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رویارویی اعتقادات مردم و تعلقات دولت مردان 

سخن سردبير

قال اميرالمؤمنين)ع(: ان الحق ال یعرف بالرجال، فاعرف الحق تعرف اهله 
حق به واسطه اشخاص شناخته نمی شود. حق را بشناس پيروان آن را خواهی شناخت.1 

اعتقادات مردم و تعلقات دولت مردان 
روایتی از امير مؤمنان در نهج البالغه نقل شده اس��ت که مي فرماید: الوالیات مضامير 
الرجال؛2 حکومت، قدرت و مسئوليت ميدان آزمایش مردان است. انسان ها تا وقتی در 
معرض آزمون قدرت، ث��روت و فرصت قرار نگيرند خميرمایه خود را نش��ان نمي دهند 
زیرا ميدانی برای ب��روز بعضی از خصلت های آنها وجود ندارد. به نظر مي رس��د ماهيت 
این مس��ئله را باید در رویارویی ميان اعتقادات و تعلقات در بعضی ها جس��ت وجو کرد. 
این رویارویی تا وقتی که فضایی برای بروز و ظهور ندارد در انسان خفته است؛ بنابراین 
بعضی ها گرفتار این توهم مي شوند که در آنها زمينه ای برای این تقابل وجود ندارد و این 

نقطه آغاز مصيبت برای کسانی است که سرنوشت مردم را در دست مي گيرند.

1. روضه الواعظين، ج1، ص3. 
2. نهج البالغه، حکمت 432. 
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کسانی که نمي توانند بين اعتقادات و تعلقات خود تعادل برقرار سازند چگونه مي توانند 
دیگران را ببينند وقتی از خود آکنده اند؟ آکنده بودن از خود یعنی آکنده بودن از خيال، 
توهمات، تعلقات، نيازها و اضطراب های خود. کس��ی که در ترس، اندوه، اميد، عش��ق، 
بستگی ها و وابستگی های خود زندگی مي کند عشق، اميد، ترس، نيازها و خواسته های 
دیگران را درک نمي کند. گش��وده بودن براي خدمت به دیگران وقتی امکان پذیر است 

که انسان فروبسته تعلقات خود باشد.
انس��انی که پيوس��ته حوزه قدرت، ث��روت و فرص��ت را از دریچه تنگ بس��تگی ها و 
وابس��تگی های خود مي بيند تهی از تيزبينی اس��ت و تالش او چيزی جز تالش بی ثمر 
نيست. اگرچه زور مي زند تا با استناد به مجموعه ای از سوابق، داده ها و روش ها، رویارویی 
اعتقادات و تعلقات خود را پنهان کند اما چ��ون این تالش ها رنگ و بوی تعلقات را دارد 
صاحب دستاوردهای دوران ساز نمي شود. این دقيقاً همان کمين گاهی است که موالی 

متقيان آن را ميدان آزمون دولت مردان مي بيند.
اکثر دولت مردان با ش��عار حفظ ارزش ها، آرمان ها و خدمت به مردم و نظام و رعایت 
حقوق مردم و آزادی آنها و پایبندی به قانون و حاکميت قانون به ميدان کس��ب قدرت 
مي آیند؛ اما بررس��ی ها نش��ان مي دهد که این اعتقادات و ادعاها چندان س��نخيتی با 
تعلقات، وابستگی ها و بستگی های آنها نداشته و بنابراین تأثيری بر فعاليت ها، اقدامات 

و جریان کلی زندگی سياسی آنها ندارد.
بی شک آنچه گفته ام تجربه ای است که اگرچه در پشت کلمات پنهان شده  اما اهداف 
آن آش��کار اس��ت. اقتضای تمایز ميان این دو قلمرو یعنی قلمرو اعتقادات و تعلقات در 

دولت مردان ما چيست؟
آیا به این اعتبار است که به محض کسب قدرت، مرام مسيحی پيدا مي کنند و قلمرو 

قيصر را با قلمرو خدا، جدای از هم مي بينند؟ 
آیا به این اعتبار است که همه برده قدرت هستند و اگر سالحی داشته باشند دست به 

هالکت دیگران مي زنند؟
آیا به این اعتبار است که قدرت از اساس فسادآور و گمراه کننده است؟

آیا به این اعتبار است که از اساس نيز حيطه قدرت و حيطه مذهب از هم جدا بود و این 
تنها خمينی کبير بود که طرحی در انداخت و این اساس را بر هم زد؟

از دوران باستان غربی ها که قدرت را ش��کوهمند مي دانستند و سياست را چيزی جز 
اراده معطوف به کسب قدرت، حفظ قدرت و بسط قدرت تعریف نمي کردند، ارزش ها و 
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اصالت های قيصر را پذیرفته و خدا را از حوزه اقتدار خارج کردند. بنابراین قدرت بر جسم 
و روح آنها حاکم شد و اندیشه فلج گردید. آیا دولت مردان ما نيز وقتی وارد حيطه قدرت 
مي شوند گرفتار چنين عقيده ای مي گردند و معتقدند که پس از کسب قدرت باید قدرت 

ستایش شود و تقدس یابد؟ 
اصحاب قدرت در طول تاریخ گرچه همه را در اس��ارت دارند ولی خود را مظهر رأفت، 
مردم ساالری، حقوق بشر، نيکی و دانایی معرفی مي کنند. کس��انی که در ایران به این 
باور در حوزه سياست رسيده اند و معتقدند که تالش امام برای مهار قدرت توسط دین، 
اخالق و فلسفه تالش بيهوده ای بود به یقين ارزش های قيصر را پذیرفته اند و معتقدند 
که اگر خدا را به اقتدار قيصر پيوند بزنيم دین را دچار دگردیسی کرده ایم که بزرگترین 

بی حرمتی به مقدسات است. 
این باور فرضيه ای بود که مقدس مآبان دست در دست سکوالرها و پادشاهان مستبد و 
نظام سلطه بين الملل در قرون اخير تالش مي کردند آن را به اثبات برسانند و در قبال آن 
سيطره نامشروع و نامبارک خود را بر مردم توجيه علمي  و عقلی کنند؛ به عبارت دیگر 

در طول تاریخ معاصر هميشه اعتقادات مردم به پای تعلقات دولت مردان قربانی شد.
اکنون به راحتی مي توان ادعا کرد که چون فهم دیوانساالری دولتی ایران از سياست، 
فهم غربی است نه فهم اسالمي  و نه فهمي  که امام خمينی از سياست و حکومت داشت، 
به محض اینکه دولت مردان ما به اریکه قدرت تکيه مي زنند ارزش قيصر را پذیرفته و خدا 
را از حوزه قدرت خارج مي کنند. در چنين شرایطی طبيعی است که کارگزاران حکومتی 
حامل نيکی و دانایی ش��وند و تنها خود را پرچمدار حق و حقوق مردم، آزادی و عدالت 
معرفی نمایند. خطر بت سازی رجال از واژه های محدود، با همين توهم به قلمرو سياست 
کش��يده مي ش��ود و از همه بدتر عرصه دین را هم در بر مي گيرد؛ آنگاه معيار تشخيص 
حق مداری، دین داری و دین مداری به جای فقيه و حکيم و فيلسوف، فالن سياستمدار 
و بهمان نخبه سياسی مي گردد؛ کسانی که حتی صالحيت و صداقت آنها در مجموعه 

پندار، گفتار و کردارشان محل تردید است. 
مگر غير از این است که اگر ميان این س��ه جلوه از فرد وحدت نباشد واژه ها، شعارها، 
آرمان ها و روش ها در خدمت فریب و ریا خواهد بود؛ آن هم فریبی که نه تنها افش��اگر 
نيست بلکه پنهانکار است! امروز شواهد بسياری در تأیيد این مدعا در ایران داریم. اغلب 
دولت مردانی که در شعارهای انتخاباتی خود از آرمان های مردم، قانون گرایی، آرمان های 
انقالب اسالمی، والیت فقيه، استبدادگریزی و استعمارس��تيزی سخن گفتند و با این 
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شعارها اعتماد ملت ایران را به خود جلب کردند، پس از سيطره بر قدرت در جنون حفظ 
و بسط قدرت شریک شدند و به تفسيرها و تأویل های عجيب و غریب از اسالم، سياست، 
قانون اساسی، حقوق مردم، روحانيت و... دست یازیدند. تمام این دست درازی ها و دست 
ناپاکی ها چيزی جز بت سازی و افسون زدگی واژه ها در برابر شناخت حقایق و واقعيت ها 

نيست. 
جست وجوی حقيقت و بر مال کردن بت سازی ها و توهمات چنين دولت مردانی نه تنها 
باعث بصيرت و معرفت مي شود بلکه چشم ها را باز مي کند تا پيرامون خود را آن گونه که 
هست ببينيم نه آن گونه که دیگران دوست دارند دیده شود. تصادفی نيست که رهبران 
فرهيخته، فرهمند و بزرگ ما در طول تاریخ از ميرزای شيرازی تا امام خمينی و تا رهبر 
معظم انقالب در پهنه دانش، معرفت و سياست سمت و سوی واحدی را دنبال مي کنند 
و همگی معتقد به فهم حقيقت و واقعيت سياس��ت هستند، نه ش��عارها و ادعاهایی که 

سياست مداران مطرح مي کنند.
اکنون به راحتی مي توان فهميد که چرا مقدس مآبان متحجر و غربگرایان سکوالر و ضد 
دین و اصحاب استبداد و استعمار هم صدا با بنگاه های خبرپراکنی نظام سلطه مي گفتند: 
دخالت اضطراری ميرزای ش��يرازی در امر سياست گرچه برای حفظ 
اس��تقالل مملکت و نگهداری از تجاوزات بيگانگان بسی سودمند بود و 
ليکن بذری در مزرعه روحانيت پاشيده شد که معلوم نيست چه حاصلی 
برویاند و چه نتيجه در آین��ده برای سياس��ت و روحانيت این مملکت 
داشته باش��د و کدام دس��ت قوی بتواند این خلط و مزج را بر هم زده و 
هر یک از سياسيون و روحانيون را به ادای وظيفه خود وادارد... امتزاج 
سياست و روحانيت نه تنها دامان روحانيت را لکه دار بلکه اساس سياست 

را هم متزلزل مي سازد...1 
تمامي  این سنگربندی ها برای آن است که بعد از قيام تحریم تنباکو به رهبری ميرزای 
ش��يرازی، در ایران اس��طوره توانایی و دانایی قيصر شکسته ش��د و دخالت مذهب در 
سياست دیگر معنای بی حرمتی به مقدسات نداش��ت. امام این آرزوی دیرینه ميرزای 
ش��يرازی را که می گفت تصدی حکومت باید به دس��ت فقيه باش��د تا خللی در ارکان 
سياست و امور عامه مردم ایجاد نشود را با تأسيس نظام جمهوری اسالمي  تحقق بخشيد 
و برای هميشه اس��طوره توانایی و دانایی قيصر را ابطال کرد. اما مگر به صرف شکسته 

1. یحيی دولت آبادی، حيات یحيی، تهران، ابن سينا، بی تا، ص137. 
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شدن اسطوره دانایی و توانایی سلطان کار به کام مردم و دانایان شد؟ 
خمينی کبير به ما آموخت که اگر چه »ما از ش��ر رضاخان و محمدرضا خالص شدیم 
لکن از ش��ر تربيت یافتگان ش��رق و غرب به این زودی ها نجات نخواهي��م یافت. اینان 
برپادارندگان س��لطه ابرقدرت ها هستند و سرس��پردگانی مي باشند که با هيچ منطقی 
خلع سالح نمي شوند و هم اکنون با تمام ورشکستگی ها دست از توطئه عليه جمهوری 

اسالمي  و شکستن این سد عظيم الهی برنمي دارند.«1
اکنون به راحتی مي توان فهميد که چرا امام سفارش مي کرد که پشتيبان والیت فقيه 
باشيد تا به مملکت شما آسيبی نرس��د؛ زیرا در دویست سال اخير به تناوب اثبات شده 
است که اصحاب سياست به محض کسب قدرت گرفتار وسوسه تداوم و بقای مادام العمر 
در قدرت و سيطره بر مردم مي شوند و این بزرگترین آفت الگوی مردم ساالری اسالمي 
 است. هم قبل از انقالب در دولت هایی که شعار ملی مي دادند و هم بعد از انقالب اسالمي  
به رغم همه مکانيسم هایی که برای تعيين صالحيت رئيس جمهور و نمایندگان مجلس 
وجود دارد در اغلب ادوار ریاس��ت جمهوری، گرفتار این توهم شدیم و اگر ساختار نظام 
والیت فقيه نبود بی تردید اکنون کشور بازیچه دست کسانی بود که برای تأمين مطامع 

خود به قانون اساسی دست درازی مي کردند. 
آنها به رغم تمامي  شواهد تاریخی ادعا مي کنند که برای اعاده حقوق مردم، پاسداشت 
آزادی، مقابله با اس��تبداد و دفاع از دموکراس��ی نياز شدید به کس��ب اختيارات ویژه و 
فراقانونی دارند. قبل از انقالب کبير اسالمي  دولت مصدق که شاید از معدود دولت هایی 
بود که ابتدا مورد حمایت ملت مس��لمان ایران و نهادهای مذهبی و مایه اميد و آرزوی 
مردم بود گرفتار این توهم ش��د که بدون قبضه مطلق قدرت ام��کان خدمت ندارد. او 
با وجودی که می دانس��ت دولت خود را مدیون تالش های آیت اهلل کاش��انی و نيروهای 
مذهبی است که در 30تير با بسيج مردم به خيابان ها دولت ساقط شده وي را به قدرت 
برگرداندند اما به محض قبضه قدرت گرفتار این توهم شد که مستظهر به پشتيبانی ملت 

است و نيازی به اسالم و روحانيت ندارد. 
بعد از انقالب اس��المي  دولت بنی صدر، موس��وی، هاش��می، خاتم��ي  و اخيراً دولت 
احمدی نژاد نيز گرفتار توهم حضور مس��تمر در قدرت ش��دند و تنها خ��ود را متوليان 
پاسداشت حقوق ملت تصور کردند. از بام تا شام از برنامه های حفاظت و حمایت از مردم 
سخن مي گویند و چنان در این کار افراط مي ورزند که سرانجام گرفتار سفسطه شده و 

1. صحيفه امام، ج15، ص447. 



