوجانبه شدم و به ميل خود به 

عنوان مخبر سيا فعاليت كرده و با جديت براي به زير كشيدن شاه تاش نمودم.1 
• در آن س��ال ها به عنوان افسر رابط س��اواك با س��يا و اف.بي.آي روابط نزديك خود 
را با دولتمردان رژيم ش��اه از جمله رؤساي س��اواك در تهران حفظ نمودم. زندگي من 
در ظاهر شبيه به يك معماس��ت. چگونه به عنوان رئيس شعبه س��اواك در امريكا، كه 
ش��ايد پليدتري��ن و اهريمني ترين پليس مخفي در تاريخ معاصر باش��د، مي توانس��تم 
مدعي طرف��داري از اصول مبارزه منفي باش��م؟ از طرفي چطور مي توانس��تم با علم به 

وحشيگري هاي زبانزد شاه باز هم براي رژيم او كار كنم؟2
• هر روز صبح معلم جغرافي وارد كاس مي ش��د و مس��تقيم پاي تخته مي رفت و با 
حروف پررنگ و بزرگ مي نوشت: خدا، شاه،  كشور. خدا در رأس مثلث و شاه سمت چپ، 
كشور در سمت راست قرار داش��ت. همه ما با صداي بلند قسم را تكرار مي كرديم. خانم 
معلم سپس ادامه مي داد: اياالت متحده؛ پايتخت،  واشنگتن؛ چهل و هشت ايالت دارد 
و بسياري از س��اكنين آن را مهاجرين تش��كيل مي دهند. امريكا كشور پهناوري است. 

آرژانتين؛ پايتخت، بوينس آيرس. برزيل؛ پايتخت، ريودوژانيرو...3 
• دانش آ موزان متخلف را در اتاق هاي تاريك و نمناك كه در آنها موش ها رژه مي رفتند 
محبوس مي كردند... روز بعد، پس از تمام ش��دن مراس��م صبحگاهي كه ش��امل درود 
فرستادن بر شاه و دعا و سرود ملي مي شد مدير مدرسه اس��امي افراد خاطي را كه روز 
قبل تنبيه شده بودند مي خواند. اين عده را مقابل دانش آموزان مي آوردند و آنها سه بار 

دسته جمعي متخلفين را هو مي كردند.4 
• در البه الي سؤال هايي كه حكايت از بي اعتمادي ديرينه مردم نسبت به انگليس ها و 
روس ها داشت، عاقه مردم به امريكايي ها كه به نظر آنها مردمي منضبط، سخت كوش، 
نوع دوست و مهم تر از همه دست و دل باز و سخاوتمند بودند نيز قابل درك بود... هر چيز 

1. منصور رفيع زاده، خاطرات منصور رفيع زاده، ترجمه اصغر گرشاسبي، تهران، اهل قلم، 1376، ص41. 
2. همان، ص42. 
3. همان، ص53. 

4. همان، ص53-54. 
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امريكايي نشان فضل و برتري بود]؟![...1 
• ب��ا ارايه »ط��رح مارش��ال« و »بند چه��ارم«- طرح چهار قس��متي ه��ري ترومن، 
رئيس جمهور امريكا كه مطابق بند چهارم كمك هاي فني و علمي در اختيار كشورهاي 
در حال توسعه قرار مي گرفت. اين طرح در سال 1949 ارايه شد؛ مترجم- كه كمك هاي 
امريكا را به طور ملموس به مناطقي دوردست  تر مي رساند تحسين و تمجيد مردم شهر 
از امريكايي  ها بيشتر شد... مردم شهر مي گفتند: امريكايي ها مردم خوبي هستند و به ما 

كمك كرده  اند. اين كمك ها مسلماً ادامه پيدا خواهد كرد...2 
• پدرم از من خواست براي شنيدن سخنراني فردي كه به نظرش آدم بزرگي بود با او 
همراه شوم. از پدرم پرسيدم:   اين آدم كيست؟ گفت: او دكتر مظفر بقايي و از خانواده هاي 
با اصل و نسب كرمان است. عموي او اولين مدرسه را در كرمان تأسيس نمود و پدرش 
از شيفتگان آزادي بود. او نيز مثل تو تحصيات ابتدايي را در كرمان تمام كرد و سپس 
در تهران از بين عده زيادي دانش��جو انتخاب و براي ادامه تحصيل به فرانسه اعزام شد. 
او دكتراي فلسفه را از دانشگاه سوربن پاريس اخذ نموده و هم اكنون در دانشگاه تهران 
اخاق تدري��س مي نمايد. اين فرد هم اكن��ون براي ورود به مجلس مش��غول مبارزات 
انتخاباتي است. پسرم، تو االن هجده س��ال داري. به حرف هاي اين مرد به دقت گوش 

بده...3 
• بيمارستان پروتستان تنها بيمارس��تان مجهز كرمان محسوب مي شد. )ساير اماكن 
درماني را به هيچ وجه نمي ش��د بيمارستان نام نهاد.( در س��ال 1951 به دنبال خروج 

انگليس ها از ايران، اين بيمارستان نيز تعطيل شد.4 
• تمامي اجداد والدين من زرتشتي بودند، اما خانواده ما يك خانواده مذهبي نبود. پدرم 
مي گفت: افراد مذهبي مي توانند هر پرنده اي را مانند قناري رنگ كنند و به مردم قالب 

كنند، اما نمي توانند آنها را وادار به آواز خواندن كنند.5 
• در آشفته بازار زندگي آنها ]مردم[ قدرت و اختيار ما يك مفهوم قدري و ناشي از اراده 
الهي بود. اطمينان دارم كه چنين نمونه هايي از رياكاري و تظاهر مذهبي در زدودن هر 
گونه ايمان و عقيده  اي در پدرم تأثير زيادي گذاشت. در نتيجه كيش و آيين من،  به طور 

1. همان، ص58. 
2. همان، ص59. 

3. همان، ص60-61. 
4. همان، ص63. 
5. همان، ص66. 



278
نقد متون، منابع و ديدگاه ها

دوره سوم سال نهم شماره 31 بهار 91

اجتناب ناپذيري بر پايه اعتقادات او بنا نهاده ش��د، زيرا من از ذره ذره افكار پدرم باخبر 
بودم... مادرم هم همين طور بود. گرچه او در اين زمينه ها زياد صحبت نمي كرد، اما معتقد 

به هيچ دين و آييني نبود...1 
• هر چند پدرم به من گفته بود كه دكتر مظفر بقايي هواداران زيادي دارد،  اما آن شب 
كه براي اولين بار صداي او را به عنوان يك كانديداي مجلس شنيديم...  او انگليس ها را 
به خاطر به قدرت رساندن حاكمين مستبد در ايران به باد انتقاد گرفت و مردم ايران را 
به ملي كردن نفت و بازپس گيري كش��ور و منابع آن از دست بيگانگان از طريق شركت 

مداوم در انتخابات ترغيب نمود...2 
• وي خطاب به مردم گفت: انگليس ها مردم بس��يار متمدن هس��تند كه از يك تاريخ 
بزرگ برخوردارند، ام��ا اين مردم تنها در جزيره خود متمدن هس��تند، نه در اينجا. اگر 
سقف خانه شما ترك بخورد يا ضرري به شما برس��د تقصير انگليس ها نيست... من در 
كناري تنها نظاره گر بودم و اس��ير حضور جادويي،  دانش، صداي عالي، منش و وقار او 
شده بودم. توانايي او در پاسخگويي به سؤاالتي كه يكي پس از ديگري مطرح مي شد مرا 

مجذوب نموده بود. لذا با اصرار از پدرم خواستم مرا به او معرفي نمايد...3
•... بعد از اين كه براي دومين  بار س��خنراني دكتر بقايي را ش��نيدم،  مصمم شدم تا به 
شاخه سازمان وي در كرمان ملحق شوم. مقر او در يك ساختمان كوچك زهوار در رفته 
قرار داشت. در نظر من اين س��اختمان پيزري مظهر مبارزه بش��ر با فقر و بي عدالتي و 
بيماري و جهل بود. ديوارهاي اين مكان پوشيده از پرچم ها و پوستر ها و از جمله شعار 
سازمان: »ما جهت اعتاي حقيقت و آزادي به پا خاس��ته ايم« بود. ساير شعارها عبارت 
بودند از: »آنهايي كه مي پندارند بر همه چيز عالم اند ي��ا احمق اند يا بدطينت« و »ما از 
دروغ و دروغگو بيزاريم« و سخني از ولتر: »با آن چه كه مي گويي مخالفم، اما حاضرم تا 

پاي جان بايستم تا تو بتواني عقيده ات را بيان كني.«4 
• بعداً هنگامي كه دكتر بقايي مرا به مقر س��ازمان فرا خواند، انتظار واكنش ديگري را 
نداشتم. با خودم مي گفتم كه او مطمئناً مرا تحسين خواهد كرد و به عنوان يك قهرمان 
از من اس��تقبال خواهد نمود. مگر من در راه آرمان او كتك نخوردم و به زندان نرفتم؟ 
هنگامي كه جريان را برايش تعريف نمودم بي حركت ماند و حرفي نزد. س��پس لب به 

1. همان، ص72. 
2. همان، ص74. 
3. همان، ص75. 

4. همان، ص76-77. 
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سخن گش��ود: تو با ندانم كاري ، نه تنها به مبارزات، بلكه به كل نهضت ما لطمه زدي... 
منصور، ما در مقابل استبداد ايستاده ايم. اگر بخواهيم نهضتمان به پيروزي برسد و ثمره 
آن به مردم كشورمان برسد، بايد تابع قانون باش��يم. ما با خشونت مخالف ايم. بنابراين 

نمي  توانيم خود با خشونت رفتار كنيم...1 
• اما جريان به همين توبيخ ختم نشد. فردا صبح در مقر سازمان بر روي تابلوي اعانات 
يادداشتي نصب ش��ده بود كه بيش از پيش مرا س��رزنش مي نمود: خشونت، خشونت 
مي آورد. س��رانجام خش��ونت جنگ اس��ت. در جنگ حتي برنده نيز بازنده است. ثمره 
خشونت هيچ خير و صاحي براي مردم به بار نمي آورد... در سپتامبر 1949 دكتر بقايي 
در تهران شروع به انتش��ار يك روزنامه انتقادي چهار صفحه اي موسوم به شاهد نمود. 

شاهد در بسته هاي دو نسخه اي توسط پست به كرمان مي رسيد.2 
• در 16 نوامبر 1949 ش��اه به منظور ماقات با ترومن اولين دي��دار خود از امريكا را 
صورت داد. در شماره آن روز شاهد، مقاله اي تحت عنوان »امريكا بايد بداند« مردم امريكا 
را مستقيماً مخاطب قرار داد. در واقع گرچه رژيم به اصطاح »سلطنت مشروطه« بود، 
اما در اصل يك حكومت اس��تبدادي بود. به عاوه، مقاله فوق بر اين امر تأمل داشت كه 
آيا حكومت يك چنين »خدايي« بر آدم هاي كوچك، يعني مردم كثيف، گناه خود آنها 
نيست؟ اين مقاله خاطرنش��ان مي نمود كه امريكايي هاي مدافع آزادي و حقوق فردي، 
كه با شاه مستبد همكاري و رابطه دارند نيز مقصرند و در واقع منكر همان اصول آزادي و 
حقوق فردي هستند و اين امر موجب دشمني و نفرت ابدي مردم ايران از امريكا مي شود. 
در ادامه اين مقاله آمده بود: »پنبه ها را از گوش هاي خود بيرون آوريد و حرف هاي ملتي 
را كه نوميدانه چشم به حمايت شما دارد بشنويد.« هنوز مدت زيادي از چاپ اين شماره 
سپري نشده بود كه پليس ضمن حمله به چاپخانه و توقيف تمامي نسخه ها، دكتر بقايي 
و كليه همكاران وي را دس��تگير و به زندان منتقل نمود. دفتر ما در كرمان نيز رس��ماً 
تعطيل شد. فردا صبح در بدو ورود به مقرمان متوجه شديم كه در و پنجره هاي ساختمان 
شكسته و اثاثيه آن به خيابان ريخته شده است. در بين صندلي هاي شكسته اعاميه ها 
و پوستر هاي پاره شده پراكنده بود... سرانجام دولت كوتاه آمد. شاه، شايد به واسطه رأي 
قاطع مردم به دكتر بقايي )حتي در زماني كه به عنوان يك زنداني سياسي در بازداشت 
به سر مي برد( يك بار ديگر تغيير عقيده داده بود. از بين دوازده نماينده منتخب استان 

1. همان، ص79. 
2. همان، ص80. 
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تهران، دكتر مصدق بيش��ترين آرا را به خود اختصاص داد و دكت��ر بقايي در مكان دوم 
ايستاد. بعد از اين ماجرا ما دفتر سازمان را مثل قبل راه انداختيم و توزيع روزنامه ها را از 

سر گرفتيم و بدون استراحت يك بند كار مي كرديم.1 

ورود به حزب زحمتكشان 
• درست پيش از ورود من به تهران در ماه مه 1951، دكتر بقايي »حزب زحمتكشان 
ايران« را تأسيس نموده بود. در حالي كه معرفي نامه ش��اخه حزب در كرمان را با خود 
داش��تم به مقر حزب رفتم و با پر كردن فرم هاي الزم، تبديل به يكي از اعضاي سازمان 

مركزي حزب در تهران شدم.2 
• ]رئيس دانشگاه[ دستور داد جهت نظارت بر امور خوابگاه، دانشجويان نمايندگاني 
انتخاب نمايند. چند دانشجو كه مي دانستند كمونيست ها هيچ فرصتي را براي انتخاب 
نمايندگان مورد نظر خود از دست نمي دهند و به هر داوطلبي پيشنهاد ائتاف مي دهند 
نزد من آمدند و درخواست كردند كه من داوطلب ش��وم... با تشويق هاي دكتر بقايي با 
چهار نفر از دوستان دانشجو به رقابت پرداختم كه همگي انتخاب شديم. هم پدرم و هم 

دكتر بقايي از اين امر خوشحال شدند.3 
• بعد از اين ماجرا حس��ابي وارد كار ش��دم و س��اعات زيادي را به دروس دانشگاهي 
اختصاص دادم. همچنين به عنوان يكي از اعضاي حزب زحمتكش��ان در مقر حزب تا 
ديروقت به كار روي روزنامه و س��اير امور مش��غول بودم. اغلب، هنگامي كه به آخرين 
اتوبوس نمي رس��يدم، در خانه دكتر بقايي مي ماندم. مس��ائل سياسي، خصوصاً مبارزه 
جهت انتخابات آزاد، به مرحله طاقت فرس��ايي مي رس��يد. چند نخس��ت وزير به خاطر 

مواضعشان در اين زمينه بركنار و يا ترور شده بودند.4 
• حزب زحمتكشان ما به ش��دت از دكتر مصدق حمايت مي كرد و به نظر ما او »جامه 
ديكتاتور« را به تن نمي كرد... مصدق كه در آن هنگام هفتاد سال داشت اصًا به دنبال 
پول و قدرت و ش��هرت نبود... در نظر ما او نجات دهنده اي جدي��د و فردي مخلص و از 

خودگذشته بود.5 

1. همان، ص82-84. 
2. همان، ص86.

3. همان، ص88-89.
4. همان، ص89. 
5. همان، ص91. 
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• سازمان حزب شامل دكتر بقايي )رهبر حزب(، 
كميته مركزي و چندين تشكل فرعي كه در مقابل 
كميته مركزي پاس��خگو بودند، مي ش��د... يكي از 
تشكل ها، س��خنگو ها را در بر مي  گرفت. من نيز به 
عنوان سخنگو انتخاب شدم. روزانه چند سخنراني 
مي كردم به اي��ن ترتيب به خوبي ج��اي خود را در 
حزب باز نموده بودم. به خاطر مطالعاتي كه در آثار 
ماركس و انگلس داشتم، اغلب در زمينه كمونيسم 
سخنراني مي كردم و مواضع ضد كمونيستي حزب 
را براي گروه هاي جوان- از دبيرستان ها، دانشگاه ها، 
اصناف- كه نمايندگي آنها به من محول ش��ده بود، 
تشريح مي كردم. اين گروه ها شديداً مخالف شوروي 
و در عين حال به ش��دت طرفدار امري��كا بودند. در 
دبيرستان ها كار خوب پيش مي رفت،  اما در بحبوحه 
هرج و مرج سياس��ي فزاينده به نظر نمي رسيد كه 

ديگر دانشگاه با واقعيت آشنا باشد.1 
• اولين باري كه تمام آن روزنامه ه��ا را در يك باجه روزنامه فروش��ي ديدم، خوب به 
خاطر مي آورم. تمامي آنها پر از اخبار مربوط به ش��اه و اعضاي خانواده وي بود: افتتاح 
يك فروشگاه توسط شاه، افتتاح فان مكان توسط ملكه، سرماخوردن اين يكي، اسكي 

رفتن آن يكي و...2 
• در بحث هاي خصوصي بسياري از اساتيد به ش��دت با دولت مخالفت مي كردند، اما 
استدالل آنها در عدم اتخاذ موضع علني اين بود كه در آن صورت مشاغل خود را چه در 
پارلمان و چه در دانشگاه از دست مي دادند. دليل ديگر آنها اين بود كه اساساً آينده اي را 

براي ايران نمي ديدند.3 
• دكتر بقايي كه از پيروان گاندي محسوب مي شد، اعتقاد راسخ داشت كه ريشه هاي 
تمامي بدبختي هاي ايران در بيماري دروغگويي مي باشد. به نظر وي اين سرطان همه 
بخش هاي جامع��ه را مورد حمله قرار داده بود و در طول صدها س��ال ظلم و اس��تبداد 

1. همان، ص92. 
2. همان، ص93. 
3. همان، ص94. 

طي چندین سال ملت ایران و 
جهانیان شاهد و ناظر شکنجه و 
قتل منتقدان و کشتار دسته جمعي 
تظاهرکنندگان و مخالفان استبداد 
بودند و امریکا را صرفًا در 
پیدایش حاکمیت استبدادي از 
طریق کودتا دخیل نمي پنداشتند، 
بلکه بحق بر این باور بودند که 
رژیم پهلوي بدون حمایت کاخ 
سفید قادر به ارتکاب چنین اعمال 
ضد انساني و تخریب بنیادهاي 
استقالل کشور نبود. بنابراین باید 
با تالش همه جانبه اینگونه وانمود 
مي شد که دستگاه اطالعاتي 
امریکا توسط سیستم اطالعاتي 

شاه گمراه مي شده است!
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گسترش يافته بود... من پيرو مصدق و... دكتر بقايي بودم و دقيقاً به تمامي كارهايي كه 
به من محول مي نمود عاقه داشتم و با نهايت پش��تكار وظايفم را انجام مي دادم. براي 
من دكتر بقايي چيزي فراتر از يك الگو و رهبر و يا معلم بود. من كه از اساتيد دانشگاه و 
جامعه و دولت كه جز موفقيت علمي براي خودم فايده ديگري نداشت سرخورده شده 
بودم، افكار دكتر بقايي را تنها اميد براي آينده اي��ران مي ديدم. به نظر او ممكن بود كه 

بيماري ايران به اندازه زمان الزم براي توسعه اين كشور پايدار بماند.1 
• در حدود دو ماه بعد از تصويب قانون ملي  ش��دن نفت توسط مجلس و در حالي كه 
مذاكرات ادامه داشت دكتر بقايي سازمان ديگري را موسوم به »مصادره« تشكيل داد. 
برخي از اعضاي حزب زحمتكشان براي هدايت سازمان جديد كه وظيفه اش نظارت بر 

دفاتر و كارمندان شركت نفت ايران و انگليس بود،  آموزش داده شدند.2 
• در آن زمان، تيمس��ار فضل اهلل زاهدي وزير كش��ور و رئيس پليس بود. دكتر بقايي 
به من گفت كه در مجلس با تيمس��ار زاهدي صحبت كرده و از او خواسته مصدق را در 
جريان نقش��ه قرار ندهد، چراكه در صورت عدم موافق��ت وي كاري از پيش نمي رفت. 
زاهدي با درخواست دكتر بقايي موافقت نمود و چند مأمور پليس در اختيار وي قرار داد. 
آنها همچنين توانستند از وزارت دادگستري حكم تفتيش بگيرند. هنگامي كه اعضاي 
سازمان مصادره به خانه )نورمن ريچارد( س��دان ريختند و گاوصندوق وي را گشودند، 
اسنادي در مورد ش��ركت نفت ايران و انگليس در آن يافتند كه از اهميت فوق العاده اي 
برخوردار بودند. اين اسناد نش��ان مي داد كه تقريباً تمامي دستگاه هاي دولتي ايران از 
شركت مزبور رشوه دريافت نموده اند. مطابق اين اس��ناد از معروفترين روزنامه نگاران 
كشور تا باالترين مقامات،  از جمله داماد دكتر مصدق و شاپور بختيار- مسئول كليه امور 
پااليشگاه آبادان- رشوه مي گرفتند. بعداً معلوم شد كه اسناد زيادي )بيست وپنج  چمدان 

پر( به لندن فرستاده شده است...3 
• در 23 جوالي دكتر مصدق كه ديد مي تواند از اين اس��ناد متهم كننده به نفع خود 
استفاده نمايد به اتفاق دكتر بقايي و چند نفر ديگر به نيويورك رفتند و مدارك را تسليم 
س��ازمان ملل نمودند. س��ازمان ملل نيز اس��ناد و مدارك را به دادگاه بين المللي الهه 
كه در حال بررسي ش��كايت انگليس در زمينه ملي ش��دن نفت ايران بود، ارجاع داد... 
اما در اين هنگام دكتر مصدق يك بار ديگر به همين افرادي كه اساميش��ان در اس��ناد 

1. همان، ص95-96. 
2. همان، ص97. 

3. همان، ص98-99. 
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توقيف شده آمده بود، برخي از باالترين مقام هاي دولتي را واگذار نمود. در مورد منصوب 
نمودن شاپور بختيار به مقام معاون وزارت كار توسط مصدق، آيت اهلل كاشاني طي نامه 
سرگشاده اي به دكتر مصدق، اعتراض نمود: به چه كسي دروغ گفته  ايد؟ به دادگاه الهه يا 
به مردم ايران؟ به چه داليلي افرادي كه سال ها به منافع و مصالح كشور خيانت نموده اند 

مجدداً براي حكومت بر اين كشور به كار مي گماريد؟1 
• دكتر مصدق همچنين از اختيارات ويژه اي كه مجلس ب��ه وي اعطا نموده بود براي 
برقراري حكومت نظامي اس��تفاده نمود. او در زمينه قوانين وعده داده شده در رابطه با 
اصاحات اجتماع��ي و انتخاباتي كاري نك��رد. بنابراين در س��ال 1953 دكتر بقايي از 
حمايت مصدق دست كش��يد؛ تا همان موقع هم آن قدر نقاط اختاف بين اين دو زياد 
بود كه او چاره ديگري نداشت... ساير موارد اختاف، در دوره پس از ملي شدن نفت به 
وجود آمد. هيئتي كه دكتر مصدق براي تحقيق پيرامون اسناد يافت شده در خانه سدان 
تشكيل داده بود از سه عضو تشكيل مي شد كه هر سه نفر از دوستداران انگليس بودند...2 
•... بعد از اينكه دكتر بقايي اس��نادي را كه در آن پاي داماد مصدق به عنوان جاسوس 
انگليس ها به ميان كش��يده مي ش��د در اختيار دكتر مصدق قرار داد او با وقاحت تمام 
دامادش را به عنوان مترجم و مشاور در جلسات محرمانه مذاكره با مقامات دولتي امريكا، 
به اياالت متحده برد. داماد مصدق گزارش اين جلسات را به لندن منتقل كرد كه اين امر 

مشكاتي را در روابط انگليس  و اياالت متحده به وجود آورد.3 
• دكتر بقايي همچنين با ائتاف پنهاني كه دكتر مصدق با حزب كمونيس��ت  داشت 
مخالف بود. دكتر مصدق كه حمايت دكتر بقايي را از دس��ت داده و مجبور به مبارزه با 
تهديدات در چند جبهه داخلي و بين  المللي بود شروع به سنگ اندازي در فعاليت هاي 
دكتر بقايي و حزبش نمود... دكتر بقايي نيز به ربودن تيمسار محمود افشارتوس-رئيس 

اسبق شهرباني- و دست داشتن در قتل او متهم شد.4 
• دكتر مصدق در آگوس��ت 1953 با اين ادعا كه اختيارات وي برگرفته از همه پرسي 
است مجلس را منحل نمود... بافاصله پس از اين اقدام، شاه به مصدق اطاع داد كه به 
جهت نبود مجلس، او نيز ديگر نخس��ت وزير نيست. نامه شاه توسط سرهنگ نعمت اهلل 
نصيري،  رئيس گارد شاهنش��اهي، به مصدق تسليم ش��د. هر چند دكتر مصدق وصول 

1. همان، ص100. 
2. همان، ص101. 
3. همان، ص102.
4. همان، ص103.
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نامه شاه را- كه رس��يد آن را نيز امضا كرده بود- تأييد نمود، اما فوراً سرهنگ نصيري را 
دستگير و اعام كودتا كرد... به مدت سه روز هرج و مرج بر كشور حكم فرما شد و مردم 
به خيابان ها ريختند. حزب توده علناً حمايت خود را از دكتر مصدق اعام نمود، هر چند 
خود مصدق هرگونه خط و ربطي را با كمونيسم انكار مي كرد. غارت و چپاول و كشتار و 
بازداشت و حبس افراد ادامه داشت. عكس هاي بزرگ لنين در اماكن عمومي ظاهر شد. 
در تهران چند مجسمه شاه به پايين كشيده ش��د و تمثال هاي لنين به جاي آنها نصب 

گرديد. در پايين عكس هاي لنين شعار »تنها مربي اخاق بشر« نوشته شده بود.1 
• حزب زحمتكش��ان م��ا، در ي��ك حركت متف��اوت، فعاالن��ه به تهيي��ج و تحريك 
تظاهركنندگان عليه نخس��ت وزير پرداخت. پاكاردهايي با شعار »كمونيسم در ايران 
جايي ندارد« همه جا نصب شد. حتي سربازان به تظاهرات پيوستند. دولت مصدق تقريباً 
يك شبه سقوط كرد... ما نيز كه چاره ديگري نداشتيم و اميد زيادي به آينده بسته بوديم 
از وي پشتيباني نموديم، اما اميد ما واهي بود. زاهدي دقيقاً يك »ديكتاتور كوكي« ديگر 

بود.2 
• از آنجايي كه حزب زحمتكش��ان به زودي با دولت جديد ش��اه آش��كارا به مخالفت 
برخاست، در ليست س��ياه قرار گرفت... يك بار ديگر ما، همانند ساير مخالفين زاهدي 

مورد اذيت و آزار قرار گرفته و به زندان افتاديم.3
• به محض رسيدن به زندان، رئيس پليس احضارم كرد: »خائن. حرام زاده!« اين كلمات 
برايم آشنا بود. برخوردهاي بعد نيز همين طور. بعد از ضرب و جرح موقتاً به يك سلول 

نمور و تاريك منتقل شدم.4
• چند ساعت از اين فكر و خيال ها گذش��ته بود كه من و ساير هم حزبي ها را به همان 
اتاق و نزد همان افسر ديوانه بردند. او اين بار اين طور شروع كرد:  ظاهراً اشتباه كوچكي 
رخ داده است. من يك مقدار بدخلق هس��تم و اين بزرگترين بدبختي من است. در هر 
حال روشن است كه شما آدم هاي خوبي هس��تيد... بعداً كه در مقر حزب با دكتر بقايي 
صحبت كرديم، تازه فهميديم كه تيمس��ار پاكروان به رئيس پلي��س تلفن كرده بود و 

خواستار آزادي ما شده بود.5

1. همان، ص106. 
2. همان، ص107. 
3. همان، ص108. 
4. همان، ص109. 
5. همان، ص114.
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• از آنجايي كه توزيع جزوات تبليغات��ي ما ممنوع بود، ناچار ب��ه تهيه خانه هاي امن 
شديم... دكتر بقايي به من دستور داد دو اتاق در فقيرنشين ترين نقاط تهران پيدا كنم تا 

بتوانيم در آنجا براي چاپ جزوات حزبي يك ماشين چاپ دستي را برپا كنيم...1
• در س��پتامبر 1956 تلفن خانه دكتر بقايي زنگ زد و من گوشي را برداشتم. تيمسار 
آزموده پش��ت خط بود و مي خواس��ت با دكتر بقايي حرف بزند. بعد از يك گفت وگوي 
كوتاه، دكتر بقايي گوشي را گذاش��ت و به من گفت كه فردا صبح بايد در دادگاه نظامي 
حاضر شود... صبح روز بعد من و دو نفر ديگر از اعضاي حزب با يك تاكسي دكتر بقايي را 
تا دادگاه همراهي كرديم. قبًا مطبوعات را در جريان قرار داده بوديم و به همين خاطر 
به محض پياده شدن از تاكس��ي خبرنگاران دور دكتر بقايي حلقه زدند و ضمن گرفتن 

عكس هاي متعدد مسلسل وار شروع به سؤال كردن نمودند.2
• دكتر بقايي كه به تدريج معتقد ش��ده بود در آن مقطع زماني به صاح من است كه 
براي ادامه تحصيل به امريكا بروم يك روز براي بحث و بررس��ي اين مسئله،  مرا احضار 
كرد... هر چقدر بيش��تر به رفتن به امريكا فكر مي كردم، بيش��تر از آن خوشم مي آمد. 
مي خواستم انگليس��ي ياد بگيرم. مي خواستم بيشتر با دموكراس��ي عملي آشنا شوم. 
مي دانستم كه امريكايي هايي وجود دارند كه با شاه مخالف اند و من تصور مي  كردم كه 
امريكا اميدهايي براي تغيير و تحول در ايران به ما مي دهد... ش��ايد روزي مي توانستم 

روش هاي امريكايي ها را براي حل مسائل ايران به كار بندم.3 
• سرانجام ش��ب قبل از راهي ش��دن به امريكا، دكتر بقايي هنگام صرف مشروب در 
كتابخانه اش، مجدداً به من دلگرمي  داد: چيزهاي زيادي ياد مي گيري... اقتصاد، زندگي 
مردم و... البته تو اطاعات خوبي داري. اما در آنج��ا طوري رفتار كن كه انگار هيچ چيز 
نمي داني. به حرف هاي مردم گوش بده. با آنها بحث نكن. خودت را دست باال نگير. ياد 
بگير! تنها كار تو بايد همين باشد. ياد بگير! ياد نده. ياد بگير! حتي اگر آنها در مورد ايران 
حرف زدند نگو كه تو بيشتر از آنها ايران را مي شناس��ي. در عوض فقط گوش بده و ياد 

بگير!4 
• در اوايل سال 1959 يك وكيل دموكرات اهل بوستون، در يك ميهماني مرا به سناتور 
كندي معرفي كرد. كندي به دقت به حرف هاي من گوش داد و قول داد در صورتي كه 

1. همان، ص115.

2. همان، ص118.
3. همان، ص125-126. 
4. همان، ص127-128. 



286
نقد متون، منابع و ديدگاه ها

دوره سوم سال نهم شماره 31 بهار 91

در انتخابات رياست جمهوري سال 1960 پيروز شود به شاه توصيه نمايد تا به اصاحات 
اجتماعي و اجراي قانون اساسي دست بزند... بعداً فرد ديگري كه خود را كارمند وزارت 
خارجه معرفي مي كرد با من تماس گرفت. چند سال بعد فهميدم فرد مذكور از اعضاي 
سيا بوده است. به اين ترتيب بدون آنكه خود بدانم اولين تماسم با تشكيات اطاعاتي 

امريكا صورت گرفته بود.1 
• در اين بين عاقه خود به دانش��گاه كمبريج و كاس ها را به مانند دوره تحصيل در 
دانشگاه تهران از دست دادم و به جاي درس خواندن، تمامي وقت و توجهم را به سياست 
معطوف نمودم و به زودي به نيويورك نقل مكان كردم. در نيويورك هدف اول من انتشار 
يك روزنامه براي ايرانيان مقيم امريكا بود. براي انج��ام اين كار، از ايرانيان مقيم اروپا و 
امريكا كه به آرمان ما گرايش داشتند تقاضاي كمك مالي كردم. حاصل كار يك ماهنامه 
خبري چهار صفحه اي موسوم به شهاب بود كه به شدت دولت ايران را مورد انتقاد قرار 

مي داد.2

در خدمت ساواک و سيا 
• در سپتامبر 1959 هنگامي كه تيمسار پاكروان به نيويورك آمد براي ديدنش رفتم. 
نشريه شهاب و مواضع من در مورد مس��ائل مختلف براي ساواك آشكار شده بود. به هر 
حال در نظر سازمان من مخالف شاه نبودم بلكه مخالف انقاب بودم. تيمسار به من گفت 
كه ساواك در حال ايجاد دفاتري در چند كشور از جمله امريكا مي باشد و مجدداً به من 
پيشنهاد كرد تا با پيوستن به س��اواك دفتر اين س��ازمان در امريكا را راه اندازي نمايم. 
نمي  دانستم چه جوابي دهم. چطور مي توانستم وارد سازماني شوم كه طبق تجربه خودم 
آزادي را در ايران از بين برده بود؟ اما حرف هاي تيمسار پاكروان نيز قانع كننده به نظر 

مي رسيد: »ببين منصور، ما به افراد خوب نياز داريم...«3
•... دكتر بقايي و علي زهري هر دو با پيوس��تن من به س��اواك موافق��ت نمودند. آنها 
مي خواستند »آدم خوبي« در داخل ساواك داشته باشند تا به عنوان رابط براي آنها عمل 
نمايد... در آخرين ماقاتم با تيمسار پاكروان مسائل پيچيده تر شد. او لبخند فريبنده اي 

بر لب آورد و گفت: »در آينده مأموريت بزرگي براي تو دارم«.4 

1. همان، ص130.

2. همان، ص132.

3. همان، ص133.

4. همان، ص134.
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•... سرانجام تصميم خود را گرفتم. من براي ساواك 
كار مي كنم، اما در قالب يك »ش��خصيت ديگر«. من 
نقاب يك حامي وفادار را به چهره مي زدم، اما در واقع 
از درون متولد مي شدم... يك هفته بعد يك جعبه پر 
از خوردني هاي خوش��مزه از كرمان به دستم رسيد. 
زير آب نبات ها نامه پدرم جاسازي شده بود: شاه را يك 
گاو تصور كن. اگر شغل پيشنهادي را بپذيري همواره 
بايد دم او را بگيري. در اين حال��ت صحيح مي  تواني 
بيش��ترين صدمه را ب��ه او بزني،  در حالي كه كس��ي 
نمي   تواند آس��يبي به تو برس��اند؛ زيرا كه او جلوي تو 
قرار دارد. البته اگر گاو بفهمد كسي دمش را در دست 

گرفته، به او لگد مي زند...1 
• من به دول��ت امريكا اعتق��اد كوركورانه اي داش��تم و حقيقتاً مي پنداش��تم كه اگر 
رهبران امريكا از واقع قضايا در ايران مطلع شوند دست از حمايت شاه برمي دارند. پس 
من خدماتي كه از دستم برمي آمد به س��يا ارايه مي دادم و آنها را در جريان مسائل قرار 
مي دادم. با خودم عهد كردم كه براي ساواك كار نكنم، مگر اينكه بپذيرند كه در امريكا 
مستقر شوم. بدين نحو مي توانستم مأموريت شخصي خودم را به نحو احسن انجام دهم 
و درگير هيچ كار كثيفي در ايران نش��وم. با خودم عهد كردم براي كنار زدن شاه تاش 

نمايم. احساس مي كردم كه سوگند مقدسي ياد كرده ام.2
• به اين نتيجه رسيدم كه از هر جهت صاح است عضويت در ساواك را بپذيرم. تصميم 
گرفتم با حضور در سازمان، دكتر بقايي و دوستانش را در جريان مسائل قرار دهم. من 
با اين افراد و طرز تفكر آنها آشنا بودم و مي دانستم كه مي توانم بدون از بين رفتن اصول 
و باورهايم به آنها كمك كنم... بنابراين در س��ال 1959 من رس��ماً به عضويت ساواك 
درآمدم. مأموريت من نامعلوم بود. هيچ مصاحبه  يا آموزش��ي در كار نبود. در واقع من 

ساواك اياالت متحده بودم.3 
• از نظر تيمس��ار پاكروان كه به زودي به رياس��ت ساواك رس��يد عنصر ارزشمندي 
محس��وب مي ش��دم. از آنجايي كه مدت ها با هم دوس��ت بوديم و يكديگر را به خوبي 

1. همان، ص135.

2. همان، ص136.
3. همان، ص137. 

رفیع زاده در کتاب خاطرات 
عامل  یک  عنوان  به  خود 
سیا، به کرات و به صورت 
غیر متعارف ادعا مي کند که 
مسئوالن این سازمان در جریان 
رخدادها و تحوالت اجتماعي 
نبوده اند.  ایران  و سیاسي 
مشخص  طور  به  نابراین  ب
هدف آن است که رفیع زاده 
از جایگاه یک عامل سیا سخن 
بگوید تا چنین دروغي براي 

خواننده قابل پذیرش شود
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مي ش��ناختيم و نگرش و ديدگاه هاي واحدي نسبت به ايران داشتيم او به من اطمينان 
كامل داشت.1

• )پاكروان( جواب داد: اميدوارم همين باش��د. البته من با رئيس شعبه سيا در تهران 
صحبت مي كنم و تو را به عنوان رابط ساواك با س��يا به وي معرفي مي نمايم. مأموريت 
اصلي تو در امريكا همين است. به تدريج سيا را در جريان وقايع ايران قرار بده، البته بدون 

اطاع من. او تأكيد كرد: حتماً بر نبود آزادي در ايران نزد آنها تأكيد كن.2 
• دانشجوياني كه منابع من بودند اكثراً از خانواده هاي كم درآمد بودند و بدون پول هايي 
كه بابت كار براي ساواك دريافت مي كردند قادر نبودند تحصيات خودشان را به پايان 
برسانند. در عين حال، تحصيل در امريكا چشمان آنها را نسبت به بي عدالتي هاي موجود 
در ايران باز مي كرد و در سال هاي آينده برخي از اين مارها كه در آستين پرورش يافته 

بودند هدايت جريان هاي مخالف رژيم را به عهده مي گرفتند.3
• بسياري از منابع من، به داليل مالي سعي مي كردند الطاف شاه را به خود جلب كنند. 
آنها براي روزنامه هاي دانش��گاه خود مق��االت پرآب و تابي در مورد ايران مي نوش��تند 
و مقاالت چاپ شده را براي من مي فرس��تادند... ش��اه نيز غافل از اينكه بسياري از اين 
روزنامه هاي دانشگاهي تيراژ  هاي بسيار پايين- در حدود دويست نسخه- دارند پاداش 
چشمگيري را به نشانه قدرداني از خدمات نويس��نده مقاله براي او در نظر مي گرفت... 
من توانستم با برخي از خبرنگاران امريكايي دوست شوم و سعي نمودم آنها را به نوشتن 
مقاالت افش��اگرانه در مورد س��لب آزادي در ايران توسط ش��اه متقاعد نمايم. تيمسار 

پاكروان از فعاليت هاي من مطلع بود، اما بقيه ساواك در جريان كار نبودند.4
• با گذشت زمان، رژيم فشار فزاينده اي را بر منابع ساواك وارد نمود تا گزارشات دست 
اول در مورد فعاليت هاي ضد شاه در امريكا تهيه نمايند. چون خط مشي ساواك بر اين 
امر قرار گرفته بود من نيز مجبور به تبعيت از آن بودم، اما من يك راه حل شخصي براي 
اين مسئله يافتم؛ بدين  صورت كه گزارشات را آنچنان خالي از غرض تنظيم مي نمودم 
كه اگر روزي مي زد و فرد مربوطه چشمش به پرونده اش در ساواك مي خورد بگويد: خدا 

پدرش را بيامرزد.5

1. همان، ص138. 
2. همان، ص139-140. 