14
سخن سردبير

دوره سوم سال دهم شماره 33 پایيز 91

شاخه هایی را می برند که بر روی آن نشسته اند.
آیا باید این واقعيت را کتمان کنيم که در س��ه دهه گذشته بيش از هر ضد انقالبی در 
داخل و خارج انقالبيون سرسخت و دوآتشه آب به آسياب دشمنان انقالب و نظام مظلوم 
جمهوری اسالمي  ریختند؟! تقارن پاره ای از اتفاقات عجيب در دو دهه اخير اگرچه در 
تاریخ ملت ایران مخصوصاً در دوران معاصر غيره منتظره نبوده و نيست اما درک علل و 
پيامدهای این اتفاقات را باید یک ضرورت تاریخی برای استقالل، آزادی و نظام جمهوری 

اسالمي  دانست. 
خيلی ها تالش مي کنند با مظلوم نمایی جلوی کالبدش��کافی این رخدادها را بگيرند. 
خيلی ها هم با پنهان شدن پشت سوابق به ظاهر انقالبی و مصادره مفاهيم جذاب انقالبی، 
خود را از دایره نقد و بررسی ها برکنار دیده و انگشت اتهام را متوجه رقيب مي سازند. اما 
تقارن دو اتفاق اخير، تأمل عميق و دقيق پيرامون آنچه به خصوص بعد از فتنه 88 حول 
ارکان اصلی نظام جمهوری اسالمي  و اصل والیت فقيه که تبلور تمام آرمان ها و اندیشه ها 

و تالش های امام راحل در حوزه سياست بود را ضروری مي سازد. 
اظهارات اخير جن��اب آقای دکتر محمود احمدی ن��ژاد رئيس جمهور در همایش قوه 
مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسالمي  ایران از یک طرف و اظهارات مهدی هاشمي 
 فرزند آقای هاشمي  رفسنجانی رئيس مجمع تش��خيص مصلحت نظام در گفت وگوی 
تلفنی با یکی از ضد انقالب های فراری از طرف دیگر،1 بيان گر تجميع کليه تالش های 
تئوریک مخالفان انقالب در دو مدل از چالش های پيش  رو در مقابل اصل نظام جمهوری 

اسالمي  و والیت فقيه است. 
در اینجا باز هم یادآوری مي کنيم که صحت و سقم اصل گفت وگو چندان محل مجادله 
نيست اما آنچه در این گفت وگو پيرامون اصل نظام و والیت فقيه گفته مي شود بی تردید 
ریشه در افکار و نظریه های جناب هاشمي  دارد که قبل از فتنه 88 در لفافه و در دو سال 
اخير بی پرده گفته شده است و ریش��ه های این باورها را در خاطرات ایشان که تاکنون 
منتشر شده است مي توان جست وجو کرد. چالش های مطرح شده در متن این دو رخداد 
را نه از منظر اش��خاص حقيقی بلکه از منظر دو نهاد حقوقی یعنی ریاس��ت جمهوری و 

مجمع تشخيص مصلحت نظام باید جدی بگيریم و پيرامون آن بياندیشيم. 
اگرچه مبادی اوليه این دو رخداد به دو تن از چهره های سياسی نظام جمهوری اسالمي 
 ایران برمي گردد اما این نوش��ته بيش از آنکه خطابش این دو شخصيت باشد خطابش 

1. صرف نظر از صحت و سقم این مکالمه و تأیيد و تکذیب هایی که چندان محل مجادله این مقاله نيست. 
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تمامي  کسانی است که هنوز گرفتار این توهم هستند که با ایجاد روزنه رخنه در درون 
نظام از طریق کارگ��زاران مي توانند اصل نظام را مخدوش س��ازند. تجدیدنظرطلبی و 
ارتداد اگرچه حربه های خطرناکی برای به زانو درآوردن انقالب های بزرگ بود اما انقالب 
اس��المي  قبل از این، هم در رابطه ب��ا رئيس جمهور و هم در رابطه ب��ا قائم مقام رهبری 

ظرفيت مصونيت پذیری و استقامت خود را نشان داده است. 
به نظر مي رسد مخالفان نظام، هم اظهارات اخير رئيس جمهور که ناظر بر ارکان حقوقی 
نظام جمهوری اسالمي  است و هم اظهارات قبلی و اخير رئيس مجمع تشخيص مصلحت 
نظام و وابستگان ایش��ان را که ناظر به ارکان فقهی نظام جمهوری اسالمي مي باشد را 
کمين گاه مناس��بی برای تهاجم به ارکان انقالب اسالمي  و اندیش��ه های امام خمينی 
یافته اند. اکنون باید ببينيم چرا این دو رخداد بيانگر تجميع تمامي  تالش های تئوریک 

ضد انقالب در سه دهه گذشته عليه نهادهای حقوقی و فقهی کشور است. 

هاشمي  رفسنجانی و امكان سنجي هاي نظریه استصالح و شورای فقهی به 
جای والیت فقیه1

اولين بار ابتدا آقای هاش��مي  رفس��نجانی در تاریخ دوش��نبه 2دي ماه87 در همایش 
اجتهاد در دوره معاصر که از سوي دانشگاه مذاهب اسالمي در تاالر عالمه اميني دانشگاه 
تهران برگزار شد به نکات بسيار مهمي پيرامون فقه مقارن، تجزي در مرجعيت و اجتهاد 
و تشکيل شوراي فقهي، استصالح و کافی نبودن مدیریت یک نفر در دوران اخير برای 
اداره کشور... اشاره کردند که این مباحث شدیداً محل توجه ضد انقالب قرار گرفت اما 
در داخل چندان به پایه های بنيادین و ساختارشکنانه این بحث توجه نشد. متعاقب آن 
آقای هاشمي  مجدداً در تيرماه سال 91 در گفت وگو با پایگاه بين المللی همکاری های 
خبری شيعه به این مسائل اشاره کرد. اصرار پيوس��ته ایشان به بيان این مسئله به رغم 
عدم استقبال حوزه های علميه، این مس��ئله را القا مي کند که هاشمي  پروژه مشخصی 
را برای کنترل اختيارات قانونی ولی فقيه در تئوری نظام جمهوری اس��المي  از طریق 
قاعده ش��ورای فقهی، فقه مقارن و قاعده اس��تصالح دنبال مي کند. بنابراین اظهارات 
نزدیکان ایش��ان صرفنظر از صحت و س��قم، نافی این مسئله که ایش��ان دل خوشی از 

1. احتماالً مباحث این قسمت که بخشی از آن در حدود پنج سال پيش نوشته شد با الهام و برداشت و جمع بندی 
منابع متعددی حاصل آمد که در یادداشت های اینجانب ارجاعات این منابع ثبت و ضبط نگردیده است. از آنجایی 
که مشخص نيس��ت کدام بخش از نوشته مربوط به اینجانب است پيش��اپيش از خوانندگان و کسانی که احتماالً 

آثاری از نوشته های آنها در این نوشته وجود دارد عذرخواهی می کنم. 
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والیت فقيه ندارد و مانند گذشته شدیداً به دنبال شورای فقهی به جای ولی فقيه است 
و تالش مي کند برای این ش��ورا ادله فقهی، عقلی و قانونی درس��ت کند چندان دور از 
واقعيت نيس��ت. اجازه بدهيد کمي  این تئوری به ظاهر حق نمای آقای هاشمي  ولی در 
باطن بنيان کن نظام جمهوری اسالمي  ایران! بازتر شود. اهم نظریات ایشان را مي توان 

به شرح زیر خالصه کرد: 
1. یک مجتهد به تنهایي در همه ابواب مورد نياز فقهي مردم نمي تواند متخصص باشد. 
چطور فردي مي تواند در عمر 40-30ساله تحصيل خود، همه این حقوق را که هر کدام 
تخصص بزرگي است، بداند؟ لذا ما باید به سمت فقه تخصصي در یک حکومت اسالمي 

برویم؛ زیرا دخالت در امور مردم با فقه تخصصي امکان پذیر است... 
2. اگر فقه تخصصي را بپذیریم بای��د تقليد تخصصي را هم بپذیری��م و این گونه الزم 

نيست کسي در همه امور از یک نفر تقليد کند... 
3. اگر این دو را پذیرفتيم باید شوراي فقهي را هم بپذیریم؛ وقتي با سياست مي خواهيم 
همه جامعه را اداره کنيم، ش��وراي نگهبان ناظر مجلس باید همه تخصص ها را در خود 

داشته باشد و نظر تخصصي بدهد... 
4. اگر توجه به عقل و خواس��ت ق��رآن در اجتهاد جدي گرفته ش��ود، به تخصص در 

رشته هاي فقهي بها دهيم... 
5. بحث هاي فقه مقارن را ج��دي بگيریم. تقليد را تخصصي کنيم، ش��وراي فقهي را 
تخصصي کنيم، شوراي فقهي حداقل براي مسائل عمده مدیریت کشور تشکيل شود... 
6. نمي توان جامعه اي را که تحت عنوان اسالم اداره مي شود با برخي روایات مدیریت 
کرد که هزار و چند سال پيش در آن شرایط بدون اجتهاد، بدون توجه به عقل و بي توجه 

به مصالح و مفاسد، نقل شده است... 
7. مسائل مستحدثه مسائلي هس��تند که هر لحظه اتفاق مي افتند و در دوران کنوني 

باید با عقل و منابعي که در اختيار داریم آنها را حل کنيم... 
8. فقه امروز علما و حوزه هاي ما با دوران هاي قبل قابل مقایس��ه نيست؛ درست است 
که فقه سياسي در اعماق فقه ما وجود دارد ولي باید قدري تغيير کند و بزرگ تر شود...1 
اینها اهم مسائلی بود که در نسبت با ارکان نظام جمهوری اسالمي  که در رأس آن ولی 
فقيه قرار دارد در اظهارات آقای هاشمي  وجود داشت. راس��ت است که گفته اند از این 

اظهارات نتایج زیر را مي توان استخراج کرد: 

1. کارگر، 1387/10/3. 
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الف. صحبت هاي آقاي هاشمي ش��باهتي با متون فقهي حوزه هاي ما ندارد و در واقع 
نشانگر چالشي با کل متون فقهي در فقه سنتي است.