3. همان، ص141. 
4. همان، ص143. 
5. همان، ص145. 
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• در يكي از س��فرهايم به تهران رئيس اداره دانشجويي در س��اواك را ماقات كردم. 
در طي گفت وگو با وي تلفن زنگ زد. او گوش��ي را برداش��ت و چند اس��م را ضمن بلند 
تكرار كردن يادداش��ت نمود. هنگامي كه متوجه شدم يكي از اس��امي مربوط به احمد 
كاشاني، برادر دكتر باقر كاشاني اس��ت كه از دوستان خوب من محسوب مي شد- و هر 
دو فرزندان آيت اهلل ابوالقاسم كاشاني بودند- حس كنجكاويم تحريك شد. وقتي گوشي 
را گذاشت؟، گفت: امشب بايد اين كار را تمام كنم. بايد آدرس اين آدم ها را پيدا كنم و 
راهنمايي دقيقي به مأمورين ويژه بازداشت ارايه كنم... با عجله از رئيس اداره دانشجويي 
خداحافظي كردم و از يك باجه تلفن عمومي با دكتر كاشاني تماس گرفتم و موضوع را 

گفتم.1
• در 16 م��ارس 1961 نيويورك تايمز گزارش داد: »تيمس��ار تيم��ور بختيار، رئيس 
سازمان امنيتي ايران و مخالف جدي كمونيست ها، به س��بب بيماري استعفا داد«. در 

واقع، تيمسار بختيار به عنوان يك تهديد جدي عليه امنيت شاه از كار بركنار شد.2 
• او )بختيار( به سيا گفته بود كه به اعتقاد وي شاه يك مستبد بي كفايت است. تيمسار 
بختيار به سيا پيش��نهاد نموده بود كه براي سرنگوني ش��اه و تشكيل يك جمهوري در 
ايران از وي حمايت نمايند. در س��يا در اين مورد دو دس��تگي وجود داشت. آنهايي كه 
طرفدار بختيار بودند به كندي گفته بودند كه شكست شاه قريب الوقوع است؛ لذا بهتر 
است قبل از وقوع انقاب و هرج و مرج از تيمسار بختيار حمايت نمايند... كندي تقريباً 
متقاعد شده بود كه از بختيار حمايت كند، اما طرح بختيار به وسيله ساير مأمورين سيا 

كه مخالف بختيار بودند نزد شاه فاش شد.3
• در ماه ژوئن به تهران فرا خوانده شدم. در اين سفر تيمسار پاكروان وظيفه جديدي 
را به من محول نمود. طبق دستور پاكروان من بايد طرفداران بختيار در سيا را ترغيب 
مي كردم تا دست از حمايت از او بردارند. در اين زمينه پاكروان با عصبانيت به من گفت:  
سرنگوني شاه و جايگزيني او با بختيار بدترين كار ممكن مي باشد. بختيار به مراتب از شاه 
مستبدتر است. به آنها بگو در حال حاضر شاه مناسب ترين فرد ممكن براي حكمراني بر 
ايران مي باشد. سپس از پشت ميز خود برخاست و با انگشت محكم بر روي محل ايران 
در نقشه  اي كه به ديوار دفترش آويخته بود زد ]و گفت:[ ما اينجا هستيم. به آنها بگو اگر 
به حمايت از بختيار ادامه دهند ما ديگر يك كشور مستقل باقي نخواهيم ماند، بلكه به 

1. همان، ص149-150. 
2. همان، ص152. 
3. همان، ص153. 
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صورت يك ايالت كوچك از اتحاد شوروي درخواهيم آمد.1 
• بعد از اين ماجرا شاه به تيمسار نصيري كه در سال 1965 به جاي پاكروان به رياست 
ساواك رسيد، دستورات پيشين را مجدداً به ادارات دوم و سوم صادر نمود: بختيار را در 

عراق پيدا كنيد و به قتل برسانيد.2
• سفير به من گفت: شاه مايل است دو سؤال از او پرس��يده شود و اين كار بايد طوري 
انجام ش��ود كه به نظر نرس��د كه از قبل طراحي شده اند... اين دو س��ؤال اينها هستند: 
اعليحضرت،  لطفاً صراحتاً به ما بگوييد كه آيا شما طرفدار غرب هستيد يا طرفدار شرق؟ 
موضع خودتان را در اين زمينه روش��ن كنيد... اعليحضرت، همان طور كه مس��تحضر 
هستيد، آقاي كندي اميد جهان براي اصاحات اجتماعي مي باشند. آيا ديدگاه شما در 

اين زمينه با وي تفاوت دارد يا اينكه راه وي را دنبال مي نماييد؟...3 
• هنگامي كه دكتر سؤال خود را مطرح كرد، اعليحضرت با لحن پرطنين پاسخ داد: من 
نمي  دانم شما يا كسان ديگر چه تصوري از اين مسئله داريد، اما مي  خواهم به اطاع شما 
برسانم كه من صادقانه به غرب گرايش دارم... من دنباله رو غرب هستم. هنگامي كه نوبت 
به مهندس رسيد، لحن شاه چاپلوسانه شد: افتخار ماقات با كندي و گفت وگوي شخصي 
با وي عميقاً مرا تحت تأثير قرار داده است. ما قبًا به چند هدف متقابل دست يافته ايم... 
اما برداش��ت من از مذاكرات اخير با كندي اين اس��ت كه او قص��د دارد هم اصاحات 

اجتماعي و هم آزادي را به جهان نشان دهد. ما نيز به دنبال او حركت خواهيم كرد!4 
• ديگر نمي توانس��تم خودم را نگه دارم. يك مرتبه گفتم: مس��ئله اين اس��ت كه شما 
امريكايي ها دروغ هاي ما را پخش مي كنيد، هر دروغي به شما بگوييم زود باور مي كنيد! 
آنها )مأموران س��يا( كه از اين حرف يكه خورده بودند درصدد دفاع از خود برآمدند. لذا 
به طور جدي گفتند: اين طور نيس��ت. م��ن چند نمونه از دروغ هاي��ي را كه آنها پخش 
مي كردند، نظير اصاحات ارض��ي، آزادي در ايران و خيرخواهي ش��اه مطرح كردم. با 
خودم گفتم االن اينها در دل مي گويند اين آدم يا احمق است يا عامل شاه كه مي خواهد 

ما را بسنجد.5
• در پنجم ژوئن 1964 شاه براي ديدار مجدد از امريكا و ماقات با جانسون به واشنگتن 

1. همان، ص155. 
2. همان، ص157. 
3. همان، ص160. 
4. همان، ص162. 
5. همان، ص170. 
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آمد... علي رغم تظاهرات عظيمي كه عليه او در نيويورك و واشنگتن و در واقع در سراسر 
كش��ور صورت مي گرفت واهمه اي از اياالت متحده احساس نمي كرد. براساس گزارش 
روزنامه نيويورك تايمز، در روز ورود شاه جانسون جامش را به سامتي پادشاه اصاح گر 
قرن بيستم كه رهبري او ايران را آزاد و اين كشور باستاني را مدرنيزه كرده است، نوشيد... 
در واقع شاه به هيچ كس اعتماد نداش��ت. او اجازه نمي داد افرادي كه دوستاني در ساير 
پست هاي كليدي داشتند خود نيز در يك پست مهم قرار بگيرند. تاكتيك »تفرقه  بينداز 

و حكومت كن« شاه به تمامي ادارات دولتي تسري يافته بود.1 
• در سال 1953 هنگامي كه دكتر مصدق نخست وزير بود شاه براي مدت كوتاهي از 
كشور بيرون رانده ش��د، مطبوعات با آزادي كامل بي رحمانه ترين حمات خود را آغاز 
كردند و در اين ميان، مجله شورش در رأس آنها قرار داشت. بعد از اين كه شاه به ايران 
بازگش��ت و قدرت را قبضه نمود، تصميم گرفت ش��يرازي را س��اكت نمايد. با برقراري 

حكومت نظامي، شاه وي را دستگير و به زندان ارتش منتقل نمود.2
•... شاه، عليرضا را خطري براي قدرت خود محسوب مي كرد و نهايتاً همان معامله اي 
را با او كرد كه با افراد ديگري كه بر سر راهش قرار مي گرفتند، مي كرد: عليرضا را به قتل 

رساند...3 
• شايع بود كه رابطه شاه با دخترش تيره است و اين مكالمه كه من بعداً آن را شنيدم، 
اين ش��ايعه را بس��يار تقويت مي كرد. در اين مكالمه، ش��اه مؤدبانه مي پرس��د: حالت 
چطوره؟ سرماخوردگيت بهتره؟ شهناز جواب مي دهد: چرا به من تلفن مي كني، مردكه 
حرامزاده؟ تنهايم بگذار. تو يك قاتل...، از من چه مي خواهي؟ ]و شاه مجدداً مي گويد:[ 
مثل اينكه االن حالت خوب نيس��ت، بعداً به تو زنگ مي زنم. ]ش��هناز جواب مي دهد:[ 
ديگر به من تلفن نكن. به اندازه كافي برايم دردس��ر درست نكرده اي؟ بيشتر از اين چه 
مي خواهي؟ من در اين كشور آزاد نيستم. هر كاري مي خواهم بكنم نمي توانم، انگار كه 
در زندانم! دست از سرم بردار. برو با همان... و منحرفين جنسي خوش بگذران. مأمورين 
اداره ش��نود از زبان و نحوه حرف زدن ش��هناز با پدرش بهت زده ش��ده بودند و طبيعتاً 

نمي دانستند چگونه محتواي نوار مذكور را به تيمسار نصيري گزارش بدهند.4
•... شاه نمي  توانست كسي را در جاه و جالش سهيم ببيند. او شاه شاهان و تنها كسي 

1. همان، ص171-172. 
2. همان، ص176-177. 

3. همان، ص180.
4. همان، ص181. 
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بود كه مي  خواست باني پيشرفت نوين ايران باشد... در طول حكومت محمدرضا پهلوي 
هزاران نفر كشته شدند و هميشه تقصير به گردن »افراطيون مسلمان« افتاد...1 

• آن روز فهميدم كه ديگر نمي توانم حتي نزد خودم به وفاداري به شاهي كه تنها شيوه 
برخوردش با دشمنانش كشتن آنهاست، تظاهر نمايم. الجرم به اين نتيجه رسيدم كه 
شاه، خود بزرگترين مشكل ايران است و ديگر نمي شود براي ترغيب او به ايجاد يك دولت 

دموكراتيك در نظام او كار كرد.2
•... اگر يك كارش��ناس ايراني مطلبي در مورد مشكات ايران مي نوشت ايراني ها يك 
كلمه از آن را هم باور نمي كردند. اما اگر يك خارجي )بدون هر گونه اطاعي( در مورد 
همين موضوع كتابي مي نوش��ت با تمام وجود آن را باور مي كردن��د. اگر يك مقاله در 
روزنامه هاي ايراني منتش��ر ش��ود،  مردم هيچ اعتباري براي آن قائل نمي شوند، اما اگر 
همان مقاله به انگليسي يا فرانسه ترجمه و در نيويورك تايمز يا لوموند چاپ شود و دوباره 
به فارسي ترجمه شود،  مردم آن را باور مي كنند. ايراني ها از خارجي ها مي ترسند و فكر 

مي كنند قدرت هاي بزرگ سرنوشت آنها را تعيين مي كنند.3 
• هنگامي كه شاه در 22 آگوست 1967براي يك ديدار دوروزه به امريكا آمد، ساواك 
براي اولين بار متوجه ش��د كه در بين معترضيني كه در نيويورك به استقبال شاه آمده 
بودند، مذهبيوني وجود داشتند كه پوسترهاي ]آيت اهلل[ خميني و پاكاردهايي حمل 
مي كردند كه در آنها خواستار بازگشت وي به ايران ش��ده بودند. به ساواك گفته شد از 
تمامي امكانات خود اس��تفاده نمايد تا به مقامات امريكايي ثابت كند كه نس��ل جديد 
تظاهركنندگان خائن و حقوق بگير دولت عراق هستند كه پناهندگي نامحدود ]آيت اهلل[ 

خميني را تمديد مي كنند...4 
• هنگامي كه اشرف به تهران بازگش��ت در يك ميهماني نزد تيمسار نصيري رفت و از 
او درخواست كرد كه مرا به درجه تيمس��اري ارتقا بدهد. نصيري با اعتراض گفته بود: 
حضرت عليه رفيع زاده يك فرد غير نظامي است نه يك نظامي. من نمي توانم به او درجه 
تيمساري بدهم... آيا او خواسته اي را از شما مطرح كرد؟ او از شما تقاضاي ترفيع درجه 
كرد؟ اشرف جواب داد: خير، اما به هر حال هوايش را داشته باش. وقتي با تيمسار نصيري 

1. همان، ص182.
2. همان، ص183. 
3. همان، ص195. 
4. همان، ص203. 
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صحبت كردم او مي خواست بداند كه آيا با او خوابيده ام يا نه.1
• بعد از كمي مكث ادامه داد: با من روراس��ت باش، منصور. كاري از تو سرزده است؟ 
نحوه حرف زدن او در مورد تو بوي خوبي نمي دهد. اگر با اش��رف كاري كرده اي تو تنها 

كسي نيستي كه مرتكب آن شده باشد.2
•... بنابراين به خانه تيمس��ار نصيري رفتم و جريان را دوب��اره تعريف نمودم. او با نظر 
تيمسار مقدم موافق بود. من بايد در اسرع وقت به امريكا مراجعت مي كردم. نصيري به 
من مي گفت: مي بيني اوضاع اينجا چگونه است؟ دولت در دولت، ساواك در ساواك، واقعاً 
مسخره است. ]رفيع زاده مي گويد:[ تيمسار، آنها در اين مورد چيزي به شما نگفته بودند؟ 
]نصيري جواب مي دهد:[ من مي دانستم كه آنها قصد منفجر نمودن يك ساختمان در 
امريكا را دارند، شايد سفارت، كنسولگري، يا يكي از نمايندگي هاي تجاري، اما قرار نبود 
كسي كش��ته ش��ود. قرار بود تقصير به گردن مخالفين رژيم بيفتد تا مقامات امريكايي 

رواديد آنها را باطل و آنها را از امريكا اخراج نمايند.3
• در 16 اكتبر 1971 نيويورك تايمز گزارش داد: »سانفرانسيسكو- شب گذشته انفجار 
يك بمب خسارات س��نگيني به كنس��ولگري ايران وارد آورد. به گفته پليس نوع ماده 

منفجره هنوز مشخص نشده است. اين انفجار تلفاتي نداشته است.«4
• در سال 1971 شاه تصميم گرفت دو هزار و پانصدمين سالگرد استقرار نظام پادشاهي 
در ايران را جش��ن بگيرد... در اين جش��ن ها همه تمدن ها، جز تمدن ايران يا مردمش 
معرفي ش��دند و ش��اه با اين غفلت، وقيحانه به مردم ايران توهين كرد. اين امر از جمله 
عوامل ديگري بود كه در س��قوط او تأثير داش��ت... تايم اضافه نمود: »تأمين اجناس و 
اشياي اين مراسم بازرگانان پاريسي را- كه تهيه همه چيز را به عهده داشتند- يك سال 
تمام مش��غول كرد. پروازهاي دو بار در ماه هواپيما و س��تون كاميون ها- با راننده هاي 
كمكي- كليه اقام مورد نظر را از پاريس به صحرا حمل نمودند.« يكي از خلبانان ايراني 
به من گفت: م��ن با هواپيماي 707 خود به اندازه يك س��ال پرواز فرش و كريس��تال و 

مشروب و سنگ مرمر براي حمام ها حمل و نقل كرده ام.5
• هر چند فرش ايران در دنيا از شهرت چندساله برخوردار است، تمامي فرش هاي مورد 

1. همان، ص218. 
2. همان، ص219.

3. همان، ص227. 
4. همان، ص228. 

5. همان، ص229-230. 
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نياز چادرها به فرانسه سفارش داده شده بود... تنها 
غذاي ايراني كه در اين جش��ن مورد استفاده قرار 

گرفت خاويار درياي خزر بود...1
• در اين مراسم وقتي ايرانيان افتخار پيشخدمتي 
كردن را هم نداش��تند و در عوض پيشخدمت هاي 
زن و مرد از فرانسه وارد ش��دند، پس مسلماً آنها از 

افتخار زنداني شدن برخوردار بودند.2 
• چند ماه قب��ل از اين جش��ن در ط��ي يكي از 
سفرهايم به تهران، تيمس��ار مقدم به من گفت:... 
خانواده شاه به جز حمل هروئين، كوكائين و ترياك 
در چمدان هايشان به عنوان هدايا به شخصيت هاي 
مهم خارجي چ��ه كار كرده اند؟ چه كمك ديگري 
به بشريت نموده اند؟ چند شب پيش نيروي هوايي 
ايران يك محموله سنگ مرمر و آجر ايتاليايي براي 
يكي از دوستان شاه كه در حال ساختن خانه اش مي باشد وارد نمود. در بارنامه آمده بود 

كه اين اقام مربوط به جشن شاه است...3 
• به محض بازگشت به امريكا، به واش��نگتن رفتم. در آنجا با يكي از مقامات عالي رتبه 
سيا ماقات نمودم و شرح كاملي از گفت وگوهاي خود با مقدم را به وي ارايه دادم. من به 
او گفتم: شكي ندارم كه دوستي عميق بين شاه و نيكسون وجود دارد، اما به خاطر خدا 
كاري كنيد نيكسون در اين جشن شركت نكند. نه اينكه از روي احترام براي نيكسون 
بلكه براي اياالت متحده... يك ماه بعد تيمسار مقدم به من تلفن كرد ]و گفت:[ در مورد 
چيزهايي كه دفعه قبل در اتاق من مطرح شد- هواپيماهاي ارتش، آجرها، يك استان 
جنوبي براي زندان- به خبرنگاران امريكايي چيزي گفته اي؟ همچنين در مورد پنج هزار 
نفر در زندان؟ ]رفيع زاده جواب مي دهد:[ به خبرنگاران نه. اما به فردي كه به اندازه كافي 
مهم بود تا آن اخبار را به كاخ سفيد برس��اند و بنابراين رئيس جمهور در جشن شركت 

ننمايد. از اين حرف مقدم، خيلي خوشحال شد.4

1. همان، ص231. 
2. همان، ص234. 
3. همان، ص235. 

4. همان، ص236-237. 

دستگاه اطالعاتي امریکا به دلیل 
معطوف داشتن همه توجه و توان 
خود به دربار و روشنفکراني 
که تربیت شده غرب بودند، از 
بسیاري از واقعیت هاي ایران 
به دور ماند، اما آنچه را که 
کتاب هایي از جمله خاطرات 
رفیع زاده درصدد القاي آن اند 
کاماًل در جهت عکس این نکته 
است؛ یعني براي تطهیر امریکا این 
ادعا را مطرح مي سازند که سیا از 
عملکرد شاه اطالع نداشته است، 
در حالي که دربار و نهادهاي 
وابسته به آن همچون النه امني 

براي جاسوسان رنگارنگ بودند
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• طبق يك برآورد تقريبي، توسط شاه هشتصد ميليون دالر در اين جشن هزينه شد. 
هفته نامه نيوزويك در شماره 27 سپتامبر خود نوشت: »كسي نمي داند اين جشن چقدر 
هزينه در بر داشته است،  اما در كشوري كه درآمد سرانه تنها به سيصد و پنجاه دالر بالغ 
مي ش��ود اين مخارج هنگفت هر كس��ي را غصه دار مي كند...« و در مقاله ديگري آمده 
بود: »به عقيده منتقدين صادق تر، در حالي كه گرس��نگي و فقر در ايران بيداد مي كند 
حيرت آور است كه شاه يازده ميليون دالر از پول كشورش را خرج غذا و مشروب عده اي 
از متمو ل ترين اش��خاص در دنيا مي نمايد.« در همين احوال، مردم ايران از گرس��نگي 
مي مردند و عده اي مانن��د حيوانات و حتي بدتر، در س��وراخ هايي زندگي مي كردند؛ به 

طوري كه ديدن اين صحنه ها هر ناظري را تكان مي داد.1 
• بعد از مرخص ش��دن تيمس��ار ]نصيري[ از بيمارس��تان، به گردش در واش��نگتن 
پرداختيم. ميزبانان م��ا را به يك موزه خصوص��ي كه به س��ازمان هاي اطاعاتي تعلق 
داش��ت بردند. در اين موزه انواع ابزارآالت جنايي، تله هاي انفجاري، عكس هاي خونين 
صحنه هاي جرم و... وجود داش��ت. در يكي از بخش هاي موزه، ميزبانان وسايل ساخت 
كمونيست ها را كه توسط ساواك براي امريكايي ها ارسال شده بود، به تيمسار نصيري 
نشان دادند... بعداً هنگامي كه به طرف اتومبيلمان مي رفتيم، تيمسار شروع به خنديدن 
كرد، پرسيدم: به چه چيز مي خنديد؟ ]نصيري جواب مي دهد:[ به آن تله هاي انفجاري. 
آنها را كمونيست ها نساخته اند. ما به امريكايي ها گفتيم كه آنها ساخت كمونيست هاست 

و آنها نيز حرف ما را باور كردند...2
• باز هم تيمسار ]نصيري[ شاه را به باد لعن و ناس��زا گرفته بود و براي من باوركردني 
نبود. از او پرسيدم: در مورد چه حرف مي زني؟ ازدواج تو چه ربطي به شاه دارد؟ ]نصيري 
جواب مي دهد:[ قبل از ازدواج با او تقريباً هر شب براي صرف شام با خانواده شاه، به دربار 
دعوت مي شدم و هر شب صندلي مرا كنار مادرزن ش��اه )يك بيوه همسن خودم( قرار 
مي دادند. هنگام صرف شام، زير ميز اين زن دستان مرا لمس و پاهايم را نوازش مي كرد. 

مي دانستم دارد چه اتفاقي مي افتد، بنابراين سعي كردم از او دوري كنم.3
• ]شاه مي گويد:[ همان طور كه مطلع هس��تيد، مادرزن من شما را فرد بسيار جالبي 
مي داند. او عاشق شما شده است. شهبانو و من نيز با نظرات او موافقيم. پيشنهاد من اين 
است كه شما به وي پيش��نهاد ازدواج بدهيد. زبانم بند آمده بود، اما وحشت مانع از اين 

1. همان، ص238. 
2. همان، ص246. 
3. همان، ص250. 
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ش��د كه حرفي به زبان بياورم. مجبور بودم براي اينكه خاطر او مكدر نشود دليلي براي 
رد پيشنهاد او بياورم. از اين رو به ش��اه گفتم: اعليحضرت چند ماهي است كه اينجانب 
مي خواستم به اس��تحضار برسانم كه بنده عاش��ق دختري ش��ده ام و اميدوار بودم كه 

تأييدات ملوكانه در اين مورد نصيبم شود.1
• شاه در يك محفل خصوصي به يكي از مقربين خود گفته بود: هجرت محمد از يك 
صحرا به صحراي ديگر چه ربطي به تقويم ما دارد؟ با اين اقدام، شاه خشم بي امان مردم 
مذهبي ايران را برانگيخت، زيرا هيچ چيز نمي توانست مذهبيون را قانع نمايد كه تاريخ 

غير مذهبي از يك تاريخ مذهبي كه معرف شكل گيري الوهيت آنهاست، بهتر است.2
• همه هزينه هاي س��اخت و س��از در جزيره كيش )ميليون ها ميليون دالر( كه بايد 
صرف رفاه مردم مس��تضعف ايران كه قادر به برآورده ساختن نيازهاي اساسي معيشت 
خود نبودند، مي ش��د از خزانه دولت تأمين گرديد. با اين وجود عجيب ترين مسئله اين 
بود كه پرواز بين تهران و كيش رايگان بود و هر ش��ب اف��راد ثروتمند،  از جمله اعضاي 
خانواده سلطنتي براي تفريح ش��بانه و قماربازي  با هواپيما عازم جزيره مي شدند... شاه 
عامدانه زمان افتتاح قمارخانه كيش را با يكي از ايام سوگواري مردم ايران مصادف نمود 
تا احساس��ات آنها را جريحه دار و اعتقادات آنها را لجن مال نمايد. البته  اهانت هاي او به 

اينجا ختم نشد.3 
• در كتاب غرور و سقوط نوشته آنتوني پارسونز- آخرين سفير انگليس در ايران- يكي 
از اين وقايع شرح داده ش��ده اس��ت: »گروه تئاتر در خيابان اصلي و مركز خريد شيراز 
فروش��گاهي را براي نمايش هاي خود اجاره نموده بود. نيم��ي از نمايش هاي اين گروه 
در داخل مغازه و نيم ديگر در پياده رو بيرون مغازه انجام مي ش��د. در يك صحنه كه در 
پياده رو اجرا مي شد، مردي )لخت يا بدون شلوار درست به خاطر ندارم( لباس هاي زني 
را پاره مي كرد و به او تجاوز مي نمود )تجاوز واقعي بدون تظاهر و صحنه سازي(. تأثير اين 
صحنه هاي عجيب و مشمئزكننده بر مردم خوب شيراز به سختي قابل تصور است. اين 
نمايش هاي شنيع، توفان اعتراض مردم را كه به مطبوعات و تلويزيون نيز كشيده مي شد 
برمي انگيخت. به خاطر مي آورم كه اين مسئله را به شاه متذكر شدم و اضافه نمودم اگر 
همين نمايش در خيابان اصلي »منچستر« اجرا مي شد، هنرپيشه ها و بانيان اين جريان 

1. همان، ص251. 
2. همان، ص268. 
3. همان، ص270. 
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همه به دردسر مي افتادند. شاه با بي خيالي خنديد.1
• تيمسار پاكروان به من گفته بود كه ثريا )زن دوم شاه(، از دست پرون خيلي ناراحت 
بود. چندين مرتبه هنگامي كه شاه و ثريا روي تخت در آغوش هم بودند، پرون سرزده 
وارد اتاق خواب آنها شده بود. ثريا در زندگينامه خود تحت عنوان سرگذشت علياحضرت 
مي نويسد: »فرد مرموز ديگري كه از همان ابتدا زندگي مرا به هم ريخت يك سوئيسي 
به نام ارنست پرون بود. مرموزترين چهره اي كه من در دربار تهران با او برخورد كردم... 
تا آنجا كه من دستگيرم شد او در اصل باغبان يا خدمتكار دانشكده لوروزه بود. هنگامي 
كه شاه تحصيات خود را در آنجا به پايان رساند اين فرد را با خود به تهران آورد... پرون 
ديگر به كشور خود بازنگشت. او هيچ سمت رسمي نداشت، اما به عنوان دوست شخصي 
شاه در دربار اقامت كرد. علي رغم بي اصل و نسب بودن پرون گفته مي شد او نزديك ترين 

مشاور شاه مي باشد. او هر روز صبح براي گفت وگو با شاه وي را ماقات مي كرد.«2
• در بين فعاالن بي شماري كه شديداً ضد ش��اه بودند يك معلم تبريزي وجود داشت 
كه در صحبت هاي عمومي خود مكرراً القاب بسيار زشت به شاه نسبت مي داد. به همين 
خاطر توسط ساواك بازداشت شد. او حتي بعد از ضرب و جرح هاي شديد كوتاه نيامد، لذا 
ساواك وي را به زندان اوين منتقل نمود. با وجود شكنجه شدن در اوين وي به نطق هاي 

آتشين خود عليه شاه ادامه داد...3
• يك هفته بعد ش��اه و نزديكانش به باغ وحش خصوصي او رفتند. تيمسار نصيري نيز 
حاضر بود. به محض آن كه مرد زنداني را از اوين آوردند و چشم او به شاه افتاد فرياد زد: 
»خون آشام، مس��تبد، قصاب!« ... در حالي كه مرد خشمگين همچنان به فحاشي هاي 
خود ادامه مي داد ش��اه به نگهبانان اشاره كرد و در يك چش��م بر هم زدن آنها مرد را به 

داخل قفس شيرها پرتاب كردند. شيرهاي گرسنه بافاصله بر سر مرد فرود آمدند...4
• در سال 1976 همسر رئيس امنيت داخلي، كه دومين فرد قدرتمند ساواك محسوب 
مي شد در حال خريد در فروشگاه جردن تهران بود و طبق معمول چند محافظ ساواك 
وي را همراهي مي كردند. او در حالي كه مشغول تماشاي قسمت كفش هاي فروشگاه بود 
متوجه شد كه كيفش گم شده... دستور دادند در ورودي فروشگاه را قفل كنند و اجازه 
ورود و خروج به كسي ندهند... در همان حال، يك مهندس جوان و عروسش كه خريد 

1. همان، ص271.
2. همان، ص277. 
3. همان، ص279. 

4. همان، ص280-281. 
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خود را تمام كرده بودند به سمت خروجي حركت كردند. اما در آنجا محافظين ساواك 
با متوقف نمودن آنها توضيح دادند كه چه اتفاقي افتاده است. مهندس جوان به اعتراض 
گفت: »اما ما كه دزد نيس��تيم. خيلي عجله داريم. اگر به ما ظنين هستيد ما را بازرسي 
كنيد و اجازه بدهيد برويم.«... در اين لحظه نگهبان اسلحه خود را بيرون كشيد و چندين 
گلوله به سر و سينه مرد جوان ش��ليك كرد. جوان در جا كشته شد. همسرش در حالي 
كه جيغ مي كشيد بيهوش بر روي زمين افتاد. همسر رئيس امنيت، بدون آنكه نگاهي به 
پايين بيندازد از كنار زن و مرد بر زمين افتاده گذشت و از فروشگاه چارلز جردن خارج 
شد. چند هفته بعد كه در منزل تيمسار نصيري ميهمان بودم، همسر تيمسار اين موضوع 
را پيش كشيد: مي داني منصور، خيلي از مردم فكر مي كنند من در آن روز خريد مي كردم 

نه زن رئيس امنيت داخلي.1
• هنگامي كه بيرون رفتيم رو كردم به تيمس��ار و گفتم: خانم ش��ما حق دارد. حتي 
در نيوي��ورك مي گفتند زن ش��ما در آن حادثه ب��وده. چرا كاري نمي كني��د؟ مطمئناً 
ش��ما مي  توانيد جريان را با توضيحي به خاطر تأخير درج مطلب در روزنامه  ها به چاپ 
برسانيد و همسرتان را تبرئه نماييد. تيمسار جواب داد: غير ممكن است... اعليحضرت 
به من فرمودند نبايد چنين اتفاقي مي افتاد، اما حال كه افت��اده صدايش را در نياور. به 
هيچ روزنامه اي اجازه درج آن را نده. يك مدتي محافظ مربوطه را در زندان نگه دار، اما 
محاكمه اي در كار نباشد. محاكمه و مجازات او روحيه ساير نيروهاي ساواك را تضعيف 

مي  نمايد.2 
• هنگامي كه هلمز به اين سمت )سفير امريكا در ايران( منصوب شد تيمسار نصيري 
به من گفت: منصور، مواظب باش در امريكا چه به سيا مي گويي. اگر مطلبي انتقادي از 
شاه به سيا بگويي، آنها ممكن است مطلب را به هلمز برسانند. او نيز به نوبه خود ممكن 
است آن را به شاه بگويد. بعد از اين هش��دار من گاهي اوقات احتياط مي كردم، اما اكثر 

اوقات احتياط نمي كردم.3
• از يكي از مأموران سيا پرس��يدم كه آيا مي توانم يك سؤال خيلي جدي از او بپرسم. 
او در جواب گفت: حتماً! بگو... ]رفيع زاده مي پرسد:[ آيا سيا تمهيداتي انديشيده كه در 
صورت از دست رفتن شاه، ارتش يا ساواك يا سياستمداراني پا پيش بگذارند؟... در حالي 
كه با بدگماني به من نگاه مي كرد، گفت: ما طرحي نداريم و نيازي به آن نداريم. ما به شاه 

1. همان، ص282-284. 
2. همان، ص285. 
3. همان، ص290. 
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اعتماد داريم و او نيز به ما اعتماد دارد. حتي طبق 
گزارشات اطاعاتي ما شاه براي سال  هاي متمادي 

در قدرت باقي خواهد ماند.1
• يكي از آنها آهي كشيد، گفت: ما قبًا هم از اين 
حرف ها شنيده ايم. پانزده سال است كه مي گويند 
شاه رفتني است. اما منصور، باور كن شاه سال هاي 
س��ال در قدرت باقي خواهد ماند. ش��انه ام را باال 
انداختم و تكرار كردم:  اگ��ر مي خواهيد اين را باور 
كنيد، حرفي نيست. اما بدانيد شاه آخر خط است. 
اگر بعد از او كس��ي را براي به دست گرفتن قدرت 
زير سر نداشته باشيد ايران و خود شما به مخمصه 

بدي مي افتيد.2 
• ]رفيع زاده مي پرسد:[ اگر شاه بميرد و يا كشته شود، به چه كسي اعتماد مي كنيد؟ 
آنها از من پرسيدند: تو با چه كسي مي تواني فوراً تماس بگيري و او را به سيا وصل كني؟ 
بي درنگ گفتم: تيمسار اويسي. پرسيدند: تيمسار اويسي؟ فكر مي كني او از پس اين كار 
برمي آيد؟ ]رفيع زاده جواب مي دهد:[ بله. اگر اتفاقي بيفتد و شاه به طور غيرمنتظره اي 
بميرد، در صورتي كه امريكا ظرف بيست و چهار ساعت پشتيباني خود را از او اعام نمايد 
او مي تواند كشور را در دست بگيرد. البته، ما از دس��ت يك ديكتاتور به دست ديكتاتور 

ديگري مي افتيم.3
• بعد از كمك سيا براي تأسيس ساواك در سال 1957، اين دو سازمان تا اواخر دهه 
1960 روابط خوبي با هم داشتند تا اينكه ش��اه تصميم گرفت براي پنهان نگه داشتن 
حقايق ايران از امريكايي ها، روابط ساواك با سيا را قطع نمايد. او به مقامات ايراني دستور 
داد فعاليت هاي سيا و مستشاران امريكايي در ايران را تحت نظر قرار دهند و مؤدبانه به 
اطاع امريكايي ها برسانند كه ِمن بعد آنها فقط از طريق باالترين رده هاي دو سازمان به 

اطاعات دسترسي خواهند داشت.4
• در امريكا عبارتي كه اغلب براي توصيف روابط ايران و امريكا به كار مي رفت اين بود كه 

1. همان، ص291. 
2. همان، ص292. 
3. همان، ص293. 

4. همان، ص301-302. 

از  امریکا  بي اطالعي  ادعاي 
عملکرد شاه و درباریان در ایران، 
با وجود بي اساس بودن، در مقطعي 
با تبلیغات حساب شده و انتشار 
کتاب هاي متعدد، تا حدودي و 
از حامیان  موقت  به صورت 
محمدرضا رفع مشکل ساخت و 
فرصتي را براي آنان فراهم کرد 
تا از طریق سازمان دادن مجدد به 
نیروهاي فرهنگي وابسته به امریکا 
در ایران حتي عملکرد محمدرضا 
پهلوي را نیز در تاریخ به گونه 

دیگري به ثبت رسانند
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»شاه بهترين دوست و متحد امريكاست«. متأسفانه اين امر از واقعيت دور بود. حقيقت 
اين بود كه ش��اه از ش��وروي، به خاطر نزديكي به ايران و توانايي اين كشور در نفوذ در 
سلسله مراتب حكومتي اش بيشتر از امريكا مي ترسيد. عاوه بر اين، شاه قادر به داشتن 

يك دوستي واقعي و يا اعتماد به كسي غير از خودش نبود.1 
• باالخره ش��اه تصميم خ��ود را گرفت. ديگر نبايد ش��مار زندانيان سياس��ي افزايش 
مي يافت. او به تيمسار نصيري دستور داد به جاي دستگيري و زنداني نمودن افراد آنها 
را بكشد. عاوه بر اين،  شاه به نصيري دستور داد ساواك نشرياتي به چاپ برساند كه در 
آنها نشان داده شود كه سبب همه ناآرامي ها و قانون شكني ها،  چريك ها و كمونيست ها 
و افراطيون مذهبي هستند... من هيچ گاه ش��اه را ضعيف تر از هنگام ماقات با كندي و 

قوي تر از زمان ديدار با نيكسون نديدم.2 
•... پروراندن باندها و دستجات بي شمار توس��ط او تأثير نهايي و تعيين كننده خود را 
گذاشت: هر چند هر دسته با دسته  هاي ديگر دش��من بود،  اما در خفا همه آنها ضد شاه 

بودند. حتي يك نفر هم اميدي به آينده شاه يا بخشي از نظام او نداشت.3
• در اين هنگام تيمسار )نصيري( صورت خود را با دستانش پوشاند. سپس دستانش 
را برداشت و با صدايي كه انگار از ته چاه درمي آمد ادامه داد: مي داني هفته گذشته چند 
تا مرسدس بنز را درب و داغان كرديم؟ چند تا آتش س��وزي در منطقه تجاري شهر راه 
انداختيم؟ چه تعداد آدم در جا كشته شدند؟ و هنوز كافي نيست! او )شاه( امروز به من 
گفت اين كافي نيست. بيشتر بكشيد! بيش��تر آتش بزنيد. من ديگر نمي توانم. من هم 
وجدان دارم. من هم فرزند دارم. ]رفيع زاده مي گويد:[ به خاطر خدا به من بگوييد دليل 
اين كارها چيست؟ ]نصيري جواب مي دهد:[ براي اينكه چنين نشان داده شود كه اين 
اعمال تروريستي است. براي اينكه به مردم قبوالنده شود كه دشمناني وجود دارد و اينكه 

اين دشمنان كمونيست هستند...4 
• من تيمسار مقدم را سال ها مي ش��ناختم. بنابراين چهار روز زودتر به او زنگ زدم. او 
خيلي از تلفن من خوشحال شد و مدام حرف مي زد. وسط حرف او پريدم و گفتم: كسي 
پيش شماس��ت؟ ]مقدم جواب داد:[ نه. چطور مگر؟ ظاهراً تيمسار مقدم هنوز چيزي 

1. همان، ص313. 
2. همان، ص315.
3. همان، ص316.
4. همان، ص320.
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نمي دانست...1
• در هفتم ژوئن روزنامه نيويورك تايمز خبر انتصاب تيمسار مقدم به رياست ساواك 
را منتشر نمود. چند روز بعد به تهران سفر كردم و مستقيم به دفتر تيمسار مقدم رفتم. 
هنوز چند لحظه اي از اعام خبر حضور من در اتاق انتظار به تيمسار مقدم نگذشته بود 
كه او خودش بيرون آمد و مرا با خود به دفترش برد. همان دفتري كه من سابقاً تيمسار 
نصيري را در آن ماقات مي كردم؛ اما اين اتاق تغييرات زيادي كرده بود. صندلي چرمي 
بزرگ نصيري كنار گذاشته شده بود و جاي آن يك صندلي چوبي قرار داشت. كف اتاق 
لخت بود و اثري از قاليچه زيباي نصيري نبود. به طور كلي اتاق ساده و كاري بود. تيمسار 
از رؤياهاي خود براي آينده ايران س��خن گفت. او آرزو كرد شاه س��رنگون شود و نظام 

پادشاهي از بين برود...2
• شاه ادامه داد:  به هر تقدير، وظيفه ش��ما در امريكا اين است كه به آنها القا نمايي كه 
هر بايي به س��ر ما بيايد فاتحه خاورميانه خوانده شده اس��ت. كمونيست ها همه جا را 

مي گيرند. در هر صورت اميد من به  امريكاست و اميد خاورميانه به من.«3 
• رسانه هاي خبري امريكا و بنگاه س��خن پراكني انگليس ناخودآگاه در مرحله نهايي 
سقوط شاه سهم داشتند. در ايران دو دليل عمده براي اين امر مطرح مي شد: اين عقيده 
كه ابرقدرت ها سرنوشت ايران را تعيين مي كنند و نيز عدم درك صحيح دولت امريكا از 
اوضاع جاري. اكثريت مردم ايران، از جمله شاه،  قوياً اعتقاد داشتند كه در هر چيزي كه 

در ايران اتفاق مي  افتد به نحوي دست واشنگتن، لندن يا مسكو در كار است...4
• اين طرز فكر غير عادي در باالترين سطوح دولت، قطع نظر از اينكه رئيس حكومت 
چه كسي بود، وجود داشت. چه ش��اه، چه دولت انقابي، هيچ كس نمي توانست وجود 
گروه هاي مخالف را بدون رضايت واشنگتن يا لندن تصور نمايد. كسي باورش نمي شد 
كه ممكن است عده اي ايراني غير وابسته به قدرت هاي خارجي كه مخالف رژيم هستند 

وجود داشته باشند.5 
• در نوامبر سال 1978 خبردار شدم كه برژينسكي )مشاور امنيت ملي كارتر( و زاهدي 

)سفير ايران در امريكا( از يك كودتاي نظامي در ايران حمايت مي كنند...6 

1. همان، ص331.
2. همان، ص333-334. 