ب. آقاي هاشمي جایگاه خاصی براي فقه و فقيه به عنوان مجري بالمنازع خرد فقهي 
قایل نيست و در عصر کنوني امکان جمع شدن این خرد فقهي را در یک فقيه یا مرجع 

نمي پذیرد. بنابراین والیت چنين فقيهی دليل عقلی ندارد. 
به عبارت دیگر باید از آقای هاشمي  پرس��يد دیگر چه نيازی به ولی فقيه داریم و ولی 
فقيه چه نقشی جز نقش تشریفاتی مي تواند در نظام پيش��نهادی ایشان داشته باشد؟ 
البته به نظر مي رس��د که آقای هاشمي  چون جسارت این را نداش��ت که مستقيماً غير 
علمي  و غير عقلی بودن ول��ی فقيه را به زعم خود بيان کن��د در پس فقه تخصصی این 

مسئله را عنوان کرد ولی فرقی در نتایج ندارد. 
پ. محور اصلی بحث آقای هاشمي  این اس��ت که فقها با نادیده گرفتن وسعت مسائل 
زمان و ضرورت تخصصي برخورد کردن با این مس��ائل براي اداره کش��ور یا با پرهيز از 
شوراي فقهي، نپذیرفتن تخصصي شدن اجتهاد و فقه مقارن، تحميل نظام هاي فقهي 

گذشته را که دیگر در دوران جدید کارآمد نيست، ادامه مي  دهند. 
ت. آقای هاش��مي  با قرائت انتق��ادي از فقه ش��يعه و دیگر تمهيدات فقه س��نتي در 

مقتضيات زمان، مستقيماً تمایل خود را به فروپاشی فقه سنتی اعالم مي کند. 
این شالوده شکني در حوزه فقه سنتی که امام بزرگوار شدیداً به پایبندی بدان سفارش 
مي کرد و عدول از آن را آغاز انحراف در حوزه ها مي دانست، یادآور شيوه هایي است که 
در ابتداي انقالب پاره اي از جریانات سکوالر به خصوص نهضت آزادی با طرح فقه پویا 
و فقه سنتي اتخاذ کرده و با طرح نزاع بين فقه سنتی و فقه پویا تالش مي کردند از این 

طریق طرح هاي فقهي را به انحراف کشانده یا دچار معضل کنند.
گذشته  از اینها، شالوده شکني در فقه سنتي به منظور بي  اثر نشان دادن چنين فقهي 
به زعم آقاي هاشمي، این توهم را دامن مي زند که خرد فقهي حوزه هاي ما در قالب فقه 
سنتي، فقيه سنتي و حوزه هاي سنتي دیگر نمي تواند خود اصالت خویش را تصدیق کند 
و برای تصدیق اصالت آن باید به منابع و مراجع بيرون��ی رجوع کرد و این آغاز مصيبت 
است؛ مصيبتی که در رنسانس دامن مسيحيت را آلوده کرد و مصيبتی که از زمان محمد 
عبده به بعد فقه اهل س��نت را از مبانی شرعی تهی س��اخت و با نظریه استصالح قواعد 

حقوقی مدرن به جای قواعد فقهی نشست.
با عنایت به مطالب مذکور و ادله های بس��ياری که بعضی از منتقدین دیگر آورده اند و 
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عصاره آنها در این مقاله مورد اس��تفاده قرار گرفته اس��ت، به نظر مي رسد که اشکاالت 
آقاي هاشمي به فقه سنتی و اداره کشور توس��ط ولی فقيه و همچنين کساني که قباًل 
نزاع فقه سنتي و فقه پویا را برانگيخته بودند، به نقادي سياسي بيشتر نزدیک تر  است تا 

به نقادي هاي فقهی و علمی. 

هاشمي  رفسنجانی و نشاندن پنداشته های فقهی به جای دانش فقه!! 
در خوش��بينانه ترین تصورات باید گفت که اظهارات آقای هاشمي  و نزدیکان ایشان 
در بحرانی نشان دادن اوضاع کشور در س��ایه مدیریت ولی فقيه و غير عقلی جلوه دادن 
این مدیریت در عصر جدید اگرچه متکي بر این پنداش��ته است که شيوه هاي بازتوليد 
فقه سنتي که تاکنون در حوزه ها رواج داشته است و منجر به انقالب کبير اسالمي  شد 
قابليت بي چون و چراي خود را براي قرائت هر  گونه مکتب فقهي از جمله مکتب فقهي 
دوران معاصر از دست داده اس��ت ولی بيش از همه رویارویی با کارآمدی نظریه والیت 
فقيه در مدیریت نظام های سياسی در دوران معاصر است. بنابراین اگر کسانی بر مبنای 
این توهمات تص��ور مي کنند مي توانن��د بنيادهای فقهی و کارآم��دی نظام جمهوری 
اس��المي  ایران را مورد تردید قرار داده و فضا را برای بازگشت اندیشه های غير اسالمي 
یا شبه اسالمي  فراهم سازند سخت در اشتباه هس��تند؛ زیرا امام، اندیشه های امام و راه 
امام نماینده بنيادي ترین و انعطاف  ناپذیر ترین شکل مقاومت در برابر تهاجمات مدرن و 
مالحظه کاري هاي سياسي و غيره نسبت به فقه سنتي، نظام جمهوری اسالمي  و والیت 

فقيه است.
ناقدان مدرن فقه سنتي با دس��تاویز قرار دادن فقه پویا، با اش��تياق وافر و با توسل به 
پاره ای از قواعد فقهيه که هميشه در حوزه های ما مورد توجه بود، به نظام و روش فقهي 
حوزه هاي ما مي  تازند و ب��ه طرح دیدگاه هایي کمابيش بلندپروازانه و ساختارش��کنانه 
تمایل نش��ان مي دهند. امام بزرگوار ما از پيش دیدگاه مدعيان فق��ه پویا در مقابل فقه 
سنتی را که تالش مي کردند با دوپاره کردن فقه ميان خرد فقهي و تمثيل های شبه فقهي 

دانش فقهي را فداي پنداشته هاي شبه فقهي کنند، ابطال کرد.
مخالفان فقه س��نتي عموماً تالش مي کنند تا در کشاکش ميان فقه سنتي و فقه پویا، 
با استفاده از اصطالحاتي چون مقتضيات زمان، فقه تخصصی، شوراي فقهي، تجزی در 
اجتهاد، تجزی در تقليد، فقه مقارن، مدیری��ت علمي  و عقلی و امثال این مفاهيم، نظام 
فقهی جمهوری اسالمي  را به نفع مدرنيته و مدرنيسم مهار کنند و فقه را در چهارچوب 
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محدوده هاي ش��کلي و روش ش��ناختی مدرنيته که عموماً مبتنی بر ذهنيات اس��ت تا 
واقعيات فضای زندگی مسلمانان، مقيد سازند. 

بنابراین باید دقت کرد که قرائت حضرت آقاي هاش��مي از فقه مقارن، شوراي فقهي، 
تخصصي شدن اجتهاد، تقليد تخصصي، قاعده اس��تصالح )که دمار از روزگار فقه اهل 
سنت درآورد و دربست آن را در اختيار ذهنيات سکوالرهایی مثل علی عبدالرازق مصری 
قرار داد( و امثال اینها چه چيزي از دقت متون فقه��ي و دانش فقهي حوزه هاي ما را به 

چالش مي کشد.
به نظر مي رسد امام برخالف ناقدان فقه سنتي تمایلي به تفکيک قلمرو هاي اجتهادي 
نداشت؛ بلکه بر عکس مي خواست نشان دهد که در همه زمان ها و مقتضيات دوران به 
رغم اینکه ممکن است انواع خاصی از ناسازگاری ها در نس��بت با فقه و مدیریت فقهی 
بروز  کند اما فقه سنتي شيعه و شيوه هاي اجتهادي فقهاي سلف توانایي پاسخ گویي به 
آنها را دارد. این مهمترین نکته اي است که در مورد شالوده شکني هاي فقه سنتي شيعه 

باید دریافت. 
عبارت فقه تخصصي و تجزي در اجتهاد و فقه مقارن و امثال اینها اگرچه حرف جدیدي 
نيست اما هميشه به شيوه هایي مطرح شده است که برخي از مخالفان نظام جمهوري 
اسالمي و والیت فقيه موذیانه و سرخوش��انه به آن پرداخته اند، تا از این طریق نه اینکه 
مش��کلی از نظام جمهوری اس��المي  را حل نمایند بلکه شبهه ای بر ش��بهات گذشته 
بيافزایند؛ در حالي که امام تالش خود را صرف اندیشه کردن در ناسازگاری هایی مي کرد 
که ممکن بود فقه سنتي را در برخورد با مقتضيات زمان دچار چالش هاي جدید نماید. 
بنابراین باید دقت کرد که دیدگاهی که آقاي هاشمي و همفکران و هم مشربان او مطرح 
مي کنند یا استعارات اساسي ای که از آن بهره مي گيرند در تاریخ تحوالت دوران معاصر 
در جنبش هاي اسالمي به نتایج اساسي نرسيد و بيش از آنکه مددی به فقه و فقيه رساند 
ارکان شریعت را در این جنبش ها متزلزل کرد. نمونه بارز آن جنبش اصالح طلبی سيد 
جمال اسدآبادی است که وقتی به محمد عبده رسيد شعار فقه مقارن و نظریه استصالح 
و اصل تلفيق ایشان چيزی برای اهل سنت باقی نگذاش��ت و بالواسطه علی عبدالرازق 
مصری با کتاب اسالم و اصول حکومت فاتحه بخش��ی عظيم  از تاریخ اسالم در مدینه و 
سنت و سيره پيامبر)ص( و خلفای بعدی را خواند و از اساس آن سنت و سيره را بی ارتباط 

با شئون پيامبری دانست. 
راست گفته اند که شالوده شکني هاي فقهي در پناه فقه تخصصی، اصل تلفيق و نظریه 
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استصالح و تشکيل ش��ورای فقهی هيچ خط فاصلی ميان آن نوع قرائت از فقه که دیگر 
جایي در متن زندگي مردم ندارد با قرائت دقيق و مناس��ب از فقه��ي که تئوري واقعي 

زندگي در دنياي امروز است، از زبان نقادان فقه سنتی ترسيم نمي کند. 
این شالوده  ش��کني ها تاکنون نش��ان داده اس��ت که در نهایت به پذیرش کامل نظام 
اولویت  هاي مقتضيات زمان بر فقه و احکام فقهي منجر مي شود. چنين دید گاهي حاکي 
از چرخش هاي بنيادي در رویه هاي قرائت امام از فقه است. این امر بدان معني است که 
باید متون فقهي را به شيوه اساساً متفاوتي غير از شيوه فقه سنتي و فقه جواهري خواند 

و استنباط نمود. این همان اخطاري بود که امام پيوسته بدان ملتفت بود.
بنابراین باید توجه داشت که دیدگاه های آقای هاشمي  در مورد ناکار آمدي فقه سنتی 
و شيوه اجتهاد سنتي به طور طبيعی ما را به باورهایی مي رساند که بگویيم فقه سنتي و 
فقه جواهري در زبان شناسي آقاي هاشمي به صورت نظام مند مورد تحقير قرار گرفته 

است. 
شاید آقاي هاشمي به صورت ناخواسته در پس اولویتي که به تخصصي شدن مسائل 
مي دهد، مس��ائلی را مطرح مي کند که فقه س��نتي را از حيز انتفاع ساقط مي سازد؛ در 
حالي که امام در آثار خود نشان مي دهد که این پنداشته ها، هر چند جذاب، فریبنده و 
به ظاهر تقویت کننده فقه هس��تند اما به محض آنکه جایگزین نظم حاکم بر حوزه هاي 
س��نتي فقه ش��وند، فقه، فقيه و فقاهت را در معرض تخریب قرار مي دهند. حاصل این 
جایگزیني نه تنها متزلزل شدن شيوه هاي اجتهادي بلکه متزلزل شدن حوزه پژوهشي 
در فقه و فقاهتي است که مبتني بر ایده فقه سنتي و حصول بي واسطه فتاواي فقهي از 

فقيه مي باشد. 
رمز پيوند فقيه با مردم در تفکر شيعه همين رابطه بي واسطه، مستمر و هدایت نشده 
است. بنابراین شالوده شکني فقه سنتي، قرائتي است که همبستگي خود را با متون مورد 
پژوهش فقها در گذشته و شيوه هاي اجتهادي از دست داده و دیگر نمي تواند به صورت 
مستقل و خود جوش به عنوان نظامي کار آمد و بازتوليدکننده در فضاهای جدید زندگی 

مسلمانان مطرح شود.
آنچه گفته شد به معناي مقاومت در برابر هر  گونه نو آوري در دستگاه فقهي نيست بلکه 
هشداري است که به ما نشان مي دهد اگر قرار است چنين فضاي جدیدي براي فقه شيعه 
فراهم شود در بستر کدام نظام فقهي باشد. بنابراین اگر با بدبينی نگویيم که تردید آقاي 
هاشمي در معناآفریني فقه سنتي و روش اداره نظام ها بر اساس والیت فقيه بيش از آنکه 
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تردید فقهی باشد یک تردید سياسی است و از دورانی آغاز شد که ایشان و جریان های 
وابسته و پيوسته به ایشان احس��اس کردند مصادره انقالب با مدیریت ولی فقيه به نفع 
جریان خاص ممکن نيست، مي توان با خوش بينی به این نتيجه رسيد که در نظر گرفتن 
شالوده ش��کني هاي فقهي حتي به عنوان یک ایده، به معني افتادن به دام نظام سلسله 
مراتبي است که در آنها هر  چيزي تفکيک شده و در جایگاه ممتاز خود قرار مي گيرد؛ این 
یعني غلبه نوعي ساختار گرایي مدرن در فهم فقهي علماي شيعه و حوزه هاي علميه و 

جایگزین کردن پنداشته های فقهی بر دانش فقه. 