3. همان، ص341. 
4. همان، ص344.
5. همان، ص346. 
6. همان، ص357. 
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• با اين پشتيباني محكم امريكايي ها، زاهدي با چند نفر از تيمسارهاي برجسته ارتش 
ايران تماس گرفت... طبق نقش��ه، ش��اه بايد به جزيره كيش يا كرمان فرستاده مي شد 
تا موقتاً از مسائل كنار باشد و زندانيان سياس��ي بايد مجدداً حبس مي شدند و ديگران 
نظير تيمسار نصيري، آزاد مي شدند و هنگامي كه ارتش موفق به برقراري نظم در كشور 
مي شد شاه اجازه بازگش��ت پيدا مي كرد. اما تيمسار اويس��ي انعطاف ناپذير بود: قسم 
مي خورم كه از سلطنت دفاع نمايم. من هيچ اقدامي عليه شاه انجام نمي دهم. من فقط 

از او دستور مي گيرم...1 
• سه روز بعد از ماقات تيمسارها با اويس��ي، هنگامي كه سيا از من خواست رابط اين 
سازمان با تيمسار اويسي باشم من نيز درگير كودتاي پيشنهادي شدم. هدف سيا، همان 
هدف زاهدي و برژينسكي بود: شاه بايد به يك جزيره فرستاده مي شد و تيمسار اويسي 
هدايت كودتا را به عهده مي گرفت و هنگامي كه نظم و امنيت در ايران برپا شد، شاه به 

قدرت بازمي گشت.2
• مأمورين سيا تأكيد كردند: به او )اويسي( بگو اين پيام مستقيماً از سوي دولت امريكا 
به شما اباغ مي شود... او بدون درنگ طرح را يكسره رد كرد. درست همان طور كه قبًا 
با تيمسارها صحبت نموده بود گفت كه به خداوند قسم خورده است كه عليه شاه دست 
به هيچ اقدامي نزند. به تيمسار اويسي گفتم كه امريكا تاش مي كند به شاه كمك كند، 
اما تيمسار از انجام هر عملي بدون اطاع شاه سر باز زد... وي اظهار نمود: به نظر من در 
دولت اياالت متحده دولت هاي ديگري نيز وجود دارند. كس��ي نمي داند رئيس كه بايد 

تصميم بگيرد چه كسي است.3
• واضح بود كه تيمسار راه حلي را براي اين بحران نمي بيند. سپس اين را با من در ميان 
گذاشت: اين فقط بين من و تو بماند، منصور! من خودم دنبال راهي مي گردم تا از كشور 

خارج شوم. به همسر و خانواده ام بگو به ايران برنگردند، من به آنها ملحق خواهم شد.4
• در همان ماقات، شاه بعد از اين كه مشاهداتش را از چرخ بال تعريف نمود، نقشه هاي 
خود را به سوليوان گفت: »... شاه گفت كه چاره اي جز استقرار يك دولت نظامي ندارد. 
او از من پرسيد كه آيا... واشنگتن از اين حركت وي پشتيباني مي نمايد؟ من به او گفتم 
كه منتظر چنين تقاضايي بودم و اين تضمين را از واش��نگتن گرفته ام كه اين اقدام وي 

1. همان، ص358. 
2. همان، ص359. 
3. همان، ص361.
4. همان، ص362.
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مورد حمايت رئيس جمهور و دولت امريكا قرار خواهد گرف��ت. بعد از اين حرف ظاهراً 
خيال شاه كامًا راحت شد و دستور داد برايم ويسكي بياورند.« بعداً تيمسار اويسي به 
من گفت كه شاه او را محرمانه به حضور پذيرفت و به وي گفت كاري كند تا سربازانش 
آتش سوزي هايي را كه توسط نيروهاي ويژه ساواك ايجاد مي شوند خاموش ننمايند.1 

• چند هفته بعد در ماقات روزانه با ش��اه، اعليحضرت كه به وضوح نگران و برآشفته 
بود به اويسي گفت: وقت آن است كه به اين بي نظمي، پايان داده شود. بايد جلوي آن را 
گرفت. اويسي كه خود نيز در هچل افتاده بود جواب داد:  سربازان من در زره پوش هاي 
خود در خيابان ها مستقر ش��ده اند، مردم به طرف آنها مي روند، با آنها دست مي دهند و 
گل هاي ميخك قرمز به آنها مي دهند. آنان س��ربازان را برادر خطاب مي كنند! سربازان 
من ديگر بر روي آنها آتش نمي گش��ايند... ش��اه مدتي به فكر فرو رفت. سرانجام گفت: 
اگر طبق يك نقشه، كماندوها به سربازان شما در خيابان حمله كنند و عده اي را بكشند 
چه؟ به اين ترتيب بقيه برآشفته مي ش��وند و به سمت جمعيت شليك مي كنند. نظرت 

در اين مورد چيست؟2
• اويس��ي در حالي كه ش��هامت يافته بود برخاس��ت و مجدداً تأكيد كرد: من تنها دو 
راه حل مي بينم. يا همه س��ربازان مرا به پادگان فرا بخواني��د و بگذاريد مردم آنچه كه 
مي خواهند انجام دهند و يا همه را بكش��يد. بزرگترين خطر اين اس��ت كه سربازان از 

دستور سرپيچي كنند و مردم تسليم نشوند و راهي كاخ سلطنتي شوند.3
• بعد از صرف شام مأمور سيا از من يك سؤال كرد: سعي كن با بي طرفي نظر خودت را 
به من بگويي. هنگامي كه بحران فرا برسد )و واضح است كه شاه كشور را ترك مي كند( 
فكر مي كني ساواك يا ديگر نيروهاي امنيتي به كار خود ادامه خواهند داد؟ با اطمينان 
جواب دادم: خير. همه چيز فرو خواهد ريخت؛ بين اين س��ازمان ها هيچ اتحاد و اتفاقي 
وجود ندارد. ش��اه اين ترتيب را به وج��ود آورده. هنگامي كه او ب��رود، همه چيز از بين 
خواهد رفت. ]مأمور سيا مي گويد:[ برژينسكي نظر مخالفي دارد. او فكر مي كند كه اين 
س��ازمان ها به حيات خود ادامه مي دهند. زاهدي هم با او هم نظر است... تيمسار مقدم 
گفت:  فردا شب ]شاپور[ بختيار را به حضور شاه، در كاخ سلطنتي مي برم. از تو مي خواهم 

كه راجع به آن با سيا حرف بزني. لطفاً از آنها بخواه كه از او حمايت كنند.4 

1. همان، ص366. 
2. همان، ص367. 
3. همان، ص368. 

4. همان، ص371-372. 
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• ظاهراً حق با تيمسار مقدم بود. حمايت جرج  
ب��ران از بختيار )كه ش��اه همواره او را دوس��تدار 
انگلس��تان و عامل بريتيش پتروليوم محس��وب 
مي كرد( شاه را متقاعد نمود كه انتصاب بختيار، 

پشتيباني انگليس را تضمين خواهد نمود.1
• يك هفته ي��ا ده روز قب��ل از ورود ]آيت اهلل[ 
خميني به ايران، مقدم دوباره از تهران به من زنگ 
زد و گفت كه تيمسار خسروداد، بهترين دوست 
تيمسار نصيري با چند نفر از همكارانش صحبت 
كرده است. آنها نقشه دارند ]آيت اهلل[ خميني را 
به قتل برسانند. طبق نقشه به مجرد ورود هواپيماي حامل ]آيت اهلل[ خميني به حريم 
هوايي ايران، تيمسار خسروداد و همكارانش بدون توجه به شركت هوايي كه هواپيما به 
آن تعلق داشت و يا اينكه چند نفر ممكن بود كشته شوند، آن را سرنگون مي كردند...2 

• از آن جايي كه تيمس��ار )مقدم( به رهبران جبهه ملي )ب��ازرگان و بختيار( اعتماد 
داشت، مطمئن بود كه آنها قادر به اعاده نظم و آرامش در ايران هستند.3 

• ]مقدم مي گويد:[ من از برنامه سفر ]آيت اهلل[ خميني به تهران اطاع دارم، اما خطري 
وجود ندارد. وقتي ]آيت اهلل[ خميني وارد ايران شود، مستقيماً به قم مي رود. اگر بختيار 
از عهده نخست وزيري برنيايد، بازرگان جايش را مي گيرد. دست راست او، يعني دكتر 
يزدي بين ما و امريكا، ميانجي گري مي كند. همان طور كه مي داني او با س��يا كار كرده 

است.4 
• اما در 13 فوري��ه 1979 تيمس��ار مقدم به من تلفن ك��رد. او خيل��ي نااميد به نظر 
مي رسيد: باورم نمي شود. وضع تيمس��ار نصيري خيلي خراب است. آن قدر او را كتك 
زده اند كه حتي نمي تواند حرف بزند. هنگامي كه او را در تلويزيون نش��ان دادند، براي 
پاسخ دادن به سؤاالت در مورد بودجه ساواك از انگشتان دستش استفاده مي كرد. لطفاً 
با س��يا تماس بگير و ببين آنها نمي توانند كاري بكنند! ]رفيع زاده مي گويد:[ خوب چه 
كار كنند؟ تو بگو! ]مقدم جواب مي دهد:[ آنها در ش��وراي انقاب آدم دارند. ]رفيع زاده 

1. همان، ص373-374. 
2. همان، ص375. 
3. همان، ص377.
4. همان، ص378.

امروز دیگر خطي که در کتب 
منتشره در اوایل سقوط رژیم 
پهلوي دنبال مي شد پي گرفته 
نمي شود، بلکه رسانه هاي غربي 
و نیروهاي وابسته فرهنگي به آنها 
در داخل ایران، از دوران سلطه  
امریکا بر ایران کاماًل دفاع مي کنند 
و بدین ترتیب عملکرد استعمارگر 
خارجي و استبداد داخلي )به عنوان 
دو پدیده که ارتباط تنگاتنگي با هم 

دارند( موجه جلوه گر مي شود
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مي گويد:[ چي؟ سيا در شوراي انقاب آدم دارد، مثًا چه كسي؟ ]مقدم جواب مي دهد:[ 
دكتر ابراهيم يزدي و صادق  قطب زاده.1

• مقدم با صداي بلند خنديد و گفت: بله! دردسرهاي زياد. مي داني بازرگان و باقي اين 
آدم ها مرا چه ناميدند؟ فرشته! لعنتي ها. فكر كنم به زودي تبديل به فرشته اي در عرش 

شوم.2 
• هر چهار رئيس  ساواك مرده بودند؛ شاه در حالي مقابل محكمه تاريخ قرار مي گرفت 
كه كس��ي وجود نداش��ت تا حرف هاي وي را نفي كند. او ادعا مي كرد كه آنها- تيمسار 
پاكروان- يك انسان فرهيخته و مسئوليت پذير، تيمس��ار نصيري- يك سرباز شجاع و 
تيمسار مقدم كه شاه او را بيشتر يك فيلس��وف مي دانست تا يك سرباز( به اختيار خود 
عمل مي كردند و در ش��هادت هاي خ��ود وي را از هر گونه گناه و تقصي��ري در رابطه با 

ساواك و اقدامات آن مبرا نموده اند...3 
• هر چند او قبل از ازدواجش ملكه نبود، اما آدم فقيري هم نبود. جواهراتي را هم كه او 
از آنها ياد مي كرد، به او تعلق نداشت، بلكه مال دولت بود. علي رغم گفته هاي وي، او آن 
قدر با خود جواهر خارج كرد كه حتي با فروش زير قيمت آنها، سي ميليون دالر عايدش 
شد. همچنين من از يك شماره حساب بانكي در سوئيس خبر دارم كه دو ميليارد دالر 
تنها به اسم او در آن واريز است... به ياد برآوردهاي خود از كل پول هاي خانواده سلطنتي 

كه حداقل شانزده ميليارد دالر بود، افتادم...4
• ايرانيان ثروتمند به كنار،  من در مورد خانواده  ش��اه صحب��ت مي كنم. اگر آنها، تنها 
پنج درصد از پول هاي خودشان را به اين آرمان اختصاص دهند درست هشتصد ميليون 

دالر مي شود.5 
• شاه در ماه هاي پيش از س��رنگوني، با تعداد زيادي از مش��اورين خود مشورت كرد. 
سرانجام، او با يأس،  پيش بيني آينده خود را به تعدادي از پيشگوهاي مشهور بين المللي 
محول نمود. هنگامي كه اجماع اين رمال ها بر اين قرار گرفت كه آينده او بي خطر و بسان 

يك سفر طوالني و لذت بخش مي باشد نگراني هايش كمتر شد.6 
• آنها ترتيبي دادند كه فيلمبرداران بتوانند چند صحنه از سربازي را كه به دست و پاي 

1. همان، ص380.

2. همان، ص381.
3. همان، ص382. 
4. همان، ص387. 
5. همان، ص388. 
6. همان، ص390. 
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شاه افتاده و تاش مي كرد پاهاي شاه را ببوسد فيلمبرداري كنند. شاه نيز در حالي كه 
اشك در چشمانش حلقه زده بود، مانع از اين كار ش��د و او را از زمين بلند كرد. حاميان 
وفادار او حتي اين شايعه را پخش كردند كه او مقداري از خاك ايران را با خود برداشته 
و مدام به آن نگاه مي كرد. هنگامي كه آنها از فراز مرز ايران و تركيه عبور كردند ش��اه با 
گريه خاك را بوسيد و آن را در جيبش قرار داد... مصر به عنوان يك كشور اسامي براي 

وجهه او خوب، و سادات نيز دوستش بود...1
• عكس هاي متعددي از شاه )كه به هيچ وجه آدم مذهبي نبود( در حال نماز خواندن 

در كنار سادات در مساجد مختلف گرفته شد.2 
• هنگامي كه شاه در تبعيد به سر مي برد، رسانه ها براي پاسخگويي به ادعاهايي كه از 
ناحيه انقابيون مطرح مي گشت در مورد نقش وي در دولت از او سؤال مي كردند. طبق 
قانون اساسي، شاه يك پادشاه مشروطه و صرفاً يك مقام تشريفاتي بود. بر همين اساس، 
او مدام اظهار مي نمود كه از محدوده قانون اساسي پا فراتر نگذاشته و هيچ كار غير قانوني 

نيز مرتكب نشده است.3 
• يك بار تيمس��ار اويسي به من گفت كه اش��رف براي يك ماقات خصوصي وي را به 
خانه خود در نيويورك دعوت كرد. او محرمانه به اويسي گفته بود: مي داني كه برادرم در 
وضعيت مخاطره آميزي قرار دارد. من نقشه اي دارم كه هم به نفع اوست و هم به نفع تو. 
من مي خواهم شما و چند تيمسار معروف ديگر به رس��انه ها بگوييد كه در طول دوران 
خدمتتان به عنوان فرمانده گارد سلطنتي، فرمانده ژاندارمري، فرمانده نيروي زميني و 
رئيس  حكومت نظامي هيچ دستوري از شاه دريافت ننموديد. من با باربارا والترز صحبت 
مي كنم تا با شما يك مصاحبه تلويزيوني ترتيب دهد. بايد بگوييد كه هر كاري كه كرديد 
به اختيار خودتان بوده اس��ت... اگر اين لطف را در حق ما انجام دهيد ما با شاه صحبت 

مي كنيم و او بابت اين كار پول خوبي به شما خواهد پرداخت.4 
• در يك ميهماني ش��ام، يكي از ميهمانان كه اش��رف قبًا دم او را ديده بود از اويسي 
پرسيد: تيمس��ار، اگر اعليحضرت به شما اجازه قتل و كش��تار مي داد، كشور به چنين 
وضعيتي مي افتاد؟ تيمسار اويسي قبل از پاسخ دادن به س��ؤال آن فرد، پاي خود را به 
پاي من زد و به من فهماند كه آنچه را كه مي گويد جدي نگيرم. سپس با صداي رسايي 

1. همان، ص391. 
2. همان، ص392. 
3. همان، ص393. 
4. همان، ص394. 
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شروع به صحبت كرد: در طول بيست سال خدمت، هرگز شاه به من دستور قتل نداد. او 
انسان صلح جويي است. اين من بودم كه مي خواستم بكشم. به اين دليل مجبور به ترك 
كشور شدم. شاه به من گفت ديگر نمي خواهم كسي را بكشي. قبًا هرگز نفهميده بودم 

كه او اينقدر انسان بزرگي است.1
• هنگامي كه بعداً خود شاه تاش كرد اويسي را به همكاري در نقشه اشرف براي تطهير 
نامش متقاعد نمايد، فشار بر تيمسار باز هم بيشتر شد. شاه با چرب زباني به اويسي گفت: 
شما هميشه يك ميهن پرست بوده ايد. براي كشور زحمات زيادي كشيده ايد و به خاطر 
شهرت زيادي كه طي بيست  سال گذشته در ايران كسب نموده ايد، اظهارات شما براي ما 
بي نهايت ارزشمند است. آيا شما با تيمسارهاي ديگري كه حاضر باشند، در يك مصاحبه 

با باربارا والترز شركت كنند و اظهارات مشابهي بنمايند صحبت كرده ايد؟2
• بعد از مدتي برخي از نزديكان ش��اه نزد من آمدند و پرس��يدند كه چرا به ديدن شاه 
نرفته ام. صادقانه به آنها گفتم: نمي خواهم ايشان را در حال درد و رنج كشيدن ببينم... 
هنگامي كه وارد اتاق ش��اه ش��دم تعظيم كردم و مؤدب منتظر ماندم. شاه به من اشاره 
كرد و من هم كنار تخت او رفتم. ش��اه به قدري تغيير كرده بود كه به زحمت مي شد او 
را شناخت. علي رغم ميل باطني خود، شروع به گريه كردم. با ديدن اشك هاي من شاه 
نيز به گريه افتاد. بعد از مدتي كه هر دو به حالت اوليه خود برگشتيم، شاه تعارف كرد تا 

بنشينم.3
• شاه پرسيد: خبر تازه اي از ايران داري؟ دلم خيلي براي سه تيمسار مي سوزد، رؤساي 
ساواك وحشيانه كشته شدند... ]رفيع زاده مي گويد:[ با اجازه ملوكانه اعليحضرت، من 
قبًا در مورد اين موضوع با دكتر بقايي صحبت كرده ام. اما به اعتقاد او اين تيمس��ارها 
نمي توانند ]آيت اهلل[خميني را س��رنگون نمايند و حتي اگر يكي از آنها بتواند اين كار 
را بكند قدرت را در اختيار وليعهد ق��رار نمي دهد. بلكه عنوان ش��اه را بر روي خودش 
مي گذارد. شاه به آرامي گفت: سي  سال دكتر بقايي نظرات خوبي به من ارايه داد و من 
هرگز به آنها گوش ندادم. مشاوران من از او خوشش��ان نمي آمد و او را نزد من بد جلوه 

مي دادند. حال براي تعمق در مورد نصايح او خيلي دير شده.4
• مي تواني بروي، اما لطفاً باز هم به ديدن من بيا. اگر به دكتر بقايي تلفن كردي، سام 

1. همان، ص395. 
2. همان، ص396. 
3. همان، ص398. 

4. همان، ص399-400. 
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مرا هم به او برسان.1 
• در نوامبر 1978 يك ديپلمات ايراني به نام ناصر قوش بگي كه در واش��نگتن مستقر 
بود، براي مأموريتي عازم تهران شد... وقتي از او پرسيدم در قاهره چه كار مي كرده گفت 
كه يك جعبه كتاب از تهران به آنجا آورده اس��ت. من تعجب ك��رده بودم كه چه دليلي 
دارد يك ديپلمات، آن هم در اين اوضاع و احوال ي��ك جعبه كتاب تحويل بگيرد. او كه 
منظور مرا گرفته بود، گفت كه شاه تصميم گرفته بود استخوان هاي پدرش را از مقبره او 
خارج نمايد. چراكه از حوادث احتمالي آينده مي هراسيد. آنها با نبش قبر، استخوان ها را 
خارج كرده  و يك تاج گل به جاي آن گذاشته و مجدداً قبر را بسته بودند. اين استخوان ها 
در جعبه اي كه روي آن نوشته ش��ده بود »كتاب« قرار داده شده بودند. به او گفتم: اين 
خبر تكان دهنده اي است. چرا شاه اين كار را كرد؟ ]ناصر قوش بگي مي گويد:[ او از سايه 

خودش هم مي ترسد. او آينده اي براي خود يا خانواده اش نمي بيند.2
• به گفته تيمسار پاكروان، بعد از بركناري اميني )نخست وزير وقت( شاه پيشنهادي 
مطرح نمود كه به موجب آن در صورتي كه سيا مي خواست از چيزي در مورد ايران مطلع 
شود مي  توانست اطاعات مورد نظر را از ش��اه بپرسد. در عوض سيا موظف بود در مورد 
ايراني ها جاسوسي نكند و با هيچ گروه مخالف آنها تماس نداشته باشد. متأسفانه سيا به 
سهم خود، اين قرارداد را رعايت كرد. عدم تماس با مردم ايران اشتباه فاحشي بود؛ سيا 

در مورد واقعيات كشور در بي اطاعي باقي مي ماند.3
• بعضي از كارمندان ساواك و برخي مقامات دولتي علت طوالني شدن مأموريت مرا 
اين مي دانستند كه من آدم سيا هستم. طي دوران خدمتم، من سه رئيس ساواك و آمدن 

و رفتن هشت سفير را ديدم.4
• هيچ ايراني به موقع براي كمك قدم پيش نگذاشت، زيرا در صورتي كه شاه يا ساواك 
درمي يافتند كه آنها اطاعات در اختيار سيا قرار مي دهند، دچار دردسر مي شدند... طي 
شش ماه قبل از سقوط شاه هنگامي كه با س��يا تماس روزانه داشتم از اينكه دريافتم از 
بين سياستمداران و مقامات عالي رتبه دولت، تنها عده انگشت شماري از ارايه اطاعات 
به سيا كوتاهي كرده اند، حيرت كردم. هيچ كدام اينها قبًا به فكر انجام اين كار نيفتاده 

1. همان، ص401. 
2. همان، ص403. 
3. همان، ص405. 
4. همان، ص406. 
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بودند. اما هنگامي كه شاه به دردسر افتاد همه براي همكاري با سيا هجوم آوردند.1 
• قبل از اين ماجرا ب��ه خاطر آنكه احتمال گروگان گي��ري امريكايي ها در صورتي كه 
امريكا به ش��اه اجازه ورود مي داد، قوي بود من ارتباطاتم را با س��يا دو چندان كردم. به 
سازمان التماس كردم تمامي پرسنل و اسناد محرمانه را از سفارت خودشان در تهران 

خارج كنند...2 
• اين اسناد هرگز از سفارت خارج نش��دند و اين لكه سياه در عملكرد دولت امريكا در 
نسل هاي آينده به صورت عقده درخواهد آمد و تاش هاي اين كشور را براي جمع آوري 

اطاعات ناكام مي گذارد.3 
• طي چند روز بعد وزارت خارجه امريكا نوميدانه تاش نمود كشوري را بيابد كه به شاه 
پناهندگي بدهد. من از طريق سيا فهميدم كه هميلتون،  رئيس دفتر كارتر،  به تگزاس 
فرستاده شده بود تا به اطاع شاه برساند كه مصالح عاليه اياالت متحده ايجاب مي كند 
كه وي امريكا را ترك نمايد. شاه عصباني شده از او پرسيده بود كه امريكا كجا را براي او 
در نظر گرفته است. در جواب به وي گفته بودند كه با بررسي هايي كه وزارت خارجه با 
تقريباً تمامي كشورهاي دنيا صورت داده،  هيچ كشوري حاضر به پذيرفتن وي نيست.4 
• از بخت بد شاه بعد از 12 ژانويه 1980، هنگامي كه حكام جديد ايران از دولت پاناما 
درخواست دستگيري وي را نمودند، جو سياسي اين كشور رو به وخامت گذاشت. شاه نه 
از تقاضاي دولت ايران بلكه از ترديد و دودلي دولت پاناما، حيرت زده شد. دولت پاناما به 
جاي بي اعتنايي به درخواست هاي ايران مردد شده بود و شايعاتي بر سر زبان ها پيچيد 

كه آنها در مورد قرارداد استرداد شاه مشغول مذاكره با تهران هستند...5
• در 24 مارس، درست بيست وچهار ساعت قبل از تس��ليم درخواست رسمي دولت 
ايران به مقامات پاناما، ش��اه و خان��واده اش مخفيان��ه از پاناما خارج ش��دند و به مصر 
بازگش��تند. طعمه از چنگ تهران درآورده شده بود، اما س��فر پر ماجراي شاه به نقطه 
آغازين آن ختم شده بود. در 27 جوالي 1980، چهار ماه بعد از ورود به مصر، محمدرضا 

شاه پهلوي مرد.6 
• هنگامي كه من چند ماه پس از مرگ ش��اه در قاهره بودم، براي عرض ادب نزد فرح 

1. همان، ص407. 
2. همان، ص408. 
3. همان، ص411.

4. همان، ص415. 
5. همان، ص417. 
6. همان، ص418. 
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رفتم. طي چند سال گذش��ته من در موقعيت هاي فراواني توانس��تم او را در ديدارهاي 
رسمي اش از امريكا مشاهده نمايم.1 

• او ]فرح[ سپس زاهدي را مورد انتقاد قرار داد و ادعا كرد كه تقصير عمده مشكات 
شاه به گردن اوست، چراكه عادت به دروغ گويي داشت. او مي خواست به اطاع واشنگتن 
برساند كه زاهدي نماينده خاندان سلطنتي نيس��ت و هر آنچه كه مي گويد، صرفاً نظر 
ش��خصي وي مي باش��د. من به او گفتم كه مقامات امريكايي مي دانند كه زاهدي تنها 
نظرات خودش را بيان مي كند، اما ب��ه او اطمينان دادم كه پيغام��ش را مجدداً به آنها 

مي رسانم.2
• ش��اهزاده رضا مرا به وياي خود در رباط مراكش دعوت ك��رد؛ هنگامي كه در كنار 
ساحل نشستيم او به طور خصوصي به من گفت: من مي خواهم يك خبر به كلي سري را 
براي شما فاش كنم. من كه حسابي كنجكاو شده بودم گفتم: لطفاً حرف بزنيد. ]شاهزاده 
رضا مي گويد:[ آيا مي دانستي پدرم، وزير دربارش )اسداهلل علم( و پزشك او همگي بر اثر 

يك بيماري- سرطان لنف- مردند؟3
• من همچنين اطاع داش��تم كه س��يا فعاالنه تاش مي كند كه پسر شاه را به قدرت 
برساند. به سيا و نقاط ضعف آن و نيز مردم ايران كه از اين سازمان به شدت مي ترسيدند 

و آن را مسبب مصائب خود مي دانستند انديشيدم...4 
• آيا ش��اه تصورش را هم مي كرد كه يك روز در چنين محلي دفن ش��ود. اينكه تمام 
كاخ هاي باشكوه، گل هاي رز زيبا، جواهرات نفيس جاي خود را به مقداري گل سفيد و 

پژمرده و يك قاليچه خاك آلود ايراني )كه روي قبر او پهن شده بود( مي دهد؟5 
• در مارس 1986 به دنبال اطاعاتي كه سيا در مورد اين كتاب دريافت نمود يكي از 
مأمورين عالي رتبه اين سازمان كه از زمان قطع روابطم با سيا در سال 1983وي را نديده 

بودم، ماقاتي را با من در نيويورك سيتي ترتيب داد.6
• س��رانجام او به هدف اصلي ماقات پرداخت. اداره او در مورد كتاب من خيلي نگران 
بود و چون او يكي از دوستان قديمي من بود، داوطلب شده بود تا وظيفه واسطه گري بين 

1. همان، ص419. 
2. همان، ص421. 
3. همان، ص423. 
4. همان، ص424. 
5. همان، ص430.
6. همان، ص432. 
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من و س��ازمان را به عهده گيرد و مانع از وقوع 
اشتباهات بزرگ من شود.1 

• س��پس به معلم خ��ودم، دكت��ر بقايي كه 
خوشبختانه در آن زمان به امريكا سفر نموده 
ب��ود، تلف��ن و وي را به خانه ام دع��وت كردم. 
خيلي دلم مي خواست با او حرف بزنم. او قبًا 
دست نويس هاي مرا خوانده و آنها را تصحيح 
نموده ب��ود و من به دان��ش  و راهنمايي او نياز 
داشتم. به وي توضيح دادم: من دو راه روشن 
پيش  رو دارم، يا پول كاني بگيرم و اجازه دهم 
آنها هر چقدر دلشان مي خواهد آن را سانسور 

كنند،  يا خطر به قتل رسيدن توسط سيا را پذيرا شوم.2 
• هنگامي كه حزب جمهوري خواه  برگ ريگان- بوش را رو كرد، سازمان از اين نامزدها 
)به عنوان رئيس جمهور و معاون او( حمايت كرد. بعد از انتخابات اين دو، در چهارم نوامبر 
1980 ميز ايران در سيا آنها را به عنوان رؤساي خود و جيمي كارتر را به عنوان يك آدم 
بي عرضه محسوب كردند. بنابراين تعدادي از عوامل سيا كه يكي از آنها صادق قطب زاده 
بود، توجيه ش��دند تا ]آيت آهلل[ خميني را ترغيب نمايند كه تا زماني كه ريگان سوگند 

رياست جمهوري ياد نكرده، گروگان ها را آزاد ننمايد.3 
• س��يا به دنبال رهبران گروه هاي مخالف بود و به زودي با ش��اپور بختيار در فرانسه، 
تيمسار غامعلي اويسي در امريكا، دكتر علي اميني در فرانسه، دريادار مدني در آلمان، 
تيمسار جم در انگلستان و رضا پهلوي در مراكش ارتباط برقرار نمود... رژيم ]آيت اهلل[ 
خميني امريكا را به شدت تحقير نموده بود. موضع حمايتي امريكا از حقوق بشر بر همه 

معلوم بود و ظهور ايران به عنوان پايگاه آموزش تروريست ها تيتر داغ روزنامه ها بود.4 
• مأمورين سيا تصريح كردند كه بدون صدور دستور رئيس جمهور در اين عمليات ضد 
]آيت اهلل[ خميني شركت نخواهند كرد. در سپتامبر 1981 چنين دستوري با محدوديت 
يك سال صادر شد. اين احتياط از اين جهت به خرج داده شد تا اگر سيا نتوانست سقوط 

1. همان، ص433. 
2. همان، ص438. 
3. همان، ص444. 
4. همان، ص445. 

سیاست تبلیغاتي امریکا را در مورد 
حکومت پهلوي  باید به سه دوران 
کاماًل متمایز از یکدیگر تقسیم کرد، 
زیرا آثاري که در هر یک از این مقاطع 
منتشر مي شوند داراي ویژگي هاي 
متفاوتي اند: 1. دوران سلطه  کامل 
امریکا بر ایران بعد از کودتاي 28 
مرداد؛ 2. ایام اوج گیري نهضت ضد 
استبدادي و ضد استعماري ملت ایران 
که منجر به سقوط دولت وابسته شد؛ 
3. مقطع بازسازي نیروهاي وابسته 

فرهنگي به دنبال سقوط رژیم پهلوي
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]آيت اهلل[ خميني را در اي��ن محدوده زماني پيش ببرد براي صدور دس��تور ديگري به 
رئيس جمهور رجوع كند. س��يا به ما مخبران محرمانه گفت كه اگ��ر در طي اين مدت 
هيچ يك از گروه هاي مخالف غالب نش��ود، امريكا چاره اي ج��ز صلح كردن با ]آيت اهلل[ 

خميني پيش رو ندارد.1
• در سال 1982 يك مأمور عالي رتبه ك.گ.ب كه در پوشش ديپلمات روس در ايران 
فعاليت مي كرد اما در واقع مس��ئول ميز ايران در ك.گ.ب بود، به غرب پناهنده ش��د. 
وي بعد از بازجويي شدن توسط س��ازمان هاي اطاعاتي امريكا و انگليس گنجينه اي از 
اطاعات درست را در مورد مس��ئولين، اعضا، طرح هاي بلندمدت و ساير مسائل حزب 

توده فاش نمود.2
• ]آيت اهلل[ خميني 444 روز ديپلمات هاي امريكايي  را گروگان نگاه داش��ت. سپس 
پنجاه و دو جلد از اس��ناد كشف ش��ده در س��فارت امريكا منتشر ش��دند. هنگامي كه 
نسخه هايي از اين اس��ناد در كنار خيابان هاي تهران به بهاي ده سنت به فروش رسيد،  

امريكا بيشتر خوار و خفيف گرديد.3 
• در بهار سال 1982 تيمسار اويس��ي از منابع نزديك به  ]آيت اهلل[ خميني به دست 
آورد كه نشان مي داد در سال 1981 دولت امريكا پيش��نهاد فروش تسليحات به رژيم 
]آيت اهلل[ خميني نموده است. دولت ريگان به اميد ايجاد رابطه با ايران، از طريق سيا، 
چندين پيشنهاد ارايه نمود. اما ]آيت اهلل[ خميني با گفتن اين كه نيازي به خريد ساح 

از امريكا )شيطان بزرگ( ندارد، پيشنهادهاي مذكور را رد كرده بود.4
• از سال 1982 تا س��ال 1986، برخورد امريكا با ايران به ش��دت متشنج شد. دولت 
ريگان اطاعات ضد ]آيت اهلل[ خمين��ي را در اختيار عراق قرار م��ي داد و از اف.بي. آي 

مي خواست افرادي را كه در امريكا به ايران ساح مي فروشند، دستگير نمايد.5
• از سال 1984 ]آيت اهلل[ خميني هرگز نگذاشت كه تعداد گروگان هايش در بيروت 
از هفده نفر كمتر ش��ود. گاهي اوقات رژيم ]آيت اهلل[ خميني يك يا تعداد بيش��تري از 
گروگان ها را با ساح معامله مي كرد، اما بافاصله تعداد ديگري را به عنوان جايگزين به 

گروگان مي گرفت.6

1. همان، ص446. 
2. همان، ص452.

3. همان.
4. همان، ص455. 
5. همان، ص466. 
6. همان، ص472. 
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• در اولين ارسال مستقيم س��اح به ايران در 16 فوريه 1986، پنتاگون هزار موشك 
ضد تانك تاو را كه بيشتر از كل توليد س��االنه امريكا بود،  به ايران منتقل نمود. سيا اين 
محموله را با هواپيما به اس��راييل و اس��راييلي ها نيز آنها را به ته��ران بردند. در همين 
حال، نمايندگان كادر رئيس جمهور امريكا در اي��ران، متعاقب وعده هاي دال  بر روابط 
دوستانه تر، موافقت  نمودند س��اح هاي امريكايي پيشرفته ديگري براي استفاده ايران 
در جنگ طوالني اش با عراق در اختيار ]آي��ت اهلل[ خميني قرار دهند. اين كار هنگامي 
صورت مي  گرفت كه امريكا اطاعات ماهواره اي جاسوس��ي خود را در زمينه تحركات 

نظامي ايران در اختيار عراق مي داد.1 
• يك ه��دف فرعي اين تماس ها كه بعداً بيش��تر علني ش��د، ايجاد رواب��ط بهتر بين 
واشنگتن و عناصر ميانه رو در تهران و تس��هيل روابط دوستانه بين دو كشور در صورت 
مرگ يا سقوط ]آيت اهلل[ خميني بود. اما در واقع هيچ يك از جناح هايي كه با آنها تماس 

گرفته شد، ميانه رو نبودند.2 
• هنگامي كه همه زبان بازي ها و تماس هاي دوستان پايان يافت، نمايندگان دولت به 
انگيزه هاي واقعي خود پرداختند و گفتند: »اين چيزي است كه رئيس جمهور ما خواهان 
آن مي باشد. ما صداقت خود را ثابت نموده ايم. شما ساح ها را دريافت كرديد. حاال شما 
با آزاد نمودن بقيه گروگان ه��ا صداقت خود را اثبات كني��د.«... او )منتظري( با علم به 
اين كه اس��راييلي ها در حال كمك به امريكا جهت آزادي گروگان ها هستند به يكي از 
مشاوران خود گفت: »آشي را كه امريكا بپزد و اسراييل آن را تزيين كند من نمي  خورم!« 
منتظري بي درنگ همه قرار و مدارها را با گروه مخفي رئيس جمهور امريكا به ]آيت اهلل[ 

خميني گزارش داد.3
• رفسنجاني با زيركي به كادر س��يا اعتماد نكرد و از روي وظيفه ]آيت اهلل[ خميني را 
در جريان همه ماقات ها قرار داد. ]آيت اهلل[ خميني به رفسنجاني نگفت كه منتظري 
نيز با امريكايي ها در تماس اس��ت و از آن طرف به منتظري نگفت كه رفس��نجاني هم 
با امريكايي ها در ارتباط اس��ت. وقتي منبع من اين مطلب را ب��ه من گفت، فهميدم كه 

]آيت اهلل[ خميني در حال اجراي يك بازي ايراني است.4 
• در 23 مه 1986 تنها چهل و ش��ش روز قبل از اين اظه��ارات، مك فارلين و نورث و 

1. همان، ص480. 
2. همان، ص481. 
3. همان، ص482. 
4. همان، ص483. 
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ساير اعضاي كادر رئيس جمهور، س��وار هواپيمايي مملو از قطعات يدكي موشك هاي 
ضد هوايي هاوك ش��دند و به س��وي تهران پرواز كردن��د. تقدير اين بود كه اين س��فر 
تبديل به يك س��فر تاريخي ش��ود. عاوه بر محموله هواپيما كه ساح هاي پيشرفته را 
در برمي گرفت، اين گروه حامل هداياي ويژه اي از سوي ريگان براي ]آيت  اهلل[ خميني 
بود: يك كيك، دو آيه قرآن، يك پيام شفاهي، يك انجيل امضاءشده توسط ريگان و دو 
اس��لحه كمري. بر روي كيك يك كليد بود و مفهوم اين كليد آن بود كه خواست دولت 
امريكا گشودن باب مذاكره مستقيم با ايران است... مضمون آيات قرآن مربوط به سوره 

جمعه، آيه هاي 6 و 7 بود...1
•... اما به نظر آنها مضحك ترين قسمت هدايا انتخابات آياتي از قرآن بود كه يهوديان 
را به خاطر آنكه خود را ق��وم برگزيده خداوند مي خوانند م��ورد نكوهش قرار مي دهد. 
كاخ س��فيد چطور مي تواند چنين پيامي را به ]آيت اهلل[ خميني بدهد و در همان حال 
روابط امريكا با اس��راييل را محترم بش��مارد؟ نتيجه »حمالي اين هدايا« توس��ط كادر 
رئيس جمهور امريكا به ايران اين شد كه مقامات ايران اعتقاد پيدا كردند كه ريگان يا خر 
است يا سعي دارد آنها را خر كند. فرستاده هاي رئيس جمهور به جاي استفاده از هويت 
و مليت واقعي خود، با گذرنامه هاي ايرلندي كه توسط اداره جعل سيا تهيه شده بود، به 
ايران سفر كردند. مثًا گذرنامه جعلي مك فارلين نشان مي داد كه او با اسم سين دلوين 
در حال سفر است. اگر اين آقايان واقعاً مي خواس��تند باب مذاكرات مستقيم را با ايران 

بگشايند، چرا از حمل گذرنامه واقعي خودشان واهمه داشتند؟...2
• دولت ريگان ادع��ا مي  كرد كه به دنب��ال گفت وگو با ميانه رو ه��ا در رژيم ]آيت اهلل[ 
خميني بوده اس��ت؛ حال آنكه بدبختانه تعداد بس��يار معدودي عنصر ميانه رو در رژيم 
]آيت اهلل[ خميني وجود دارد. حتي اگر هم ادعاي دولت درست بود و امكان ايجاد تماس 
با ميانه رو ها وجود داشت، كادر رئيس جمهور خام تر از آن بود كه بتواند اين عناصر را پيدا 
كند و يا برخورد موفقي با آنها داشته باشد. تنها افرادي كه كادر رئيس جمهور توانست با 
آنها تماس بگيرد، نخست وزير آيت اهلل خميني يعني ميرحسين موسوي، رئيس مجلس 
او- رفسنجاني- و قائم مقامش- منتظري- بود. مسلماً هيچ يك از اين افراد ديدگاه هاي 

ميانه روي از خود نشان نداده اند...3 
• در 13 نوامبر 1986 ريگان به طور زنده از دفتر خود در كاخ سفيد براي مردم امريكا 

1. همان، ص485. 
2. همان، ص486. 
3. همان، ص494. 
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سخن گفت. در بخش��ي از صحبت هاي وي آمده بود: »ما به مدت هجده ماه يك ابتكار 
ديپلماتيك محرمانه را با ايران دنبال مي كرديم. اياالت متحده با كساني كه مردم ما را 
در لبنان در اسارت خود دارند سازش نكرده و نخواهد كرد. امريكا ساح هايي امريكايي 
را با گروگان ها مبادل��ه نكرده و نخواهد كرد... در جريان مذاك��رات محرمانه، من اجازه 
انتقال مقدار كمي تس��ليحات دفاعي و قطعات يدكي براي سيستم هاي دفاعي ايران را 
صادر نمودم... از زمان شروع تماس ها با ايران، هيچ مدركي دال بر دخالت دولت ايران در 
اقدامات تروريستي عليه امريكا وجود نداشته است... انقاب ايران يك واقعيت تاريخي 
است،  اما بين منافع ملي اساسي ايران و امريكا ضرورتي به وجود تعارض دايمي نيست.«1 

نقد خاطرات رفيع زاده
همان طور كه در مطالعه خاصه كتاب خاطرات منصور رفيع زاده نيز مش��خص است 
به دليل مسئوليت هاي بس��يار كليدي و حساس وي در تش��كل »پر رمز و راز« حزب 
زحمتكشان، رياست ساواك در امريكا )از ابتداي تش��كيل تا اضمحال آن(، ارتباطات 
گسترده با همه اعضاي خانواده پهلوي و از همه مهمتر عضويت در سيا )CIA(، سؤاالت 
فراواني به ذهن خوانندگان در مورد تاريخ معاصر متبادر مي شود. در اين ميان محتمًا 
اولين سؤالي كه حتي ذهن غوركننده در كتاب را نيز به خود مشغول مي دارد، اين است 
كه چرا نويس��نده خاطرات، بدون هيچ گونه ماحظه اي و به صراحت، عضويت خود را 
در سيا آشكار مي س��ازد؟ از نگاه يك خواننده تيزبين، رفيع زاده در صورت مخفي نگاه 
داشتن وابستگي اش به يك سازمان اطاعاتي بيگانه، قادر بود بيش از آنچه به قلم آورده 
است، بيان دارد؛ لذا براي پيدا كردن پاسخي مقرون به حقيقت براي اين سؤال اساسي، 
ابتدا بايد دريافت كدام مس��ئله با اهميت تري موجب شده اس��ت تا نويسنده با اعتراف 
به جاسوس��ي براي بيگانگان، خود را در معرض نگاه نفرت آميز نسل حاضر و نسل هاي 
آينده قرار دهد. ب��ه عبارت ديگر، بايد گف��ت منافع و مصالحي مش��خص، رفيع زاده را 
واداشته تا رسماً اعام كند قبل از درآمدن به استخدام ساواك، جاسوسي براي سازمان 
اطاعاتي امريكا را پيش��ه خود ساخته اس��ت. بي ترديد در مورد چرايي اين مسئله، هر 
پژوهش��گر تاريخ به يك جمع بندي خواهد رسيد. نگارنده اين س��طور نيز معتقد است 
خط تبليغاتي اي كه در نگارش اين كتاب دنبال ش��ده، افش��اي ارتب��اط رفيع زاده را با 
س��يا ضروري س��اخته اس��ت. براي تحليل دقيق اين موضوع بايد توجه داشت كه در 