جریان انحرافی و توهم رنگ  و رو رفته تقابل جمهوریت با اسالمیت نظام 
مي گویند آغاز هر چيز همانا نفی آن چيزی است که با آن آغاز مي شود. به عنوان مثال 
ميرزا علی محمد باب که پدرخوانده تمامي  جریان های انحرافی در ایران اس��ت ابتدا با 
تمسک به مذهب شيعه و مهدویت، زایش افکار انحرافی و استعماری خود را آغاز مي کند 
ولی برای اینکه نشان دهد دیگر اندیشه های او تابع اس��الم نيست و بدعت جدیدی در 
حوزه نبوت مي باشد همان چيزی را نفی مي کند که با آن زایش افکار خود را آغاز کرده 
بود. ما در اصطالح عاميانه مي گویيم همان ش��اخه ای را مي برد که بر روی آن نشس��ته 

است. 
به نظر مي رسد سرنوشت سياسی بسياری از دولت مردان ایران که با شعار دفاع از مردم، 
ارزش های مذهبی مردم، حقوق مردم و قانون پذیری و اصالحات آغاز شد در پایان با نفی 
آن آغازها به انتها رسيد!! ما نمونه های جالبی را حداقل در صد سال اخير مي توانيم مثال 
بزنيم. دکتر مصدق به عنوان مردمي ترین دولت دوران پهلوی نمونه خوبی است. مصدق 
با ش��عار ملی کردن صنعت نفت، دفاع از حقوق ملت ایران، حمایت از قانون و پرهيز از 
خودکامگی به قدرت رسيد اما وقتی بر اریکه قدرت سوار شد تمام آن شاخه هایی را که بر 
آن نشسته بود یکی پس از دیگری برید و سقوط کرد؛ آن هم چه سقوطی که حتی یک 
1 به رهبری آیت اهلل کاشانی به خيابان ها 

نفر از کسانی که در واقعه 30تير س��ال 1331 
ریخته و مجدداً او را به قدرت برگرداندند، به ی��اری او نيامدند!! چرا؟ مگر او گرفتار این 
توهم نبود که مستظهر به پش��تيبانی ملت اس��ت و دیگر نيازی به حمایت روحانيت و 

1. مصدق پس از اختالف با شاه بر سر بعضي از اختيارات، بدون مش��ورت با آیت اهلل کاشاني و کساني که او را به 
قدرت رسانده بودند ناگهان استعفا داد و به محل اس��تراحت خود در احمدآباد رفت. شاه هم با استفاده از فرصت، 
قوام را نخست وزیر کرد. قيام 30تير1331 قيامي بود که آیت اهلل کاشاني براي ساقط کردن دولت قوام و بازگشت 

مصدق به قدرت به راه انداخت. 
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نهادهای دینی که او را به قدرت رسانده بودند ندارد؟ پس چرا نتوانست آن ملتی را که 
مستظهر به پشتيبانی آنها بود به صحنه آورد و با کودتا مقابله نماید؟!

بگذارید از نمونه های دوران بعد از انقالب که ب��ه حافظه تاریخی ملت ایران نزدیک تر 
است مثال بياوریم. ابوالحسن بنی صدر اولين رئيس جمهور ایران که توانسته بود با رأی 
قاطع 11 ميليون، رئيس جمهور اولين نظام جمهوری اسالمي  در جهان شود، به محض 
اینکه به قدرت رسيد گرفتار این توهم شد که مستظهر به پشتيبانی ملت است و نيازی 
به والیت فقيه، روحانيت و نهادهای مذهبی- که اصاًل انقالب اسالمي  و نظام جمهوری 
اسالمي  به برکت رهبری ها و روش��نگری های آنها به پيروزی رسيده بود تا کسی مثل 
بنی صدر که نه نامي  و نه نشانی در تاریخ معاصر ملت ایران داشت، رئيس جمهور شود- 
ندارد. بنی صدر جاهالنه همان ش��اخه هایی را برید که بر آن س��وار بود و الجرم سقوط 
کرد، آن هم چه سقوطی که شایع است مجبور شد از ترس همان ملتی که او مدعی بود 
مستظهر به آرا آنهاست با بزک و آرایش و لباس زنانه و با شقی ترین منافقی که دستش 
به خون هزاران نفر از ملت مسلمان ایران آلوده است یعنی با مسعود رجوی از ایران فرار 

کند و به دامن اربابان خود برگردند. 
بگذارید از روحانيت مثال بزنيم که بعضی ها متوجه ش��وند نظام جمهوری اسالمي  و 
والیت فقيه تابع تمایالت صنفی، حزبی، خانوادگی و قومي  و قبيله ای نبوده و نيست که 
چشم خود را در مقابل خيانت حتی عالی ترین و نزدیک ترین مقام به جمهوری اسالمي 
 ببندد؛ شيخ حسن الهوتی و شيخ حسينعلی منتظری، هر دو پاره تن امام و رنج کشيده 
س��ال ها زندان و مبارزه و تبعيد بودند. محبوبيت آنها در نظام جمهوری اس��المي  و نزد 
ملت مسلمان ایران تا اندازه ای بود که خيابان ها و مکان های زیادی را خودجوش به نام 
اینها کردند تا یاد و خاطره جان فش��انی های آنها برای هميشه در حافظه تاریخی ملت 
ایران باقی بماند. اما هر دو وقتی گرفتار القائات منافقين شدند و مردم و نظام جمهوری 
اس��المي  را برای خود و خانواده خود و حزب و باند خود خواس��تند، به مرض خيانت به 
آرمان های انقالب اسالمي  و ملت ایران گرفتار شدند و همان شاخه هایی را بریدند که بر 
آن نشسته بودند و الجرم سقوط کردند. آن هم چه سقوطی! که یکی یحتمل خودکشی 

کرد و دیگری را حتی نزدیک ترین یارانش به هيچ گرفتند. 
در دوران دولت موس��وی، هاش��مي  و خاتمي  ني��ز گرفتار چنين توهمات��ی از ناحيه 
دولت مردان بودی��م که فعاًل بازکردن آن در صالحيت این نوش��تار نيس��ت تا تاریخ به 
درستی نوشته شود. هم موسوی، هم هاشمي  و هم خاتمي  و اکنون به وضوح باید گفته 



23
ن 

ردا
ت م

دول
ت 

علقا
 و ت

دم
 مر

ات
قاد

 اعت
یی

ارو
روی

91
يز 

 پای
33 

اره
شم

م 
 ده

ال
 س

وم
ه س

دور

شود هم جناب آقای احمدی نژاد ابتدا با چيزی آغاز کردند که بدون آن آغازی برایشان 
وجود نداشت. به عبارت دیگر ملت بزرگ ایران اینها را به اعتبار پيوستگی شان به امام، 
نظام و ولی  فقيه مورد عنایت قرار دادند و اگر این مسائل در شعارهای انتخاباتی آنها نبود 
جز عده محدودی کسی س��راغی از اینها نمي گرفت. اما آیا مي خواهند با تغيير مواضع 

متمایز خود همان شاخه هایی را ببرند که بر آن نشسته اند؟
روی سخن ما فعاًل با آقای خاتمي  و موسوی نيست چون در فتنه 88 اغلب شاخه هایی 
را که در نظام جمهوری اسالمي  ایران بر آن نشسته بودند و مردم به همين اعتبار برای 
آنها محلی از اعراب قایل بودند، بریدند و فعاًل در ميان توهمات و ذهنيات شبه دموکراتيک 
و شبه اسالمي  یا به تعبير زیبای امام، اسالم امریکایی خود دست  و پا  زده و در خأل معلق 
مي باشند؛ اما روی سخن ما با جناب آقای هاشمي  و آقای احمدی نژاد است. چون هنوز 

فرصت برای بازگشت به نقطه آغاز را از دست ندادند. 
ملت ایران نمي خواهد ای��ن خاطره تلخ را ب��ه حافظه تاریخی خود بس��پارد که همه 
دلبستگان به قدرت سرانجام برای دوام و اس��تمرار غير قانونی خود در قدرت راهی جز 
نفی ارکان و پایه های جمهوری اسالمي  و در رأس آن والیت فقيه ندارند. چرا بعضی ها 
فراموش کرده اند که همه ماجرای صعود امثال مصدق، بنی صدر، موس��وی، منتظری، 
هاش��می، خاتمي  و احمدی نژادها به ق��درت از برکت مردم پذی��ری روحانيت و نظام 
متصل و مورد تأیيد روحانيت است؟ تمام این صعود و سقوط ها با وعده بهبود موقعيت 
تضعيف شده مردم مسلمان ایران و اعتالی فرهنگ اسالمي  و دفاع از حقوق و آرمان های 
مردم مشروعيت و مقبوليت یافت. مگر مبارزه با استعمار و استبداد و حفظ شعائر اسالمي 
 در س��ایه حکومت ولی فقيه و حفظ ارکان نظام جمهوری اسالمي  شعارهای تبليغاتی 
و انتخاباتی داوطلبان انتخابات ریاس��ت جمهوری و مجلس شورای اسالمي  نبود؟ مگر 
شورای محترم نگهبان بر اساس قانون، صالحيت این افراد را بر این قواعد مشخص نکرد؟ 
پس چرا در پایان راه همان شاخه هایی را مي برند که صالحيت و مشروعيت و دوام و بقای 
آنها به همان شاخه هاست؟ مگر آرمان امام عزیز و عظيم الشأن ما که دولت مردان در هر 
رده ای پيوس��ته از آن دم مي زنند این نبود که پشتيبان والیت فقيه باشيد تا به مملکت 
شما آسيبی نرسد، پس چرا تمام خشم خود را متوجه این آرمان ها کرده اند؟ آیا این بدان 
معنا نيست که همان شاخه هایی بریده مي شود که بر آن س��وارند و این الجرم سقوط 

سهمگينی را به ارمغان خواهد آورد! 
حکایت دولت مردان ما حکایت آن وطن پرست امریکای التين است که در اعتراض به 
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دخالت های امریکا در سياست های منطقه ای بمبی نامه ای را به یکی از کنسولگری های 
ایاالت متحده فرستاد تا با انفجار این بمب جهان را متوجه سياست های استعماری نظام 
سلطه نماید. او مثل یک شهروند خوب و وظيفه شناس و تابع قاعده و قانون حتی آدرس 
فرستنده را بر روی پاکت نوش��ت!! اما تمبر کافی روی پاکت نچسباند و به همين دليل 
پست نامه او را به خودش برگرداند. قهرمان پوشالی، ساده لوح و کندذهن ما که فراموش 

کرده بود چه چيزی را در نامه گذاشته است آن نامه را باز کرد و خود را به کشتن داد.
باور بفرمایيد آنچه جریان های معارض و انحرافی در قالب های متفاوت با ارکان نظام 
جمهوری اسالمي  مي کنند شبيه به همين اقدامات دون کيشوت های پوشالی است که 
عاقبت خود را به هالکت مي رسانند. تجدیدنظرطلبان فکر مي کنند با ساختن این گونه 
تله های انفجاری در مقابل نظریه والیت فقيه امام خمينی، این نظریه را از هم مي پاشند؛ 

آنها همان شاخه هایی را مي برند که بر آن سوار هستند.
بخش مهم��ي از صحبت های رئيس جمه��ور که در تاریخ یکش��نبه 12آذر1391 در 
همایش قوه مجریه و حقوق اساسی جمهوری اس��المي  ایران ایراد شد، بيش از آن که 
مبتنی بر قواعد حقوقی و شرعی باشد نوعی موضع گيری سياسی در مقابل ارکان نظام 
تلقی مي شود؛ شبيه همان نظریه ای که آقای هاش��مي  در قالب شورای فقهی و نظریه 

استصالح مطرح کرد. نکات مهم این سخنان عبارت بود از: 
1. تا زماني که این قانون معتبر است، هيچ کس نمي تواند به استناد یک 
روایت، حدیث و حتي آیه اي از قرآن و فهم خود از دین، قانون اساسي را 
کنار بگذارد یا آن را نقض کند و بگوید فهم من از این چيز دیگري است. 

فهم شما براي خودتان معتبر است، نه در مناسبات اجتماعي. 
2. تفسير قانون اساسي در واقع خود قانون اساسي است و باید با اصل 
منطبق باش��د. باید به گونه اي باش��د که اکثریت قاطعي از مردم آن را 
درست بپندارند و بگویند فهم ما هم از قانون اساسي همين است؛ چرا؟ 
چون اصل اینکه قانون اساسي در کشور ما اجرا مي شود، به خاطر رأي 
مردم اس��ت. اگر م��ردم رأي نمي دادند و این قانون اساس��ي را انتخاب 

نمي کردند، اجازه اجرا نداشت و موضوعيت پيدا نمي کرد. 
3. ممکن است بعضي ها بگویند که نه خير، اینها بحث هاي تخصصي 
است و مردم نمي فهمند و هر چه ما گفتيم، درست است؛ اما باالخره اصل 
قانون اساسي که تخصصي تر اس��ت. همين اصل قانون اساسي به رأي 



25
ن 

ردا
ت م

دول
ت 

علقا
 و ت

دم
 مر

ات
قاد

 اعت
یی

ارو
روی

91
يز 

 پای
33 

اره
شم

م 
 ده

ال
 س

وم
ه س

دور

گذاشته شده و چون مردم رأي دادند، معتبر است.
4. نمي شود تفسيري از قانون اساس��ي بکنيم که اکثریت ملت نقطه 
مقابل آن را بفهمند. در اینجا به نظرم فاقد مشروعيت و اصالت مي شود.

5. نمي ش��ود عده قليل��ي بگویند ک��ه مصلحت ملت را ما تش��خيص 
مي دهيم، خود ملت قادر به تشخيص مصلحت خود نيست. چطور ملت 
آن قدر تشخيص داد که شما را انتخاب و بر خود حاکم کرد، اما مصالح 

خود را تشخيص نمي دهد؟ 
6. یکي دیگر از مباحث قانون اساسي جایگاه رئيس جمهور، صرف نظر 
از احمدي ن��ژاد، اس��ت. اگر ما س��ال اول بر قانون اساس��ي پافش��اري 
مي کردیم، همان فضاي قبل منتقل مي ش��د که اینها اختيارات اضافه 
 مي خواهند و... و ح��رف را منکوب مي کردند و چه بس��ا ثمر نمي داد و 

بالعکس مي شد.
7. در قانون اساسي، تنها مقامي که نماینده و نماد تمرکز و شکل گيري 
اراده ملي است، رئيس جمهور اس��ت؛ یعني تنها جایي که همه ملت به 

یک نفر، یعني رئيس جمهور، رأي مي دهند. این قانون اساسي ماست. 
8. کسي است که باالترین سطح نمایندگي از مردم را دارد. همه مردم 
براي انتخاب یک نفر مي آیند. اش��اره کردند، اصل 113 روش��ن است: 
باالترین مقام رسمي کشور، پس از مقام رهبري، مجري قانون اساسي 

و رئيس قوه مجریه. 
9. بخش مهم مردم ساالري و جمهوري در انتخاب رئيس جمهور متبلور 

مي شود که همه مردم اعمال اراده مي کنند. 
10. البته همه ارکان نظام باید بر اس��اس اراده و رأي مردم باش��ند و 
هستند. اما مشکل از کجاست؟ مشکل از آنجاست که بخواهيم با اقليتي 
کل ملت را کنترل کنيم. اینجا اختالف ها شروع مي شود؛ نه اختالف، که 
بعضي ها به محض اینکه تذکر قانون اساس��ي مي دهيم، مي گویند وارد 
اختالفات شده اید؛ اینجا اختالف نيست؛ اینجا صيانت از اصل نظام، اصل 

ملت، اصل حقوق مردم و اصل قانون اساسي است. 
11. شخص رئيس جمهور را مردم مس��تقيماً انتخاب مي کنند. حتي 
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رهبري را به واسطه انتخاب مي کنند، اول خبرگان رهبري، بعد رهبر.1 
اینکه احتمال دهيم این دو رخداد انحرافی که یکی ناظر به چالش با ارکان فقهی نظام 
و دیگری ناظر به چالش با ارکان حقوقی نظام اس��ت و یا به تعبير بعضی ها یکی ناظر به 
اسالميت و دیگری ناظر به جمهوریت نظام است با هماهنگی هم در این شرایط حساس 
مطرح مي شوند، اگرچه جای مناقش��ه دارد ولی حداقل نمي توان این احتمال را نادیده 
گرفت ک��ه طراحان هر دو رخداد یعن��ی آنهایی که این گونه تهاجمات را س��ازماندهی 

مي کنند، از یک آبشخور هدایت مي شوند. برای این احتمال مي توان دالیلی ارایه داد: 
1. چرا نوار گفت وگوی مهدی هاشمي  که ناظر به مطالب سخيفی در مورد رکن والیت 
فقيه نظام جمهوری اسالمي  اس��ت درست در زمانی نش��ر مي یابد که از ناحيه جریان 

انحرافی آن اظهارات منتشر مي شود؟ 
2. کسانی که این نوار را منتشر کردند )که یقيناً در خارج از کشور هستند( چه سودی 

از مقابله هاشمي  و خانواده هاشمي  با نظام مي برند؟ 
3. پخش این نوار برای چه کسانی سود دارد؟ 

4. چرا به ناگهان در پایان دولت دهم همایشی تحت عنوان قوه مجریه و حقوق اساسی 
سازمان دهی مي شود؟

5. این همایش چه سودی برای یک دولتی که در پایان راه است دارد؟ 
6. چرا رئيس قوه مجریه ادعاهای دموکراتيک و سکوالریزه ش��ده خود را در پایان کار 

دولت خود مي گوید و در آغاز چنين ادعایی نداشت؟ 
7. چه کسانی از تقابل قوه مجریه و رئيس آن در آستانه انتخابات با دیگر قوا و با ارکان 

نظام سود مي برند؟
در کنار این سؤال ها ده ها سؤال دیگر وجود دارد که نشان مي دهد جریان های انحرافی 
بيهوده در ش��رایط انتخابات آینده در رویارویی با ارکان نظام و در رأس آن والیت فقيه 
به هم نرس��يده اند. اظهارات آقای احمدی نژاد در همایش مذکور بيش از آنکه مردم را 

خوشحال کند ضد انقالب های مارک دار را خوشحال کرده است. 
حسين باقرزاده منافق سابقه دار مي گوید: 

سخنان اخير احمدی نژاد که در دو مراسم، یکی سمينار »قوه  مجریه 
در قانون اساسی« و دیگری مراسم بزرگداشت ميرزا کوچک خان جنگلی 

1. http://www.president.ir/fa/43689
البته نقد حقوقی نادرستی بخشی از این سخنان در مقاله دیگری خواهد آمد. 
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ابراز ش��ده حاوی نکاتی اس��ت که اوالً اظهار آنها را از یک سياست مدار 
آزادی خواه و دموکرات )بخوانيد س��کوالر و المذه��ب( می توان انتظار 
داش��ت، و ثانياً بس��ياری از تابوها و خط قرمزهای نظام حاکم را در هم 
می شکند... و از لزوم تغيير قانون اساسی »چون مناسبات در حال تغيير 
اس��ت« س��خن می گوید. اولی از دید غالب بر حکومت و نظریه پردازان 
آن کفر محض اس��ت، و دومي  حتي به تعبير بس��ياری از اصالح طلبان 
)از جمله، محمد خاتمي  که یک بار در زمان ریاستش آن را اظهار کرده 

است( خيانت به شمار می رود.1 
فردی مثل صادق زیباکالم که مواضع فکری و سياسی و مأموریت های وی برای ملت 

ایران شناخته شده است ذوق زده شده و مي نویسد: 
هر قدر که صحت نظر احمدی نژاد را می توان به آس��انی نش��ان داد، 
اینکه انگيزه یا انگيزه های ایش��ان برای این مسائل چه می باشد، دشوار 
و پيچيده اس��ت. آیا واقعاً آقای احمدی نژاد دچار ی��ک تحول روحی و 
معرفتی شده؟ آیا این همان احمدی نژاد اس��ت که 13 ميليون اقشار و 
الیه های تحصيل کرده جامعه را مشتی خس و خاشاک خواند؟ یا اینکه 
ایش��ان در همان 22خرداد88 هم به همين ارزش ها و اعتقادات پایبند 
بود؟ من قب��اًل هم این بحث را مط��رح کرده ام که به راس��تی با مواضع 
دموکراسی خواهی، مردم گرایانه و اصرار بر به رسميت شناختن حقوق 
شهروندی انسان ها را چگونه باید تبيين و تفسير کنيم؟ اینها را از ایشان 
قبول کنيم و نپرس��يم که پس ش��ما 22خرداد88 کجا بودید؟  اینها را 
از ایش��ان نپذیریم و بگویيم که از دید ما ش��ما همان احمدی نژاد قبل 
از اردیبهش��ت 90 هس��تيد که حاال به دليل تضاد منافع تان با شرکای 
اصول گرایانتان در قدرت، دموکراسی خواه ش��ده اید؟ پاسخ من همان 
است که در جریان تقاضای رفتن ایش��ان به زندان اوین نوشتم. ما باید 
احمدی نژاد جدید را بپذیریم یا درس��ت تر گفته باش��يم، اینقدر کدر، 
بدبينانه، س��ياه و منفی به انس��ان ها نگاه نکنيم. ی��ک احتمال ضعيف 
و خيلی ضعي��ف بدهيم که واقعاً ممکن اس��ت احمدی ن��ژاد به روایت 
ناصرالملک معتقد بود، در عصر مشروطه »اصالتاً و نه سياستاً« طرفدار 

1. www iran-emrooz.net.index.php/politik/more/42434/12/6/2012
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مردم است، اصالتاً به فکر دفاع از حقوق ملت افتاده باشد. اینکه گذشته 
را هی علم کنيم و بر س��ر وی بکوبيم یک واکنش در قبال احمدی نژاد 
جدید است. یک واکنش دیگر آن اس��ت که به وی خوش آمد بگویيم و 
به وی یادآوری کنيم که یک گام برداشته و حاال منتظریم که گام های 
بلندتری در جهت تحقق دموکراسی در کشور بردارد. به هر حال اگر او 
»سياستاً« طرفدار حقوق مردم شده باشد، خيلی طول نخواهد کشيد 
که بر جامعه  این امر مکشوف خواهد شد؛ به تعبير قدیمی ها: ماه هميشه 

زیر ابر پنهان نمی ماند.1
آیا باید باور کنيم رئيس دولتی که شعار بازگشت به آرمان های امام خمينی و انقالب 
اسالمي  را مي داد و به همين اعتبار توانست از ملت ایران رأی بگيرد و دشمنان انقالب 
اس��المي  از او کينه به دل گرفتند و او را مورد تمس��خر قرار دادند، اکن��ون با اظهارات 
عجيبش در اطراف خود »س��کوالرترین« گرای��ش درون نظام جمهوری اس��المي  را 
نمایندگی می کند و در هفته ها و ماه های آخر دولتش با صراحت بيشتری این گرایش 

را به نمایش مي گذارد؟ 
بعضی ها چ��ون درک عمي��ق و دقيقی از مبانی دین��ی ندارند معتقدن��د این گرایش 
سکوالر چگونه با اعتقادات امام زمانی و فرضيه ظهور صغرای جریان انحرافی قابل جمع 
اس��ت! البته اگر مي دانس��تند که همه جریان های انحرافی در پایان به انکار آغاز خود 
مي رس��ند چنين ادعایی نمي کردند. آیا رئيس قوه مجریه به این س��بب در پایان دوره 
ریاست جمهوری خود به دفاع از اندیشه های سکوالر و ژست های دموکراتيک روی آورده 
است که فکر مي کند در درخت تنومند و پر ثمر جمهوری اسالمي  دیگر شاخه ای را برای 

نشستن خود باقی نگذاشته است؟ 
ما نمي دانيم آیا رئيس دولت دهم به چنين باوری رس��يده است یا خير و اگر به چنين 
باوری رسيده زمينه های فکری و سياسی آن را باید در کجا پيدا کرد؟ آیا پاره ای از فصول 
قانون اساس��ی چنين توهمي  را در رئيس جمهور ایجاد مي کند یا این توهمات ناشی از 
خصلت ذاتی قدرت و سياست است؟ شاید باید در مقاله دیگری سرچشمه های چنين 
توهمي  را که اغل��ب دولت مردان در مقام ریاس��ت جمهوری گرفتار آن ش��ده اند مورد 
بررس��ی قرار داد. اظهارات رئيس قوه مجریه در همایش کذایی، انس��ان را به یاد نسابه 
بکری مي اندازد. آورده اند که ابوعبداهلل زبيربن  بکربن ابي بکر بکار، معروف به نسابه بکري 