1. همان، ص496. 
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ماه ه��اي پاياني عمر رژيم پهل��وي كه ديگر 
همه كارشناسان سياسي امكان آشتي ملت 
به پاخاس��ته ايران را ب��ا محمدرضا ناممكن 
ارزياب��ي مي نمودند، يك خ��ط تبليغاتي در 
غرب ب��ر محور جداس��ازي كارنامه ش��اه از 
عملكرد دولت ه��اي حام��ي وي و در رأس 
آنها، امريكا ش��كل گرفت. پذيرش عمومي 
اين خ��ط تبليغاتي قطعاً به س��هولت امكان 
نداشت؛ چراكه طي چندين سال ملت ايران 
و جهانيان شاهد و ناظر شكنجه و قتل منتقدان و كشتار دسته جمعي تظاهركنندگان 
و مخالفان اس��تبداد بودند و امريكا را صرفاً در پيدايش حاكميت اس��تبدادي از طريق 
كودتا دخيل نمي پنداش��تند، بلكه بحق بر اين باور بودند كه رژيم پهلوي بدون حمايت 
كاخ سفيد قادر به ارتكاب چنين اعمال ضد انساني و تخريب بنيادهاي استقال كشور 
نبود. بنابراي��ن بايد با تاش همه جانبه اينگونه وانمود مي ش��د كه دس��تگاه اطاعاتي 
امريكا توسط سيس��تم اطاعاتي شاه گمراه مي شده اس��ت! به عبارت ديگر، مردم بايد 
مي پنداشتند كه واقعيت هاي تلخ ناشي از خودكامگي و درنده خويي شاه، هرگز به اطاع 
تصميم س��ازان در اياالت متحده نمي رس��يده و تداوم حمايت بي دريغ آنان از دستگاه 
استبداد حاكم در تهران ناش��ي از نوعي بي اطاعي بوده است! البته اقناع افكار عمومي 
در اين زمينه چندان سهل نبود؛ لذا بي جهت نيست كه در عمده آثاري كه در اين ايام، 
يعني بعد از سقوط پهلوي در غرب به نگارش درآمده، نويسندگان آنها به سبب ناتواني 
در تطهير رژيم دست نشانده غرب در ايران، به القاي اين موضوع  پرداخته اند. براي نمونه 
ويليام شوكراس در كتاب آخرين سفر شاه در حالي كه اطاعات قابل توجه و ارزشمندي 
در مورد فساد و تباهي در دربار پهلوي ارايه مي دهد، اما تاش دارد خواننده را قانع سازد 
كه اطاعات غرب در مورد ايران از فيلتر ش��اه مي گذشت و وي قادر بود آنگونه كه خود 
تمايل داشت در آن دخل و تصرف كند. متأس��فانه بايد اذعان كنيم كه محكوم كردن 
هدف دار جنايات ش��اه و حتي بيان برخي ناگفته ها در مورد ميزان انحطاط محمدرضا 
پهلوي، تا حدودي در جلب اعتماد مخاطبان مؤث��ر افتاد و زمينه القاي فريب خوردگي 

امريكا توسط شاه را اندكي فراهم آورد. 
اگر بپذيريم خاطرات منصور رفيع زاده با همين هدف به نگارش درآمده است، قطعاً- 

رفیع زاده خاطراتي را از گفت و گوهاي 
خود با رؤساي ساواك نقل مي کند که 
طي آن اشخاصي چون پاکروان، نصیري 
و مقدم به صورت شخصیت هاي 
آزاداندیشي ظاهر مي شوند که نه تنها 
هیچ  کدام با جنایت هاي شاه موافق 
مدافعان  در جایگاه  بلکه  نیستند 
سرسخت دموکراسي امریکا، هر آن 
مترصدند تا از شرایطي که شاه آنها را 

گرفتار آن ساخته، رهایي یابند
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همان گونه كه در كتاب آمده- وي مي بايست عضويت خود را در سيا آشكار مي ساخت؛ 
زيرا به زعم طراحان كتاب در اين صورت خواننده مي تواند مطلب مورد بحث را بپذيرد. 
در واقع رفيع زاده در اين كتاب به عنوان يك عامل سيا، به كرات و به صورت غير متعارف 
ادعا مي كند كه مسئوالن اين سازمان در جريان رخدادها و تحوالت اجتماعي و سياسي 
ايران نبوده اند. بنابراين به طور مشخص هدف آن است كه رفيع زاده از جايگاه يك عامل 
سيا س��خن بگويد تا چنين دروغي براي خواننده قابل پذيرش شود. البته يادآوري اين 
نكته ضروري است كه دس��تگاه اطاعاتي امريكا به دليل معطوف داشتن همه توجه و 
توان خود به دربار و روشنفكراني كه تربيت شده غرب بودند، از بسياري از واقعيت هاي 
ايران به دور ماند، اما آنچه را كه كتاب هايي از اين دس��ت درصدد القاي آن اند كامًا در 
جهت عكس اين نكته است؛ يعني براي تطهير امريكا اين ادعا را مطرح مي سازند كه سيا 
از عملكرد شاه اطاع نداشته است، در حالي كه دربار و نهادهاي وابسته به آن همچون 
النه امني براي جاسوسان رنگارنگ بودند. خانم تاج الملوك، مادر شاه، در خاطرات خود 

در اين ارتباط مي گويد:  
يك پدر سوخته ديگري بود به نام شاپورجي كه با پررويي به محمدرضا 
مي گفت من قبل از اينكه تبعه ايران باشم نوكر ملكه انگلستان هستم! 
ما از امثال اين آدم ها كه جاسوس و نوكر آشكار و يا پنهان انگليسي ها و 
امريكايي ها بودند دور و برمان زياد داشتيم. گاهي به محمدرضا مي گفتم 
چرا با علم به اينكه مي داني اين پدرسوخته ها نوكر اجنبي هستند آنها 
را اخ��راج نمي كني؟ محمدرضا مي گف��ت: چه فايده اي ب��ر اخراج آنها 
مترتب است؟ اينها را اخراج كنم ده ها نفر ديگر را اطرافم قرار مي دهند. 
بگذاريد اينها باشند تا خيال دولت هاي خارجي از حسن انجام امور در 

ايران راحت باشد!1 
و يا در مورد شاكله سيستم اطاعاتي شاه مي گويد: 

البته شما مي دانيد كه ساواك را خود امريكايي ها درست كرده بودند... 
محمدرضا خصوصي به من مي گفت همين رئيس ساواك و معاون او و 
مديران ارشد همه شان با امريكايي ها ارتباط دارند... بعضي وقت ها هم 
مي آمدند قدرت نمايي مي كردن��د. مثًا در حالي كه ما نمي دانس��تيم 
محمدرضا بيماري معده دارد، س��فير كبير انگليس مي آمد و پيشنهاد 

1. تاج الملوك، ملكه پهلوي؛ خاطرات تاج الملوك، تهران، به آفرين، 1380، ص383. 
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مي كرد اعليحضرت براي معاينه پزشكي و معالجه پزشكي و معالجه به 
لندن برود!1 

بنابراين ادعاي بي اطاعي امريكا از عملكرد شاه و درباريان در ايران، با وجود بي اساس 
بودن، در مقطعي با تبليغات حساب ش��ده و انتش��ار كتاب هاي متعدد، تا حدودي و به 
صورت موقت از حاميان محمدرضا رفع مشكل ساخت و فرصتي را براي آنان فراهم كرد 
تا از طريق س��ازمان دادن مجدد به نيروهاي فرهنگي وابس��ته به امريكا در ايران حتي 
عملكرد محمدرضا پهلوي را نيز در تاريخ به گونه ديگري به ثبت رسانند. از اين رو امروز 
ديگر خطي كه در كتب منتشره در اوايل س��قوط رژيم پهلوي دنبال مي شد پي گرفته 
نمي شود، بلكه رسانه هاي غربي و نيروهاي وابس��ته فرهنگي به آنها در داخل ايران، از 
دوران س��لطه  امريكا بر ايران كامًا دفاع مي كنند و بدين ترتيب عملكرد اس��تعمارگر 
خارجي و اس��تبداد داخلي )به عنوان دو پديده كه ارتباط تنگاتنگي با هم دارند( موجه 

جلوه گر مي شود.
در اينجا صرفاً به يك نمونه از چگونگي بازسازي تشكيات فرهنگي وابسته به غرب در 

داخل كشور اشاره مي كنيم: 
نوري زاده، يك��ي از اي��ن روزنامه نگاراني كه در ح��ال حاضر در لندن 
زندگي مي كند... به دخترم )فرح ديبا( پيشنهاد كرد كه هزينه تأسيس 
چند روزنامه و مجله را در ايران بپردازد زيرا بس��ياري از روزنامه نگاران 
گروه رستاخيز و روزنامه هاي اطاعات و كيهان، پاكسازي شده و بيكار 
هستند... فرح، نوري زاده را به آدرسي در تهران حواله كرد و ما به زودي 
شاهد راه اندازي چند روزنامه و مجله بوديم كه علناً با جمهوري اسامي 

و حكومت روحانيون مخالفت مي كردند.2 
به طور كلي در دو دهه گذش��ته اهتمام به س��رمايه گذاري در اين زمينه را در مراكز 
مختلف داخلي و خارجي مي توان شاهد بود. حتي آقاي رفيع زاده در اين كتاب معترف 
است كه اشرف با پرداخت پول قابل توجهي به اويسي، وي را واداشت تا در مصاحبه اي با 
مطبوعات غربي، مسئوليت همه كشتارها را شخصاً برعهده گيرد و رسماً اعام دارد كه 
ش��اه از قتل عام تظاهركنندگان و مخالفان بي خبر بوده و او بدون مشورت با شاه چنين 

تصميماتي را اتخاذ مي كرده است. 

1. همان، ص388. 
2. فريده ديبا، دخترم فرح، ترجمه و تصحيح الهه رئيس فيروز، تهران،  به آفرين، 1390، ص475-476. 
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به اين ترتيب سياس��ت تبليغاتي امريكا را در مورد حكومت پهلوي  بايد به سه دوران 
كامًا متمايز از يكديگر تقس��يم كرد، زي��را آثاري كه در هر يك از اين مقاطع منتش��ر 
مي ش��وند داراي ويژگي هاي متفاوتي اند: 1. دوران س��لطه  كامل امريكا بر ايران بعد از 
كودتاي 28 مرداد؛ 2. ايام اوج گيري نهضت ضد استبدادي و ضد استعماري ملت ايران 
كه منجر به سقوط دولت وابسته شد؛ 3. مقطع بازس��ازي نيروهاي وابسته فرهنگي به 

دنبال سقوط رژيم پهلوي.
بدون ش��ك اگر خاطرات رفيع زاده در مقطع س��وم نگاشته مي ش��د، اثري بود كامًا 
متفاوت از آنچه عرضه شده است و هرگز در آن، شاه مظهر همه پستي ها و زشتي ها و به 
عنوان ديكتاتور قرن عنوان نمي شد، زيرا با همه تاش ها براي جداسازي حساب وي از 

امريكا، در نهايت، او با كودتاي امريكايي به قدرت بازگشته بود. 
نكته جالب تر در خاطرات رئيس  ساواك در امريكا، برخورد فرصت طلبانه وي با موقعيت 
ايجادشده است. به زعم او، حال كه قرار است امريكا تطهير شود چرا مولود امريكا يعني 
ساواك )كه خود عضو برجس��ته اي از آن بوده( تطهير نش��ود؟ لذا وي با استفاده از اين 
فرصت چهره اي از ساواكي هاي برجسته ترسيم مي كند كه مضحك مي نمايد. رفيع زاده 
خاطراتي را از گفت و گوهاي خود با رؤساي س��اواك نقل مي كند كه طي آن اشخاصي 
چون پاكروان، نصيري و مقدم به صورت شخصيت هاي آزادانديشي ظاهر مي شوند كه 
نه تنها هيچ  كدام با جنايت هاي ش��اه موافق نيستند بلكه در جايگاه مدافعان سرسخت 
دموكراسي امريكا، هر آن مترصدند تا از شرايطي كه شاه آنها را گرفتار آن ساخته، رهايي 

يابند. 
همچنين نويس��نده در حالي كه معترف اس��ت حتي مكالمات تلفني شاه با دخترش 
توسط مأموران ويژه شنود مي ش��د، ادعا مي كند كه در دوران رؤساي مختلف ساواك، 
از امريكا با تهران تم��اس مي گرفته و همچون يك مخالف جدي ش��اه با آنان گفت وگو 
مي كرده است. البته معلوم نيست آقاي رفيع زاده چه تصوري از خوانندگان كتاب هاي 
تاريخي و خاطرات دارد كه در مورد شخص خود پا را به مراتب از اين هم فراتر نهاده و ادعا 
مي كند اصوالً انگيزه ورودش به ساواك، مبارزه با شاه و تاش براي سرنگوني حكومت 

استبدادي پهلوي ها بوده است! 
در مورد ماهيت آقاي رفيع زاده و چگونگي ارتباط وي با پهلوي ها حتي بعد از سرنگوني 

آنها از قدرت، خانم فريده ديبا مي گويد: 
ش��عبان )جعفري(... ش��روع به تضرع و زاري كرد كه با خود از ايران 
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چيزي نياورده و در اينجا ب��ه گدايي افتاده اس��ت! رضاجان به منصور 
)رفيع زاده( گفت 5 هزار دالر به شعبان بدهيد... منصور رفيع زاده هم كه 
از صاحب منصبان عالي رتبه ساواك بود، سال ها در غربت به ما خدمت 
كرد. رفيع زاده از جان و دل رضاجان را دوس��ت داش��ت. رفيع زاده مرد 
ثروتمندي بود و زندگي خوبي در امريكا براي خود دس��ت و پا كرد، اما 
متأسفانه پسر ارشدش ناخلف از آب درآمد و به خاطر تصاحب پول هاي 

پدر، يك شب سر او را بريد.1 
البته آقاي احمدعلي مسعود انصاري در كتاب پس از سقوط شناخت دقيق تري از آقاي 
رفيع زاده به خوانندگان مي دهد. بر اساس اطاعات وي، رئيس ساواك در امريكا حتي 
بعد از سقوط پهلوي ها تاش مي كرده تا همچنان در خدمت آنان باشد اما ظاهراً وجهه 

رفيع زاده موجبات بي اعتباري بيشتر براي پهلوي ها مي شده است: 
... آهي مدعي بود كه چون او )منصور رفيع زاده( با سازمان »سيا« كار 
مي كند حضورش مفيد است. به همين س��بب يك بار در ژوئن 1982 
مبلغ سي و پنج هزار دالر گرفت. ولي چون تمام اطرافيان رضا به شدت 
به او )منصور رفيع زاده( بدبين بودند و معتقد بودند فرد بدنامي است و از 
گذشته هاي او و كارش در ساواك بد مي گفتند، جاي پايش محكم نشد. 
حتي آهي هم پس از مدتي كه متوجه ش��د دوستي با او ممكن است به 

نفع او نباشد، از حمايت شديد خود از او دست برداشت...2 
صرف نظر از چگونگي ارزيابي درباري��ان فراري از آقاي رفي��ع زاده، آنچه در همه اين 
اقوال و روايت ها مشترك است تاش وي براي حفظ ارتباط با پهلوي ها و رساندن مجدد 
آنان به قدرت و س��لطنت حتي بعد از مرگ محمدرضا است. ناسازگاري ادعاي او مبني 
بر تاش براي سرنگوني پهلوي ها از ابتداي ورود به ساواك- كه به صورت مكرر در اين 
كتاب مطرح شده- با اين واقعيت، بيانگر عمق دروغ پردازي هاي اين خاطره پرداز مدعي 

است.
رفيع زاده همچنين فصل��ي از كتاب را به بي��ان ماجراي مك فارلي��ن اختصاص داده 
است. در اين بخش ظاهراً س��يا و امريكا به دليل تغيير سياست هايشان در قبال انقاب 
اسامي ايران مورد نقد قرار گرفته اند، اما در واقع طراحان كتاب با اين شيوه خواسته اند 

1. همان، ص506. 
2. احمدعلي مسعودانصاري، پس از سقوط، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي، 1371، ص252.
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افتضاح سياسي  مقامات كاخ سفيد را متوجه ايران سازند. بدين منظور نويسنده كتاب، 
س��خاوتمندانه در اين ارتباط نس��بت هاي فراواني را متوجه مس��ئوالن از جمله آقاي 
منتظري، هاش��مي و... مي نمايد كه به دليل سست بودن اس��اس آن، تأمل خواننده را 

برنمي انگيزد. 
اما آنچه در اين كتاب مي تواند نظر تاريخ پژوهان كش��ور را به خود جلب كند جايگاه 
مهم رفيع زاده در تشكيات بس��يار پر رمز و راز حزب زحمتكش��ان است. بيان سوابق 
حزبي از سوي نويسنده تا حدودي موجب افشاي روابط مثلث »زحمتكشان«، »ارتش 
شاهنشاهي« و »س��يا« مي ش��ود. البته بعد از كودتاي 28مرداد، ارتش جاي خود را به 
ساواك داد. هر چند رفيع زاده مي خواهد اين گونه وانمود سازد كه روابطش با سيا موجب 
حفظ موقعيت وي به عنوان مسئول ساواك در امريكا از سوي همه رؤساي ساواك شد، 
اما در بيان داستان برخوردش با نصيري به عنوان رئيس جديد ساواك، دچار غفلتي شده 

و نقش تعيين كننده مظفر بقايي را آشكار  ساخته است. 
به طور كلي مظفر بقايي و حزب وي در پوش��ش مبارزات ضد انگليس��ي و با نفوذ در 
جرگه مبارزان واقعي، نقش تعيين كننده اي را در جايگزين كردن امريكا به جاي انگليس 
داشتند. حتي براساس برخي اسناد،  بقايي در ايام نفوذ در ميان مبارزان و قبل از روشن 
ش��دن ماهيتش در جريان كودتاي 28مرداد، نقش قابل ماحظه اي در حذف فيزيكي 
عوامل قدرتمند لندن در ايران ايفا مي كند. البته بخشي از كشاكش قدرت بين انگليس 
و امريكا از طريق عوامل محلي آنها در ايران آش��كار ش��د. به عنوان نمونه مهدي بهار با 
نگارش كتاب ميراث خوار استعمار عوامل امريكا را به مردم شناساند و متقابًا اسماعيل 
رائين با نگارش كتاب فراموشخانه يا فراماسونري فعاليت شبكه جاسوسان انگليسي را 
در ايران مختل ساخت، اما فعاليت هاي عوامل پشت پرده اي چون بقايي حتي تا به امروز 
چندان آشكار نشده است. جالب اين كه نويس��نده كتاب اسناد خانه سدان يعني آقاي 

رائين صرفاً از كمك هاي فراوان آقاي دكتر بقايي تشكر مي كند.
بقايي در جريان نهضت ملي ش��دن صنعت نفت بدون هماهنگي با دكتر مصدق و به 
كمك رئيس شهرباني وقت »زاهدي«، عنصر ديگر وابس��ته به امريكا، همه اسنادخانه 
رئيس شركت نفت ايران و انگليس، يعني آقاي نورمن ريچارد سدان را خارج مي سازد و 
طي آن به ليست همه حقوق بگيران و عوامل و مرتبطين با دولت انگليس در ايران دست 
مي يابد. در آن ايام كه نفت ايران به ثمن بخس به تاراج مي رفت، ش��ركت نفت ايران و 
انگليس با اتكا به پش��توانه مالي اموال به غارت رفته، در واقع به ش��يوه هاي مختلف بر 
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ايران حكومت مي كرد كه يكي از آن شيوه ها، قرار گرفتن عمده شخصيت هاي سياسي 
و فرهنگي كشور در ليست حقوق بگيران نماينده انگليس در ايران بود.

دس��تيابي امريكايي ها به چنين منبع غني اطاعاتي از طريق بقايي، موجب ش��د كه 
تمامي شبكه نفوذ انگليس در ايران براي آنان شناسايي شود. جالب است بدانيم بخشي 
از اين اسناد از طريق بقايي در اختيار دكتر مصدق قرار گرفت و همين اسناد در دادگاه 
الهه ثابت نمود كه انگليس��ي ها در همه امور ايران به صورت كامًا غير قانوني دخالت 

مي كرده اند. 
بنابراي��ن نقش بقايي در برق��راري ارتباط نزديك ب��ا همه جرياناتي كه ب��ا تفكرات و 
گرايش ه��اي مختلف، خواهان پاي��ان دادن به حاكميت اس��تعماري انگليس در ايران 
بودند، بسيار روشن اس��ت؛ اما زماني كه بعد از پيروزي ملت ايران بر انگليس و خلع يد 
شركت نفت ايران و انگليس، نياز شديد به وحدت بود تا ايران توسط ايراني اداره شود، 
نقش مرموز بقايي آغاز شد و توانست به كمك شبكه اطاعاتي امريكا اختافات داخلي 
را تشديد و به خصومت تبديل كند و زمينه پياده ش��دن كودتاي امريكايي و در نهايت 
جابه جايي قدرت مسلط بر ايران را فراهم آورد. علي شهبازي در خاطرات خود از دوران 

بازداشت بقايي توسط دولت مصدق مي نويسد: 
در همين حال ديدم كه دكتر بقايي هم كه به وسيله چهار سرباز و يك 
افسر مراقبت مي ش��ود به طرف پادگان مي رود. گروهبان مرتضوي كه 
يك درجه دار با احساس و وطن پرست بود به قول سرهنگ كسرايي خفه 
نش��د و اين  بار يك چهارپايه زير پاي خود قرار داد و با صداي بلند شعار 
داد: زنده باد دكتر بقايي، مرد شماره يك مخالف دولت! برخاف سرهنگ 
كسرايي، دكتر بقايي ايستاد و وقتي كه شعار دادن گروهبان مرتضوي 
تمام شد، با صداي بلند گفت: سركار بگو زنده باد شاه، مرگ بر مصدق 

خائن، نوكر انگليسي ها.1
بنابراين بقايي حتي در بازداش��ت نيز تحركات خود را به منظ��ور بازگردانيدن عامل 
بيگانه يعني شاه به كشور متوقف نساخته بود و به تحريك نيروهاي ارتشي براي كودتا 
مي پرداخت. با وجود چنين كاركردهايي، بعد از كودتا چهره بقايي به عنوان يك چهره 
منتقد حفظ ش��د، اما ارتباطات وي با س��يا و س��اواك از طريق عناصر بلندپايه حزب 
زحمتكشان تشكياتي تر شد و گسترش يافت. به عبارت ديگر، منصور رفيع زاده از طرف 

1. علي شهبازي، محافظ شاه )خاطرات علي شهبازي(، تهران، اهل قلم، 1377، ص60. 
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حزب به امريكا اعزام شد تا به سهولت با سيا كار كند و از سوي ديگر به عنوان يك مقام 
بلندپايه ساواك، قدرت تأثير گذاري حزب زحمتكشان را فزوني بخشد. وي با برخورداري 
از اطاعات وسيع و روابط تعيين كننده موجب مي شد در هر مقطعي كه منافع امريكا به 
خطر مي افتاد، بقايي به سرعت وارد عمل شود و مشكل را براي امريكاييان در ايران رفع 
و رجوع كند. به عنوان نمونه، در جريان قيام مردم در 15خرداد42 كه روحانيت و مردم 
در دفاع از مرجعيت به ميدان آمدند، وي توانست به سرعت در صفوف روحانيت تزلزل 
ايجاد نمايد و برخي از شخصيت هايي را كه ابتدا در حمايت از امام به پاخاسته بودند از 
ادامه كار منصرف سازد. البته چنانچه اشاره شد، خاطرات رفيع زاده به عنوان يك عضو 
برجسته حزب زحمتكش��ان صرفاً تا حدودي ارتباطات اين حزب را مشخص مي سازد 
و اال در مورد عملكرد مظفر بقايي و گروهش سخن بس��يار است؛ هر چند تاكنون از آن 
غفلت شده و بايد به منظور شفاف س��ازي تاريخ معاصر عنايت بيشتري به اين حزب پر 

رمز و راز مبذول داشت. 
در آخرين فراز اين مقال توجه به اين نكته خالي از لطف نيست كه رفيع زاده به داليل 
مختلف به هر وادي سرك مي كشيده است. وي در ميان خاطره نويسان تنها كسي است 
كه وارد حصار آهني تشكيات اشرف مي شود و اش��اره اي به فعاليت هاي گسترده اين 
همزاد محمدرض��ا دارد. انجام عمليات تروريس��تي حتي در خارج كش��ور براي حذف 
مخالفان و به طور مستقل از ساواك، مقوله اي اس��ت كه رفيع زاده از آن مطلع بوده، اما 
صرفاً به يك مورد آن اش��اره مي كند؛ زيرا وي به دليل برخ��ورداري از عنايات »ويژه« 
اشرف، نخواسته است بيش از اين در مورد عملكرد اين زن در داخل و خارج كشور سخن 
بگويد. به عبارت ديگر، رفيع زاده يعني مطلع ترين فرد از عملكرد ش��بكه آهني اشرف، 
ترجيح داده همچنان از اين اطاعات خود استفاده مادي ببرد كما اينكه به نظر مي رسد 
وي براي نگارش اين كتاب نيز مبلغ قابل توجهي از سازماني كه به آن تعلق دارد، دريافت 
كرده باشد. اما سرانجام عمري خيانت از طريق حزب زحمتكشان، ساواك و در خدمت 
س��رويس اطاعاتي بيگانه بودن مي تواند درس گران سنگي باشد كه مي بايست توسط 
تاريخ پژوهان به خوبي تبيين ش��ود. با قتل مشكوك منصور رفيع زاده در واقع اطاعات 
فراواني دفن شد و اين پاداش ش��ايد تنها راه بس��تن چنين پرونده پر حجمي از سوي 

سرويس هاي جاسوسي بوده باشد.
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اخوان المسلمین و قضیه فلسطین

عليرضا سلطانشاهي

مقدمه 
رشد روزافزون نفوذ سياسی و اقتصادی كش��ورهای اروپايی در منطقه خاورميانه در 
اواخر قرن نوزدهم، تبعات فرهنگی جبران ناپذيری را ب��رای مردم اين منطقه به دنبال 
داش��ت. مردمی كه بنابر نظر اس��تعمارگران، قلمروهای وس��يعی را در اختيار دارند و 
سرزمين هايشان انباشته از گنج ها و منابع پنهان و آش��كار می باشد. چنين مردمی در 
اوايل قرن بيستم با بحران های متعددی مواجه شدند كه تا پيش از فروپاشی امپراتوری 
عثمانی ايجاد محدوديت در گسترش اين بحران ها امكان پذير بود؛ ولی به محض از بين 
رفتن حاكميت اسامی از كليه قلمروهای امپراتوری عثمانی، بحران های زير خاكستر 
به شعله هايی مبدل ش��دند كه خاموش كردن هر كدام از آنها بسيار مشكل می نمود و 
در نهايت همان ها سبب ساز از هم گسيختگی فرهنگی، سياسی و اقتصادی امت واحد 
خاورميانه ش��دند. بحران ناش��ی از ملی گرايی در امپراتوری عثمانی، منطقه يكپارچه 
اس��امی را پس از انقاب 1908 و 1909 و متعاقباً انحال خافت در س��ال 1924 به 
كشورهای ذره ای مبدل ساخت كه هر كدام در مقاطع مختلف و بر اساس »پيمان های 
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متعدد، قلمرو نفوذ دول استعماری شدند.«1
از ميان اين قوم گرايی، پان تركيسم، پان عربيسم و 
در نهايت صهيونيسم يا جنبش ملی يهود سر برآورد. 
البته در عوامل پيدايی اين جنبش كه خود ريشه در 
توطئه های يهودی مرب��وط به انحال خافت دارد، 
»تحقيقات مفصلی صورت گرفته است«2 كه بحث 

اين مقاله نيست. 
علمانيت يا سكوالريسم و به تعبير جديدتر جدايی 
دين از سياس��ت نيز از پيامدهای تجددگرايی غرب 
می باشد كه به همراه خود، بيگانگی از دين و فرهنگ اسامی را در پی داشت و بنابر نظر 
بس��ياری از محققان باعث انحرافات فكری و اخاقی در ميان مسلمانان نيز شد. به اين 
ترتيب »بحران هويت«3 اولين پيامد منفی ناش��ی از حضور بيگانگان در منطقه بود كه 

متفكران اسامی را به چاره واداشت. 
جست وجوی عيوب در »خود« يا در »ايدئولوژی« باعث شد كه متفكران برای برخورد 
مناس��ب با اين بحران، به اصول اوليه اسام كه از آن دور ش��ده اند رجعت كنند و ريشه 
تمام نابسامانی های خود را در اين مس��ير بيابند. متفكرانی همچون سيد جمال، شيخ 
محمد عبده و بعدها رشيد رضا به عنوان اولين افرادی بودند كه بازگشت به اصول اوليه 
اسام و سلف صالح را در رأس انديشه خود قرار دادند. منتهی چون چنين تحرك های 
فكری در جهان اهل سنت شروع به رشد كرده بود، خاستگاه های فكری شاخه ابن حنبل 
مرجع تمام نيازها ش��د و پيرو آن تفكرات ابن تيميه محرك اساسی در به وجود آوردن 
حركت های فكری و سياس��ی قرار گرفت؛ كه بنابر نظر استاد ش��هيد مطهری »ريشه 

1. پيمان سايكس- پيكو كه منطقه لوانت را تحت سلطه 2 كشور فرانسه و انگليس قرار داد. 
2. پيرامون نقش يهود در اضمحال امپراتوری عثمانی منابع متعدد به ذكر سخن پرداخته اند كه عمده آنان به 

شرح ذيل  می باشد: 
الف. علی محمد نقوی، اسام و ملی گرايی، دفتر نشر فرهنگ اسامی. 

.Encyclopedia of Judaica V.6P.148 .ب
پ. صالح زهرالدين، يهود فی تركيا، دارالصداقه، حلب، 1996. 

ت. دور الدونمه فی خلع سلطان عبدالحميد. 
ث. حسين حاق، نقش يهود و قدرت های بين  المللی در خلع سلطان عبدالحميد از سلطنت، ترجمه حجت اهلل 

جودكی و احمد درويش، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، 1380. 
ج. مصطفی توران، نقش يهود در تركيه، ترجمه مصطفی پورامينی، سميع، 1380. 

چ. عليرضا سلطانشاهی، پان تركيسم و صهيونيسم، مؤسسه مطالعات ملی، تمدن ايرانی، 1384. 
3. هراير دكمجيان، اسام در انقاب، ترجمه حميد احمدی، تهران، كيهان، 1377، ص26. 

ملی گرایی  از  ناشی  بحران 
در امپراتوری عثمانی، منطقه 
از  پس  را  اسالمی  یکپارچه 
انقالب 1908 و 1909 و متعاقبًا 
انحالل خالفت در سال 1924 به 
کشورهای ذره ای مبدل ساخت 
که هر کدام در مقاطع مختلف و بر 
اساس »پیمان های متعدد، قلمرو 

نفوذ دول استعماری شدند.«
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ناكام��ی جنبش های اس��امی را از همي��ن نقطه بايد 
جست وجو كرد.«1

صرف نظر از بررسی ناكامی جنبش های اسامی اين 
نكته حائز اهميت اس��ت كه به هر حال علمای اسام 
برای حل بح��ران هويت به فكر چاره جوي��ی افتادند و 

آن طور كه بررسی های تاريخی نشان داده اس��ت اولين اقدامات فكری از مصر آغاز شد 
و انديشه های سياس��ی و عقيدتی بس��ياری از متفكران آن ديار، برای اولين بار در قالب 
ايدئولوژی، دستمايه اقدام عملی مبارزان و مخالفان وضع موجود قرار گرفت كه اقدامات 
سيد جمال الدين اسدآبادي از نمونه هاي برجسته از اين جريان تا قبل از جنگ جهاني 
اول است و مسلماً اگر بخواهيم به سراغ اولين جنبش های اسامی برويم، كه در صحنه 
عمل منشأ بسياری از تقابل های فرهنگی، سياس��ی و عقيدتی با غرب شد، جنبشی را 

نخواهيم يافت جز »جنبش اخوان المسلمين« كه در مصر تأسيس شد.2

پيدايش اخوان المسلمين 
حميد عنايت در علل و عوامل پيدايی جنبش اخوان المس��لمين معتقد است كه اين 
جنبش اصًا زاييده مقتضيات سياس��ی و اجتماعی مصر در نخس��تين سال های پس 
از جنگ اول جهانی بود ك��ه از آن جمله مي توان از رواج بی دينی ميان روش��نفكران و 
درس خواندگان و گسترش علمانيت3 پس از پيروزی كمال آتاتورك و برانگيخته  شدن 
احساسات سياسی مصريان در پی انقاب س��ال 1919 ضد انگليس و آرزوی همگانی 

ايشان به اصاح اوضاع داخلی مصر ياد كرد.4
عده ديگری با در نظر گرفتن عوامل مذكور در پيدايی جنبش اخوان المسلمين موارد 

ذيل را به صورت مشخص ذكر كرده اند: 
1. مقابله با پيامدهای سياسی، فرهنگی و عقيدتی ناشی از بحران خافت پس از 1924 

و روی كار آمدن آتاتورك با سياست های ضد اسامی او؛ 
1. مرتضی مطهری، بررسی اجمالی نهضت های اسامی در صد سال اخير، تهران، صدرا، 1376، ص46-47. 

2. جنبش های سياسی معاصر در جهان تشيع بحثی جدا و مفصل است كه عمدتاً در قلمرو و جوامع شيعی منشأ 
اثر بوده است؛ اال انقاب اسامی كه جنبشی صرفاً شيعی نبود و از همين رو تحولی بنيادين در اوضاع منطقه و ملل 
مستضعف جهان ايجاد نمود. در واقع انقاب اسامی با خاستگاه های دينی مرزهای ملی و ايدئولوژيك مرسوم و 
ناكارآمد موجود را درنورديد و گفتمانی جديد برای ملل مسلمان و تحت ستم در سراسر جهان ايجاد كرد كه بيداری 

اسامی در منطقه ثمره ای كوچك از اين درخت تناور است. 
Secularism .3

4. حميد عنايت، سيری در انديشه سياسی عرب، تهران، اميركبير، ص240. 

لبنا یک بار پیش از  حسن ا
کشته شدن خود گفت که 
500 هزار پیرو  از جانب 
یانگر  ب و  می گوید  سخن 
خواست های 70 میلیون عرب 

و 300 میلیون مسلمان است
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2. مقابله با موج روزافزون فساد اخاقی و اجتماعی و انحرافات فكری؛ 
3. مقابله با ايده جدايی دين از سياست؛ 
4. پاسخ به انقاب ضد انگليسی1919؛ 

5. ترويج روحيه مذهبی در ميان جوانان كه هدف اصلی غربيان بودند؛ 
6. حمايت از محرومان و مستضعفان در كنار كارهای تبليغی و دينی. 

به اين ترتيب فردی به نام حسن البنا تنها با داشتن 21 سال سن در سال 1928 آغازگر 
اين حركت عظيم شد.1 

مشوقين وی در آغاز اين حركت همان طور كه بنا در خاطرات خود آورده است، افرادی 
همچون احمد المصری، فؤاد ابراهيم، عبدالرحمن حبااهلل، اسماعيل عزو و ذكی المغربی 
بودند كه پس از گوش فرا دادن به س��خنان بنا به منزل وی آمده بودند و خطاب به وی 

گفته بودند كه: 
ما به س��خنان تو گوش فرا داديم و در ما مؤثر افتاد، ولی طريق عمل و 
راهی را كه به اسام و سعادت مس��لمانان می انجامد نمی دانيم. ديگر از 
اين زندگی مذلت بار به تنگ آمده ايم. در اين ديار، مسلمانان، هيچ عزتی 
ندارند و جايگاه آنان حتی از خدمتكاران بيگانگان نيز پايين تر است. ما 
حاضريم با نثار خون، ايمان و تقوای خويش در راه خدا، با تو همگام شويم 
و بنا نيز به حدی از سخنان آنان متأثر شده بود كه نمی توانست از زير بار 
مسئوليتی كه آنان بر دوشش نهاده بودند، شانه خالی كند. فلذا به دعوت 
آنها لبيك گفت و در همان جا با يكديگر س��وگند خوردند كه تا جان در 

بدن دارند در راه اسام فعاليت و مبارزه كنند.2
بنا پس از آغاز فعاليت خود اس��تراتژی مش��خصی را برای تحقق اهداف بدين شكل 

پی ريزی كرد: 
1. احتراز از جدال های نظری؛ 

2. احتراز از درگير شدن با سلطه افرادی متشخص و بزرگ؛ 
3. احتراز از سازمان های سياسی جدايی افكن ميان مسلمانان؛ 

4. تأكيد بر مراحل سه گانه فعاليت )1. تبليغ 2. جذب 3. عمل(؛ 

1. وی كه بنابر نظر عده ای فرزند يك ساعت س��از يا يك طلبه از مكتب حنبلی بود، در س��ال 1906 در دهكده 
محموديه در دلتای نيل از نواحی بحيره ب��ه دنيا آمد و تحصيات خود را پس از طی ك��ردن دروس مقدماتی در 

دارالعلوم قاهره تكميل نمود. 
2. بهمن آقايی و خسرو صفری، اخوان المسلمين، تهران، رسام، 1365، ص15. 
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5. پی جويی برای كسب قدرت جهت تحقق اهداف 
منجمله توسل به قدرت نظامی در صورت لزوم؛ 

6. اعتقاد به وحدت عربی اسامی؛ 
7. تجديد خافت، زيرا خليفه مظهر وحدت اسامی 

است؛ 
8. ايجاد يك دولت مذهبی، زي��را حكومت يكی از 

پايه های اسام است؛ 
9. هر كش��وری كه به وطن اس��امی تجاوز نمايد، 
بايس��تی به عنوان يك قدرت خودكامه با آن مبارزه 

كرد )مصداق آن مبارزه عليه صهيونيست ها می باشد(.1
استراتژی بنا جهت وصول به تحقق اصولی بود كه در 6 بند ذيل خاصه می شد: 

1. علمی: ارايه يك تفسير دقيق از قرآن و دفاع از آن در برابر تفسيرهای نادرست. 
2. عملی: وحدت مصر و دول اسامی بر اساس اصول قرآن و تجديد نقش و تأثير عميق 

آن. 
3. اقتصادی: گسترش و حفاظت از ثروت ملی، ارتقاي س��طح زندگی، تحقق عدالت 
اجتماعی برای افراد و طبقات؛ امنيت اجتماعی برای شهروندان و تضمين فرصت های 

مساوی برای همه. 
4. اجتماعی و خيرخواهانه: مبارزه با جهل، بيماری و فقر. 

5. ميهن دوستی و ملی گرايی: آزادس��ازی دره نيل و كليه كشورهای عرب و در نهايت 
همه دنيای اسام از چنگال بيگانگان. 

6. جنبه انسانی و جهانی: ترويج صلح جهانی و تمدن انسانی بر بنيادهای جديد مادی 
و معنوی اسام.2

محققاً اخوان المسلمين پس از نزديك به 80 سال از فعاليت، هم اكنون نيز با پشت سر 
گذاردن مراحل مختلف از دوره های سياسی مصر بر اين اصول پايبند بوده است. البته 

1. همان، ص26. 
2. همان، ص24. 

اخوان المسلمین پیش از توجه به 
مسئله فلسطین به مسئله مهمتری 
که مسئله یهود است، توجه دارد 
و به همین نسبت حل مسئله یهود 
را در اولویت حل قضیه فلسطین 
می داند. این جنبش اسالمی بین 
یهودیت و صهیونیسم هیچ فرقی 
قائل نیست و این دو مقوله را 
کاماًل به هم مرتبط و متصل و 

اساسًا یکی می داند
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هيچ دوره ای از فعاليت اخوان المس��لمين را نمی توان با دوران حيات بنا مقايسه نمود.1 
چراكه در اين دوره با آغاز فعاليت و تحكيم پايه های اخوان در ميان قش��رهاي مختلف 
جامعه، موقعيت های بسيار زيادی نصيب اين جنبش گرديد؛ به طوری كه تا 5 سال قبل 
از انتقال دفتر مركزی اين حزب از اس��ماعيليه به قاهره »تقريباً چهل شعبه در سراسر 
كشور ايجاد شد و در كنار هر ش��عبه يك بنياد خيريه و كارگاه قالی بافی، يك مسجد و 
يك داروخانه رايگان برای تهيدس��تان و يا يك مؤسسه آموزش��ی ايجاد شد«2 و جالب 
آن است كه سرآغاز و تداوم اين موفقيت ها در شهری بود كه بنابر نظر هيكل »برخاف 
ساير شهرهای مصر شهری شبه اروپايی بود و مقر اصلی شركت كانال سوئز كه دولتی در 
داخل دولت بود، در همين شهر قرار داشت. افزون بر اين قلب منطقه اشغالگری انگلستان 
بود.«3 البته پايان موفقيت اخوان در اين ش��هر نبود چراكه پس از انتقال دفتر مركزی 
اخوان به قاهره »شمار مراكز، بدون گزافه به 1500 تا 2000 و شمار پيروان به 300 تا 
600 هزار نفر رسيد. حسن البنا يك بار پيش از كشته شدن خود گفت كه از جانب 500 
هزار پيرو سخن می گويد و بيانگر خواست های 70 ميليون عرب و 300 ميليون مسلمان 

است.«4
گس��تره فعاليت اخوان المس��لمين محدود به چهارچوب جغرافيايی مصر نمی شود و 
كش��ورهای عربی منطقه به صورت چش��مگيری در فعاليت سياس��ی، مذهبی و حتی 
اقتصادی متأثر از رويكرد و مسير اخوان المسلمين و حتی شعبه  ای از آ ن  در جوامع عربی 

ديگر به شرح ذيل هستند: 
1. جمعيت االصاح در بحرين با حزب سياسی المنبر از شاخه های اخوان در بحرين 

هستند. 
2. اخوان المسلمين سوريه در سال 1930 و به يك عبارت 1945 و تا قبل از استقال 
از فرانس��ه اعام موجوديت نمود و در انتخابات س��ال 1961 نيز ده كرسی پارلمانی را 
تصاحب كرد و تا سال 1982 و قيام حما از مهمترين گروه های فعال در عرصه سياسی 

1. مرشدهای عام اخوان: 1. حس��ن البنا 1949-1928 به مدت 21 سال؛ 2. حسن الهضيبی 1972-1949 به 
مدت 23 سال؛ 3. عمر التلمسانی 1986-1972 به مدت 14 سال؛ 4. محمدحامد ابونصر 1996-1986 به مدت 
10 سال؛ 5. مصطفی مشهور 2002-1996 به مدت 6 سال؛ 6. مأمون الهضيبی 2004-2002 به مدت 2 سال؛ 7. 
محمدمهدی عاكف 2010-2004 به مدت 6 س��ال كه در جريان بيداری اسامی چند سفر به جمهوری اسامی 

داشته است؛ 8. محمد بديع تاكنون-2010. 
2. مجيد خدوری، گرايش های سياس��ی در جهان عرب، ترجمه عبدالرحمن عالم، تهران، وزارت امور خارجه، 

1374، ص85. 
3. حسنين هيكل، پاييز خشم، ترجمه محمدكاظم موسايی، تهران، اميركبير، 1363، ص317. 

4. مجيد خدوری، همان، ص85. 
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بود و البته با حضور گروه های مبارز فلسطينی 
به ويژه گروه اسامگرای حماس، مورد حمايت 

مشترك حكومت قرار گرفتند. 
در ناآرامی ه��ای اخي��ر و در خ��ال بيداری 
اس��امی در منطقه عربی و مس��لمان، امريكا، 
غرب و عده ای از كش��ورهای وابسته منطقه از 
جمله قطر و عربستان بس��يار تاش دارند تا از 

ظرفيت باالی اخوان س��وريه عليه حكومت ضد صهيونيستی آن اس��تفاده كنند. فلذا 
اخوان المسلمين سوريه در معرض تصميم گيری خطير و مهمی در اين مرحله قرار گرفته 

است كه احتمال سقوط به دره افراط گرايي وهابي نيز در آن وجود دارد. 
3. شاخه اخوان المسلمين در اردن در سال 1942 پايه گذاری شد و هم اكنون با حضور 
احزابی همچون حزب التحرير به فعاليت خ��ود ادامه می دهد. اگرچه با محدوديت های 

بسيار شديدی از سوی حكومت نيز مواجه است. 
4. اخوان المس��لمين در عراق در سال 1960 تأسيس و در س��ال 1961 منحل اعام 
گرديد. در زمان حاكميت حزب بعث كامًا فعاليت زيرزمينی داش��ت و پس از سقوط 
 KIU صدام در سال 2003 با حضور در عرصه سياسی در مناطق سنی و كرد از جمله

به فعاليت ادامه می دهد. 
اخوان المسلمين در كويت، يمن، عمان، الجزاير، سودان، سومالی، تونس، انگلستان، 
اياالت متحده، فدراسيون روسيه و ساير كش��ورهای اسامی فعاليت داشته و به نسبت 
فضای سياسی كشورهای فوق در مسير اسام گرايی، منشأ آثار مهمی در عرصه سياسی 

بوده است. 
بررسی چنين جايگاهی در ميان نهضت های اسامی جهت بازشناسی توان بالقوه علما 
در تهيج و بسيج توده ها بسيار ضروری است. از همين رو به بررسی مختصری از دوره های 
فعاليت اخوان المسلمين تا پس از ورود به بحث اصلی كه همانا اخوان المسلمين و مسئله 

فلسطين است خواهيم پرداخت. 
از آنجايی كه نحوه عملكرد رهبران يا به عبارتی مرش��دهای عام اخوان المسلمين در 
مقاطع زمانی يكسان بوده و تفاوت عمده ای مشاهده  نمی شود، بررسی نحوه عملكرد و 
فعاليت و بازشناسی اقدام اخوان المسلمين را در دوران مرشدهای عام آن اعم از حسن 
البنا، اسماعيل حسن، عمر تلمس��انی، محمدحامد ابوالنصر، مش��هور و... را محور قرار 

گفتنی است اندیشه اخوان المسلمین 
نسبت به یهود تا حد بسیار زیادی 
از طریق نشریه الدعوه خصوصًا 
در سال های مربوط به حکومت 
سادات ترویج می شد تا جایی که 
نهایتًا به یک نشریه »آنتی سمیت« 

)یهودستیز(، معروف شده بود
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نمی دهيم بلكه معيار تقسيم بندی دوره های عملكرد اخوان را حول وقايعی كه مشخصاً 
با ديگر دوره ها تفاوت داشته است، به شرح ذيل مشخص می كنيم: 

1. دوران حيات حسن البنا از تأسيس اخوان المسلمين تا ترور وی در سال 1949؛ 
2. پس از ترور بنا تا پايان دوره حكومت جمال عبدالناصر در سال1970؛ 

3. دوره حكومت سادات؛ 
4. از آغاز حكومت مبارك تا بيداری اسامی و سقوط مبارك؛ 

5. دوره پس از بيداری اسامی. 

ديدگاه  اخوان المسلمين در مورد صهيونيسم 
از نكات بسيار قابل تأمل در انديش��ه اخوان نسبت به قضيه فلس��طين و صهيونيسم 
ديدگاه منحصر به فردی اس��ت كه كمتر مورد توجه قرار گرفته؛ در عين اينكه بس��يار 

اصولی و متقن به نظر مي رسد. 
اخوان المسلمين پيش از توجه به مسئله فلسطين به مسئله مهمتری كه مسئله يهود 
است، توجه دارد و به همين نسبت حل مس��ئله يهود را در اولويت حل قضيه فلسطين 
می داند. اين جنبش اسامی بين يهوديت و صهيونيسم هيچ فرقی قائل نيست و اين دو 

مقوله را كامًا به هم مرتبط و متصل و اساساً يكی می داند. 
پايه استدالل اخوان المسلمين در اين خصوص، آيات متعدد قرآن می باشد كه صراحتاً 
بر خطر يهود در سوره های متعدد قرآن اشعار دارد. س��وره هايی كه عمدتاً در برگيرنده 
آياتی اس��ت كه به ذكر خصوصيات منفی يهوديان می پردازد. اين نكته بارز در انديشه 

اخوان المسلمين به لحاظ شفافيت از لسان هيكل بدين صورت عنوان می شود: 
حتی پس از سفر س��ادات به قدس هم دش��منی با يهوديان به دليل 
يهودی بودن و نه صهيونيس��ت بودن از س��وی اخوان المسلمين بسيار 

مشهود بود و خود آنان نيز آن را پنهان نمی كردند.1 
اين ضديت اخوان المسلمين با يهوديت در رأس مبارزه جويی عليه 3 دشمن اصلی ديگر 

می باشد كه »اخوان از آنان به صليبی گری، كمونيسم و علمانيت«2 ياد مي كند. 
گفتنی است انديشه اخوان المسلمين نسبت به يهود تا حد بسيار زيادی از طريق نشريه 
الدعوه خصوصاً در سال های مربوط به حكومت سادات ترويج می شد تا جايی كه نهايتاً 

1. حسنين هيكل، همان، ص212. 
2. ژيل كپل، پيامبر و فرعون، ترجمه حميد احمدی، تهران، كيهان، 1375، ص128. 
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در کنار قرآن به عنوان منبع 
اساسی ضدیت اخوان المسلمین 
با یهودیان، منابع دیگری نیز 
جهت برمال کردن چهره موهوم 
صهیونیسم مورد استفاده اخوان 
قرار می گرفت؛ از جمله کتاب 
پروتکل های زعمای صهیون که 
بیانگر برنامه های یهودیان برای 
استیالی فرهنگی و اقتصادی بر 
جهان است که از سال های اول 

قرن بیستم برمال شد

به يك نشريه »آنتی س��ميت« )يهودستيز(، معروف 
شده بود. 

سردبيران نش��ريه الدعوه عمدتاً با ذكر آيات بسيار 
زيادی از قرآن در قالب مقاله و داستان برای نوجوانان 
در س��تونی مش��خص به نام »ش��ير بچگان الدعوه 
دشمنان دين خود را بش��ناس« به بيان سرگذشت 
تاريك قوم بنی اس��راييل در قرآن می پرداختند و از 
اين طريق بازشناس��ی نوينی از چهره صهيونيس��م 
در قرآن اراي��ه می كردند كه چ��راغ راه مبارزه عليه 

صهيونيسم بود. 
به طور كلی قرآن جريان مربوط به قوم يهوديان يا 

بنی اسراييل را در چند مرحله مورد توجه قرار داده است و عمدتاً بر اين امر تأكيد كرده 
است كه »خطابش عموميت دارد و همه يهوديان را در بر می گيرد، چه يهوديان قبل از 

اسام )عهد قديم( و چه آنهايی كه در زمان پيغمبر)ص( می زيسته اند.«1 
مرحله اول از بيان جريان قوم بنی اس��راييل توجه خاص خداوند به اين قوم می باشد. 
رحمت هايی كه كمتر ش��امل ديگر اقوام گرديد از جمله »تفضيل و برتری بنی اسراييل 
به لحاظ برخورداری از نعم الهی، رهايی از تنگناهای ستمگرانی همچون فرعون و غرق 
اين دشمنان، عبور از دريا و ]نجات آنان[، برخورداری از رزق خداوند همچون َمْن َسلْوی، 
جاری شدن 12 چشمه از سنگ، دوباره زنده شدن 70 نفر برگزيده از قوم، بعثت پيامبران 
فراوان از ميان ايشان، فرود آمدن بينات فراوان برای ايشان، ارسال كتاب هدايت به آنها 

و نعمت های ديگر.«2 
اما بنی اسراييل در ازای تمام نعم و رحمت های خاص خداوند روشی بسيار ناپسندانه 
را در پيش گرفتند از جمله »عهدشكنی، گرايش به طاغوت، عصيان و نافرمانی، تمرد در 
برابر فرمان پيامبر، تجاوز به حقوق مردم، مال دوستی، رشوه خواری، رباخواری، خيانت 
در امانت، تجاوز به حدود الهی، تجاوز به حريم خوراكی های حال و حرام، تجاوز به نهی 
رباخواری، ارتكاب منكر و عدم توجه به نهی ناهيان، تحريف كلمات الهی، دلبستگی به 
لذايذ دنيوی، بخل، كشتن پيامبران و صالحان، دلبستگی به زندگی و مرگ گريزی، ترك 

1. عفيف عبدالفتاح طباره، چهره يهود در قرآن، ترجمه سيد مهدی آيت اللهی، تهران، جهان آرا، ص127. 
2. سهيا جالی، »يهود در قرآن«، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس، 1372، ص90. 
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امر به معروف و نهی از منكر، بغ��ی و فزون جويی، 
ظلم، فسق، سخت دلی و قساوت، سخنان گناه آلود 
و نس��بت های ناروا به خداوند و پيامب��ران الهی از 
جمله به حضرت سليمان، حضرت موسی، حضرت 
مريم و حضرت عيسی و جسارت نسبت به مائكه، 
حيله گری و مكر، ظالت و گمراهی، فراگيری سحر 
و عمل به آن، استهزاء، خودبرتربينی و نژادپرستی، 
لجاجت و تعصب، س��فاهت و جهالت، بهانه جويی، 
جبن و ترس، گزافه گويی در دين، مفس��ده جويی، 

سد راه حق«1 و صفات ناپسنديده ديگر. 
خداوند نيز به واسطه ارتكاب چنين اعمال و متخلق شدن يهود به چنين اخاق زشتی 
آنان را مغض��وب نموده و عقوبت های س��ختی بر آنان مقرر نم��ود از جمله »مجازات با 
صاعقه، قطع مائده های آسمانی و من سلوی، نزول رجز و عذاب، مسخ شدن چهره آنها 
و خواری و درماندگی در زندگی دنيوی، آوارگی و سرگردانی، سلب اقتدار از آنها و تحت 
فرمان ديگران قرار گرفتن، قساوت دل ها، تحريم پاره ای از طيبات و تشديد برخی از آنها، 
محروميت از نصيب ها و بهره های اخروی، بی اعتنايی خداوند بر ايش��ان در روز قيامت، 

كيفر شدن به اشد عذاب در آخرت.«2
در واقع اين سرنوشت حاصل س��رپيچی يهود از فرامين الهی بود. خداوند نيز با بيان 
نمودن هدف خود از ذكر جريان مفصل يهود در قرآن بر اين نكته تصريح می كند كه »جز 

اندكی از بنی اسراييل، بقيه از اين دستورات روی گردان شدند.«3
اخوان المس��لمين با ذكر هدف اصل��ی خود از رجع��ت واقعی به دين اس��ام چنين 
صراحت های تندی را عليه صهيونيس��ت ها با پايه قرآنی عنوان نموده اند؛ در حالی كه 
سرنوشت بسيار ناخوشايند يهود در قرآن برای تمام مسلمانان عبرتی تكرارناپذير خواهد 

بود. ان شاءاهلل
در كنار قرآن به عنوان منبع اساسی ضديت اخوان المسلمين با يهوديان، منابع ديگری 
نيز جهت برما كردن چهره موهوم صهيونيس��م مورد استفاده اخوان قرار می گرفت؛ از 

1. همان. 
2. همان )در كنار كتاب چهره يهود در قرآن، »يهود در الميزان« نشر سبحان، 1386 از بهترين آثار موجود برای 

اطاع از محتويات قرآن پيرامون يهود و بنی اسراييل است.( 
3. قرآن مجيد، 83/2. 

عمر تلمسانی از سردبیران الدعوه 
و مرشد عام اخوان در خصوص 
این جو بی اعتمادی می گوید: 
»صلح هدف عالی اسالم است و 
در پی صلح بودن کار خوبی است، 
اما مسئله مهم شریک صلح است. 
به یهودیان نمی توان به خاطر 
ماهیتشان اعتماد کرد. فلذا هیچ 
راهی جز جنگ در جهت حل این 

مسئله متصور نمی باشد.«
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جمله كتاب پروتكل های زعمای صهي��ون كه بيانگر 
برنامه های يهوديان برای استيای فرهنگی و اقتصادی 
بر جهان است كه از س��ال های اول قرن بيستم برما 

شد.1 
صرف نظر از ارايه بحث های متعدد و مطول پيرامون 
صحت و س��قم مندرجات اين اثر كم نظير، الزم است 
اطاعاتی هر چند مختصر از محتويات اين كتاب ارائه 
گردد. كتاب مذكور ش��امل 24پروتكل يا بيانيه كوتاه 
از برنامه عملی صهيونيست ها جهت استقرار حكومتی 
بزرگ در جهان با اهرم های اقتصادی و فرهنگی است. 
»اين كتاب اولين بار در روس��يه تزاری... تحت عنوان 
پروتكل های جلس��ات علمای صهيونيس��ت به دست 
نويسنده ای روسی به نام سرگئی نيلوس افتاد و وی در 
سال های 1906-1905 ميادی چندبار اقدام به چاپ 
و نش��ر آن كرد«2 كه باعث افزايش جو ضد يهودی در 

جامعه روسيه نيز شد. 
اين كتاب بعدها توسط بنگاه های متعدد انتشاراتی و به زبان های مختلف چاپ و منتشر 
گرديد و از آنجايی كه بر ما شدن چنين نياتی برای صهيونيست ها تبعات بسيار ناگواری 
داشت، آنان اقدام به مقابله با آن به دو صورت نمودند. در مرحله اول سعی كردند كه به 
امحاء يا جمع آوری نسخ و جلوگيری از چاپ آن اقدام نمايند و در مرحله دوم كه مؤثرتر 
نيز بود به مقابله علمی با آن پرداختند و در بسياری از آثار خود انتساب چنين برنامه هايی 
را به قوم خود تكذيب نموده، استدالل های متعددی در رد آن بافتند. اين روش اگرچه 
در ذهن بعضی سطحی نگران معقول می نمود ولی با پذيرش كذب بودن اين پروتكل ها، 
شاهد تحقق تك تك آنها هس��تيم. 24 پروتكل و يا مانيفس��ت يهوديت در عصر حاضر 
برنامه منظم »سرمايه داران و اقتصاددانان يهود برای ويرانگری بنای مسيحيت، قلمرو 
پاپ و دست آخر اسام است... يهوديان صهيونيست معتقدند كه بعد از اين ويرانی كه به 
گفته اصحاب پروتكل ها، طی صد سال يعنی پيش از سال 1997 عملی می شود، آنها بر 

1. ژيل كپل، همان، ص134. 
2. شمس الدين رحمانی، تصوير آينده، تهران، ضياء انديشه، 1378، ص79. 

این جنبش معتقد است که 
سرچشمه وضع مسلمانان 
امروزی و عاجز بودن آنها در 
مقابله با تجاوزات در فلسطین 
به قیام مسلمانان علیه دولت 
عثمانی در جنگ جهانی اول 
مربوط است. آنها این سؤال را 
مطرح می کنند که آیا انقالب 
اعراب علیه عثمانی درست 
آن گونه که فکر می کنند، یک 
ضرورت بود؟« یقینًا پاسخی که 
اخوان در نظر دارد منفی است 
چراکه به اعتقاد آنان فروپاشی 
امپراتوری عثمانی از مهمترین 
زمینه های قوت گرفتن ایده 

جنبش ملی یهود بود
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جهان استيا خواهند يافت و سلطنتی يهودی- داوودی 
برقرار خواهند كرد كه با تدابير و امكانات خود به يهوديان 
با آنكه اقليتی ناچيز هستند، امكان خواهد داد تا بر تمام 
جهان مس��تبدانه حكومت كنند«1 و تاكن��ون پايه های 
چنين حكومتی پس از 114 سال از كنگره بال بر جهانيان 

هويدا گشته است.2
اس��تدالل اخوان المس��لمين با ابتنا به دو منبع مذكور 
اين جنبش را بر آن داش��ته اس��ت كه به هيچ روی از در 
مسالمت با يهوديان وارد نشود. عمر تلمسانی از س��ردبيران الدعوه و مرشد عام اخوان 
در خصوص اين جو بی اعتمادی می گويد: »صلح هدف عالی اس��ام است و در پی صلح 
بودن كار خوبی است، اما مسئله مهم شريك صلح است. به يهوديان نمی توان به خاطر 
ماهيتش��ان اعتماد كرد. فلذا هيچ راهی ج��ز جنگ در جهت حل اين مس��ئله متصور 

نمی باشد.«3 
اين ديدگاه تلمسانی كه به نحوی انعكاس نظريات اصولی اخوان در برخورد با مسائل 
جهان اسام است، رويكردی متفاوت در داخل داشته؛ يعنی اخوان المسلمين در هيچ 
يك از مراحل عمر خود از ابتدا تاكنون برای پيش برد اهدافش دست به اسلحه نبرده اال 

در مورد فلسطين كه قائل به حركت مسلحانه در قبال صهيونيست ها است. 
و نتيجتاً از نظر اخوان المسلمين، يهودی »يهودی است و بنابراين قابل تنفر. بدين خاطر 
دليلی ندارد كه بين صهيونيس��ت و غير صهيونيست، بين اس��راييل و يهودی خارج از 

اسراييل و غيره تفاوت قائل شويم.«4 
اخوان المسلمين در انتقاد از مسلمين به جهت پذيرفتن چنين ظلمی در دامان خود باز 
هم يك نظر اصولی ارايه می دهد. اين جنبش معتقد است كه سرچشمه وضع مسلمانان 
امروزی و عاجز ب��ودن آنها در مقابله با تجاوزات در فلس��طين به قيام مس��لمانان عليه 

1. عجاج نويهض، پروتكل های دانشوران صهيون، ترجمه حميدرضا شيخی، مشهد، آستان قدس رضوی، 1373، 
ص43. 

2. برای اطاع دقيق از محتوای 24 پروتكل مذكور رك: 1. ش��مس الدين رحمانی، همان؛ 2. ژرژ المبلن، اسرار 
سازمان مخفی يهود، ترجمه مصطفی فرهنگ، بي جا، والعصر، بي تا؛ 3. تئودور هرتسل، صهيونيسم چه  می خواهد؟، 
ترجمه بهرام محسن پور، تهران، كاوش، 1360؛ 4. سرگئی نيلوس، حكومت سازان، ترجمه محمد رفيعی مهرآبادی، 
تهران،  خامه، 1364؛ 5. برنامه صدساله؛ مباحثی پيرامون پروتكل های دانشوران صهيون، جمعيت دفاع از ملت 

فلسطين، قبله اول، 1384. 
3. ژيل كپل، همان، ص132-133. 

4. همان، ص135. 

از نظر اخوان المسلمین، 
است  »یهودی  یهودی 
تنفر.  قابل  نابراین  ب و 
ندارد  دلیلی  بدین خاطر 
که بین صهیونیست و غیر 
صهیونیست، بین اسراییل و 
یهودی خارج از اسراییل و 

غیره تفاوت قائل شویم.«



33
9

ين
سط

ه فل
ضي

 و ق
ين

سلم
الم

وان 
اخ

91
ار 

 به
31 

اره
شم

م 
ل نه

 سا
وم

ه س
دور

دولت عثمانی در جنگ جهانی اول مربوط اس��ت. آنها 
اين سؤال را مطرح می كنند كه آيا انقاب اعراب عليه 
عثمانی درست آن گونه كه فكر می كنند، يك ضرورت 
بود؟«1 يقيناً پاسخی كه اخوان در نظر دارد منفی است 
چراكه به اعتقاد آنان فروپاش��ی امپراتوری عثمانی از 
مهمتري��ن زمينه های قوت گرفتن اي��ده جنبش ملی 

يهود بود. 
اخوان المس��لمين ضمن برشمردن مسئوليت خطير 
مسلمانان در اين مس��ير بر اين نكته هميشگی تأكيد 
می كند كه »خودداری و عقب نشينی از جنگ و جهاد 

يك خيانت سرنوشت ساز است و هر فلسفه ای برای توجيه و خضوع و يا قبول امر واقع و 
يا ترس از كمی امكانات و نيروهای انسانی همانا خروج و ارتداد است.«2

اخوان المسلمين اگرچه بر نظريات سازش ناپذير خود در مقاطع مختلف زمانی تأكيد 
كرده است ولی پيدايی قضيه فلسطين برای مسلمين را از منظری ديگر يك »رحمت و 
از سوی ديگر مصيبت می داند. مصيبت اس��ت، چراكه پست ترين و زشت ترين نوع بشر 
كه يهود می باش��ند، پاك ترين و ش��ريف ترين قطعه زمين، جايگاه وحی و محل معراج 
رسول صلی اهلل عليه و آله و س��لم را لگدمال می كنند. و رحمت است، زيرا در حالی كه 
جهان اسام به طور خيلی شديدی به آن نياز دارد، به وجود آمد تا پرده ذلت و پوشش 
سازش��كاری را از نفوس مس��لمانان كنار بزند و ملت ها را به لذت و زيبايی و شگفتی و 

سودآوری آنچه كه در ساختن مرگ است، رهنمون سازد.«3

اخوان المسلمين و قضيه فلسطين 
مرحله اول: دوران حيات حسن البنا از تأسيس اخوان المسلمين تا زمان ترور  وى در 

سال 1949 
در اين دوره كه مهمترين فعاليت های سياسی و نظامی در خصوص فلسطين از سوی 
اخوان صورت گرفت، دستاوردهای عمده ای برای انقاب اس��امی مردم فلسطين در 

برداشت. 

1. زياد ابوعمرو، جنبش های اسامی در فلسطين، ترجمه هادی صبا، تهران، سفيد، 1371، ص28. 
2. همان، ص29. 

3. همان. 

اقدامات نظامی اخوان عمدتًا 
با گماردن محمود لبیب به 
آموزش نظامی داوطلبان و 
حتی مبارزان فلسطین سامان 
یافت و با ادغام دو شاخه 
نظامی »الفتوه« و »النجاده« 
اخوان  که  لبیب  توسط 
در تأسیس آنان نیز سهیم 
علیه  نظامی  حرکت  بود، 
صهیونیست ها به معنای واقعی 

آن سازمان یافت
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اوضاع و احوال ناشی از نابسامانی های حادث شده از جنگ 
دوم و اوج گرفت��ن بحران اع��راب و اس��راييل، دليل اصلی 
تمركز اخوان المسلمين به مسئله فلسطين در دهه سوم از 
تولد خود بود. از س��وی ديگر قضيه فلسطين اولين هماورد 
اخوان المسلمين در چهارچوب امت اسام و خارج از مرزهای 

مصر بود. 
استراتژی اخوان تا پيش از مرگ بنا و انحال اخوان در فلسطين، حمله به سياست های 
حمايت گونه حكومت قيموميت از يهوديان و عدم شناسايی يهوديان تازه وارد و همچنين 
حمايت همه جانبه داخلی و خارجی از انقاب مردم فلسطين عليه اشغالگران استوار بود 

و به همين دليل دو رويكرد اساسی مدنظر اخوان بود: 
1. انجام اقدامات سياسی و حركت های افشاگرايانه 

2. اقدام عملی در عرصه جنگ و مبارزه عليه يهوديان 
اخوان المس��لمين در مرحله اول با انتص��اب عبدالرحمان البنا )برادر حس��ن البنا( و 
محمداسعد حكيم1 در امور مربوط به قضيه فلسطين به صورت جدی وارد عرصه گرديد. 
اين دو با مسافرت به فلسطين و ديدار با حاج امين الحسينی2 مفتی وقت بيت المقدس 
با استقبال زيادی مواجه شدند. از س��وی ديگر اخوان با بها دادن به قضيه فلسطين در 
»نش��ريه خود به نام النذير 3مس��ئوليت تبليغی عليه يهوديان و انگليسی ها را حركت 
جديدی بخشيد و بعدها با انتش��اركتاب النار و الدمار فی فلس��طين )آتش و ويرانی در 
فلسطين( در سرتاسر مصر از مسلمانان نمازگزار دعوت نمودند كه به خاطر فلسطين در 

نماز دعا كنند و حتی خواستار تحريم يهوديان مصر نيز شدند.«4 
تأسيس شعب اخوان المسلمين در »بيت المقدس و سپس در غزه و با حضور بنا در 19 
و 20 مارس 1948 موج جديدی از تأسيس و افتتاح شعب اخوان در فلسطين از جمله 
در قلقيليه، لد، طولكرم، مجدل و الخليل آغاز گش��ت. تا اينكه تعداد اين ش��عب به 20 

واحد رسيد.«5
1. سيد هادی خسروشاهی، حركت اسامی فلسطين، تهران، اطاعات، 1375، ص115. 

2. با وساطت اخوان المس��لمين، ملك فاروق به حاج امين الحسينی كه در يكی از روستاهای نزديك پاريس در 
اقامت اجباری به س��ر می برد، پناهندگی سياسی داد و حاج امين الحس��ينی به مصر آمد. ريچارد ميشل، تاريخ 
جمعيت اخوان المسلمين از آغاز تا امروز، ترجمه سيد هادی خسروشاهی، تهران، وزارت امور خارجه، مركز چاپ 

و انتشارات، ج1، 1387، ص196. 
3. همان. 
4. همان. 

5. همان، ص118. 

دیدگاه ضد ملی گرایی 
اخوان المسلمین مهمترین 
عامل اساسی در جدایی 
میان این گروه با حکومت 

در دوران ناصر بود
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اين فعاليت سياسی و تبليغاتی با برپايی كنگره های 
مربوط به قضيه فلسطين تقويت شد و موجبات ورود 
جدی اخوان المس��لمين در عرص��ه را بيش از پيش 

فراهم ساخت. 
رويك��رد دوم اخ��وان در اقدام عملی آن ناش��ی از 
ضرورتی بود كه به طور روزافزون در انديش��ه حسن 
البنا نس��بت به خطر يهوديت تقويت می ش��د و به 
همين دليل پيشاپيش برای اعزام نيرو برای مبارزه 

با اش��غالگران اعام آمادگی می نمود. »پيام بنا به گردهماي��ی 1947 مبنی بر آمادگی 
اخوان به اعزام 10 هزار نيرو جهت آزادی و نجات فلسطين«1 يكی از د ه ها  نمونه ای است 
كه حتی دشمن صهيونيستی ديگر از آن به هراس افتاده بود. تا جايی كه خطر ناشی از 
اقدامات وی در يكی از دانشگاه های اسراييلی همراه با عكس بنا به اين صورت خاطرنشان 

شده بود: 
صاحب اين عكس يكی از سرسخت ترين دشمنان اسراييل بود تا جايی 
كه وی پيروان خود را در س��ال 1948 از مصر و برخی كشورهای ديگر 
عرب، برای جنگيدن عليه ما، گسيل داشت. ورود آنان به جنگ به طرز 

هولناكی برای اسراييل دردسرآفرين بوده است.2 
اقدامات نظامی اخوان عمدتاً با گماردن محمود لبي��ب به آموزش نظامی داوطلبان و 
حتی مبارزان فلسطين سامان يافت و با ادغام دو ش��اخه نظامی »الفتوه« و »النجاده« 
توسط لبيب كه اخوان در تأسيس آنان نيز سهيم بود3 حركت نظامی عليه صهيونيست ها 

به معنای واقعی آن سازمان يافت.
در واقع اخوان المسلمين با تمام محدوديت هايی كه به عنوان يك گروه مردمی از بطن 
جامعه  اسامی مصر بر دوش داشت تا جايی كه در توان داشت عليه صهيونيست ها در 
جنگ اول از خود رشادت نشان داد. ولی يقيناً قصور و اهمال دول سران عرب عامل اصلی 

ناكامی اين مبارزات حق جويانه شد. 
قدرت روزافزون اخوان و محبوبيت آنان در ميان آحاد جامعه و خصوصاً »فعاليت های 
ضد انگليس��ی گروه تحت نام »النظام الخاص��ه« يا »الجهاز الس��ری« )ارگان مخفی( 

1. همان، ص126. 
2. همان، ص128. 
3. همان، ص119. 

جنگ 1967 اوج سرشکستگی 
ناصر در مقابل اخوان المسلمین 
بود. تنها در همین زمان بود 
لتیام بخشیدن  که ناصر برای ا
به بخشی از آالم پنهان پیروان 
اخوان المسلمین، اقدامی همچون 
فراهم نمودن موجبات آزادی 
بعضی از زندانیان را فراهم ساخت
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باعث دستگيری بنا در چند مورد شد«1 و »رژيم 
شاهنشاهی به لحاظ خطر عمده ای كه از اين مسير 
متوجه خود می دانست نهايتاً در اواخر سال 1948 
اين گروه را منحل اعام كرد. تاش ش��خصی بنا 
برای مذاكره با دولت نقراشی پاشا به هنگامی كه 
نخست وزير تمام قدرت حكومت را عليه اخوان به 
كار انداخته بود، ناموفق ماند. در 28 دسامبر 1948 
نقراشی توسط يكی از اعضای اخوان ترور شد. به 
دنبال آن موج ترور عليه گروه به راه افتاد و س��رانجام به ترور حس��ن  البنا در 12 فوريه 
1949، توسط عوامل دولت منجر ش��د«2 و بدين ترتيب رهبر يكی از جنبش های مهم 
اسامی در منطقه خاورميانه پس از نزديك به 20 سال مبارزه در راه تحقق آرمان های 

اسامی در سن 43 سالگی به شهادت رسيد. 
مرحله دوم: دوره زمامدارى جمال عبدالناصر 

ديدگاه ضد ملی گرايی اخوان المسلمين مهمترين عامل اساسی در جدايی ميان اين 
گروه با حكوم��ت در دوران ناصر بود. البته داليل ديگری همچ��ون جانبداری اخوان از 
ژنرال نجيب در منازعه وی با ناصر نيز وجود دارد، ولی به طور كلی ناصر خواهان افزايش 
روحيه ملی گرايی در مصر و در جهان عرب بود و اگر در زمان وی اتحاد و انسجام حتی به 
صورت اندك در ميان اعراب لساناً و عمًا در يك مقطع كوتاه شكل گرفت تنها ناشی از 

ملی گرايی شخصی ناصر بود. 
ملی گرايی ناصر به عقيده بسياری از آگاهان »از 1952 تا 1970 در جهت جدايی دين 
از سياست و همگون با سياست های محمدعلی پاشا حاكم سابق مصر بود.«3 وی به دنبال 
»نوسازی پايگاه های مشروعيت حكومت، با الهام از مفاهيم غربی و ملی گرايانه بود«.4 »از 

سوی ديگر انديشه حكومت مذهبی را مردود می دانست.«5
با اين تفاسير به غير از »دوره روابط مسالمت آميز اوليه در سال های1952 تا 1954«،6 
ناصر تا پايان عمر خود از در خصومت با اخوان وارد ش��د و در پی سوءقصدی كه به وی 

1. هراير دكمجيان، همان، ص150. 
2. همان، ص152.  

3. بهمن آقايی و خسرو صفري، همان، ص118. 
4. همان. 
5. همان. 

6. همان، ص115. 

سیاست خصمانه ناصر در طول 
18ساله اش  تا   16 حکومت 
ناتوانی  و  اسالم گرایی  علیه 
اخوان المسلمین در ارایه یک برنامه 
مشخص از مبارزه در این دوره 
خفقان، باعث شد که گروه های 
تندرویی از داخل جریان های 
اسالمی خارج شوند و دو جریان 
معتدل و رادیکال را به وجود آورند
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شد بهانه ای يافت تا ضمن دستگيری مقامات اخوان، آثار حضور آنان را از جامعه سياسی 
مصر بزدايد. 

جنگ 1967 اوج سرشكستگی ناصر در مقابل اخوان المسلمين بود. تنها در همين زمان 
بود كه ناصر برای التيام بخشيدن به بخشی از آالم پنهان پيروان اخوان المسلمين، اقدامی 

همچون فراهم نمودن موجبات آزادی بعضی از زندانيان را فراهم ساخت. 
اخوان المس��لمين در خص��وص علت اصلی شكس��ت در مقابل رژيم صهيونيس��تی، 
همانا دوری از اجرای فرامين الهی را دليل اصلی می دانس��ت؛ به همين دليل موضعی 
حق به جانب اتخاذ كرد و حتی از سوی حكومت نيز با برطرف نمودن بعضی محدوديت ها 
با اقبال مواجه ش��د. البته همان طور كه پيش از اين گفته شد اين سياست ناصر پس از 

جنگ 1967 به  دليل بازيافتن وجهه ای بود كه وی در آن زمان از دست داده بود. 
سياست خصمانه ناصر در طول حكومت 16 تا 18ساله اش عليه اسام گرايی و ناتوانی 
اخوان المسلمين در ارايه يك برنامه مش��خص از مبارزه در اين دوره خفقان، باعث شد 
كه گروه های تندرويی از داخل جريان های اس��امی خارج شوند و دو جريان معتدل و 

راديكال را به وجود آورند. 
ظهور سيد قطب از بطن اخوان المس��لمين، از پيامدهای ناشی از ناكامی اسام گراها 
بود كه به صورت بسيار تندی راه مبارزه عليه حكومت را طرح ريزی می كرد. سيد قطب 
عمدتاً با نشر آرا و افكار خود در كتاب معالم فی الطريق كه عمدتاً با فراگرفتن تعاليمی 
از مودودی همراه بود جامعه جاهلی را با داشتن عائمی از كفر از جامعه اسامی متمايز 
می كند و تنه��ا راه رهيدن از جامعه جاهلی را پيش��تازی يا جهاد علي��ه آن می داند. بر 
شمردن حكومت ناصر به عنوان يك جامعه جاهلی نتيجه ای جز اعدام او در سال 1966 

توسط ناصر در بر نداشت.
سيد قطب در واقع »حلقه ارتباطی غير قابل انكار ميان اخوان المسلمين از يك  طرف 
و سازمان آزادی بخش اسامی، »التكفير و الهجره« و سازمان »الجهاد«، از سوی ديگر 
است. سيد قطب به عنوان يك ايدئولوگ مبارز، رهبری تبديل بنيادگرايی سست بنياد 
اخوان المس��لمين به افراط گرايی جوان دهه 1970 را بر عهده داشت«1 و بدين ترتيب 
از اين زمان به بعد شيوه آرام تبليغ اسامی به گونه ای مبارزه طلبی تبديل شد كه تمام 
جوانان مصر را تحت تأثير خود قرار داد. مهمتر از همه آنكه عمده اين گروه های تندرو 
برخاسته از انديش��ه های اخوان، پس از جنگ 1967 پا به عرصه وجود نهادند. در واقع 

1. هراير دكمجيان، همان، ص165.  
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حقارت ناشی از شكست در اين جنگ محرك اصلی آنان در 
بازگشت به اصول اوليه اسام بود؛ كه هر كدام به يك نحو آن 

را پيگيری می كردند. 
ملی گرايی دوره ناص��ر كه در جهان عرب ظرفيت بس��يار 
خوبی را عليه صهيونيس��م بس��يج كرده بود در داخل عمًا 
در برابر اخوان المس��لمين قرار گرفت و س��خت ترين دوران 
را برای اين جنبش رقم زد و از س��وی ديگر بخش عظيمی از ظرفيت  های اس��امی در 
مصاف با صهيونيسم را هدر داد و به همين دليل دوره ناصر با تمام اقبال های عربی و ضد 
صهيونيستی نه برای ناصر و نه برای فلسطين ثمری در پی نداشت. در حالی كه موفقيت 
ناصر و فضای مطلوب دوران او به ويژه پس از ملی ش��دن كانال س��وئز می توانست جزء 

بهترين دوران او و اسام گراها باشد. 
مرحله سوم: دوره سادات و مبارک 

به طور كلی اوضاع حاكم بر وضعيت سياسی مصر در دوران سادات و مبارك دارای يك 
وجه مشترك مهم و اساسی است و اين وجه مشترك، رويكرد هر دو آنان به غرب در يك 

چرخش 180درجه ای از شرق است. 
در اين مسير سياستی را كه سادات شروع نمود دارای اين ويژگی ها بود. 

1. آشتی با اسام رسمی دولتی و حمايت از االزهر؛
2. دلجويی از اخوان المسلمين عليه ناصريست ها؛ 

3. سركوب گروه های بنيادگرا. 
اخوان المسلمين نيز از سوی ديگر با فراهم ش��دن فضای باز سياسی در جامعه ای كه 
بنا داشت دشمن وی يعنی ناصر را منكوب نمايد، دس��ت به اصاحاتی در انديشه خود 
زد تا به نحوی وجود گروه های تندروی اس��امی نيز ضرورت حضور خود را تا حدودی 

كمرنگ تر ببينند. 
اگر بتوانيم ادعا كنيم كه اخوان المسلمين و سادات در تمام مسائل به يك نقطه مطلوب 
از همزيستی مس��المت آميز رس��يده بودند، در يك مورد اين ادعا صحيح نيست و آن 
قضيه فلسطين بود. سادات در اين مقوله حتی از س��لف خود بسيار بدتر بود؛ به طوری 
كه رژيم صهيونيستی را مشروعيت بخشيد. در واقع دوره مسالمت آميز اوليه سادات با 
اخوان المس��لمين با انعقاد قرارداد كمپ ديويد به دوره پر تنش مبدل شد؛ تا جايی كه 
اخوان المس��لمين به هيچ عنوان از نظريات خود عدول نك��رد و حتی از طريق ماهنامه 

سید قطب به عنوان یک 
ایدئولوگ مبارز، رهبری 
تبدیل بنیادگرایی سست 
بنیاد اخوان المسلمین به 
افراط گرایی جوان دهه 
1970 را بر عهده داشت
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تازه مجوزگرفته الدعوه در خصوص انعكاس نظريات خود 
در عين مخالف ب��ودن حكومت، اس��تفاده نمود و حتی 
»س��ادات را به تهديد برای بس��تن الدعوه واداشت«.1 با 
اين همه گروه های اسامی از اين تهديدات پروا نكردند 
و به طور جدی اين مخالفت را ادامه دادند تا اينكه خالد 

اس��امبولی به عنوان عضوی از س��ازمان الجهاد و با همكاری فكری عبدالسام فرج و 
مشورت نظامی عبد الزمر در كسوت عضوی از اعضاي ارتش در يك رژه نظامی، سادات 
را ترور كرد و تمامی گروه های اسامی را از يك چاره جويی مصيبت بار رهايی بخشيد. 

دوره حسنی مبارك نيز در بر گيرنده سياست های كج دار و مريزی است كه عمدتاً ريشه 
در انديشه های سادات در كنترل جامعه سياسی مصر داشت؛ به طوری كه مبارك نيز در 
يك دوره با حضور اخوان در انتخابات س��ال های 1983 و 1987 موافقت و در انتخابات 
س��ال های 1990 و 1995 مخالفت می كند و حت��ی بعضی از رهب��ران آن را به زندان 
می افكند. اگرچه نمی توان سياست مش��خصی را از سوی مبارك انتظار داشت ولی چه 
در دوره ناصر و چه در دوره سادات و مبارك، حكومت ها به دنبال محدود كردن فعاليت 
جنبش های اسامی بودند. منتهی سياست ناصر مخالفت صريح بود ولی مخالفت سادات 
و مبارك در لفافه ای از ژست های دموكراتيك مابانه محقق می شد كه نهايتاً تاب تحمل 
آن را نيز نداشتند. به نحوی كه ش��اهد واكنش هاي نامناسب مبارك در قبال موفقيت 

اسام گراها در آخرين انتخابات قبل از سقوط وی بوديم. 
مذاكره و سازش در دوره حسنی مبارك2 با رژيم صهيونيستی، جنبه ای فراملی به خود 
گرفت و شامل ميانجی گری برای ساير كشورهای عربی و گروه های فلسطينی شد و در 
اين ميان اخوان المسلمين كه كم فروغ ترين دوران فعاليت سياسی خود را طی می كرد 
در اين معادله هيچ نقشی نداشت و هواداران آن نيز با سركوب و اختناق ناشی از حاكميت 

مبارك فرصت بروز و ظهور نداشتند. 
در اين دوره مبارك پايه راهبردی غرب و امري��كا در منطقه برای نهايی كردن فرآيند 
سازش محسوب می شد و هر چه در اين دوره بر نقش خود پافشاری می نمود، فاصله اش با 

1. حسنين هيكل، همان، ص232. 
2. داللی گری مبارك ميان اسراييل و فلس��طينی ها و گروه های فلسطينی و حتی نقش های منطقه ای، همگی 
ناشی از پذيرفتن نقش زبونانه سياسی به عنوان يك مهره سرس��پرده در منطقه از سوی امريكا و صهيونيسم بود. 
اگرچه در برخی موارد حتی خود را به عنوان منجی فلسطينی ها و حتی قدس نيز جا می زد. رك: اسامه الغزالی و 

محمد ابراهيم، مبارك و القدس، نهضه مصر للطباعه و النشر و التوزيع، 2001. 