1. http://www.kaleme.com/1391/09/13/klm-122723/
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)متوفي به س��ال 255 یا 256( که از اعيان علماي عامه و در فقه، حدیث، ش��عر، ادب، 
اخبار و انساب سرآمد بود و انساب عرب را مستحضر بود، دعوي مي کرد که نسب هر که 
پرسند بگوید. روزي در مجمعي که خاص و عام حاضر بودند کسي بر سبيل ظرافت از او 
پرسيد: تو دعوي آن مي کني که نسب همه  کس را مي دانم؛ اگر راست مي گویي بگو که 
پدر و مادر آدم که بودند؟ گفت: آدم پسر مضاربن جملج بود و مادر او صاعده بنت قزرام. 
خواص بخندیدند و عوام متحير ش��دند. بعد از آن یاران از او پرسيدند که: این چه نسب 
بود که از براي آدم ابوالبشر بيان کردي؟ گفت: ترسيدم که عوام مرا به جهل نسبت کنند. 
اظهارات بعضی از دولت مردان در دعوي دفاع حقوق مردم، فهم دین، حقيقت، عدالت، 
معرفت، آزادي، حقوق بشر، دموکراسي و... شبيه به دعوي نسابه بکري است. شاید در 
این دعوي عوام متحير شوند؛ ليکن خواص خواهند خندید. اما خوب است یاران از آنها 
پرسند این چه نسبت هایي است که به دین، نبوت، امامت، والیت، مهدویت، فقه، فقيه، 
حکومت اسالمي، مردم ایران، آزادي، حقوق بشر، دموکراسي و انقالب اسالمي مي دهيد؟ 

نمي دانيم پاسخ اینها چيست اما مي دانيم که عميق تر از پاسخ نسابه بکري نيست. 
بنابراین بدیهی است که به راحتی فراموش کنند که در نظام جمهوری اسالمي  اصوالً 
سلسله مراتبی به نام سلسله مراتب قدرت وجود ندارد. نظام جمهوری اسالمي  که امام 
راحل پایه ریزی کردند نظام سلس��له مراتب دیوان ساالرانه ندارد که در آن شخص اول، 
دوم، سوم و غيره باشد. تاریخ سه دهه گذشته نش��ان داده است که ملت ایران حتی به 
عالی ترین مقام اجرایی و سياسی مثل رئيس جمهور و نخست وزیر و حتی مثل قائم مقام 
رهبری تا وقتی اعتنا مي کنند که به آرمان ها و ارکان نظام پایبند باش��ند و از آن عدول 
نکنند. آنهایی که هنوز توهم کسب اکثریت آرا را دارند و بدان مي بالند و به این اعتبار حق 
بيشتری برای خود در قانون قایل اند بهتر است یک بار دیگر سرگذشت مصدق، بنی صدر 

و منتظری را در تاریخ معاصر مرور کنند. 
اگر هم در توهم شبيه  س��ازی رابطه مصدق و کاش��انی هس��تند و می خواهند با وارد 
کردن فشار، چيزی ش��بيه الیحه اختيارات قانون گذاری در دوره مصدق )که بر اساس 
آن مجلس را منحل و شرایط را برای کودتا فراهم کردند( بگيرند یا مانند اصالح طلبان 
قالبی با پيش��نهاد تغيير در قانون اساسی و برداش��تن محدودیت های دو دوره انتخاب 
مستمر رئيس جمهور در دوره آقای هاشمي  دنبال تداوم قدرت هستند یا دنبال چيزی 
شبيه لوایح دوقلوی آقای خاتمي  مي باشند که بر اس��اس آن همان بالیی را که مصدق 
بر سر مجلس و ملت ایران آورد بر سر مملکت بياورند باید بدانند که ملت ایران بيدارتر 
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از هر دوره ای در پس روش��نگری های ولی فقيه نقش��ه های آنها را نقش بر آب خواهند 
کرد؛ زیرا نه آنها استعداد بازیگری های حرفه ای مصدق را دارند، نه ملت ایران مردم آن 
دوران هستند و نه ولی فقيه آیت اهلل کاشانی اس��ت و نه روحانيت و حوزه های علميه ما 
روحانيت و حوزه های علميه دوران گذشته است. حکایت اینها مانند آن گربه مشهور در 
کارتون هاست که بر روی پرتگاه قدم مي زند و در هوا شناور است اما تنها زمانی سقوط 

مي کند که مي فهمد زیر پایش خالی است. 
برای اینکه بعضی از جریان های انحرافی که امروز پش��ت س��ر رئيس جمهور و رئيس 
مجمع تشخيص مصلحت نظام س��نگربندی کرده و فتنه آفرینی مي کنند و گرفتار این 
توهم هستند که با گذاش��تن آرمان ها، باورها، گرایش ها و بينش های انحرافی خود در 
دهان مس��ئوالن نظام مي توانند خللی به ارکان نظام مستحکم جمهوری اسالمي  وارد 
سازند، درس عبرت بگيرند به این جریان ها و کسانی که خواسته و ناخواسته یا دانسته 
و نادانس��ته حرف های آنها را تکرار مي کنند یادآوری مي کنيم که ملت بزرگ ایران اگر 
رئيس جمهوری مثل آقای احمدی نژاد را با آن آرای باشکوه انتخاب کردند و ما هم یکی 
از آن انتخاب کنندگان بودیم به اعتبار باورهای زیر ب��ود که در 22بهمن1385 از زبان 

رئيس جمهور بيان شد: 
دس��تاوردهای انقالب ما در طول 28 س��ال پر فراز و نشيب بر کسی 
پوشيده نيست. در رأس این دستاوردهای ملت عزیز ایران برپایی نظام 
مقدس جمهوری اس��المي  با پرچمداری و هدایت والیت عظيم الشأن 
فقيه عادل اس��ت. والیت فقيه در راس��تای امامت، ضامن اس��تقالل، 
یکپارچگی و حرکت صحيح و رو به رش��د ملت و کش��ور ماست. والیت 
فقيه رمز اس��تواری و ماندگاری مل��ت عزیز ایران اس��ت. والیت فقيه 
فریاد خداپرس��تی و عدالت طلبی ملت ما و همه ملت های عالم اس��ت. 
والیت فقي��ه ضامن س��ربلندی، عظمت، همدل��ی و پيروزی های ملت 
ایران است. در طول 28 سال بس��ياری از توطئه ها، فتنه ها تهاجم های 
دشمن از فشارهای سياس��ی، طراحی های تبليغاتی، تالش برای ایجاد 
تفرقه، درگيری های گوناگون توس��ط گروه ها و دستجات متفاوت... تا 
ایجاد برخی ناامنی ها و جنگ های روانی و هم��ه و همه به لطف عزت، 
ایستادگی و درایت رهبری عزیز در طول انقالب خنثی شد... امروز پرچم 
عزت و صالبت ما در دست رهبری معظم انقالب است. ناکامي  دشمنان 
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زشت خو در هجوم مستمر به این رکن انقالب موجب شده است که اخيراً 
زبونانه و ذليالنه به دروغ و شایعه پناه ببرند...1

ما با قاطعيت اعالم مي کنيم رئيس جمهوری که س��خنانی ش��بيه بخشي از سخنان 
همایش قوه مجریه و حقوق اساسی جمهوری اس��المي  ایران گفت یا رئيس جمهوری 
که عنایت به جریان انحراف��ی دارد و نصيحت ولی فقيه که نصيحت ملت ایران اس��ت 
را گوش نمي کن��د یا رئيس جمهوری ک��ه اداهاي مصدق را در  مي آورد و پيوس��ته قهر 
مي کند و در منزل مي نش��يند یا رئيس جمهوري که ميل به استمرار قدرت با توسل به 
هر جریان انحرافی را دارد یا رئيس جمهوری که از س��خنان او دشمنان انقالب اسالمي  
و دشمنان ملت ایران شاد مي شوند یا رئيس جمهوری که به ارکان نظام بی اعتناست یا 
رئيس جمهوری که به دنبال جنگ زرگری است یا رئيس جمهوری که به عدالت و مبارزه 
با فساد بی اعتناس��ت و فقط ش��عار مي دهد یا رئيس جمهوری که ناتوانی و ناکارآمدی 
خود را به گردن دیگران مي اندازد یا رئيس جمهوری که عزت و کرامت مردم س��االری 
اسالمي  را به دموکراس��ی مورد تأیيد نظام سلطه غربی مي فروش��د یا رئيس جمهوری 
که حلقه های پيچيده و مشکوک س��کوالر در اطرافش النه مي کنند یا رئيس جمهوری 
که به انش��قاق درون نظام کمک مي کند یا رئيس جمهوری که خ��ود را فصل الخطاب 
آرمان های ایدئولوژیک نظام مي بيند در حالی که بر طبق قانون اساسی چنين جایگاهی 
ندارد یا رئيس جمهوري که بيش از همه به قانون بي اعتناس��ت ولي جلوتر از همه شعار 
قانون و قانون اساسي مي دهد یا رئيس جمهوري که سرنوشت مهم ترین وزارتخانه ها را 
بالتکليف مي گذارد و سرنوشت چند وزارتخانه را به دست یک نفر مي دهد و یا... برای ما 
شناخته شده نيست و ملت ایران بی تردید به چنين رئيس جمهوری رأی نداده و نخواهد 

داد. 
ملت ایران به رئيس جمهوري رأي داده و مي دهد که سرنوش��ت ی��ک ملت مظلوم و 
رنج کشيده را در شرایط حساس، فداي روابط شخصي خانوادگي و جریاني خود نسازد و 
باورهاي خصوصي خود را باورهاي یک ملت و نظام تلقي نکرده و براي اثبات آن از جيب 

ملت ایران هزینه نکند. 

1. دولت اقدام؛ تأمالتی گذرا در گزارش عملکرد دولت نهم، تهران، مرکز پژوهش و اس��ناد ریاس��ت جمهوری، 
1387، ج1، ص53-54. 
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کاربست ایران هراسی در مهندسی 
افکار عمومی مردم مصر 

محمدپورخوشسعادت1
مقدمه 

در عصر ارتباطات با گسترش رسانه هاي همگاني و شبکه اي شدن جهان، نيروي تازه اي 
با عنوان افکار عمومي پاي به صحنه گذاشته است. اين نيروي تازه که تجلي اراده مردم 
و خواست آنهاس��ت، در تمام جهان نقش مهمي در شکل دادن به حوادث و رخدادهاي 
سياسي، اقتصادي و اجتماعي دارد. مهندسی افکار عمومی، از قدرت نرم  بهره مي گيرد 
و قدرت نرم، توانايي به دست آوردن نتايج مطلوب است. اکنون بلوک غرب براي حفظ 
س��يطره قدرت خود از مهندس��ي افکار عمومي بهره مي گيرد. هم  اکنون که موج سوم 
بيداري اسالمي سراسر جهان اسالم را فرا گرفته است، ديپلماسی عمومی بلوک غرب 
درصدد اس��تفاده از تمام ظرفيت ها ب��رای نيل به اهداف مورد نظ��ر و مهار انقالب های 
مردمی است. تحوالت کشورهای عربی به دليل سه ويژگی اسالمی بودن، مردمی بودن 
و ضد امريکايی و صهيونيستی بودن، با اهداف انقالب اس��المی ايران هم سو هستند و 
همين ويژگی هاس��ت که بلوک غرب و هم پيمانان را واداشته تا در دو جبهه رسانه ای و 

1. کارشناس ارشد علوم سياسی 
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ديپلماتيک، ايران را به دخالت در امور داخلی کشورهای عربی مثل بحرين، يمن و مصر 
متهم کنند و ضمن قومی کردن تحوالت بر طبل ايران هراس��ی و شيعه هراسی بکوبند. 
روش پژوهش اين مقاله توصيفي- تحليلي و بر مبناي روش کيفي و منابع کتابخانه اي، 
اينترنتي و اسنادي مي باش��د. اين مقاله با تأکيد بر موضوع افکار عمومی مصر به عنوان 
پيش��گام در موج جديد بيداري اس��المي، گ��ردآوری و تحليل گرديده اس��ت. در اين 
مقاله سعی بر اين است تا با اس��تفاده از مبانی نظری و تئوريک، اثرات و کارکرد منفی 
ايران هراسی و شيعه هراس��ی بر افکار عمومی مصر مورد تبيين و تفسير قرار گيرد و از 
سويی با تأکيد بر کارويژه مهندس��ی افکار عمومی، انقالب مصر و روابط ميان دو کشور 

ايران و مصر تحليل و بررسی شود. 