ارزیابی ناظران از عملکرد 
اخوان، دورخیز این جنبش  
نقش  یک  یافتن  برای 
تأثیرگذار منطقه ای از جانب 

اسالم گرایان منطقه است
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مردم و توده های مسلمان در مصر و ساير كشورهای عربی، 
افزون می گش��ت؛ اوج خوش خدمتی مبارك به امريكا و 
صهيونيسم در جريان جنگ 22روزه و خيانت به حماس 
با مسدود كردن راه های ارتباطی دولت مردمی حماس در 
غزه با دنيای خارج و تكميل محاصره مردم مسلمان غزه كه در بدترين شرايط معيشتی و 
بهداشتی تحت تهاجم صهيونيست ها قرار داشتند، هويدا شد. مبارك در اين مقطع زمانی 
آخرين نفس های خود را برای بقای اس��راييل در برابر مخالف��ت تمام ملت های منطقه 
مي كشيد؛ تا اينكه با اندك مقاومتی، توان ايستادگی در برابر نهضت  بيداری اسامی را 

نداشت و در بهمن ماه 1389 سنگر خود را به نظاميان سپرد. 
تا پي��ش از به ثمر نشس��تن نهض��ت بيداری اس��امی در مص��ر و س��قوط مبارك، 
اخوان المس��لمين تمام تاش خود را محدود به حضور كمرنگ در مناس��بات سياسی 
داخلی كرده بود و در اين دوره حتی شبكه فراملی خود در برابر صهيونيست ها را فعال 
نكرد و به عبارتی بقای هر چند محدود خود را به موضع گيری شجاعانه در برابر تحوالت 

مهم منطقه از جمله جنگ 33روزه و 22روزه ترجيح داد. 
مرحله چهارم: اخوان المسلمين و بيدارى اسالمی 

حركت سنجيده و حساب شده در فضای داخلی، منطقه و تعامل با قدرت های تأثيرگذار 
از جمله مهمترين شاخص های رفتارشناسی اخوان المسلمين در اين دوره است. 

عدم معرفی كانديد رياست جمهوری در ابتدا و سپس معرفي كانديدا آن هم با تأكيد 
بر پذيرش يكي از آنها توسط شوراي نظامي و صرفاً فعاليت در انتخابات مجلس حاكی 
از عدم اطمينان نسبت به فراگيری و مطلق بودن حمايت مردمی از اين جنبش در كنار 
ساير فعاالن تازه وارد در عرصه سياسی داخلی است؛ به ويژه در زمانی كه برخی گروه های 
اسامی تندرو با گرايش هاي سلفی بحث عبور از اخوان المسلمين را مطرح كردند؛ كه 
كتاب الحصاد المر نوشته ايمن الظواهری رهبر القاعده را می توان در اين راستا ارزيابی 
كرد. ضمن آنكه احزاب الئيك، ملی گرا و تكنوكرات پس از مبارك نيز مورد توجه اخوان 

هستند و اخوان به راحتی آنها را در رفتار و رويكرد خود كنار نمی گذارد. 
از سوی ديگر شعب اخوان در خارج از مصر از جمله در سوريه و تونس به شكل ديگری 
با امواج بيداری اسامی درگير هستند و هنوز حضور و فعاليت امريكا و غرب را در ممالك 
خود پايان يافته نمی دانند. از همين رو قائل به بازی دوطرفه با غرب تا تثبيت كامل خود 

می باشند. 

دو سازمان جنبش مقاومت 
اسالمی )حماس( و جنبش 
بطن  از  اسالمی  جهاد 
اخوان المسلمین جوشیده اند
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مواجهه اخوان در اين دوره با فلسطين و صهيونيست ها از دو جنبه قابل بررسی است. 
تعامل با گروه های فلس��طينی و دولت خودگردان با محوريت تقوي��ت مقاومت و دوم 
اتخاذ شيوه آرام و حساب شده برای لغو قرارداد كمپ ديويد از مسير قانونی و نه انقابی؛ 

همچون حمله به سفارت رژيم صهيونيستی. 
ارزيابی ناظران از عملكرد اخوان، دورخيز اين جنبش  برای يافتن يك نقش تأثيرگذار 
منطقه ای از جانب اسام گرايان منطقه است. ضمن آنكه از يك سو چهره های متعادل، 
همراه و تعامل گرا از اسام در جايگاه حاكم ارايه كند و از سوی ديگر نمونه های انقابی 

همچون ايران را به دليل مخالفت شديد با غرب، منزوی و ناكار آمد نشان دهد. 
الگوی اجرايی چنين ايده ای، تركيه تا قبل از اظهارات اردوغان مبنی بر مطلوب بودن 
حكومت الئيك در سفر به مصر است كه ش��ديداً با آن مخالفت شد. پيچ تاريخی اخوان 
و تصميم گيری در قبال غرب، صهيونيسم و استقرار در جامعه ملتهب سياسی مصر در 
همين دو سال است. در واقع اخوان المسلمين با فرصت بی بديل كنونی يا بايد همچون 
يك جنبش اسامی با اهداف و تعاريف اوليه نقش��ی مهم و اساسی در منطقه بر عهده 
بگيرد يا به عنوان يك فعال سياسی وارد معادالت، معامات و زدوبندهای سياسی شود. 
متأسفانه مواضع سران اخوان المسلمين در يك سال اخير پس از سقوط مبارك بسيار 
محافظه كارانه و حاكی از عاقه آنها به حكومت داری است و نه اسام گرايی؛ و به همين 
دليل اس��ت كه منابع ناآش��نای اخوان در مصر به صورت مكرر درصدد پاسخگويی به 
شبهات مطرح در اين عرصه هستند.1 حتی محمد بديع مرشد عام اخوان نيز در نسخه 
رسانه ای شده ديدار خود با آنه پاترسون سفير امريكا در قاهره نكات حائز اهميت در نزد 
آگاهان جهان اسام مبنی بر بی اعتمادی به سياست های امريكا و حمايت اين كشورها 
از ]مبارك[ ديكتاتور و موضع غير قابل قبول در قبال قضيه فلس��طين را به وی گوشزد 

می كند.2 

اخوان المسلمين و گروه های اسالمی مبارز فلسطين 
به طور كلی فعاليت اخوان المسلمين در فلسطين دو گروه مبارز اسامی را از خود به 
جای نهاده است؛ و بنا به گفته شهيد دكتر فتحی شقاقی »دو سازمان جنبش مقاومت 

اسامی )حماس( و جنبش جهاد اسامی از بطن آن جوشيده اند.«3 

1. جام جم، 1390/10/28. 
2. جمهوری اسامی، 1390/11/1. 

3. زياد ابوعمرو، همان، ص5. 
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جنب��ش مقاوم��ت اس��امی )حم��اس( ك��ه 
در 1987/12/14 ب��ا ص��دور بياني��ه ای اع��ام 
موجودي��ت نم��ود، در واق��ع ب��ه دنب��ال تحقق 
ايده های اخوان المسلمين در فلسطين به شكلی 
مبارزه جويانه تر و ش��فاف تر اس��ت. دكت��ر زياد 

ابوعمرو در خصوص حماس می گويد: 
حماس جنبش جديدی نيست مگر در اس��م و نه در كارهای جديد، 
جنبش مادر كه حماس به آن گرايش دارد جنبش اخوان المسلمين است 
كه ريشه های آن در صحنه فلسطين به ده ها سال پيش و حتی تا بيش از 

استقرار رژيم غاصب صهيونيستی برمی گردد.1 
اين واقعيت را می توان در نزديكی شعارهای اين دو گروه با هم مشاهده نمود. ولی به 
هيچ عنوان يك تمايز اساسی را نمی توان ناديده گرفت و آن اينكه حماس به واقع پوياتر 
و جدی تر در مبارزه عليه صهيونيست ها می باشد و آنچه مهم است اقدام عملی است و 

نه فقط نظريات لسانی. 
جنبش جهاد اس��امی نيز اگرچه به يك عبارت از بطن اخوان المسلمين خارج شده 
است و بسيار پيش تر از حماس پا به عرصه مبارزه گذاشته است ولی نمی توان اهداف و 
برنامه های اجرايی آنان را با اخوان همسو دانست. اعضاي جهاد فرق اساسی خود با اخوان 
را عمدتاً در نيافتن راهی جهت پايان نظريات و رفتار ابهام آميز اخوان و حركت های آرام 
و اصاح گرانه آن و عدم توسل آنان به اسلحه و غيره در شرايط فعلی و همچون گذشته 
می دانند. در واقع اخوان المسلمين سرعت مورد نياز جهت پاسخ گفتن به نياز گروه های 
مبارز جهت اقدام مس��لحانه را محقق نكرد و گروه مبارز جهاد كه در بسياری از موارد با 
الهام از انقاب اسامی ايران مصمم به مبارزه جدی بود مسيری جدا را برای رسيدن به 
هدفی مشترك انتخاب نمود. ضمن آنكه جنبش جهاد اسامی فلسطين سازش ناپذيری 
خود را با الهام از حضرت امام)ره( در ايران در عدم ورود به هر نوع مذاكره ای با سازشكاران 
و غاصبين اثبات كرده و مرزی سياه و سفيد از س��وی خود با آنها ترسيم كرده است. باز 
بودن باب مذاكره به ويژه از سوی رهبران اخوان در ش��رايط فعلی برای جنبش جهاد، 

قابل قبول نيست. 
جنبش جهاد اس��امی با حفظ روحيه و كارك��رد مقاومت گونه خ��ود در چهارچوب 

1. همان، ص77. 

اعضاي جهاد فرق اساسی خود 
با اخوان را عمدتًا در نیافتن راهی 
رفتار  و  نظریات  پایان  جهت 
ابهام آمیز اخوان و حرکت های آرام 
و اصالح گرانه آن و عدم توسل آنان 
به اسلحه و غیره در شرایط فعلی و 

همچون گذشته می دانند
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محورهايی همچون وحدت، اس��ام گرايی و مبارزه قاطع حاضر ب��ه پذيرفتن نقش در 
تحوالت جديد است. همچون استقبال از اظهارات رهبران حماس در اتحاد و حتی ادغام 

گروه های اسامی برای حضوری پررنگ در ساف. 

اخوان المسلمين و جمهوری اسالمی ايران 
بنابر نظر رهبران حماس مبنی بر سابقه 60ساله ارتباط اخوان با ايران از زمان شهيد 
نواب صفوی، دوره  های مختلفی از روابط و سطح آن می توان ارايه كرد؛ البته اگر نتوان در 
اين مقال مروری مفصل بر آن داشت، ولی اشاره گذرا به نقاط عطف آن حائز اهميت است. 
محوريت اساسی در ايجاد اين ارتباط عدم ورود اخوان به مناقشات فرقه ای و مخاصمات 
مذهبی1 با رويكرد وحدت گرايانه اس��ت كه عامل ارتباط ايران و اخوان از ديرباز ش��ده 
است. به ويژه ارتباطات متقابل كه از دوران جمال عبدالناصر اين زمينه را برای جايگاه 

فرامنطقه ای مصر در تحوالت اسامی فراهم كرد. 
از سوی ايران فداييان اسام با مسئوليت شهيد نواب صفوی اين ديدگاه را داشت كه 
برنارد لوئيس نيز بر آن صحه گذارده و می گويد: »با وجودی كه فداييان اسام از مذهب 
تشيع پيروی می كنند، حامل انديش��ه های وحدت گرايانه اس��امی هستند كه تا حد 
زيادی به انديشه ها و تفكرات اخوان المسلمين مصر نزديك است؛ چنانكه روابط نزديكی 
ميان آن دو جريان برقرار بود«؛2 كه البته نمونه عالی از اين رويكرد را می توان در تشكيل 
»دارالتقريب بين المذاهب االساميه« با حضور شخصيت های مختلفی از جهان اسام 

شاهد بود. 
موضوع فلسطين عاقه مندی مشترك ديگری برای پيوند و ارتباط اخوان با ايران بود 
كه با ورود فعاالنه آيت اهلل كاشانی و نواب صفوی به ويژه در هنگامی كه رژيم پهلوی در 

هم سويی با صهيونيست ها مرتكب رفتار نادرستی شده بود، وسعت بيشتری يافت. 
با پي��روزی انقاب اس��امی انتظار می رف��ت كه اخوان المس��لمين ب��ا فراهم آمدن 
شرايط جديد در مواجهه ضد صهيونيس��تی جمهوری اسامی و برپايی حكومت دينی 
استفاده های بيشتری از اين فرصت نمايد؛ ولی تحوالت پس از انقاب اسامی و طوالنی 
شدن جنگ تحميلی و فتنه گری برخی عناصر ضد اسامی اين روابط را سرد و در برخی 
موارد تيره كرد.3 ولی مانع از آن نش��د كه اميدهای دو طرف به طور كامل از ميان برود. 

1. عباس خامه يار، ايران و اخوان المسلمين، تهران،  انديشه سازان نور، 1390، ص228. 
2. همان. 
3. همان. 
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از همين رو در هيچ بره��ه ای از هيچ يك از مقامات 
جمهوری اس��امی عليه اخوان و بالعكس، مطلبی 
عنوان نش��د. تا اينكه با بيداری اس��امی و از ميان 
رفتن موانع سفر و ارتباطات، اين فضا تا حدی تلطيف 

گرديد. 
سفر مقامات سابق اخوان به ايران در خال بيداری اس��امی و پس از سقوط مبارك 

حاكی از دريافت عميق و صائبی از انديشمندان دو طرف برای آينده منطقه است. 
جمهوری اسامی با توجه به اصول خود و با تأكيد بر توسعه وحدت اسامی با برخی 
از منشعبات اخوان در ساير كشورها از جمله تونس و شخص راشد الغنوشی هم ارتباط 
خود را حفظ كرده و آنان نيز با توجه به تحوالت جديد، بسيار متمايل به تبادل تجربيات 

برای ساخت آينده سياسی كشورشان هستند. 

نتيجه
كالبدشكافی جريان های اسامی فلسطين هدف اين مقال نيست ولی آنچه مورد توجه 
است تأثير اخوان المس��لمين در ايجاد اين گروه ها و گرايش های اسامی در فلسطين 
است كه البته تنها دليل پيدايی اين گروه ها هم نيست. ولی بحق نمی توان ثمرات ارزنده 
تشكياتی را كه »حس��ن البنا« بنيان نهاد، ناديده انگاش��ت. اخوان المسلمين اگرچه 
نتوانست در برهه های مختلف زمانی به تمامی نيازها پاسخ گويد و نقش مكمل يا متمم 
را بازی كند ولی به عنوان آغازگر جريان، مسيری را فراهم نموده است كه ديگر نيرو ها با 
راهيابی به اين مسير، توانی بيشتر را به سوی هدف به كارگرفته و حركت اوليه را تكميل 
نمايند. در واقع نمی توان انتظار داش��ت كه اخوان المسلمين با وجود تمام گرايش های 
فكری و اصولی ميان متفكران اس��امی در جهان اهل سنت، تمام كننده جريانی باشد 
كه خود در 70 س��ال گذشته آن را آغاز كرده اس��ت. در واقع می بايست اين انتظار را از 
گروه های جديدی داشت كه با برنامه های جديد خود به تقويت و ترميم اين بنای خير 
بپردازند؛ و اين را از ياد نبرند كه حركتی را كه از ميان شاخه های اخوان شروع نموده اند، 

ريشه  ای بسيار مستحكم دارد كه حتی دشمن نيز به آن واقف است. 
حسنی مبارك در اين خصوص به روزنامه نيويورك تايمز می گويد: 

بايد به ش��ما بگويم كه تمامی مش��كل مربوط به تروريسم در سراسر 
خاورميان��ه چه الجه��اد يا ح��زب اهلل در لبنان باش��د چه حم��اس، از 

سفر مقامات سابق اخوان به 
ایران در خالل بیداری اسالمی 
و پس از سقوط مبارك حاکی 
از دریافت عمیق و صائبی از 
اندیشمندان دو طرف برای 

آینده منطقه است
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اخوان المسلمين غير قانونی خودمان 
سرچشمه می گيرد. اينها همه از زير 
چتر اخوان المسلمين بيرون می آيد!!1 
در واقع حسنی مبارك با به كاربردن واژه تروريسم و 
اطاق آن به گروه های مبارز فلسطينی و حامی آزادی 
فلسطين »وعده نابودی قطعی گروه اخوان المسلمين 
را طی طرح ه��ای آينده«2 خود، ب��ه نيويورك تايمز 
می دهد و حال آنكه دي��ری نمی پايد كه خود با موج 

بيداری اسامی، اسير شاگردان همين مكتب شده و از قدرت ساقط می شود. و در عين 
ناباوری از قدرت فراوان مردم مسلمان مصر در پشت حصارهای آهنين، در انتظار مرگ 

خود می باشد. 
منابع قابل استفاده ديگر: 

1. ريچارد ميشل، تاريخ جمعيت اخوان المسلمين از آغاز تا امروز، ترجمه سيد هادی 
خسروشاهی، 2ج، تهران، مركز، چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1387. 

2. كمال حاج سيد جوادي، اخوان المسلمين مصر در امتحان تاريخ از حسن البنا تا سيد 
قطب، تهران، ميثاق، 1358. 

3. ابراهيم محمد و ديگران، اخوان المسلمين مصر، ترجمه و تأليف كارشناسان مؤسسه 
مطالعات انديشه سازان نور، 1385. 

4. بهمن آقايی و خسرو صفوی، اخوان المسلمين، تهران، رسام، 1365. 
5. زياد ابوعمرو، جنبش های اسامی در كرانه غربی و نوار غزه، ترجمه حسن خامه يار، 

تهران، دفتر نشر فرهنگ اسامی، 1373. 
6. بررسی روابط مصر و حماس، مؤسسه مطالعات انديشه سازان نور، 1390.

7. جمال البنا، ما بعد اخوان المسلمين، دارالفكر اسامی، 1996. 
8. فؤاد الهجرسی، اخوان المسلمين و القضيه الفلسطينيه، دارالكلمه، 2001. 

9. شاهد علی، جهاد اخوان المسلمين فی حرب فلسطين )1948(، دارالتوزيع و النشر 
االساميه، 2002.

10. ريچارد ميشل، االخوان المسلمين، ترجمه عبدالسام رضوان، دارالقلم، 1978. 

1. اطاعات سياسی- اقتصادی، ش128 و 127، ص54. 
2. همان. 

موضوع فلسطین عالقه مندی 
مشترك دیگری برای پیوند و 
ارتباط اخوان با ایران بود که با 
ورود فعاالنه آیت اهلل کاشانی و 
نواب صفوی به ویژه در هنگامی 
که رژیم پهلوی در هم سویی با 
صهیونیست ها مرتکب رفتار 
وسعت  بود،  شده  نادرستی 

بیشتری یافت
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غالمرضا خارکوهي1

اشاره
يكي از اقدامات غير قانوني سران كاخ سفيد انجام عمليات نظامي پنهان در كشورهاي 
مخالف مي باش��د كه با هدف س��رنگون كردن دولت هاي مخالف و بر س��ر كار آوردن 
مهره هاي سرسپرده و وابسته به غرب صورت مي گيرد. اين برنامه حداقل دوبار در كشور 
ايران تجربه شده است. بار اول در 28 مرداد س��ال 1332 بود كه سازمان سيای امريكا 
)C.I.A( با انجام كودتايي ش��وم دولت دكتر مصدق را سرنگون كرد و محمدرضاشاه را 
برخاف خواست مردم بر س��ر كار آورد. اما اين تجربه در پنجم ارديبهشت سال 1359 
براي بار دوم تكرار ش��د؛ با اين تفاوت كه در عمليات اول هدف صرف��اً روي كار آوردن 
حاكميت پهلوي و س��ركوب هواداران نهضت ملي بود؛ ولي در بار دوم عاوه بر سركوب 
انقاب اسامي، بخش مهمي از هدف عمليات، نجات گروگان هاي جاسوس امريكايي 
محبوس در تهران بود كه در پنجم ارديبهشت سال 59 در صحراي دورافتاده طبس با 
امدادهاي الهي به شكست انجاميد. شكست تهاجم مخفيانه امريكا به ايران و بر ما شدن 

1. تاريخ نگار انقاب در استان گلستان 

امریکا در غرقاب جهنم طبس
»بازخوانی شكست امريكا در صحراى طبس«
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آن، حيثيت سران كاخ س��فيد به ويژه كارتر رئيس جمهور را بر باد داد و تبعات سياسي 
زيادي براي آنها در ايران و جهان داش��ت. اينك در اين مقاله بر آن هستيم تا نگاهي به 

اين تهاجم نافرجام داشته باشيم. 

درآمدي بر عمليات امريكا
عمليات پنهان نظامی از حربه های جنايتكارانه سازمان سيای امريكا )C.I.A( است كه 
بارها و بارها در كشورهای ضد امريكايی )چه مستقيم و چه غير مستقيم( به كار گرفته 
شده اس��ت. برخی از اين اقدامات با نيك فرجامی و برخی ديگر با نافرجامی و شكست 

مفتضحانه همراه بوده است. 
از ميان عمليات های پنهان نظامی امريكا كه سرانجامی فضاحت بار برای آنان داشت و 
چون لكه ننگی بر پيشانيشان و داغ جگرسوزی بر دلشان مانده و خواهد ماند، می توان از 
حمله نظامی ناموفق امريكا به صحراي طبس ايران )در تاريخ پنجم ارديبهشت 1359( 
نام برد كه به خاطر نجات 53 جاسوس گروگان در دست دانشجويان مسلمان پيرو خط 
امام و نيز به منظور شكست انقاب شكوهمند اسامی يا حداقل ضربه زدن به آن صورت 

پذيرفت. 
گرچه پيش از آن نيز در 28مرداد س��ال 1332 شمس��ی با اس��تفاده از ضعف دولت 
ملی گراي مصدق، س��ازمان س��يا با همكاری اينتليجنت س��رويس انگليس و نظاميان 
سرس��پرده محمدرضاش��اه اقدام به كودتای موفقی نمود كه نتيجه آن سلطه بامنازع 
25س��اله امريكا بر تمام اركان كش��ور ايران بود، ام��ا عملياتی كه 27 س��ال بعد )در 5 
ارديبهشت 1359( امريكاييان طی توطئه ذلت بارشان در صحرای طبس به مرحله اجرا 
گذاردند به لحاظ دخالت مس��تقيم و تمام و كمال نيروهای امريكايی در اين حمله، در 
طول تاريخ فعاليت های سيا در ايران، واقعاً بی سابقه و منحصر به فرد است. هر چند پس 
از آن نيز در دوران 8س��اله دفاع مقدس، امريكا به عنوان موتور محركه ماشين جنگی 
صدام بعثي عراق عليه انقاب اس��امی عمل كرد؛ به طوری ك��ه حتی گاهی از حضور 
مستقيم در جنگ به نفع عراق نيز خودداری نورزيد، كه در اين ميان می توان از دخالت 
نظامی و كمك مستقيم به مزدوران عراقی در بازپس گيری شهر فاو )در بهار سال 65( و 
نيز حمله به سكوهای نفتی و همچنين شليك بی شرمانه موشك به هواپيمای مسافربری 
ايران- در تيرماه سال 67 كه نتيجه آن كشته ش��دن مظلومانه حدود 270 زن و مرد و 

كودك بی گناه بود- نام برد. 
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اس��تانفيلد ترن��ر )Stanfield Turner( رئي��س 
اسبق سازمان سيای امريكا )در زمان رياست جمهوری 
كارتر( كه خود از طراحان مداخله و عمليات پنهانی در 
كش��ورهای ضد امريكايی خصوصاً ايران اسامی بود، 
درباره مداخات غير قانونی و ضد بش��ری س��ران كاخ 

سفيد چنين می گويد: 
م��ا اكث��راً ب��ه خاط��ر انگيزه ه��ای 
خصوصی، آش��كارا در امور كشورهای 
مختلف دخالت كرده ايم، ولی در ظاهر 

انگيزه های اخاقی را بهانه ق��رار داده و به اقداماتی... عليه آنها دس��ت 
زده ايم.1 

او در ادامه می گويد: 
مسدود كردن دارايی های ايران در امريكا هرگز آن  طور كه بايد برای 
افكار عمومی امريكا كه ناظر اسارت ديپلمات های خود به مدت 444 روز 

در ايران بودند، حالت تسلی بخشی نداشت.2 
دولت مردان امريكا قبل از حمله به طبس انواع توطئه های مزورانه و كارشكنی ها را عليه 
انقاب اسامی به كار بستند كه مطالعه برخی از اقدامات ضد انسانی آنها از زبان يكی از 
عامان و مجريان اصلی اين گونه ترفندها، يعنی آقای برژينسكی )Brzezinski( مشاور 
امنيت ملی رئيس جمهور سابق امريكا )كارتر( و نيز رئيس كميسيون سه جانبه امريكا 

مفيد به نظر می رسد. او مي گويد: 
در 10 نوامب��ر ]19آب��ان 58[، ي��ك روز قب��ل از يادداش��ت كتبی 
رئيس جمهور )كارتر( خطاب به من پيرامون اخراج تمام دانش��جويان 
ايرانی، آغاز اخراج تمام ايرانيان��ی را كه به طور غي��ر قانونی در اياالت 
متحده می زيس��تند، اعام كرديم. دو روز بعد، رئيس جمهوری دستور 
داد تا خريد نفت از ايران متوقف ش��ود... تمام دارايی های رسمی ايران 
در امريكا بلوكه ش��ود. اين اقدام طی يك فرم��ان اجرايی در 14 نوامبر 
]23آبان سال 58[ اعام ش��د... روشن بود كه فش��ار برای دست زدن 

1. استانفيلد ترنر، پنهان كاری و دموكراسی، ترجمه دكتر حسين ابوترابيان، تهران، اطاعات، 1366، ص132. 
2. همان، ص134. 

در همه توطئه ها و ستم هایی 
که در نقاط مختلف دنیا اعم 
از کشورهای مسلمان و غیر 
مسلمان و حتي در خود امریکا 
و سایر کشورهای به اصطالح 
متمدن، ضد اسالم و مسلمین 
به ویژه علیه انقالب اسالمی 
ایران جریان داشته و دارد، 
مستقیم یا غیر مستقیم جای 
پای امریکا را مشاهده می کنیم
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به اقدام جامع تر شدت بيش��تری می يافت... در اجاس چهارم دسامبر 
]13آذر 58[ شورای امنيت ملی رئيس جمهور )امريكا( تصميم گرفت 
تا مجازات های اقتصادی بيشتری عليه ايران صورت بگيرد. تيم هايی از 
مقامات وزارت خارجه و خزانه داری )امريكا( مأمور ش��دند تا با يكديگر 
مشورت كرده و اقدامات خود را با متحدانمان هماهنگ كنند؛ اين طرح 
در نهايت در 7 آوريل ]8فروردين 59[ به اعام قطع روابط ديپلماتيك و 
تحريم اغلب صادرات و معامات مالی با ايران منجر گرديد... ما همچنين 
عليه ديپلمات های معتبر ايرانی در اياالت متحده دست به اقدام زديم؛ به 
سفارت ايران در واشنگتن دستور داده شد تا كاركنان خود را از 6 نفر به 
15 نفر كاهش داده و تعداد كاركنان چهار كنسولگری خود را در سراسر 

اياالت متحده به نصف برساند.1

امريكا ملتی از گوسفندان 
جالب اين است كه بدانيم جنايات سازمان سيا، چه به صورت عمليات پنهان و چه به 
صور ديگر كه برای حفظ منافع نامشروع امريكا اعمال شده و می شود مورد تأييد مردم 
خودخواه آن كش��ور نيز می باش��د و آنان چشم بس��ته مهر صحت بر جنايت هاي سيا و 

دولتمردان كشور خود می زنند. 
 secrecy any  چنانك��ه آقای ترن��ر در كتابش به ن��ام پنه��ان كاری و دموكراس��ی

democracy، می نويسد: 
همواره مواردی پيش آمده كه ش��هروندان امريكايی نيز نتايج حاصل 
از عمليات پنهانی ما را تحس��ين كرده اند؛ مثل مواقعی كه: ...دست به 
عملياتی زده ايم كه به عنوان نمونه می توان از موارد زير نام برد: ...حمله و 
توزيع وسايل ضد رژيم )در كشورهايی مثل ايران تحت حاكميت آيت اهلل 

خمينی و ليبی تحت حاكميت سرهنگ قزافی( و...2
او در ادامه می نويسد: 

اوايل سال 1981 ]اواخر سال 1358 و اوايل سال 1359 شمسی[ در 
پايان دوران رياست جمهوری كارتر، تعداد زيادی طرح عمليات پنهانی 

1. زبيگنيو برژينس��كی، اس��رار س��قوط ش��اه و گروگان گيری، ترجمه حميد احمدی، تهران، جامي، 1362، 
ص152-153. 

2. استانفيلد ترنر، همان، ص135. 
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در نقاط مختلف ]دنيا[ در حال اجرا بود و من موقعی كه به روند فزآينده 
عمليات پنهانی بعد از دوران ركودش در اواسط دهه 1970 می انديشم 
به اين نتيجه می رسم كه ملت امريكا هم مس��لماً هرگز راضی نمی شد 

به طور كامل ]ما[ از اجرای هر گونه عمليات پنهانی دست برداريم]![1
ترنر در بخش ديگری از اين كتاب می نويسد: 

مردم امريكا حاضرند از »س��يا« و اقداماتش عليه دشمنان امريكا ولو 
اينكه به صورت فريبكاری و دروغ گويی هم كه باش��د پشتيبانی كنند. 
جامعه امريكا ترجيح می دهد »سيا« به هر اقدامی كه ضروری می داند 
دس��ت بزند اما فقط كاری كند كه كس��ی از آن مطلع نش��ود و سناتور 
»سالتونستال« هم می خواست بگويد هيچ عاقه ای به آگاهی از بعضی 
اقدامات نامطلوب ]سازمان سيا در ساير كشورها[ ندارد كه توسل بدان ها 
برای حفظ بقای امريكا در جهان معيوب و اوضاع تهديد كننده امروزی، 

اغلب اجتناب ناپذير است.2
به راستی كه اين نش��انه بي خردي و جهالت،3 نامتمدن، وحشی، كثيف و بی منطق4 
بودن و نيز وحشی و جانيان عادی و بالفطره5 بودن مردم امريكاست كه با وجود آن همه 
دم زدن از حقوق بشر و دموكراسي و ادعاهای »رهبری جهان و الگو جلوه دادن خود برای 
جهانيان« به اندازه پشيزی برای حقوق ساير ملت ها و جوامع انسانی ارزش قايل نيستند 
و در حوزه زندگی اجتماعی انس��ان هيچ كس را به جز خود آدم به حس��اب نمی آورند. 

1. همان، ص137. 
2. همان، ص224. 

3. درباره جاهل بودن مردم امريكا عاوه بر آنچه در متن مقاله از قول آقای ويليام. ج. لدرر آمده، جالب است كه 
بدانيم مؤسسه امريكايی روابط عمومی و سنجش افكار »لوئيس هريس« در اوايل ارديبهشت سال 1374ش »با 
تعجب بس��يار اعام كرد كه تنها دو درصد از امريكاييان نام رئيس جمهوری كشور همسايه، مكزيك و يك درصد 
از آنها فقط نام نخست وزير كانادا را می دانستند! گزارش »لوئيس هريس« كه توسط آسوشيتدپرس مخابره شده 
است، گويای آن است كه معلومات عمومی امريكاييان در مقايسه با ساير ملل فوق العاده كم است و از اوضاع جهان 
و سياست بی اطاع هستند. اين مؤسسه، اين بی اطاعی را نتيجه عدم توجه امريكاييان به اخبار و تحوالت ساير 
كشورها می داند و معتقد است كه آنها حتی بسياری از كشورها را نمی شناس��ند كه به اخبار مربوط به آنها توجه 

كنند.« همشهری، 1374/2/14، ص16. 
4. اين تعابير در پاسخ به اين سخن »ريچارد نيكسون« است كه گفته بود: »بسياری از امريكاييان تمايل دارند 
كه مسلمانان را مردمی نامتمدن، وحشی، كثيف و بی منطق بدانند.« ريچارد نيكسون، فرصت را از دست ندهيد، 

ترجمه محمود حدادی، تهران، اطاعات، 1371، ص193. 
5. اين تعابير در پاسخ به اين گفته آقاي ريگان- رئيس جمهور اسبق امريكا- است كه ايرانيان را وحشی و جانيان 

عادی و بالفطره ناميده بود. ادوارد كلن، رازها، ترجمه پوران خاور و سرور طليعه، تهران، بي نا، بي تا، ص230. 
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امريكايي��ان كه در اص��ل مردمی بی بن و 
ريش��ه و مهاجران و غاصبان1 س��رزمين 
امريكا هستند، تنها و تنها به فكر آسايش 
و خوش��بختی خود بوده و حاضرند تمام 
ملت ها و ارزش ها و قداست های مردم روی 
كره زمين را فقط فدای منافع نامش��روع 
خ��ود نمايند. لذا بدين س��بب اس��ت كه 
می بينيم ارتش امريكا ي��ك روز به ايران 
حمله می كند، يك روز به ليبی، يك روز به 

سومالی و روز ديگر به عراق و افغانستان.
ع��اوه ب��ر اي��ن در هم��ه توطئه ه��ا و 
س��تم هايی كه در نقاط مختلف دنيا اعم 
از كش��ورهای مس��لمان و غير مسلمان و 
حتي در خود امريكا و ساير كشورهای به 
اصطاح متمدن، ضد اس��ام و مسلمين 
به ويژه عليه انقاب اسامی ايران جريان 
داش��ته و دارد، مس��تقيم يا غير مستقيم 
جای پای امري��كا را مش��اهده می كنيم. 
بنابراي��ن بايد گفت حقيقت��اً هيچ لقبی و 
صفتی شايس��ته تر و برازنده تر از لقبی كه يكی از خود ش��هروندان امريكا- يعنی آقای 
ويلي��ام. ج. ل��درر )W.J.Lederer(- به مردم امريكا داده اس��ت، نيس��ت: »ملتي از 

گوسفندان«
او با انتشار كتابی تحت عنوان ملتی از گوسفندان A nation of sheep، ضمن بر ما 
كردن بخشی از جنايات ضد بشری امريكا در ساير كشورها از جمله ايران، مردم امريكا را 

»گوسفند« معرفی كرده است... او در قسمتی از اين كتاب می نويسد:

1. به اين دليل امريكاييان فعلی غاصب س��رزمين امريكا هس��تند كه با زور و تجاوز و كشتار و بردگی و غارت و 
تاراج ثروت بوميان )سرخ پوستان( س��اكن آنجا باعث نابودی شهرها و تمدن های اوليه آنها شدند. لذا به كار بردن 
اصطاح »كشف امريكا« كه متأسفانه در ميان نويسندگان نيز رايج است غلط می باشد چراكه قاره امريكا گم نشده 
بود يا خالی از سكنه نبود كه كسی )مثل كريستف كلمب ماجراجو( آنجا را كشف يا پيدا كند. پيام جهاد سازندگی، 

س1373، ش31، ص13.

امریکایي ها در شرایطي خود را براي 
تجاوز نظامي به ایران آماده مي کردند 
که دولت موقت در اعتراض به اشغال 
و  بود  کرده  استعفا  جاسوسي  النه 
در اوایل بهمن ماه 58 بني صدر تازه 
به ریاست جمهوري رسیده بود. در 
اواخر بهمن ماه 58 جنگ دوم گنبد و 
ترکمن صحرا تازه به پایان رسیده بود. امام 
در پیام نوروزي سال 59 این سال را سال 
قانون اعالم کرده بود و خواستار انقالب 
فرهنگي در دانشگاه ها و مدارس شده 
بود. سپس اولین انتخابات مجلس شوراي 
اسالمي برگزار شد. در 20 فروردین 
59 امریکا با ایران قطع رابطه اقتصادي 
نمود. از سوي دیگر گروهک هاي ضد 
انقالب که مراکز دانشگاهي را پایگاه 
اصلي فعالیت هاي حزبي خود کرده بودند 
پس از اعالم انقالب فرهنگي مایل به 
تخلیه و ترك دانشگاه ها نبودند و هر روز 

بحران سازي مي کردند
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ما ]امريكاييان[، ملتي غاف��ل، بی خبر از حقايق، بی ش��هامت و فاقد 
عقل سليم بوديم؛ زيرا ما هر آنچه را كه شنيديم و خوانديم پذيرفتيم و 
كوچكترين تاشی برای كشف صحت يا سقم مطالب دريافتی نكرديم. ما 
نمی دانستيم در كره چه می گذشت؛ همچنان كه در جريان وقايع الئوس 
نبوديم و همين طور كه در جريان آنچه در چين، كوبا، ش��يلی، بوليوی، 
اندونزی، ويتنام، ايران و عراق می گذشت و می گذرد، نبوديم و نيستيم.1

او در بخش ديگری از كتابش می نويسد:
]م��ا امريكاييان[ اگر شكس��ت بخوري��م فقط به دليل اين اس��ت كه 
كودن ايم... همه ما می دانيم كه اشتباهات احمقانه ما اساس شكست های 
ما است. با اين حال كمتر كس��ی پيدا می شود كه خشمگينانه خواستار 
اصاح و رفع آنها باش��د. هيچ كس توصيه يا پيشنهادی ارايه نمی دهد. 
به جای آن با احساس ترحم دست های خود را می مالند و مثل گوسفند 
بع بع می كنند... ما درست مثل يك ملت گوسفند عمل می كنيم، نه مثل 

يك جامعه جسور از امريكايی های آگاه و شجاع.2
البته اكنون ب��ا بيداري مردم امري��كا و قيام 99درصد عليه يك درصد ش��ادخواران و 
زورمداران مي توان گفت كه »ملت گوسفند« برازنده آن قدرت طلبان و تبهكاراني است 
كه براي به چنگ آوردن قدرت و حفظ آن چون گوس��فندي در چنگ صهيونيس��ت ها 

قرار دارند. 

انقالب دوم، گرداب امريكا 
گفتيم كه حمله به طبس يك عمليات نافرجام نظامي و پنهان امريكا بود كه يادآوری 
آن در واقع نمايانگر تصوير كوچكی از جنايت هاي بی ش��مار امريكاست. همان طور كه 
می دانيد، در تاريخ 13آبان سال 1358 دانشجويان مسلمان پيرو خط امام در اعتراض 
به جنايت هاي ضد بشری ش��يطان بزرگ- امريكا- و پناه دادن آن كشور به محمدرضا 
پهلوی مخلوع و نيز به منظور شكست ابهت پوشالی ابرقدرت ها، به ويژه امريكا، طی يك 
اقدام بی س��ابقه انقابی، النه جاسوسی امريكا را به اش��غال خود درآوردند و جاسوسان 

ديپلمات نمای آنجا را نيز به گروگان گرفتند. 

1. ويليام. ج. لدرر، ملتی از گوسفندان، ترجمه عبدالمحمد دلخواه، تهران، عطايي، 1360، ص102-103. 
2. همان، ص229. 
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به رغم آنكه خبر اين واقعه سردمداران كاخ سفيد را ش��وكه كرد، ولی آنان در بدو امر 
چنين تصور مي كردند كه با تماس ها و قول و قرارهايی كه با دولتمردان ملی گرای دولت 
موقت ايران خصوصاً مهدی بازرگان و ابراهيم يزدی و صادق قطب زاده داشتند، مي توانند 
به زودی گروگان ها را آزاد كنند و اين موضوع با عذرخواهی ايران خاتمه خواهد يافت. 
اما چند روز بعد به دنبال حمايت های گسترده حضرت امام)ره( و مردم مسلمان از اين 
اقدام شجاعانه دانشجويان )خاصه پس از اس��تعفای بازرگان در اعتراض به دستگيری 
جاسوسان امريكايی(، سردمداران كاخ سفيد تازه دريافتند كه در چه گرداب وحشتناكی 

افتاده اند. چنانكه آقاي برژينسكی می گويد:
در 6 نوامب��ر ]15آبان 58[، اميد م��ا مبنی بر زودگذر بودن مس��ئله 
]گروگان ه��ا[ به ب��اد رفت. آي��ت اهلل خمين��ی علناً تصرف س��فارت و 
گروگان گيری را تشويق كرد و از ماقات با فرستادگان امريكا خودداری 

ورزيد. عاوه بر اين تب و هيجان عمومی در ايران شدت می يافت.1
اين گرداب، هيبت امريكا را به خاك مذلت ماليد و انقابی در ايران و حتی جهان پديد 
آورد كه به تعبير حضرت امام، انقابی بزرگتر از انقاب اول )پيروزی 22 بهمن 57( بود.2

به اين ترتيب بود كه ملت مسلمان ايران و دانشجويان پيرو خط امام با عمل قهرمانانه 
خود روی تاريخ را سفيد كردند و افتخار نسل های حاضر و آينده شدند؛ زيرا اقدام آنان 
عاوه بر اينكه انق��اب اول را كامل كرد، كانون توطئه داخل��ي و خارجي ضد انقاب را 
به هم ريخت و ضربه بزرگي به هيبت ش��يطان بزرگ وارد نم��ود؛ درس بزرگي هم به 
پابرهنگان و مظلومان تحت ستم جهان براي مقابله با دول استكباري دادند. بدون شك 
خاطره اين حماسه جزء جاودانه ترين و درخش��ان ترين صحنه های تاريخ سياسي دنيا 

باقی خواهد ماند. 

مقدمات تهاجم 
به دنبال اش��غال النه جاسوس��ی، دولتمردان امريكا اقدام به راه اندازی جنگ روانی و 
تبليغاتی گسترده و پوشش خبری وسيع عليه انقاب اس��امی كردند و دست به انواع 
مجازات ها، محاصره اقتصادی، تضييقات سياسی و ديپلماتيك، تحريك و كمك به ضد 
انقاب داخلی و حتی تش��جيع رژيم بعثي عراق برای خراب��كاری در نقاط مرزی ايران 

1. زبيگنيو برژينسكی، همان، ص151. 
2. امام خميني)ره( فرمود: »در ايران باز انقاب اس��ت، انقاب بزرگتر از انقاب اول«،cd  كتاب صحيفه امام، 

مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام)ره(. 
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زدند. اما قرائن و شواهد به ويژه اعترافات دست اندركاران عمليات نجات )حمله طبس( 
حكايت از آن دارد كه سران كاخ سفيد از نخستين روزها و قبل از مجازات های سياسی 
و اقتصادی و ديپلماتيك، ب��ه فكر حمله نظامی به ايران افتاده اند و به همين س��بب در 
تاريخ 15 آبان 1358 يعنی دو روز پس از اسارت جاسوسان امريكايی در تهران، دستور 
طرح ريزی و آماده سازی نيروهای نظامی ويژه )گروه نجات( را برای حمله به ايران صادر 
كردند. چنانكه به گفته زبيگنيو برژينسكی- مشاور امنيت ملی كارتر و يكی از طراحان 
اصلی تهاجم- »طرح عمليات نجات از نخس��تين روزهای گروگان گيری تحت مطالعه 

بود.«1 او در جای ديگر می نويسد:
گزارش مأموريت نجات گروگان ها، محصول پروس��ه يك طرح ريزی 
طوالنی ب��ود. ماجرا از شش��م نوامبر آغاز ش��د؛ يعنی ي��ك روز پس از 
 Harold Brown( گروگان گي��ری. در آن روز من به هارولد ب��راون
وزير دفاع دولت كارتر( تلفن زده و به او دستور دادم تا ستاد مشترك را 

به طرح ريزی يك مأموريت نجات ]براي حمله به ايران[ مأمور نمايد.2
اين طرح رفته رفته خصوصاً با پيگيری مستمر برژينسكی، پنتاگون، هارولد براون- وزير 
دفاع- و ژنرال ديويد جونز )David Jones(- رئيس س��تاد مشترك نيروهای مسلح 
امريكا- سير تكاملی خود را پيمود و با امكانات و هزينه و اختيارات گسترده ای كه برای 
آموزش، تداركات، نقشه و آماده سازی اين گروه قايل شدند، اميد اجرای موفقيت آميز 

آن بيش از پيش افزايش يافت و بر ضريب اطمينان و امكان پيروزی آن افزوده گشت. 
امريكايي ها در شرايطي خود را براي تجاوز نظامي به ايران آماده مي كردند كه دولت 
موقت در اعتراض به اش��غال النه جاسوسي اس��تعفا كرده بود و در اوايل بهمن ماه 58 
بني صدر تازه به رياست جمهوري رسيده بود. در اواخر بهمن ماه 58 جنگ دوم گنبد و 
تركمن صحرا تازه به پايان رس��يده بود. امام در پيام نوروزي سال 59، اين سال را سال 
قانون اعام كرده بود و خواستار انقاب فرهنگي در دانشگاه ها و مدارس شده بود. سپس 
اولين انتخابات مجلس شوراي اسامي برگزار ش��د. در 20 فروردين 59 امريكا با ايران 
قطع رابطه اقتصادي نمود. از سوي ديگر گروهك هاي ضد انقاب كه مراكز دانشگاهي 
را پايگاه اصلي فعاليت هاي حزبي خود ك��رده بودند، پس از اعام انقاب فرهنگي مايل 
به تخليه و ترك دانشگاه ها نبودند و هر روز بحران سازي مي كردند. بنابراين تقريباً همه 

1. سايروس ونس و زبيگنيو برژينسكی، توطئه در ايران، ترجمه محمود طلوعي، تهران، هفته، 1362، ص188. 
2. زبيگنيو برژينسكی، همان، ص167. 
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مسئوالن سياس��ي و اجرايي كشور درگير انواع 
بحران هاي داخلي بودن��د و به عبارت ديگر فكر 
همه چيز بودند جز در انديشه ورود كماندوهاي 
متج��اوز امريكايي در منطقه طب��س آن هم در 
چنان ش��بي. البته در اين ميان افراد و جريانات 
انقابي هم بودند كه انتظار تهاجم نظامي امريكا 
را به خاك ايران داشتند، اما نمي دانستند كه به 
اي��ن زودي و در چنين ش��بي در منطقه طبس 
اتفاق مي افت��د. چنانكه اين موض��وع در يكي از 
اطاعيه ه��اي چه��ار صفحه اي كه پ��س از 20 
فروردين س��ال 59 و اندكي قبل از حمله به طبس از س��وي امور پرورش��ي هنرستان 
امام خميني شهرس��تان علي آباد كتول- واقع در 60 كيلومتري شرق گرگان در استان 

گلستان- تحت عنوان »حمله نظامي« صادر شده و تصريح گرديده بود: 
اين آخرين حربه امريكا خواهد بود كه از آن ابايي هم نخواهد داشت. 
زمينه هاي اين كار هم در امريكا فراهم ش��ده اس��ت؛ پ��س از چند ماه 
نقشه كشي، شاه مخلوع به مصر مي رود و به دنبال او اردشير زاهدي به او 
مي پيوندد تا زمينه را به كمك ساواكي هاي فراري براي به وجود آوردن 
يك شبكه خرابكاري عليه ايران آماده سازد. در همين موقع خبرنگارها 
خبر ورود بختيار خائن ب��ه عراق را گزارش مي دهن��د و تبليغات راديو 
عراق بر عليه ايران بيش��تر مي ش��ود. از نظر بين المللي هم اقداماتي از 
سوي جناح هاي جنگ طلب هيئت حاكمه امريكا صورت گرفته است. 
دولت امريكا 200 هزار نفر از س��ربازان احتياط خود را فرا خوانده است 
تا سربازان جوان خود را به آن سوي درياها و نهايتاً خليج فارس گسيل 
دارد. 200 تن از س��ناتورهاي دموكرات و جمهوري خ��واه امريكا طي 
طرحي كه به دولت اين كشور تسليم كرده اند خواستار تقويت نيروهاي 
نظامي امريكا ش��ده اند و باالخ��ره دولت آلمان غربي دوس��ت و متحد 
امريكا براي اولين بار به اقيانوس هند نيروي دريايي اعزام داشته است. 

آقای جولیتو کیه زا خبرنگار ایتالیایی 
می گوید: 

تمام منابع نقل شده، جز منابع رسمی 
امریکا، عقیده دارند که شوروی به 
وسیله دستگاه های الکترونیکی اش 
از عملیات ]دلتا[ اطالع حاصل کرده 
است. طبس کمتر از 500 کیلومتر از 
مرز شوروی فاصله دارد و دقیقًا در 
منطقه ای واقع شده که همیشه اهمیت 

خاصی برای شوروی داشته است
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اين تحوالت همه نشانه آن است كه امريكا خود را آماده مي سازد تا در 
صورتي كه تحريم اقتصادي اش بر عليه ايران كارگ��ر نيفتاد، از نيروي 

نظامي استفاده نمايد.1 

شرح عمليات دلتا 
باالخره پس از گذشت چند ماه از بازداشت جاسوسان سفارت امريكا و محرز شدن عدم 
كارايی توطئه های روانی، تبليغاتی، سياس��ی، اقتصادی و ديپلماتيك سران كاخ سفيد 
عليه انقاب اسامی و نيز به دنبال شكست تاش های سازشكارانه ملی گراها و ليبرال ها 
و ساير ضد انقابيون داخلی و خارجی در آزادس��ازی جاسوسان و نيز عدم تسليم ملت 
ايران در برابر فشار امريكا، به تدريج انديش��ه توسل به حمله نظامی در ميان سران كاخ 
سفيد قوت گرفت. تا اينكه از حدود اوايل يا اواسط فروردين ماه سال 1359 شمسی گروه 
عمليات نجات موسوم به »نيروی دلتا« بر فعاليت های آماده سازی خود افزودند و برای 
روز عمليات مهياتر گرديدند. افراد نيروی دلتا از كاركشته ترين، ماهرترين، باتجربه ترين، 
خون آشام ترين، خشن ترين و جانی ترين كماندوهای امريكايی بودند و از ماه ها پيش نيز 
براي چنين عملياتي اشتغال به تمرين و آموزش داشتند. گروهی از آنها حتی چندبار و به 
طور مكرر عمليات را تا فرودگاه متروكه طبس )صحرای يك( آزمايش كرده بودند و عاوه 
بر اين از طريق ايادی داخلی خود و همچنين جاسوسانی كه تحت عناوين كذايی صليب 
سرخ، كشيش، خبرنگار و ديپلمات با سوءاستفاده از مليت ساير كشورها جهت بازديد 
از النه جاسوسی و جاسوس��ان به ايران اعزام كرده بودند، اطاعات الزم را برای تكميل 
طرح تجاوزكارانه به دست آوردند. جيمی كارتر )Jimmy Carter( رئيس جمهور وقت 
امريكا و باالترين مقام مس��ئول در حمله نظامی به ايران، برنامه عمليات را تحت عنوان 

»فاجعه در كوير« چنين تشريح می كند: 
تمام تاش ما اين بود كه اقدام��ات مربوط به آزادی گروگان ها مخفی 
بماند و به افرادی كه اجباراً از رفت و آمد هواپيماها و هلی كوپترها مطلع 
می شدند، گفته بوديم اين حركات مربوط به عمليات مين گذاری است. 
عصر شانزدهم آوريل )27 فروردين 59( برای بررسی كامل عمليات در 
اتاق بررسی موقعيت ]اتاق وضعيت كاخ س��فيد[ تشكيل جلسه داديم 

1. آرشيو اسناد ش��خصي مؤلف؛ ضمناً اين اطاعيه در 4 صفحه با نام »يك گام به عقب« از سوي گروهي به نام 
»امور پرورشي هنرستان امام خميني علي آباد كتول« منتشر شده كه حاوي اطاعات زيادي در زمينه اشغال النه 

جاسوسي است. 
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كه جلسه دو س��اعت و نيم به طول انجاميد. من 
مخصوصاً تحت تأثير »ژنرال جيمز وات«، »ژنرال 
فيليپ كاست« و »سرهنگ چارلي بكويث« كه 
رهبری عمليات را بر عهده داشتند قرار گرفتم. در 
توضيحات دقيقی كه از عمليات دادند ابهام هايی 
كه در نحوه اجرای طرح وجود داشت، مرتفع شد. 
از اين رو ضمن قب��ول و تأييد كامل طرح به آنها 
دستور دادم كه آن را به مرحله اجرا درآورند و آنها 
را مطمئن ساختم كه هنگام اجرای طرح هيچ گونه دخالتی از جانب كاخ 
سفيد نخواهد شد. تنها درخواست من اين بود كه مرا لحظه به لحظه در 

جريان امر قرار بدهند.  
كليه برنامه ها و تمرين های مقدماتی اين طرح تكميل شده بود و زمان 
برای اجرا نيز مناسب بود و من به موقعيت اين طرح كامًا اميدوار بودم. 
هواپيماها در مصر و عمان كه دوس��ت ما و هم جوار ايران بودند، مستقر 
شده بودند... بديهی است كه نقشه دقيق ساختمان سفارت ما در ايران 
در اختيارمان ب��ود. ولی به منظور اطاع از م��كان نگهداری گروگان ها 
احتياج به اطاعات دقيقی داش��تيم كه... اقبال با م��ا ياری كرد و برای 
اولين بار يك��ی از عوامل ما در ايران... توانس��ت محل دقي��ق هر يك از 
گروگان ها، تعداد محافظين و خصوصيات آنها و برنامه روزانه گروگان ها 
و محافظين را دقيق��اً در اختيار ما بگذارد. از ط��رف ديگر عوامل ما كه 
قبًا به عناوين متفاوت تج��اری و خبرنگاری و... به اي��ران رفت و آمد 
می كردند، اطاعات دقيقی در زمينه محافظي��ن گروگان ها در اختيار 
ما گذاش��ته بودند... در چنين ش��رايطی نيروهای ماهر و آموزش ديده 
ما می توانستند در تاريكی شب و با استفاده از وسايل نورزا افراد ما را از 
دانشجويان تش��خيص دهند و امكان آزادی آنها را فراهم سازند. بدين 
منظور ما احتياج به ش��ش هلی كوپتر بزرگ داشتيم كه در مركز تهران 
پرواز كند و گروه نجات همراه با س��ه نفر گروگان امريكايی مس��تقر در 
وزارت خارجه و گروگان هايی كه در سفارت بودند پس از آزادی به محل 

امنی منتقل شوند. 

کارتر رئیس جمهور اسبق امریکا: 
روز یکشنبه چهارم نوامبر 1979 )13 
آبان 1358( تاریخی است که من 
هرگز آن را فراموش نخواهم کرد... 
اسارت گروگان های امریکایی از 
چهارم نوامبر 1979 )13 آبان 1358( 
در ایران، سایه ای از غم بر زندگی 

من و مردم امریکا افکنده بود



36
7

س
 طب

نم
جه

ب 
رقا

در غ
كا 

مري
ا

91
ار 

 به
31 

اره
شم

م 
ل نه

 سا
وم

ه س
دور

مشكل اساسی عبور از دريا و كش��ورهايی بود كه در مسير قرار داشت 
تا به مركز تهران برس��يم. برای رفع اين مس��ئله در نظر گرفتيم هشت 
هلی كوپتر بزرگ كه فقط شش فروند آن در عمليات رهاسازی گروگان ها 
ش��ركت می كردند و دو عدد ديگر برای ذخيره در نظر گرفته شده بود، 
توسط هواپيمای حمل و نقل كه در عمان داشتيم به منطقه دورافتاده ای 
كه صحرای شماره يك ]طبس[ ناميده شده و قبًا توسط پرواز آزمايشي 
ما دقيقاً مورد بررس��ی قرار گرفته بود، منتقل كني��م. تنها نقطه ضعف 
اين منطقه جاده فرعی و خاكی بود كه به ندرت برای عبور و مرور مورد 
اس��تفاده قرار می گرفت. البته در اين زمينه گروه نجات آمادگی اين را 
داشت كه در صورت عبور و مروری در اين جاده در حين عمليات عابرين 

را توقيف نموده وسيله نقليه آنها را دور از انظار مخفی... سازند.1
كارتر در ادامه مي گويد: 

طبق برنامه، هلی كوپترها غروب روز پنجشنبه 24 آوريل )4ارديبهشت 
59( س��اعت ده و نيم صبح به وقت واش��نگتن پرواز می كردند و شش 
ساعت بعد به محل عمليات می رس��يدند. فاصله اين پرواز از بحر عمان 
تا محل عملي��ات 600 ميل بود ك��ه حداكثر ظرفيت پ��رواز اين گونه 
وسايل هوابرد است. ش��ش فروند هواپيمای C-130 كه حامل نود نفر 
اعضاي گروه نجات، به عاوه سوخت و وسايل و تجهيزات بود در محل 
عمليات به هلی كوپترها می پيوست. سپس گروه و لوازم از هواپيماهای 
C-130 به هلی كوپترها منتقل می ش��دند و هواپيماه��ا خاك ايران را 
ترك می گفتند. آنگاه هلی كوپترها به سمت ش��مال و يكی از كوه های 
نزديك به پرواز درمي آمدند و س��اعت 4 صبح به مقصد می رسيدند و تا 
روز بعد در همانجا مخفی می ماندند. اين محل، دورافتاده و كامًا خالی 
از سكنه بود و احتمال شناسايی گروه نجات بسيار كم بود. ارتباط بين 
پنتاگون و گروه نجات از طريق ماهواره و س��اير وسايلی ارتباطی فوری 
بود. من نيز گزارش های خود را تلفنی از طريق »ژنرال جونز« و »هارولد 
براون« دريافت مي كردم. شب بعد كاميون هايی كه توسط عمال ما در 
تهران خريداری و در انباری در نزديكی تهران نگهداری می شد، به محل 

1. تيم ولز، 444 روز ماجرای گروگان های امريكايی در ايران، ترجمه احمد باقري، تهران، رجا، 1366، ص36-38. 
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اختفای گروه نجات آمده آنها را به شهر ]تهران[ می آوردند.1
ادامه توضيحات مربوط به تش��ريح عملي��ات دلتا را از زبان س��رهنگ چارلی بكويث 

)Charli beckwth( فرمانده اين عمليات نافرجام بخوانيد: 
من در يك مقطع خاص با استفاده از يكی از خودروهای كوچك تر جلو 
خواهم رفت تا آخرين قسمت از مس��يری را كه به طرف شهر ]تهران[ 
می رود بازرسی و سفارت را برانداز كنم. لحظه ای كه كاميون ها به ديوار 
شرقی سفارت، روبه روی خيابان روزولت برسند، نيروی دلتا از ديوار باال 
می رود و مواد منفجره قوی در آن كار مي گذارد به طوری كه با انفجار آن 
حفره ای در ديوار ايجاد می شود كه برای وارد شدن يك كاميون هجده 
چرخ به داخل سفارت كافی خواهد بود. اين انفجار پنجره های خانه های 
اطراف را در هم خواهد شكست و س��كنه اطراف آن ناحيه را سراسيمه 
خواهد كرد... دلتا به سه گروه قرمز، سفيد و آبی تقسيم خواهد شد. گروه 
حمله مركب از عناصر آبی و قرمز خواهد بود كه هر كدام شامل چهل نفر 
می باشد. گروه س��فيد كه از نظر كميت خيلی كوچك تر است به عنوان 

پشتيبان عمليات مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 
لحظه ای كه مواد منفجره در ديوار كار گذاش��ته می شود، گروه آبی با 
يورش به محل سكونت قائم مقام س��فارت، اقامتگاه سفير و ساختمان 
اداری و انبار كه ب��ه آن قارچ می گوين��د، گروگان هاي��ی را كه در آنجا 
نگهداری می شوند آزاد می كند. گروه قرمز، محل پذيرايی های رئيس و 
كاركنان را كه گروگان هايی نيز در آنجا هستند مورد حمله قرار می دهد و 
پست های نگهبانی در پارك موتوری و مركز برق را از كار می اندازد. وقتی 
اين كارها انجام شود، گروه سفيد، خيابان روزولت را مسدود می كند و 
سپس استاديوم ورزشی را كه در نزديكی محوطه سفارت است اشغال 
و به تصرف خود در می آورد. گروگان های آزادش��ده تحت پوشش سه 
مسلس��ل- دو ام- 60 و يك اچ-ك 21 همراه با گروه های قرمز و آبی به 
طرف حفره ديوار و آن طرف خيابان روزولت و سپس به داخل استاديوم 
حركت خواهند كرد. در آنجا منتظر خواهند شد تا هلی كوپترها آنها را 
سوار كنند و ببرند ]و از آنجا دور نمايند[... بزرگترين مشكل نيروی دلتا 

1. همان، ص39. 
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تصرف ساختمان ها نيس��ت، ما مدت دو 
س��ال به عنوان يك واحد ضد تروريستی 
در حال آموزش بوده ايم. نگرانی ما كنترل 
و اداره ك��ردن گروگان ه��ای آزاد ش��ده 
اس��ت. ما قصد داريم نوارهای زرد به دور 
بازو يا س��ر گروگان ها ببندي��م تا بتوانيم 
آنها را تش��خيص دهيم و همچنين برای 
حفاظت هر گروگان دو عضو دلتا را مأمور 

كرده ايم... به پزشكان وظيفه شمارش افراد در استاديوم داده شده است. 
هيچ كس آنجا را ترك نخواهد كرد تا اينكه تمام گروگان ها ش��مارش 

شوند.
با وجود اينكه احتمال داش��ت كه يك يا دو هلی كوپتر را در استاديوم 
فوتبال از دس��ت بدهيم، اما بقيه هلی كوپترها ب��رای خارج كردن همه 
كافی بود. اولين هلی كوپتر قادر بود تم��ام گروگان ها را حمل كند، اما 
دومی برای احتياط در نظر گرفته شده بود. سپس گروهای قرمز و آبی 
وارد هلی كوپتر سوم و گروه سفيد سوار هلی كوپتر چهارم می شوند و از 
صحنه می گريزند. در ]ورزشگاه[ منظريه گروگان ها و دلتا با يك واحد 
رنجر، كه وظيفه حفظ امنيت فرودگاه و نظارت بر سوار كردن افراد در 
استارليفتر )Starlifter( های سی- 141 با بال های ثابت نيروی هوايی 

دارند، ديدار می كنند... اين دقيقاً طرح ما بود. 
ما می خواستيم تمام نگهبان ها را در چهار يا پنج ساختمان و هر كس 
ديگری را كه در اين عمليات مداخله می كرد بكشيم. هر ايرانی مسلح در 
داخل ساختمان بايد كشته می شد... وقتی كه عمليات شروع شود تعداد 
زيادی از ايرانی ها برای آوردن كمك پا به ف��رار می گذارند. دلتا وظيفه 
دارد كه آنها را مثل آبكش سوراخ سوراخ كند و در اين باره حرفی نيست. 
اين طرح بود... رئيس جمهوری )كارتر( گفت: در طول راه از منظريه به 
خارج از ايران پوشش هوايی همراه شما خواهد بود... در مورد تاريخ عبور 
از ديوار توافق حاصل شد. 24 آوريل )4ارديبهش��ت 58( ما وارد ايران 
می شديم. روز 25 آوريل مخفی می گشتيم و از ديوار عبور می كرديم و 

برژینسکی مشاور امنیت 
ملی کارتر: 

احتیاج به گفتن ندارد که 
شکست مأموریت نجات 
]حمله نظامی امریکا به 
طبس[ تلخ ترین ناامیدی 
من در چهار سال خدمتم 

در کاخ سفید بود
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اوايل بامداد روز بيست و ششم ايران را ترك می كرديم.1 

پنجه عقاب در فاجعه کوير
باالخره فرمان عمليات صادر و حركت نيروی دلتا آغاز شد. گروه عمليات طبق برنامه 
وارد صحرای طبس شد. رمز اين عمليات »پنجه عقاب« نام داشت و در آن 8 هلی كوپتر 
فوق مدرن و 3 هواپيمای سی- 130 شركت داش��تند. »اين هواپيماها مجهز به وسايل 
فوق مدرن بودند كه می توانستند رادارهای ايران را به كلی خنثی كنند. 90 نفر افرادی 
كه در واقعه طبس شركت داشتند مس��لط به زبان فارس��ی روان و سليس و اطاعات 

جاسوسی الزم بودند.2
كماندوها مجهز به پيشرفته ترين س��اح ها و متخصص در جنايت، خشونت و كشتار 
بودند. طرح اين عمليات به رغم عمر چند ماهه اش به خوب��ی محرمانه و پنهان در حد 

اطاع دست اندركاران آن و برخی از كشورهای مشاركت كننده مانده بود.
در شرايطی كه همه محاسبات كارشناسان شيطانی، حكايت از موفقيت اين عمليات 
داشت و عمليات نيز طبق برنامه شروع ش��ده و پيش می رفت و سردمداران كاخ سفيد 
از مستی و خوشحالی در پوس��ت خود نمی گنجيدند، ناگهان اولين خبر ناگوار شكست 
مفتضحانه متجاوزان منتشر شد. »هاميلتون جردن« رئيس ستاد كاخ سفيد و يكی از 

مزدوران سازمان سيا می گويد: 
ساعت چهار و نيم بعد از ظهر جلسه ای درباره برنامه مبارزات انتخاباتی 
داشتيم ولی فكر ما متوجه وقايعی بود كه هزاران كيلومتر دورتر از ما در 
ميان بيابانی متروك ]يعني صحراي طبس ايران[ جريان داشت. انتظار 
ما زياد به طول نينجاميد و با تلفن كارتر، من و مانديل و جودی هر سه به 
طرف دفتر رئيس جمهور به راه افتاديم. كارتر با حالتی پريشان در پشت 
ميز دفتر كار خصوصی خود ايستاده بود و با برژينسكی صحبت می كرد. 
وقتی كه ما وارد ش��ديم، گفت: »خبر بدی برايتان دارم. بايد مأموريت 
نجات را لغو كنيم.« هر سه ما بهت زده ش��ديم و در آن لحظه هيچ يك 
نمی دانستيم چه بايد بگوييم. كارتر ادامه داد: »دو هلی كوپتر به مقصد 
نرسيده و از شش هلی كوپتر باقيمانده يكی دچار نقص فنی شده است. 
1. چارلی بكويث و دونالد ناكس، نيروی دلتا از پلی ملی تا طب��س، ترجمه رضا فاضل زرندی، تهران، اميركبير، 

1365، ص14-20. 
2. غائله چهاردهم اسفند 1359، دادگستري جمهوري اسامي ايران، تهران، دادگستري، 1364، ص231. 
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با پنج هلی كوپتر هم نمی توان به موفقيت برنامه اميدوار بود.« ... كارتر 
پشت ميز خود نشست و چند ثانيه سكوت برقرار شد. هر كس در درون 
خود به عاقبت كار می انديشيد و يارای سخن گفتن نداشت. اين سكوت 
مرگبار را صدای زنگ تلفن شكست. كارتر گوش��ی را برداشت و گفت: 
»ديويد )جونز( چه خبر؟« ما حرف های جونز را نمی شنيديم ولی حالت 
چهره كارتر و پريدگی رنگ او نشان می داد كه خبرهای بدی می شنود. 
كارتر لحظه ای چشمانش را بست و در حالی كه به زحمت آب دهانش را 
قورت می  داد پرسيد: »آيا كسی هم مرده است ؟... ما به دهان و چشمان 
او زل زده بوديم. چند ثانيه بعد گفت: »می فهمم... می فهمم« و گوشی 
تلفن را گذاشت. هيچ كس سؤالی نكرد تا اينكه خود كارتر پس از چند 
ثانيه سكوت گفت: مصيبت تازه ای پيش آمده. يكی از هلی كوپترها به 
يك هواپيمای سی- 130 خورده و آتش گرفته و احتماالً چند نفری هم 

كشته شده اند.1 
آری؛ آنها به لحاظ خصلت استكباری شان همه جوانب علمی، فنی، جغرافيايی، جوی، 
اقتصادی، سياسی، نظامی و لجستيكی عمليات و حتی تغيير تحوالت، خطرات، موانع و 
مسائل احتمالی را نيز در نظر گرفته بودند و در واقع راجع به همه چيز انديشيده بودند به 
جز يك چيز و آن »قدرت خداوند« بود كه هرگز كارتر و امثال او قادر به درك آن نبودند. 

به قول يكی از نويسندگان كه می گويد: 
استكبار جهانی كه خود را مالك تمامی هس��تی می داند، در عمليات 
آزادس��ازی گروگان ها هم��ه چيز را به خدم��ت گرفته اس��ت: نيروی 
تربيت شده، گروه ضربت، امكانات جاسوسی جهانی، پايگاه های مزدوران 
سرسپرده و وابسته شان در خليج فارس، اس��تفاده از تجارب عملياتی 
ساير نيروهای به اصطاح ويژه ای چون »سرويس هوابرد ويژه انگليس« 
و »گروه ضد شورش آلمان«. محاسبات آنها دقيق است و برای مواجهه 
با كوچكترين حركات طرف مقابل برنامه ريزی می شود. آنها همه چيز را 
حتی غير محتمل ترين اتفاقات را... در نظر گرفته اند ولی موفق نمی شوند 

زيرا فقط و فقط خدا را فراموش كرده اند؛ همين و بس.2

1. هاميلتون جردن، بحران، ترجمه محمود مشرقی، تهران، هفته، 1362، ص170-171. 
2. چارلی بكويث و دونالد ناكس، همان، ص5 )مقدمه ناشر(. 
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بنابراين خداوند يك بار ديگر آن هم در قرن يكه تازی علم و تكنولوژی با تحقق عملی 
سوره مباركه فيل )الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل- الم يجعل كيدهم فی تضليل و 
ارسل عليهم طيراً ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف ماكول( و يادآوری 
داستان شكس��ت فضاحت بار اصحاب فيل )در س��ال 570 ميادی( شن های زمين را 
مأمور كرد تا پاسخ اين تجاوزگری بی شرمانه به كعبه آمال مسلمين جهان يعنی انقاب 

اسامی را بدهند. 
و بدينسان بود كه توفان شن، به رغم مهتابی بودن شب به حركت درآمد و كرد آنچه 
را از سوی خداوند مقدر شده بود. به دنبال اين شكست مفتضحانه تاريخی، كاخ سفيد 
در ساعت يك بامداد 25 آوريل )به وقت واشنگتن مطابق با روز 1359/2/5( طی بيانيه 
كوتاهی اعام كرد: »عمليات نجات گروگان ها به دليل اشكاالت فنی عقيم ماند و بر اثر 

حادثه ای كه رخ داد 8 امريكايی كشته شدند.«1

اهداف و برنامه ها 
بازخوانی پرونده قطور حمل��ه نظامی امريكا به طبس، خاصه مدارك به دس��ت آمده 
از هلی كوپتره��ای به جا مانده در صح��رای طبس و ح��وادث و توطئه های بعدی عليه 
جمهوری اسامی، صاحب نظران علوم سياسی و تاريخ را بر آن داشت تا تصور كنند كه 
به احتمال قريب به يقين هدف از اين عمليات تجاوزكارانه تنها آزادس��ازی جاسوسان 
امريكايی و كشتن دانش��جويان مسلمان پيرو خط امام نبوده اس��ت. بلكه فراسوی اين 
مقصود، طراحان و مجريان آن اهداف شوم ديگری را نيز در سر می پرورانده اند كه در يك 

جمع بندی كلی مي توان از اين موارد نام برد: 
1. انجام كودتا در ايران )در صورت موفقيت عمليات دلتا به طور همزمان يا تسريع در 

انجام كودتا پس از آزادسازي گروگان ها(.
2. بمباران فرودگاه ها و پايگاه های نظامی ايران. 

3. تسكين افكار عمومی امريكا كه در مدت گروگان گيری به شدت سرخورده، ذليل و 
درمانده شده بودند.

4. جلب رأی و نظ��ر مردم امريكا به نف��ع كارتر برای پي��روزی در انتخابات دوره دوم 
رياست جمهوری اش.

5. نمايش قدرت در مقابله با انقاب اسامی و اثبات آسيب پذيری آن.

1. تيم ولز، همان، ص479. 
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6. تش��جيع، تحريك و تقويت ضد انق��اب داخلی )اعم ازكمونيس��ت ها، ملی گراها، 
ليبرال ها، منافقين و...( برای تشديد مبارزه با انقاب اسامی. 

7. اثبات دكترين همزيستی مسالمت آميز دو ابرقدرت در ضديت با انقاب اسامی. 
8. در ص��ورت موفقيت آميز ب��ودن حمله، بنا بود اي��ن عمليات به عن��وان يك نمونه 
تسجيلی، يك الگو و تجربه عالی به منظور تأسيس يك سازمان ثابت و هميشه مهيا برای 
انجام عمليات  و حمله های مش��ابه چه در ايران و چه در ساير كشورهای ضد امريكايی 

مورد استفاده قرار گيرد. 

بی تفاوتی شوروی 
به رغم ادعاهای ابرقدرت شرق به سركردگی س��ردمداران كمونيست شوروی سابق 
مبنی بر دشمنی با امريكا و طرفداری از محرومان و كارگران، ديديم كه در ماجرای حمله 
نظامی پنهان امريكا به طبس ايران، با توجه به داشتن آن همه دستگاه های جاسوسی 
زميني و فضايی و ب��ا آگاهي از حمله امريكا ب��ه ايران كه هم مرزش ب��ود، كوچكترين 
 Giulietto( مخالفت و واكنش��ي از خود نش��ان نداد؛ چنانكه آق��ای جوليتو كي��ه زا

chiesa( خبرنگار ايتاليايی می گويد: 
تمام منابع نقل شده، جز منابع رسمی امريكا، عقيده دارند كه شوروی 
به وسيله دس��تگاه های الكترونيكی اش از عمليات ]دلتا[ اطاع حاصل 
كرده اس��ت. طبس كمتر از 500 كيلومتر از مرز شوروی فاصله دارد و 
دقيقاً در منطقه ای واقع ش��ده كه هميشه اهميت خاصی برای شوروی 

داشته است.1
گذشته از اين، يكی از ژنرال های فراری روسی اعترافاتی دارد كه حائز اهميت است: 

در شوروی )سابق( نقشه آماده ای برای عمليات نظامی در ايران وجود 
دارد و لشكريان روس��ی با تجهيزات كامل برای آغاز اين عمليات در هر 

لحظه آماده اند.2
عاوه بر اين يكی از تحليل گران سياسی امريكا به نام آقای پل لوانتن می گويد: 

اين آمادگی به خاطر موقعيت حساس مرزهای شوروی ]سابق[ با ايران 
ممكن است امری طبيعی باشد، ولی به هر حال مبين اين واقعيت است 

1. جوليتو كيه زا، هدف تهران، ترجمه هادی سهرابی، تهران، نو، 1362، ص117. 
2. پل لوانتن، زبيگنيو برژينسكی و اسكات تامسن، سقوط 84، ترجمه محسن پگاه، ص78. 
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كه شوروی ها منتظر فرصتی برای تحقق بخشيدن به مقاصد ديرينه خود 
در ايران هس��تند و با نگرانی هايی كه از گسترش نفوذ اسام انقابی به 
جمهوری های مسلمان خود دارند از هيچ اقدامی برای تضعيف حكومت 
اس��امی ايران فروگذار نخواهند كرد... دولت ش��وروی زيان بقای اين 
رژيم ]جمهوری اسامی[ را در ايران برای خود بيش از سود محتمل آن 
می داند و می توان گفت كه برای نخستين بار امريكا و شوروی موضعی كم 

و بيش مشابه يكديگر در برابر جمهوری اسامی ايران يافته اند.1
لذا اين مسئله قطعی است كه حاكمان شوروی سابق به رغم در پيش گرفتن سياست 
ريا و تزوير و تاش برای نزديكی بيش��تر با ايران، در جهت ضديت و دشمنی با انقاب 
اسامی گام برمی داشتند و در نظر آنها هر رژيمی كه در ايران بر سر كار می آمد، بهتر از 

دولت جمهوری اسامی بود.2

عواقب شكست امريكا 
شكس��ت اين توطئه جنايتكارانه عواقب بسيار س��نگينی چه در داخل ايران و چه در 
امريكا و سطح جهان برای سران نابخرد كاخ س��فيد دربرداشت كه برخی از اين عواقب 

بدين قرار است:
الف. در داخل ايران

1. در هم شكستن ابهت و هيبت امريكا و استواري اين حقيقت كه امريكا در برابر اراده 

1. همان، ص78. 
2. البته در طول تاريخ روابط ايران و روسيه و حتي دوران ابرقدرتي شوروي، سياست سران كاخ كرملين هيچ گاه 
بر دوستي و حسن هم جواري صادقانه ايران استوار نبوده است. بلكه همواره و به طور يك طرفه آنها خواسته اند فقط 
منافع خود را تأمين نمايند. مردم ايران خاطرات بسيار تلخي در اين زمينه دارند؛ خاطرات جنگ ها و تجاوزهاي به 
ناحق عليه كشور ما و جدايي بخش هاي زيادي از خاك ايران، قراردادهاي تحميلي، اشغال مناطق شمالي كشور ما 
در جنگ هاي اول و دوم جهاني و حضور اجباري چندساله نظاميان روسي در ايران، تأسيس جمهوري كمونيستي 
در آذربايجان )به رياست جعفر پيشه وري( و مهاباد )به رياست قاضي محمد(، كسب امتيازهاي نفتي و شياتي و 
اقتصادي خاصه در حوزه جغرافيايي شمال و درياي خزر، س��نگ اندازي در مسير نهضت ملي ايران و دولت دكتر 
مصدق و سكوت در كودتاي 28مرداد سال 32، همكاري نزديك با شاه و تأييد انقاب سفيد و اصاحات امريكايي 
شاه، بدگويي از قيام امام و نهضت 15خرداد سال42، عدم همراهي با انقاب اسامي، جاسوسي توسط عوامل حزب 
توده در اركان جمهوري اس��امي، كمك به صدام بعثي و تجهيز نظامي و لجستيكي در جنگ 8ساله عليه ايران، 
همراهي با امريكا در تصويب قطعنامه هاي شوراي امنيت عليه ايران پس از اندكي شانتاژ و مانور تبليغاتي چه در 
زمان جنگ تحميلي و چه دوران پس از آن، بي تعهدي و تأخير عمدي در قبال راه اندازي چندساله نيروگاه هسته اي 
بوشهر و پول ها و امتيازات كاني كه در قبال آن مطالبه كرد، عدم تعهد در تحويل موشك هاي »اس-300« به ايران 
با وجود دريافت پول آن، و صدها ظلم و جنايت بي شمار ديگر كه از زمان صدارت اميركبير تاكنون از ناحيه سران 
كاخ سرخ كرملين بر ملت ايران و انقاب اسامي وارد شده است؛ كه خود كارنامه سياه قطوري است كه هيچ گاه از 

ياد ملت ايران به ويژه امام و شهيدان ما  نخواهد رفت. 



37
5

س
 طب

نم
جه

ب 
رقا

در غ
كا 

مري
ا

91
ار 

 به
31 

اره
شم

م 
ل نه

 سا
وم

ه س
دور

ملت ها هيچ غلطي نمي تواند بكند. 
2. تشديد خشم و نفرت عمومی مردم ايران 

و مسلمانان تحت ستم جهان از امريكا؛
3. تقوي��ت روحيه مردم در ت��داوم انقاب 

اسامی؛
4. افش��اي بيش��تر چهره كريه ملی گراها، 
گروهك ه��ا، ليبرال ها، روش��نفكران غرب و 

شرق زده و ساير ضد انقابيون داخلی؛
5. پراكنده كردن گروگان ها در ش��هرهای 

مختلف جهت مراقبت بيشتر در مقابل توطئه هايي مشابه عمليات دلتا؛
6. شناخته شدن دوستان و دشمنان داخلی و خارجی انقاب اسامی؛ 

7. اثبات الهی بودن انقاب اسامی و برخورداري از امدادهاي غيبي؛ 
8. اثبات عظمت انقاب دوم )تسخير النه جاسوسی(؛

9. تحكيم پايه های انقاب اسامی توأم با هوشياري مردم و مسئوالن؛ 
10. تقويت بيشتر خط امام در مقابل خط سازشكار ليبرال ها و ملي گراها و دفاع از كار 

دانشجويان در تصرف النه جاسوسي؛ 
11. تشديد مش��اركت جوانان به ويژه دانشجويان ش��يفته امام در دفاع از آرمان های 

مقدس انقاب اسامی؛
12. به تعويق افتادن يا تضعيف شدن كودتای نوژه؛ 

13. افزايش بی آبرويی كمونيست های ايران به خاطر عدم مخالفت اربابشان )شوروی 
سابق( با حمله امريكا؛ 

14. نااميدی ضد انقاب از مبارزه پيروزمندانه با انقاب اسامی.
ب. در امريكا و سطح جهان

1. پيروزی امداد الهی بر تكنولوژی و تخصص و ساح هاي فوق مدرن؛
2. لكه دار ش��دن حيثيت جهانی امريكا و در عوض افزايش اعتب��ار و حيثيت جهانی 

انقاب اسامی؛
3. شكستن طلسم شكست ناپذيری ابرقدرتی مثل امريكا توسط يك ملت ستمديده 

و مسلمان؛
4. اثبات عدم توانايی كاخ سفيد در حفظ منافع امريكا؛

سولیوان سفیر سابق امریکا در ایران:
روش سست و بی بنیاد حکومت کارتر 
در سیاست خارجی و اقدامات نامعقول 
برژینسکی که هنوز قادر به درك 
واقعیت مسائل ایران نبود در نوامبر 
1979 ]آبان 1358[ به گروگان گیری 
اعضای سفارت امریکا منجر شد و یک 
دوران تحقیر ملی که در تاریخ امریکا 

نظیر آن دیده نشده است، آغاز گردید 
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5. ضربه خوردن غرور و اعتماد به نفس كاذب مردم و دولت جنايتكار امريكا؛
6. بر ما شدن چهره ضد بشری و تروريستی امريكا در افكار عمومی مردم دنيا؛

7. به بن بست رسيدن راه زر و زور و قلدری در مواجهه با انقاب اسامی؛
8. به زير سؤال رفتن دولت كارتر از سوی مردم، كنگره و رسانه های گروهی امريكا؛

9. افزايش جرئت و قدرت كشورهای ضد امريكايی در تداوم مبارزه عليه امريكا؛
10. پديد آمدن جو تبليغاتی وسيع در رسانه های گروهي جهان كه نهايتاً به زيان امريكا 

انجاميد؛
11. ايجاد شكاف بين رهبران جنايتكار امريكا )از جمله استعفای سايروس ونس وزير 
خارجه كارتر و استعفای سرهنگ چارلی بكويث فرمانده عمليات حمله به ايران، از ارتش 

امريكا(؛
12. زير سؤال رفتن ابرقدرت شرق كمونيست )شوروی سابق( به عنوان تماشاگر چنين 

تهاجمی در كنار مرزهايش؛
13. صدور پيام انقاب اسامی به خارج خصوصاً به كشورهای مسلمان و جهان سوم؛

14. آشكار شدن شكست قطعی دموكرات ها در انتخابات آينده رياست جمهوری امريكا 
)از آن سال به مدت سه دوره دموكرات ها از رياست جمهوری محروم شدند و در اين مدت 

جمهوری خواهان بر امريكا حكومت كردند.(؛ 
15. متحمل شدن هزينه سنگين اقتصادی برای بازيابی و جبران اين شكست ذلت  بار؛

16. ترديد اس��تكبار جهانی در موفقيت عمليات پنهان نظامی در ايران بعد از انقاب 
اسامی.