افكار عمومي یعنی چه؟
تعريف جامعی از اف��کار عمومی که همگان آن را پذيرفته باش��ند وجود ندارد. »افکار 
عمومی« از جمله مفاهيم علوم اجتماعی اس��ت که درک و فهم آن مبتنی بر مشاهده و 
درک مصاديق عينی و بيرونی آن است. گرچه عرصه ها و سطوح کاربری افکار عمومی 
متعدد و متفاوت است اما حوزه سياس��ت و قدرت همواره تعلق و پيوستگی بيشتری با 
اين مقوله احساس کرده است. در ادبيات سياس��ی غرب و در انديشه ناپلئون اين گونه 

مطرح شده است که: 
در جهان دو قدرت بيش��تر نيست، قدرت شمش��ير و قدرت افکار. اما 
پيروزی نهايی با قدرت افکار است، زيرا قدرت شمشير هم از قدرت افکار 

است.1 
افکار عمومی را می توان يک نيرو و برآيند اجتماعی دانست که دارای قدرت و حرکت 
است و به مثابه محکمه ای است که بی توجهی به احکام صادرشده از آن تبعات مهلکی 
خواهد داشت. به تعبير ويليام تمپل، »افکار عمومی منبع واقعی قدرت سياسی است.«2 
افکار عمومي، پديده اي رواني- اجتماعي و خصلتي، جمعي است و عبارت است از ارزيابي 
مشترک، روش و نظر مشترک گروهي اجتماعي در مسئله اي که همگان به آن توجه و 
عالقه دارند و در لحظه معيني، بين عده زيادي از افراد و قشرهاي مختلف جامعه نسبتاً 
عموميت مي يابد و عامه مردم آن را مي پذيرند.3 افکار عموم��ی زمانی به وجود می آيد 

1. رضا عاصف، عمليات و جنگ روانی، قم، سپاه پاسداران، 1384، ج1، ص249. 
2. همان، ص284. 

3. علي اکبر مهرآرا، زمينه روان شناسي اجتماعي، تهران، مهرداد، 1373، ص371. 
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که موضوع يا مسئله ای مورد توجه عمومی وجود داش��ته باشد. مسئله مزبور بايد تا آن 
حد حياتی باش��د که مردم را به موضع گيری در خصوص آن وادارد.1 اهميت و ضرورت 
شناخت افکار عمومی بدين سبب است که پی بردن به عقايد جمعی موجب رفتارسنجی، 
پيش بينی کرداره��ا، گفتارها و موضع گي��ری احتمالی آنها در آينده می ش��ود.2 پيوند 
خوردن اجتماعات انسانی با حکمرانی کانون های قدرت و سياست در يک کشور و پيوند 
وثيق رفتار مردم و حاکمان و تأثير آنها بر يکديگر، موجب شده است افکار عمومی به يکی 
از سياسی ترين مقوالت بشری تبديل ش��ود. از آنجا که مردم همواره يکی از موضوعات 
محوری سياس��ت ورزی بوده اند، نوع نگرش، افکار و رفتار سياس��ی آنها برای رهبران و 

حاکمان تعيين کننده بوده است.3 
فرآيند افکار عمومي را مي توان به س��ه بخش 1. ش��کل گيري 2. هدايت 3. بازداري 
تقسيم کرد. براي ش��کل گيري افکار عمومي دو اصل يا عامل بايد با هم جمع شوند: 1. 

موضوع يا مشکلي خاص 2. توجه عمومي حول و حوش آن موضوع. 
واقعه افکار عمومي در شرايط مش��خصي به وجود مي آيد؛ اين شرايط عبارت اند از: 1. 
بايد واقعه اي مرکزي يا شماري از وقايع متناوب و پشت سر هم از يک نوع وجود داشته 
باشد. 2. فضا بايد مساعد باشد. 3. محتواي افکار بايد با الگوهاي فرهنگي و جمعي مطابق 
باش��د. 4. محتواي افکار بايد پاس��خگوي نيازهاي ظاهري و باطني افراد باشد. 5. افکار 
بايد از طريق رسانه هاي همگاني گسترش يابد. 6. افکار عمومي بايد با دخالت مستقيم 

شهروندان اشاعه يابد.4 

هدایت و مهندسی افكار عمومی 
دو رويکرد نس��بت به افکار عمومي وج��ود دارد: 1. تنوير افکار عموم��ي 2. هدايت و 
مهندس��ي افکار عمومي. در رويکرد اول اعتقاد بر اين اس��ت که ش��هروندان در حوزه 
خصوصي در مورد مسائل و موضوعات به نتيجه شخصي مي رسند و سپس اين يافته ها 
را براي تحقق به عرصه عموم��ي مي آورند و در قالب س��خنراني، مقال��ه و... به جامعه 
عرضه مي کنند و پس از چالش ه��اي الزم اگر مورد اجماع قرار گرف��ت تبديل به افکار 
عمومي، هنجار و يا پيش زمينه اي براي تبديل به قانون توس��ط حاکميت مي شود. در 

1. صالح نصر، جنگ روانی، ترجمه محمود حقيقت کاشانی، تهران، سروش، 1380، ص411. 
2. رضا عاصف، همان، ص252. 

3. عبداهلل رفيعی، دولت ها و افکار عمومی، تهران، دادار، 1382، ص100. 
4. مرتضي کتبي، »افکار عمومي، نيروي سياسي کم شناخته«، رسانه، ش2، س8، 1376، ص60. 
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اين رويکرد رس��انه ها دو نقش دارند: 1. نقش واس��طه 
که به عنوان سيس��تم عصبي جامع��ه، پيوند بين اعضا 
و گروه ه��اي جامعه را بي هي��چ گونه ايف��اي نقش در 
محتوا عمل مي کنند. 2. تنوير اف��کار عمومي؛ و آن به 
معن��اي تهيه اطالع��ات الزم و قابل فهم ب��راي تمامي 
شهروندان است تا آنها نيز بر اساس اين اطالعات عيني، 
به تصميم گي��ري حول موضوعات خ��اص اقدام کنند. 
رويکرد دوم مهندسي و هدايت افکار عمومي است. در اين رويکرد حاکمان و کارگزاران 
رسانه اي با توجه به قدرت رسانه ها و فنون ارتباطي- تبليغي که قدرت دستکاري اذهان 
شهروندان را دارند، در ايجاد افکار عمومي در راستاي منافع خود و نه منافع شهروندان 
تالش مي کنند؛ که يورگن هابرماس به اين عمل، بازفئوداليته شدن جامعه نام مي نهد 

و آن را امري مذموم و نادرست مي پندارد.1 
ايده تفک��ر مهندس��ی و تنوير افکار عمومی از س��وی رس��انه ها با تأکيد ب��ر نظريات 
ارتباطی دهه های 1930 تا 1960 شکل گرفته است. بر اساس اين پارادايم ، رسانه ها در 
شکل گيری و تغيير نگرش جنگ روانی، تبليغات، شايعه سازی و شايعه پراکنی در بين 
اذهان عمومی تأثير بسياری دارند و رسانه ها نقش مؤثری در شست وشوی افکار عمومی 
می توانند ايفا کند. در واقع در اواخر قرن بيس��تم رس��انه ها با توجه به نقش مؤثری که 
در گفتمان های سياس��ی و اجتماعی جوامع ايفا کرده اند در تالش بودند که ارتباطات 
اثربخشی بر روی شهروندان ايفا نمايند که بخش��ی از اين ارتباطات اثربخش از طريق 
ايجاد شايعه سازی و رواج شايعه پراکنی در بين شهروندان يک جامعه بوده است؛ بر اين 
اساس رسانه های جوامع مستقيماً در برابر جنگ و قدرت نرم قرار می گيرند، که از سوی 
امپرياليسم خبری در حال توس��عه و رشد می باشد. بر اس��اس چنين پيامد رسانه ای، 
امپراتوری رس��انه ای از طريق مديريت بحران و بحران س��ازی به هدايت افکار عمومی 
می پردازد، که به نوعی مهندسی افکار عمومی در قالب ابزارها و فنون مختلف از جمله 
شايعه در دو قرن اخير تا به امروز رو به رشد است. از ديدگاه چاکوتين »برای تأثير بر افکار 
عمومی بايد از طريق رسانه و ارتباطات فراگير يک يا چند محرکه از جمله شايعه، غريزه 
اساسی انسان را به شدت تحريک و به س��وی هدف های خاص و تسلط بر افکار عمومی 

1. »رويکردي تئوريک به عوامل شکل دهي و کنترل افکار عمومي«، حسن سبيالن اردستانی:
  sabilan.blogfa.com

اکنون که موج سوم بيداري 
جهان  سراسر  اسالمي 
اسالم را فرا گرفته است، 
دیپلماسی عمومی بلوک 
غرب درصدد استفاده از 
تمام ظرفيت ها برای نيل 
به اهداف مورد نظر و مهار 

انقالب های مردمی است



39
صر

م م
مرد

ی 
موم

ار ع
 افک

سی
ند

 مه
 در

سی
هرا

ران 
ت اي

ربس
کا

91
يز 

 پاي
33 

اره
شم

م 
 ده

ال
 س

وم
ه س

دور

هدايت کرد.«1 مهم ترين ش��يوه ها در خصوص هدايت افکار عمومي عبارت اند از ارايه 
اطالعات گزينش شده، انگاره سازي و تأکيد بر اصول و قوانين. 

الف.ارايهاطالعاتگزينشش�ده:افکار عمومي بايد براي تصميم گيري، اطالعات در 
اختيار داشته باشد. حال اگر اين اطالعات از سخني مش��خص باشد، افکار عمومي نيز 
به نتايج مورد نظر مي رسد؛ به عبارت ديگر رسانه ها با دادن اطالعات طبقه بندي شده و 
خاص به مخاطبان باعث مي شوند افکار عمومي نتايج مورد نظر را از اطالعات به دست 

آورد؛ هر چند که رسانه ها نيز نتيجه گيري نکرده باشند. 
ب.انگارهسازيدرجهتدلخواه. کارل هوسمن مي گويد: 

رسانه ها، فضايي ساختگي ارايه مي دهند؛ برداشتي ذهني از جهان که 
ضرورتاً با جهان واقعي منطبق نيست. در رسانه ها، خبر، ضرورتاً همان 
چيزي نيست که اتفاق مي افتد بلکه چيزي است که منبع خبري آن را 

ارايه مي دهد.2
رضوي زاده مي گويد: 

در انگاره س��ازي خبري، کارگزاران خبري، آگاهانه و با برنامه ريزي به 
تصويرسازي خبري يا انگاره سازي خبري دست مي زنند. در انگاره سازي 
آنچه مهم نيست انعکاس واقعيت و رويداد است. در اينجا هدف و ماهيت 
کار، استفاده از دستمايه واقعيت رويدادي براي ارايه تفسيري پنهان در 

لفاف است.3 

بازداري افكار عمومي 
براي انحالل افکار عمومي از شيوه هاي القاي دروغين رسيدن به هدف، ايجاد هراس 
اخالقي، بزرگ جلوه دادن پيامدهاي سوء، تزريق اطالعات نادرست و تکذيب آن، نسبت 
دادن منافع جريان به اشخاص حقيقي و نسبت دادن عوامل نامرتبط به جريان استفاده 

مي شود. 
الف.القايدروغينرس�يدنبههدف: يک��ي از خصايص افکار عمومي ک��ه از ديرباز 
مورد مطالعه قرار گرفته، ناپايداري آن است. از آنجايي که افکار عمومي به گرايش ها و 

1. ژان کازنو، قدرت تلويزيون، ترجمه علی اسدی، تهران، اميرکبير، 1364، ص58. 
2. کارل هوسمن، بحران وجدان، ترجمه داود حيدري، تهران، رسانه، 1376، ص241. 