تلخ ترين اعترافات شياطين 
با مطالعه كتاب ها، مق��االت، مصاحبه ها و س��خنان عوامل اس��تكبار جهانی به ويژه 
نويسندگان و گويندگان امريكايی، به اعترافاتی بر می خوريم كه حكايت از اوج ضعف، 
ذلت و زبونی آن��ان در مواجهه با انقاب اس��امی و حض��رت امام، به ويژه در مس��ئله 

گروگان گيری جاسوسان امريكايي توسط دانشجويان مسلمان پيرو خط امام دارند.
اعترافاتی كه در واقع ناله های ش��يطانی آنهاست و از سوز جانش��ان و در نهايت ذلت 
و بيچارگی س��رداده اند. عظمت شكس��ت مفتضحانه امريكا در ايران ب��رای آنها چنان 
خردكننده، سهمگين، عميق و جگرسوز بود كه ناله های آنها را در تمام كهكشان تاريخ 

به طنين انداخت.
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لذا مطالعه و ي��ادآوری چند جمله از اين گونه ناله ها، آن هم از زبان خود س��ردمداران 
كاخ سفيد برای نسل جوان ايران همان قدر لذت بخش است كه برای امريكاييان متجاوز 

زهرآگين و اندوه بار می باشد:
كارتر رئيس جمهور اسبق امريكا: 

روز يكش��نبه چهارم نوامبر 1979 )13آبان 1358( تاريخی است كه 
من هرگز آن را فراموش نخواهم كرد1... اسارت گروگان های امريكايی از 
چهارم نوامبر 1979 )13آبان 1358( در ايران، سايه ای از غم بر زندگی 
من و مردم امريكا افكنده بود. عاوه بر مس��ئوليتی كه در اين زمينه به 
عنوان رياست جمهوری امريكا داشتم، عواطف شخصی نيز به اين مسئله 

پيدا كرده بودم.2 
او همچنين اعتراف مي كند كه »سال آخر رياست جمهوری برای من يك سال جهنمی 

بود.«3
برژينسكی مشاور امنيت ملی كارتر: 

احتياج به گفتن ندارد كه شكس��ت مأموريت نج��ات ]حمله نظامی 
امريكا به طبس[ تلخ ترين نااميدی من در چهار س��ال خدمتم در كاخ 
سفيد بود... شكست مأموريت نجات گروگان ها جز يك راه برای ما باقی 
نگذارد و آن مذاكرات بود. راه حل نظامی گسترده چه از طريق محاصره 
و چه مين گ��ذاری اميدواركننده نبود... ماج��رای مفتضح ايران يكی از 
سه عامل مهم شكست كارتر بود: اين ماجرا احس��اس نااميدی ملی را 

برانگيخت.4
هاميلتون جردن رئيس ستاد كاخ سفيد:

تصور اينكه گروهی از داوطلبان نجات گروگان ها، )در حمله به ايران( 
خود جان باخته و در يك بيابان دور در آن سوی دنيا ]صحرای طبس[ 
به خاك هاكت افتاده اند، چون كابوس��ی بر فكر و روح من س��نگينی 
می كرد... همه ]اعضای ستاد كاخ سفيد[ ناراحت و ماتم زده بودند و هيچ 
كس حرفی برای گفتن نداش��ت... بی اختيار از دفتر خود خارج شدم و 

1. تيم ولز، همان، ص27. 
2. همان، ص53. 

3. هاميلتون جردن، همان، ص194. 
4. زبيگنو برژينسكي، همان، ص187، 188 و 197. 
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بی هدف به خارج از ساختمان كاخ رفتم و مدتی مثل يك مرده متحرك 
به دور كاخ می گشتم.1

سرهنگ چارلی بكويث فرمانده عمليات نافرجام امريكا در ايران:
من از اينكه در نقطه ای در كوير ايران دستگير شوم وحشت دارم. اين 
امر برايم خوشايند نيست... آخر چه كسی دلش می خواهد كاری را كه ما 
آنچنان سخت برای انجامش ]حمله به ايران[ تاش می كرديم، اينچنين 
خاتمه يابد... ما از كجا می دانستيم يك ]هواپيمای[ سی-130 در آتش 
خواهد س��وخت و آن اتفاقات خواهد افتاد؟... كار من ساخته است. من 

تمام شده هستم. ما واقعاً بدشانسی آورديم.2
سوليوان سفير سابق امريكا در ايران:

روش سس��ت و بی بنياد حكومت كارتر در سياست خارجی و اقدامات 
نامعقول برژينس��كی كه هنوز قادر به درك واقعيت مسائل ايران نبود 
در نوامبر 1979 ]آبان 1358[ به گروگان گيری اعضای سفارت امريكا 
منجر شد و يك دوران تحقير ملی كه در تاريخ امريكا نظير آن ديده نشده 

است، آغاز گرديد.3
باری روبين كارش��ناس مس��ائل خاورميانه و عضو مركز تحقيقات استراتژيك و امور 

بين المللی دانشگاه جرج تاون امريكا: 
ماجرای طبس يك شكست دردناك برای كارتر و يك پيروزی بزرگ 
برای ايران بود. ونس اس��تعفا داد و موقعيت بين المللی امريكا به شدت 
تضعيف شد. راديوها و مطبوعات شوروری امريكا را متهم كردند كه قصد 
دس��ت زدن به يك كودتای نظامی را در تهران داشته و عمليات نجات 
گروگان ها پوشش و مقدمه ای برای كودتا بوده است. برای پيشگيری از 
عمليات مشابهی در آينده، گروگان ها را در نقاط مختلف ايران پراكندند. 
تاش برای نجات گروگان ها پس از ماجرای طبس مدتی به حال تعليق 

درآمد.4
نان سناتور كنگره امريكا: 

1. هاميلتون جردن، همان، ص171 و 173. 
2. چارلی بكويث و دونالد ناكس، همان، ص448-453. 

3. ويليام سوليوان، مأموريت در ايران، ترجمه محمود مشرقی، تهران، هفته، 1361، ص195. 
4. باری روبين، جنگ قدرت ها در ايران، ترجمه محمود مشرقی، تهران، آشتياني، 1363، ص222. 
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مردم كش��ورمان از اتفاقی كه 
در اي��ران افتاده اس��ت ناراحت 
هس��تند. كاره��ای ما خ��وب از 
آب در نمی آي��د. ما از شكس��ت 
مأموريت نجات ماتم زده شده ايم. 
ما به چيزی احتي��اج داريم كه از 

اين مهلكه نجاتمان دهد.1
اس��تيون. آر. وايزم��ن مفس��ر و خبرن��گار 

نيويورك تايمز در كاخ سفيد:
بي��ش از ه��ر چي��ز ديگ��ری 
امريكاييان در ايران با سمبلی از 
عجز و ناتوانی خود روبه رو شدند. 
زيرا ملتی كه بع��د از ماجراهای 
ويتنام و واترگيت با اشتياق تمام 
می رفت كه اعتماد به نفس خود 
را بيابد، اكنون گرفتار كشمكش 

با يك فرهنگ مذهبی قديمی كه س��ابقه دش��منی و عدم تفاهمش با 
غرب به قرن ها قبل باز می گردد، شده است. بحران گروگان ها به خوبی 
عمق وسعت عدم قدرت امريكا را در حفاظت جان اتباع خود و همچنين 
حفاظت منافع مهم و حساس اقتصادی و اس��تراتژيك كشور ]امريكا[ 
روشن س��اخت... اما داغ شكس��تی كه امريكاييان در ايران خوردند تا 
مدت ها آنها را رها نخواهد كرد. مخصوصاً بدين خاطر كه اين شكس��ت 
ضربه دوباره ای به احساس غرور و اعتماد به نفس آنان بود. برای جامعه ای 
كه شديداً به تكنولوژی معتقد است و به آن ايمان دارد از كار افتادن سه 
هلی كوپتر در ميان بادهای ش��نی بيابان ضربه بسيار بزرگ و دردناكی 
بوده است. حدود پانزده س��ال قبل، شكست نظامی امريكا در ويتنام به 
آنان نش��ان داده بود كه نمی توان با به كار بردن زور و قدرت جلوی يك 
انقاب را گرفت... همچنين ايران توانست نش��ان دهد كه امريكا تا چه 

1. چارلی بكويث و دونالد ناكس، همان، ص453. 

باری روبین کارشناس مسائل 
خاورمیانه و عضو مرکز تحقیقات 
استراتژیک و امور بین المللی 

دانشگاه جرج تاون امریکا: 
ماجرای طبس یک شکست دردناك 
برای کارتر و یک پیروزی بزرگ 
برای ایران بود. ونس استعفا داد 
و موقعیت بین المللی امریکا به 
شدت تضعیف شد. رادیوها و 
مطبوعات شوروی امریکا را متهم 
کردند که قصد دست زدن به یک 
کودتای نظامی را در تهران داشته و 
عملیات نجات گروگان ها پوشش 
و مقدمه ای برای کودتا بوده است. 
برای پیشگیری از عملیات مشابهی 
در آینده، گروگان ها را در نقاط 

مختلف ایران پراکندند
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اندازه مورد نفرت مردم دنيای خارج است و همين مسئله باعث خواهد 
شد كه در آينده امريكا در معامله با دنيای سوم دچار اشكاالتی گردد... 
]اكنون[ به امريكا تلقين گشته كه تجسم زنده ای از شيطان می باشد... 
به طور مسلم بحران گروگان ها يك بار ديگر به امريكاييان يادآوری كرد 
كه دنيا محل سخت و خشنی است و انباش��ته از مردمی است كه ما را 

دوست ندارند.1
هادينگ كارتر سخنگوی سابق وزارت امور خارجه امريكا: 

كابينه كارتر از حركت گروگان گيری در ايران عصبانی ش��د و سپس 
گرفتار بحران معروف به بحران گروگان ها گرديد. آيت اهلل باعث ناتوانی 

و شرمندگی امريكا در جهان شد و كاخ سفيد مسخره آيت اهلل گرديد.2

يادآوری چند نكته تكميلي 
از آنجا كه تش��ريح و تفصيل اين عمليات خارج از ظرفيت اين مقاله می باشد لذا برای 

كاستن از حجم آن، برخی از نكات را فقط به طور خاصه در اينجا يادآوری می كنيم:
1. در اين حمله دولت های مزدور اسراييل، انگلس��تان، آلمان غربی، مصر، پاكستان، 
تركيه، عربستان، يمن، عمان، سوئيس و نيز شوروی )سابق( با امريكا همكاری داشته اند.

2. مقارن با اين حمله تحركات ضد انقاب شدت گرفت. از جمله فعاليت ضد انقابيون 
كردستان افزايش يافت و دوشنبه 59/2/7 نيز بمب پر قدرتی در تهران توسط ضد انقاب 
منفجر شد كه به ش��هادت و جراحت گروهی از مردم بی گناه منتهی گرديد. همچنين 
در تاريخ 59/2/10 نيز گروهی كه خود را عراقی معرفی می كردند و در ارتباط با امريكا، 

انگليس و صدام بودند سفارت ايران در لندن را به اشغال خود درآوردند. 
3. در جريان حمله نظامی امريكا گروهی از س��لطنت طلب ها هم��راه آنان بودند و در 
داخل ايران نيز به گفته يك مقام امريكايی كه در تاريخ 59/2/9 اعام كرده بود: »س��ه 

هزار نفر با اين توطئه همكاري داشته اند.«3
4. همزمان با اين حمله در تاريخ 59/2/5 »ش��ادمهر« فرمانده ستاد مشترك ارتش و 
»باقری« فرمانده نيروی هوايی ايران، نسبت به انقاب و روحانيت و مسئوالن خط امامی 

1. ادوارد كلن، امريكا در اسارت؛ لحظات سرنوشت س��از در بحران گروگان گيري، ترجمه توران خاوري و سرور 
طليعه، تهران، قلم، 1362، ص 219-217 و 234. 

2. جال رفيع، در بهشت شداد، تهران، اطاعات، 1371، ص114. 
3. نگاهي كوتاه به توطئه امريكا، سازمان مجاهدين انقاب اسامي، تهران، بي نا، بي تا، ص10. 
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فحاشی كردند.
5. شب حمله از سوی عوامل ضد انقاب، المپ های برق زمين فوتبال امجديه تهران 

جهت بهره برداری امريكاييان روشن بود.
6. سه روز قبل از حمله، كليه توپ های ضد هوايی به دس��تور باقری )فرمانده نيروی 
هوايی( از مناطق حساس مرزی ايران جمع آوری شده بود تا امريكاييان راحت تر عمليات 

خود را انجام دهند.
7. عمليات نجات از س��رعت و تحرك ويژه ای برخوردار بوده، به طوری كه مدت زمان 

ضروری جهت عمليات تهران 10 دقيقه در نظر گرفته شده بود.1
8. اين عمليات به رغ��م مدرن و تخصصی ب��ودن آن فقط با امداده��ای غيبی در هم 
شكست؛ از جمله نقص فنی در هلی كوپترهای مدرن، توفان شن در شب مهتابی و به هم 

خوردن يك هلی كوپتر و يك هواپيمای پيشرفته با هم. 
9. با اعام شكست عمليات از سوی كاخ سفيد و اعام اينكه تعدادی هلی كوپتر و اسناد 
سری در صحرای طبس باقی مانده )كه ظاهراً اين اعام عامت رمزی بود برای همكاران 
داخلی امريكا در اين حمله(، بافاصله جنگنده های ارتش به دستور بنی صدر ]فرمانده 
كل قوای وقت[ سه بار آنجا را بمباران كردند و باعث انهدام برخی از هلی كوپترها و نابودی 
تعداد زيادی از اين اسناد شدند كه اين اسناد می توانست گستردگی اين توطئه و عوامل 
مرتبط با آن را افش��ا كند. عاوه بر اين در نتيجه اين حمله پاسدار رشيد اسام فرمانده 

سپاه يزد، محمد منتظر قائم نيز به شهادت رسيد. 

واکنش حضرت امام)ره(
به دنبال شكس��ت حمله نظامی امريكا در طب��س، رهبر كبير انق��اب حضرت امام 
خمينی)ره( بافاصله در همان روز اقدام به صدور پيام مهمی كردند كه بر عظمت انقاب 
و مسرت ملت قهرمان ايران افزود و درد جانكاه سران واشنگتن را چند برابر كرد. ايشان 

در بخشی از اين پيام فرموده اند: 
ملت رزمنده ايران! دخالت نظامی امريكا را شنيديد... اينجانب كه كراراً 
گفته ام كارتر برای وصول به رياست جمهوری حاضر است به هر جنايتی 
دست بزند و دنيا را به آتش بكشد، شواهد آن يكی پس از ديگری ظاهر 
شده و می شود؛ و اشتباه كارتر در آن اس��ت كه گمان می كند با دست 

1. طبس مصداقی بر سوره فيل، دانشجويان مسلمان پيرو خط امام، ص143. 
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زدن به اين مانورهای احمقانه می تواند مل��ت ايران را كه برای آزادی و 
استقال خويش و برای اسام عزيز از هيچ فداكاری رويگردان نيست، از 
راه خودش كه راه خدا و انسانيت است منصرف كند. كارتر باز احساس 
نكرده با چه ملتی روبروست و با چه مكتبی بازی می كند. ملت ما ملت 

خون و مكتب ما جهاد است.1
حضرت امام سپس در ادامه با اشاره به اينكه اگر اين گروه متجاوز امريكايي پايشان به 
تهران مي رسيد، فرمودند: »اكنون از هيچ يك از آنها و از پنجاه نفر جاسوس محبوس در 
النه جاسوسی خبری نبود و همه رهسپار جهنم شده بودند.« ايشان همچنين به سران 

كاخ سفيد چنين هشدار دادند: 
كارتر بايد بداند كه حمله به ايران، حمله به تمام باد مسلمين است و 
مسلمانان جهان در اين امر بی تفاوت نيستند. كارتر بايد بداند كه حمله 
به ايران موجب قطع نفت از تمام دنيا خواهد شد و دنيا را بر ضد او بسيج 
می كند. كارتر بايد بداند كه اين عم��ل احمقانه او در ملت امريكا چنان 
اثری خواهد گذاش��ت كه طرفداران او را ]مبدل به[ مخالفان او خواهد 
كرد. كارتر بايد بداند كه با اين عمل بسيار ناشيانه حيثيت سياسی خود 
را به صفر رساند و از رياست جمهوری بايد قطع اميد كند.2 كارتر با اين 
عمل خود ثابت كرد كه قدرت تفكر را از دست داده و از اداره يك كشور 
بزرگ مثل امريكا عاجز است. كارتر بايد بداند كه ملت 35ميليونی ما با 
مكتبی بزرگ شده اند كه شهادت را سعادت و فخر می دانند و سر و جان 
را فدای مكتب خود می كنند. و كارتر بايد بداند كه تمام ساز و برگ های 
مدرن جنگی كه امريكا به ايران برای پايگاه خود در زمان ش��اه مخلوع 
داده است، اكنون موجود اس��ت و به دس��ت ارتش بزرگ و ساير قوای 
انتظامی است و بای جان اوست... اينجانب به كارتر اخطار می كنم كه 
اگر دس��ت به امثال اين كار ابلهانه بزند، كنترل اين جوانان مسلمان و 
مبارز و غيوری كه نگهبان جاسوسان جاس��وس خانه هستند برای ما و 

دولت امكان ندارد و مسئول جان آنان، شخص اوست.3 

1. صحيفه امام، ج 12، ص256.  
2. چندي بعد اين پيش بيني حضرت امام تحقق يافت و انتخابات رياست جمهوري امريكا انجام شد و رقيب كارتر، 

رونالد ريگان از حزب جمهوري خواه به عنوان رئيس جمهور به كاخ سفيد رفت. 
3. صحيفه امام، همان، ص256. 
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همچنين ب��از در ادام��ه همين پي��ام حضرت 
امام به آش��وبگران دانش��گاه ها پ��س از انقاب 
فرهنگي و تاش ضد انقاب در كردستان ايران 

و شيطنت هاي مرزي عراق چنين اخطار كرد:
بايد تذكر ده��م كه در قضايای 
كردستان كه گروه های منحرف 

چپ و مخالف با اسام به آشوبگری برخاسته اند، و در قضايای دانشگاه ها 
كه گروه های چپ امريكايی  در آن مكان های مقدس دس��ت به آشوب 
زده اند و آش��وبگري های دولت غي��ر قانونی عراق در مرزه��ای ايران با 
حمله كارتر و دخالت نظامی در ايران رابطه ملموسی دارد و در اين موقع 
حساس اگر اين گروه های منحرف در دانش��گاه ها و يا خارج آنها دست 
به آشوب بزنند، ملت رابطه مستقيم سران آنان را با امريكای جهان خوار 

خواهد فهميد و تكليف خود را با آنان روشن خواهد كرد.1
البته دو روز بع��د در تاريخ 7 ارديبهش��ت 1359 حض��رت امام با ص��دور حكمي به 
رئيس جمهور وقت ]آقای ابوالحسن بنی صدر[ ضمن تشريح ابعاد ديگري از اين تجاوز، 
دس��تور داد: »برای رس��يدگی به جرايم امريكا در حمله نظامی به اي��ران، از گروه های 

مختلف كشورهای جهان دعوت شود.« منظور امام از اين دعوت اين بود كه آنان:
مشاهده كنند امريكای جهانخوار با ادعاهای طرفداری از حقوق بشر 
و صلح دوستی و انسان دوس��تی با يك ملت مستقل چه معامله ای كرده 
اس��ت و می كند؛ تا مش��اهده كنند آثار جرم اين رژيم آدم خوار را؛ كه 
مع األسف دولت های غربی، جمعيت های طرفدار حقوق بشر و سازمان 
ملل متحد و شورای امنيت س��ازمان ملل متحد، همگی طرفداری از او 
می كنند. و به عيان ببينند تا آنچه اينجان��ب مكرر گفته ام كه تمام اين 
سازمان ها و گروه ها برای طرفداری از قدرتمندان به وجود آمده است، 

1. همان، ص257؛ )عاوه بر اين حضرت امام در همين پيام كليه نيروهاي نظامي و انتظامي و ارتش 20 ميليوني 
بس��يج را اعام آماده باش داد و فرمود: »اكنون كه شيطان بزرگ دس��ت به كار احمقانه زده است، ملت شريف و 
رزمنده ما بايد به امر خدای تب��ارك و تعالی با تمام توان خود و با اتكال به قدرت خدای متعال مهيا ش��ود و آماده 
نبرد با دشمنان خود گردد. نيروهای انتظامی، ارتش و ژاندارمری و سپاه پاسداران به حال آماده باش باشند و سپاه 
بيست ميليونی كه خود را مجهز نموده اند امروز برای فداكاری اسام مهيا باشند كه در موقع لزوم از كشور اسامی 
خود دفاع كنند؛ و از اين مانور احمقانه كه به امر خدای قادر شكست خورد، هراسی به خود راه ندهند كه حق با ما 

و خدا پشتيبان ملت مسلمان است.« 

حضرت امام درباره اینکه اگر این 
گروه متجاوز امریکایي پایشان به 
تهران مي رسید، فرمودند: اکنون 
از هیچ یک از آنها و از پنجاه نفر 
جاسوس محبوس در النه جاسوسی 
خبری نبود و همه رهسپار جهنم 

شده بودند
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و اين جمعيت ها به دست قدرتمندان برای سلطه بر ضعيفان و مكيدن 
خون محرومان جهان به وجود آمده اس��ت. تا ببينند كه به بهانه نجات 
جاسوسان چه نقشه ای برای ملت مظلوم ما طرح كرده اند. تا ببينند و باور 
كنند كه سازمان های كذايی آنجا كه به نفع قدرتمندان و سرمايه داران 
بين المللی است حقوق مس��تضعفين را ناديده گرفته و جز برای سلطه 

آنان عملی انجام نمی دهند. 
دولت غاصب عراق به دستور امريكا مدت هاست به ايران تجاوز می كند 
و ما نديديم اين جمعيت ها و سازمان ها و لو برای يك مرتبه هم كه شده 
است اعتراض كنند، لكن برای  پنجاه نفر جاسوس كه با كمال انسانيت 
با آنها عمل می شود، هر روز اعتراضات و فرياد نقض حقوق بشر از حلقوم 
آنان طنين انداز است! ما نديديم كه طرفداران حقوق بشر از حق دولت 
ضعيف و ملت مظلوم ما دفاع كنند. اين س��ازمان ها ن��ه تنها اين تجاوز 
واضح به يك كش��ور مس��تقل را ناديده می گيرند، بلكه م��ا را به نقض 
قراردادهای بين المللی محكوم می كنند. در صورتی كه ما جز جاسوسان 

را كه برای توطئه به ايران آمده اند كسی را توقيف نكرديم.1
حضرت امام در تاريخ 8 ارديبهشت 1359 در پاسخ به اظهار همدردی و حمايت فيدل 
كاسترو )رئيس جمهور كشور كوبا( از مردم ايران، در خصوص تجاوز امريكا به خاك ايران  

)در طبس( چنين نوشت: 
آقای كارتر با تجاوز آش��كار خود ب��ه خاك ايران، چه��ره واقعی خود 
را به م��ردم دنيا نش��ان داد و ادعاه��ای دروغين دفاع از حقوق بش��ر و 
انسان دوستی خود را با اين عمل وحشيانه به اثبات رسانيد. و ما به ياری 
خدا تا نابودی كامل دشمنان اسام و ملت های مستضعف جهان در برابر 
آنان، و به خصوص در مقابل امريكای جهان خوار، ايس��تادگی خواهيم 
كرد و همان ايمان به خدا ضامن پيروزی ما بر همه دشمنان خواهد بود.2

باز حضرت امام در س��خنرانی خود- قب��ل از ظهر 12 ارديبهش��ت 1359- در جمع 
فرماندهان سپاه پاسداران انقاب اسامی سراسر كشور در خصوص واقعه طبس گفت: 
]آقای كارتر[ هی فرياد می زند كه شما نقض قراردادهای اجتماعی و 

1. صحيفه امام، همان، ص258-259. 
2. همان، ص262. 
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بين المللی را كرديد، خودش همين 
نقض ق��رارداد بين الملل��ی را كرده 
اس��ت كه نظامی وارد كرده در يك 
مملكتی كه مستقل است. اين يكی 
از چيزهايی اس��ت كه نقض حقوق 
بين المللی است. نقض قراردادهای 
بين المللی اس��ت. اين نقض قرارداد 
بين الملل��ی را كه ايش��ان آنجا هی 
فرياد می زند، خودش نقض می كند. 
و اين قدرها هم اين مجالسی كه در 
دنيا هس��ت از او انتق��اد نمی كنند. 
البته در اين قضيه كه حاال شكست 
خوردند انتقادات زياد اس��ت. لكن 
بدانيد كه اگر اين توفيق پيدا كرده 
بود، همه اي��ن انتقادهايی كه اينها 
می كردند برمی گش��ت به تعريف و 

ثناخوانی.
در هر صورت ما از اي��ن طور ارعاب ها نمی ترس��يم. من نمی گويم كه 
ما يك قوه س��اح زيادی داريم ك��ه می توانيم با هم��ه قدرت ها طرف 
بشويم، همچو چيزی ما نمی گوييم. آنها ش��ايد به اندازه جمعيت ايران 
قوای انتظامی داش��ته باش��ند. فرض كنيد ما می گوييم كه ما اتكال به 
يك مبدأی داريم. به اتكال به آن مبدأ از مردن نمی ترس��يم. ش��ما هم 
آخر كارتان اين است كه بياييد همه ما را بكشيد. همانی كه جوان های 
ما كراراً از من خواس��تند كه شما دعا كنيد ما ش��هيد بشويم. كسی كه 
می گويد دعا كنيد شهيد بشويم، ديگر نمی ترس��د از اينكه آقای كارتر 
بفرستند اينها را به شهادت برسانند. بنابراين، ابداً خوفی از اين مسائل 

نيست، قوی باشيد، قدرتمند باشيد.
اتكال به خدا بكنيد. يك نفر شما وقتی اتكال به خدای تبارك و تعالی 
دارد، با عده ای از آنها می تواند مقابله كند. اينها اگر هم يك وقتی بی عقلی 

امام خمیني)س( به سران کاخ 
سفید چنین هشدار دادند: 

کارتر باید بداند که حمله به 
ایران، حمله به تمام بالد مسلمین 
است و مسلمانان جهان در این 
امر بی تفاوت نیستند. کارتر باید 
بداند که حمله به ایران موجب 
قطع نفت از تمام دنیا خواهد 
یا را بر ضد او بسیج  شد و دن
می کند. کارتر باید بداند که این 
عمل احمقانه او در ملت امریکا 
چنان اثری خواهد گذاشت که 
طرفداران او را ]مبدل به[ مخالفان 
او خواهد کرد. کارتر باید بداند 
که با این عمل بسیار ناشیانه 
حیثیت سیاسی خود را به صفر 
رساند و از ریاست جمهوری باید 

قطع امید کند
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كنند و فرض كنيد بريزند به ايران، اين جوان ه��ای ما آنها را با چنگ و 
دندان از بين می برند. نمی گذارند اينها يكی ش��ان هم ]از چنگشان در[ 
بروند. اگر هم اين كاری كه كرده بود رسيده بود به آنجايی كه بيايند در 
تهران، و بيايند در اين النه جاسوس��ی، آن وقت می فهميدند كه با چه 

اشخاصی طرف هستند.1
بعد از شكست مفتضحانه امريكا در طبس، شايعه كودتا در فضاي سياسي ايران رواج 
يافت. اما باز عصر همين روز 28 ارديبهش��ت 1359 حضرت ام��ام در ديدار با اعضای 
شورای فرماندهی سپاه پاسداران انقاب اسامی در خصوص عدم موفقيت طرح كودتا 

در ايران  چنين گفت: 
با قاطعيت باي��د عمل كرد؛ هيچ كس نبايد اظه��ار يأس كند هر كس 
اظهار يأس كند، نمی داند ايران در چه وضعی اس��ت. انقاب ما با كودتا 
فرق دارد، ايران مثل افغانستان نيست. مردم ايران بايد بدانند كه حتی 
فكر كودتا در مغز احدی امكان ندارد وارد شود. زيرا به محض اينكه اين 
خيال در س��رش بيايد اول خودش نابود می ش��ود. مگر ملت ما خواب 
است؟ كودتا مقدماتی می خواهد كه يكی از آنها خواب بودن ملت است، 
و ديگر اينكه ارتشی می خواهد كه آلت دس��ت باشد، نه ارتش ايران كه 
اكثريت قريب به اتفاقش همراه و همدل ملت است. با چهار نفر مخالف 
كه نمی ش��ود كودتا كرد. اين از ش��ايعات دشمن اس��ت، و عده ای هم 
ساده اند و گول خورده اند. ملت ما تمام خائنين رژيم سابق را به جزايش 
رسانده، و يا آنها را بيرون كردند، اگر كسی در ذهنش اين مسئله بيايد، 

ملت ما با چنگ و دندان آنان را خرد می كنند. 
الحمدهلل ارتش و س��پاه و ملت همه با هم اجازه نمی دهند كه كس��ی 
عليه خودشان قيام كند؛ س��ی و پنج ميليون جمعيت ]ايران[ است. به 
حرف های ابلهانه عده ای كه در اتاق های دربسته حرف می زنند، گوش 
ندهيد. من اطمينان می دهم كه اين ملت آسيب پذير نيست. روزی سفير 
شوروی آمد پيش من و گفت افغانس��تان از ما كمك خواسته است و ما 
می خواهيم وارد افغانستان شويم؛ من گفتم، البته می شود افغانستان را 
گرفت، ولی بدانيد كه  نمی توانيد دوام بياوريد. تا ملت چيزی را نخواهد 

1. همان، ص269-270. 
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نمی ش��ود كاری كرد. حاال فهميده اند ولی پايش��ان گير كرده است، و 
مسئله همان طور كه من گفتم خواهد شد.1 دولت افغانستان غاصب است 
و موافق خارجي ها است و مخالف مردم است. ولی در ايران دولت و ملت 
و ارتش و سپاه همه و همه از هم می باشند. امريكا آمدن و نظامی پياده 

كردن همان و مردم آنان را از بين بردن همان.2

1. اين پيش بيني حضرت امام چند سال بعد محقق شد و ارتش سرخ با تحمل خسارات مالي و جاني زياد ذليانه 
از افغانستان خارج شد. 

2. صحيفه امام، همان، ص304-305. 
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در تاريخ تش��يع در دو مرحله علما و مراجع يكدس��ت و يك زبان در مقابل زورمداران 
ايس��تادند و س��خن واحد و نظر واحدي ارايه دادند. در جريان امتيازنامه رژي آنگاه كه 
مرحوم ميرزاي شيرازي حكم تحريم تنباكو را صادر كردند، مراجع و علماي بزرگ ايران 
و عراق يك صدا پشت سر آن مرجع واالمقام ايس��تادند و حرمت تحريم تنباكو را پاس 
داشتند. مرحله دوم در پي دستگيري امام در 15خرداد42 بود كه علما و مراجع ايران و 
اعتاب مقدسه به رغم تفاوت فكري با امام با قاطعيت و صراحت از امام پشتيباني كردند 
و توطئه دشمن را در راه به زير س��ؤال بردن امام خنثي كردند. گزارش هايي كه در پي 

مي آيد پشتيباني بي دريغ مراجع بزرگ نسبت به امام را نشان مي دهد. 
چنانكه در اين گزارش آمده است مرجع بزرگ آيت اهلل سيد محمود شاهرودي كه در آن 
روز بيش از نود سال داشتند و آيت اهلل خويي و ديگر مراجع و علما به صورت دسته جمعي 
در نيمه شب 16خرداد به منزل آيت اهلل حكيم رفتند و با ايشان در راه حمايت از امام به 
رايزني نشستند و هر كدام از آنها تلگرام هاي اعتراض آميزي به شاه و هيئت حاكمه ايران 

مخابره كردند و دستگيري امام را محكوم كردند. 

اسنادي از دستگیري امام در سال 1342 
و واکنش مراجع تقلید 
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سفارت کبراي شاهنشاهي ايران
بغداد

وزارت امور خارجه
روزنامه الطليعه در شماره امروز خود نوشته است در كربا اجتماعات عظيمي تشكيل 
و خطبا به اعمال جنايتكارانه دولت شاهنشاهي بر ضد علماء دين و افراد بي دفاع ايران 
اعتراض نموده اند علماي كربا تلگرافي به عبدالس��ام عارف و ساير رؤساي دولت هاي 
عربي و اسامي مخابره كرده و نوشته اند ايران را از آهن و آتش نجات دهيد و براي رهائي 
خميني و ساير علما اقدام نمائيد. اهالي كربا نيز تلگرافات مشابهي به رؤساي دول عربي 
و اس��امي مخابره و خواس��ته اند كه براي نجات ايران از چنگال حكومت ظالم و رهائي 
زندانيان و قطع رابطه آن دولت با اسرائيل مداخله نمايند تلگرافي هم به دبير كل سازمان 
ملل متحد بدين شرح مخابره كرده اند حدي براي تجاوز به آزادي ملت ايران كه اكنون 
در درياهائي از خون غوطه ور اس��ت قائل ش��ويد براي آزادي خميني و ساير پيشوايان 
ديني پادرمياني كنيد نشريه اي هم در كربا منتشر كرده اند كه طي آن نوشته شده در 
تهران شعارهائي عليه شاه داده مي ش��ود و تانك ها در پايتخت در آمد و شد مي باشند 
هزار نفر زخمي و صدها كشته شده اند اوضاع وخيم و شاهنشاه و خانواده از خشم مردم 
به سعدآباد فرار كرده اند. حكومت نظامي عليه افراد ملت و تظاهركنندگان كه خواهان 
آزادي و اسام مي باشند اعام گرديد مقامات دولتي خميني و بيست و پنج نفر از علما و 
مراجع را دستگير و بر خاف قانون اساسي كه بايد از آن ها حمايت شود به دادگاه نظامي 
روانه كرده اند. ارتش خانه بقيه علما را محاصره و هزاران نفر را زنداني كرده است. در ايام 
اخير تظاهرات توس��عه و ادامه يافته و عاوه بر تهران شامل شهرهاي كاشان و شيراز و 
قم و غيره شده است و دولت با قساوت و وحشي گري مردم و علماي اعام را تحت فشار 
قرار داده است دانشگاه تهران را بسته و تانك ها در هر گوشه و كناري ايستاده و در متفرق 
ساختن تظاهركنندگان و حمله به مردم شركت مي كند. نش��ريه مزبور عاوه مي كند 
علت خرابي اوضاع آن است كه دولت خائن ش��اه با صهيونيزم همدست شده بازارهاي 
ايران را به روي آن ها باز نموده و اقتصاد ملي فلج شده است و نيز كمونيست هاي محلي 
را در مقامات حساس نشانده تا از پشتيباني آن ها برخوردار شده ايران زير فشار استعمار 
بدون قيد و شرط امريكا مانده اس��ت. شاهنشاه براي اين كه سلطنت لرزان خود را براي 
چند روزي باقي نگاه دارد با زردشتي ها و بهائي ها دوست شده است. شاهنشاه سلطنت 
خود را پس از آن كه از ملت خود مايوس ش��ده به صهيونيزم تكيه مي دهد و مي خواهد 
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با اسرائيل روابط سياسي به درجه سفارت كبري برقرار سازد وي ايران را غرق در قرض 
كرده است. براي اين انحرافات و مدها امثال آن ملت مسلمان ايران به رهبري علما عليه 
ستمگران قيام كرده و نظر خود را با ش��جاعت اعام داشته است. در نشريه مزبور اعام 
گرديده كه مردم كربا از ملت ايران پشتيباني كرده و عواقب وخيم و آتيه تاريكي را كه 
در انتظار دولت شاه است گوشزد مي نمايد. طي تحقيقي كه بعمل آمد اين تحريكات به 
وسيله سيدمحمد ش��يرازي صورت گرفته موضوع كثير اجتماعات صحت ندارد. ضمنا 

هيچ يك از كسبه تاكنون حاضر نشده اند دكان خود را ببندند. 
راجع ب��ه روش جرايد عراق ك��ه از روزنامه هاي مص��ري تقليد و پي��روي مي كنند... 

42/3/20
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
حضرت آيت اهلل آشتياني دامت برکاته � طهران 

بقلق ش��ديد و احكام بالغ تلقينا نباء االحداث الداميه في ايران التي الزالت تعاني االم 
الجرح من احد آثار القريبه جداً، واعتقد ان اصرار لمس��ولين علي اتباع سياسه القمع و 
االرهاب في فترات متاحقه ليكشف عن فشلهم في اداره شؤون المه و ينذرهم بالمصير 

المحتوم و اليحيق الحكم المسئ االبالقه.
تامل اباغ المس��ؤولين اس��تنكارنا الش��ديد لموقفهم هذا من المومني��ن عامه و من 
الطبقه الروحيه خاصه. و التحس��بن اهلل غافا عما يعمل  لظالم��ون و العاقبه للمتقين. 

محسن الطباطبائي الحكيم.
في 13 محرم 1383
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سفارت کبراي شاهنشاهي ايران
بغداد

تلگراف
وزارت امور خارجه

روزنامه الطليعه امروز تلگرافي را كه از كربا به عنوان عبدالسام عارف و ساير رؤساي 
ممالك اسامي مخابره شده و ش��امل حمات بي ادبانه اي به ايران است نشر داده است 
ترجمه جداگانه عرض مي شود. خبر دستگيري خميني و قمي و روحانيون ديگر موجب 
وحشت شديد در بين روحانيين نجف شده است. نيمه شب شنبه گذشته آقايان خوئي 
و شاهرودي به خانه آقاي حكيم رفته و از او تقاضاي وساطت كرده اند. شنيده شد آقاي 
خوئي اعاميه اي داير به تحريم اطاعت از دولت شاهنشاهي و تحريك مردم به نافرماني 
تهيه كرده و ديروز براي نشر به راديو بغداد فرستاده بود ولي راديو نپذيرفته و گفته است 
ايران و عراق دو كشور دوست هس��تند و اين اعاميه قابل نشر نيس��ت. از آقاي حكيم 
هم چنين تقاضايي كرده بودند ول��ي نپذيرفته و تلگرافي كه مت��ن آن جداگانه عرض 
شده به آقاي آشتياني مخابره نموده اس��ت چند نفر از طاب نجف ديروز با نخست وزير 
ماقات كرده اند شنيده ش��د از آيت اهلل حكيم تقاضا ش��ده كه تلفني از پيشگاه مبارك 
اعليحضرت همايون شاهنشاه تقاضاي آزادي خميني و ساير دستگيرشدگان را بنمايد 
يا از عبدالسام عارف بخواهد كه وساطت كند ولي او به اين عذر كه فعا با دولتين ايران 
و عراق رابطه اي ندارد نپذيرفته است. فعا در نجف وضع متشنجي است. قواي انتظامي 
شديدا مراقبت مي كند معروف است آقايان خوئي و سيدعبداهلل شيرازي و سيدمحمد 
شيرازي تحت نظر هس��تند و به آنها همچنين ش��يخ نصراهلل خلخالي از طرف مقامات 
انتظامي اخطار شده است كه مواظب حركات خود باشند در نجف و كربا بعضي وعاظ 
مطالب بي ادبانه  و شديدي عليه دولت شاهنشاهي ايراد مي كنند ولي مردم از تبليغات 
نارواي آن ها خسته شده اند قواي تامينيه هم مواظب مي باشند. فرمايشات اعليحضرت 
همايون شاهنش��اه در همدان تاثير بس��يار مطلوبي در اذهان مردم عراق داشته است. 
روزنامه ها بنا به مقاصد خاص و تحريكاتي كه هست ناقل اخبار ناروا و ناصواب ]ناخوانا[ 
هس��تند. ديش��ب اينجانب با آقاي خالصي زاده ماقات نمود كه تفصي��ل طي تلگراف 

جداگانه اي عرض مي شود. 42/3/19
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سفارت کبراي شاهنشاهي ايران
بغداد

وزارت امور خارجه
516 سري. وحشت فوق العاده اي براي علما و مراجع تقليد پيدا شده كه ممكن است 
خميني و قمي را در محكمه نظامي محكوم به مرگ كنند. به اين جهت با وجود اختاف 
شديدي كه بين آقايان وجود دارد ش��اهرودي و خوئي نيمه شب به منزل حكيم رفته 
و از او تقاضا نموده اند حضور مبارك اعليحضرت همايون شاهنش��اه جهت استخاص 
خميني و قمي وس��اطت نمايد ولي او جواب داده اس��ت در صورتي ب��ه چنين اقدامي 
مبادرت مي ورزد كه آن ها هم اطمينان بدهند طاب دست از حركات و سخنان بي رويه 
برمي دارند كه ج��واب داده بودند قادر به جلو گيري از طاب نيس��تند. در تلگراف هاي 
كربا به عبدالسام عارف و رؤساي ممالك عربي و اس��امي ]ناخوانا[ همه جا تقاضاي 
ميانجي گري جهت نجات خميني و س��اير علما شده اس��ت عده اي از طاب هم كه با 
نخس��ت وزير عراق ماقات نموده اند ظاهرا همين تقاضا را كرده اند. اين بنده از چندي 
قبل سعي مي كند آقايان علما را متوجه سازد كه اگر استدعائي دارند مستقيما از پيشگاه 
مبارك ملوكانه بنمايند و به عطوفت و عنايات ذات مقدس شاهنشاه دين پرور مستظهر 
باشند عريضه تلگرافي آقاي شاهرودي كه مستقيما عرض شده انعكاس مطلوبي داشته 
و اكنون همه منتظرند ببينند در جواب او كه مهم ترين مراجع تقليد اس��ت و موقعيت 
به خصوصي دارد چه اوامري ش��رف صدور مي يابد. به نظر قاصر اكنون فرصت مناسبي 
است كه از بي طرفي ايشان تقدير شود و به ساير مراجع هم تذكاري باشد كه بزرگواري و 
عطوفت شاهانه هنوز شامل روحانيين بي طرف و وظيفه شناس مي باشد ظرف اين دو سه 
روزه با آقاي شيخ محمد رشتي كه مطمئن تر از ساير اطرافيان آقاي حكيم است ماقات 
و در خود اوامر تلگراف��ي 504 ]ناخوانا[ را پيغام خواهد داد ك��ه نتيجه تلگرافي عرض 
خواهد شد با وس��ائل ديگر نيز حقايق را بعلماي نجف مانده اس��ت با آقاي خالصي زاده 
ديشب ماقات نمود و كمك خرج دوماهه طاب حوزه ايشان را تسليم داشت كه جريان 

طي تلگراف جداگانه بعرض مي رسد. 42/3/20
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