3. سيد نورالدين رضوي زاده، وانمايي و سلطه در جريان بين المللي خبر؛ مجموعه مقاالت دومين سمينار مسائل 
مطبوعات ايران، تهران، رسانه، 1377، ج2، ص912. 
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منش هايي داللت دارد که بر محور موضوعي خاص به وجود آمده اند، روشن است که به 
محض از بين رفتن آن موضوع، موضع گيري ه��ا و واکنش هايي هم که به افکار عمومي 

شکل بخشيده اند نيز از بين مي رود. فيليپ ديويس در همين رابطه مي گويد: 
افکار عمومي زماني که به هدف خود نايل شود و موضوعي که سبب ساز 
تشکيل و تکوين آن بوده اس��ت، در قالب نظام قانوني و قوانين رسمي 

تحقق پذيرد، موجوديت خود را از دست مي دهد.1 
حال اگر اين گونه القا ش��ود که افکار عمومي به هدف خود رسيده است، افکار عمومي 

نيز خود به  خود منحل و محو مي شود. 
ب.ايجادهراساخالقي:نظريه هراس اخالقي بر اين است که رسانه هاي همگاني براي 
انحراف افکار عمومي از موضوعات مغاير منافعشان، موضوعات جديدي خلق مي کنند 
که اهميت موضوع قبل��ي را ندارد ولي به علت نوع انع��کاس آن، موضوع قبلي فراموش 

مي شود و همه نگاه ها به موضوع جديد معطوف مي شود. 
ج.بزرگجلوهدادنپيامدهايسوء: اين اصل بر پايه هزينه و فايده بنا نهاده شده است؛ 
اين گونه که شهروندان براي فوايد کوچک و ناچيز هزينه کالني نمي پردازند، لذا زماني 
که شما هزينه يک عمل را بيش از آنچه وجود دارد نشان دهيد، طبعاً تعادلي بين هزينه 
و فايده وجود نخواهد داشت و همچنين افکار عمومي رسيدن به مقصود مورد نظر را به 

صرفه ندانسته و از آن منصرف خواهد شد. 
د.نس�بتدادنمنافعافكارعموميبهاش�خاصوگروههايحقيقي: يک��ي ديگر از 
ترفندهايي که مي تواند باعث از بين رفتن افکار عمومي شود، نسبت دادن منافع جريان 
افکار عمومي به اشخاص حقيقي اس��ت؛ به تعبير ديگر همه بايد از منافع افکار عمومي 
بهره مند ش��وند ولي اگر در اين بين، منافع افکار عمومي فقط به عده اي معدود برسد، 
ديگر انگيزه اي براي مشارکت همگان باقي نخواهد ماند و اين زوال افکار عمومي در آن 

حوزه خاص را به همراه خواهد داشت. 
ه�.تزريقاطالعاتونظرياتنادرس�توتكذيبآن: در اين ش��يوه اطالعات غلط و 
نادرست که مطلوب مردم و جريان افکار عمومي است به آنان تزريق مي شود و چون اين 
اطالعات غلط مورد عالقه جريان افکار عمومي اس��ت، کسي در صحت و سقم آن شک 
نمي کند و زماني که رهبران افکار عمومي، از آن اطالعات به صورت رسمي بهره گرفتند، 
با تکذيب صاحب خبر يا حتي رس��وايي مواجه مي ش��وند، که اين امر باعث بي اعتباري 

1. فيليپ ديويس، صداي مردم، ترجمه محمود عنايت، کتاب سرا، 1365، ص68. 
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رهبران فکري جماعت مورد نظر مي ش��ود. البته در بعضي مواقع روند تکذيب، ش��امل 
اطالعات موثق نيز مي شود که در اين صورت بدبيني عموم جامعه نسبت به اطالعات در 

آن مقطع زماني را در پي دارد. 
و.نس�بتدادنعواملنامرتبط: اين ش��يوه تبليغي نيز کاري غير اخالقي است، زيرا 
مبلغان چيزي را نس��بت مي دهند که هيچ گونه رابطه اي با موض��وع ندارد. ولي همين 
عامل، بدبيني شهروندان و مردم نسبت به جريان را در پي دارد. در اين خصوص مي توان 
به انگ زدن و وابسته دانس��تن اش��خاص و رهبران جريان افکار عمومي اشاره کرد که 
باعث بدبيني شهروندان نسبت به آن شخص و کل جريان مي شود. اين مسئله ترديد و 
بالتکليفي و به تبع آن قدرت تصميم گيري نداشتن شهروندان يا عالقه مندان و در نهايت 

کندي و ايستايي افکار عمومي را به همراه خواهد داشت.1 

نقش رسانه ها در بسیج و مهندسی افكار عمومی 
رسانه ها نه تنها در گس��ترش و انتقال اخبار و اطالعات در جامعه نقش دارند، بلکه در 
شکل دهی و اثرگذاري بر افکار عمومی و ارايه واقعيت ها به اشکال خاص، نقش بسزايی 
ايفا می کنند.2 با گسترش و پيچيده شدن مناسبات اجتماعی و سياسی در جهان معاصر 
و ش��کل گيري گونه هاي مختلف اعمال قدرت، ابزارهای آن نيز متنوع و پيچيده شده 
است. بر همين اساس، امروزه رس��انه يکی از ابزارهای بسيار مؤثر به شمار مي آيد که به 
شکل آشکاری توانسته رفتار انسان و گروه هاي انسانی را کنترل و جهت دهی کند و از اين 
طريق سياست مداران توانسته اند به  نحو مؤثرتري اراده خود را بر رفتار ديگران تحميل 
کنند. بهره گيري از رس��انه برای اعمال قدرت و کنترل رفتارها و مناس��بات اجتماعی 
امروزه به  حدی گسترش يافته است که بايد رسانه را مؤلفه ای از قدرت سياسی جوامع 
مدرن تلقی کرد. مؤلفه ای که می تواند با تصويرسازی های متنوع خود، جريان قدرت را 
در جوامع تغيير دهد. آلوين تافلر، نظريه پرداز سرشناس امريکايی، درباره نقش رسانه ها 
در فرآيند عمليات روانی در آينده معتقد است که وسايل ارتباطی عرصه نبرد آينده را 
مي سازند که از گلوله هاي سالح های جنگی بس��يار مرگبارترند.3 با وجود تفاوت ميان 
رسانه هاي مختلف )رسانه هاي سنتی و نوين( همگی در يک مطلب مشترک هستند و آن 

1. »رويکردي تئوريک به عوامل شکل دهي و کنترل افکار عمومي«، همان. 
2 .Gurevitch. M, Bennett. T, Curran. J &Woollacott. J, Culture,Commerce, Society and 

the Media, London, Routledge, 1995. 
3. يونس شکرخواه، »جنگ روانی رسانه اي«، عمليات روانی، س1، ش1، تابستان 1382، ص85. 
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هم اثرگذاری روی افکار عمومی است و اين اثرگذاري به  حدی است که عموماً رسانه ها 
به عنوان يکی از منابع موثق برای کسب اطالعات به شمار مي آيند. 

با عنايت به مقدمات مذکور اکنون ببينيم رسانه های غربی چگونه افکار عمومی مردم 
مصر را با موضوع ايران هراسی عليه انقالب اسالمی ساماندهی می کنند. 

هراس بنیادین از اسالم، ایران و انقالب اسالمی 
اسالمهراسی

مؤسس��ه )Runnymede Trust( اسالم هراس��ي را اين  طور تعريف کرده است: 
»ترس يا تنفر از اسالم و در نتيجه، ترس و تنفر از همه مسلمانان«؛ اين مؤسسه همچنين 
توضيح مي دهد که واژه اسالم هراس��ي به تبعيض عملی عليه مسلمانان از طريق ايجاد 
محروميت در زندگی اقتصادی، اجتماعی و سياسی اشاره دارد و در پی بيان اين مطلب 
است که اسالم هيچ ارزش مشترکی با ديگر فرهنگ ها ندارد و جايگاه پايين تری نسبت به 
فرهنگ غربی دارد و بيشتر از اينکه يک مذهب باشد، يک ايدئولوژی سياسی خشونت بار 
است و خصومت با آن امری عادی به شمار مي آيد.1 به  طور کلي گفتمان غالب در مورد 

مسلمانان حول پنج محور است: 
1. پيوندهاي مسلمانان با تروريسم )الفاظي که براي خطاب قرار دادن مسلمانان به کار 

مي رود: تروريست، شبه نظامي، بمب گذار انتحاري، افراطي راديکال، بنيادگرا(؛ 
2. اسالم ديني عقب مانده، خطرناک و غير عقالني است؛ 

3. اسالم بخشي از چند فرهنگ است؛ 
4. برخورد و تقابل ميان تمدن هاي اسالمی و غربی امری محتمل است؛ 

5. اسالم تهديدي براي شيوه زندگي غربی است.2 
به اعتقاد برخ��ي صاحب نظران همچ��ون جوزف ناي، نويس��نده کتاب ق��درت نرم، 
امريکايي ها نقشي را به اس��الم داده اند که پيش از اين به کمونيس��م در اتحاد جماهير 
شوروي داده بودند.3 بر اس��اس تحقيقات اليزابت پول در دايره المعارف مطالعات قومی 
و نژادی، رس��انه ها نقش مهم��ی را در ايجاد فضای ضد اس��المی و اسالم هراس��ي ايفا 
کرده اند. وی با مطالعه مقاالت روزنامه های انگليس��ی بين سال هاي 1994 تا 2004م 

1. جالل درخشه و سيد محمدمهدي حسيني فائق، »اسالم هراسي در رسانه هاي غربي«، رسانه، س20، ش3. 
2. همان. 

3. جوزف ناي، قدرت نرم؛ ابزاري براي موفقيت در سياس��ت جهاني، ترجمه س��يد محس��ن روحاني و مهدي 
ذوالفقاري، دانشگاه امام صادق)ع(، 1387، ص12. 
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به اين نتيجه رس��يده است که رس��انه ها اغلب 
در پ��ی نمايش تصوي��ری منفی از مس��لمانان 
هستند که در نتيجه اين تصاوير، مسلمانان يک 
تهديد و دشمن برای ارزش هاي غربی محسوب 
مي ش��وند.1 اسالم هراس��ی با تبليغات رسانه ای 
صهيونيس��ت ها پس از حوادث يازده س��پتامبر 
شدت گرفت به طوری که برخی نظريه پردازان و 
پژوهشگران نزديک به طيف نومحافظه کار امريکا 
از ش��کل گيری دوران جدي��دی از جنگ ه��ای 

صليبی سخن گفتند. 
ايرانهراسی

بلوک غ��رب از همان ابتدای انقالب اس��المی 
تاکنون با استفاده از روش ها و ش��يوه های مختلف، درصدد براندازی و تغيير حاکميت 
نظام اس��المی بوده اس��ت. ايران پس از انقالب به لحاظ همه مؤلفه های مؤثر در قدرت 
سياس��ی، نظامی و امنيتی، به قدرتی کم نظير تبديل شده که از ديد تحليل گران، ديگر 
نمی توان با يورش نظامی و جنگ سخت آن را سرنگون کرد، بلکه تنها راه سرنگون سازی 

نظام ايران، پی گيری مکانيسم های جنگ نرم است. 
در واقع طرح پروژه ايران هراس��ی بخش��ی از دکترين راهبردی بلوک غرب در جنگ 
نرم عليه جمهوری اس��المی ايران اس��ت و تالش دارد تا ايران به عنوان تهديدی عليه 

کشورهای منطقه و صلح و امنيت بين الملل معرفی گردد. 
عالوه بر اين، اياالت متحده امريکا می کوش��د تا با دامن زدن به تعارضات ايدئولوژيک 
در خاورميانه، فضای روانی را بر ضد کش��ورمان ملتهب س��ازد. همچنين می کوشد با 
افزايش حضور خود در منطقه و تغيير مناس��بات منطقه ای با استفاده از شکل دادن به 
نظم منطقه ای بدون حضور ايران، کشورمان را منزوی سازد که اين مسئله می تواند به 

افزايش فشارهای روانی و مادی بر جمهوری اسالمی ايران منتهی شود. 
روابط ايران با اعراب به طور تاريخی روابط چندان حسنه ای نبوده است. با شکل گيری 
انقالب اس��المی در ايران نه تنها بهبودی در اين روابط ايجاد نش��د بلکه با شکل گيری 
مباحث مربوط به صدور انقالب و شروع جنگ ايران و عراق، بسياری از کشورهای عربی 

1. جالل درخشه و سيد محمدمهدي حسيني فائق، همان. 

به  عربی  کشورهای  تحوالت 
دليل سه ویژگی اسالمی بودن، 
مردمی بودن و ضد امریکایی و 
اهداف  با  بودن،  صهيونيستی 
انقالب اسالمی ایران هم سو هستند 
و همين ویژگی هاست که بلوک 
غرب و هم پيمانان را واداشته تا در 
دو جبهه رسانه ای و دیپلماتيک، 
ایران را به دخالت در امور داخلی 
کشورهای عربی مثل بحرین، یمن 
و مصر متهم کنند و ضمن قومی 
کردن تحوالت بر طبل ایران هراسی 

و شيعه هراسی بکوبند
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در جبهه مقابل ايران و در کنار صدام حسين قرار گرفتند. نفوذ جمهوری اسالمی ايران 
به عنوان يک کش��ور غير عربی، انقالبی و ش��يعی در منطقه خاورميانه همواره يکی از 
دغدغه های اصلی سياس��ت خارجی اعراب و تهديدی جدی برای امنيت ملی و سامانه 
عربی محسوب می شده است. بر همين اس��اس از زمان وقوع انقالب اسالمی در ايران، 
اين کش��ورها کوش��يده اند تا به هر روش و با هر وسيله ای مانع از گس��ترش نفوذ ايران 
شوند و خطر ايران را دفع نمايند. تحوالت کنونی در کشورهای عربی به دليل دارا بودن 
سه ويژگی يعنی اس��المی بودن، مردمی بودن و ضد امريکايی و صهيونيستی بودن، با 
اهداف انقالب اسالمی هم سو هستند و همين ويژگی هاست که کشورهای عربی هم سو 
با سياست های واش��نگتن مثل عربستان س��عودی، امارات متحده و اردن را واداشته تا 
در دو جبهه رسانه ای و ديپلماتيک، ايران را به دخالت در امور داخلی کشورهای عربی 
مثل بحرين، يمن و مصر متهم کنند و ضمن طايفه ای کردن تحوالت، بر طبل پوسيده 

ايران هراسی بکوبند. 
به طور کلی می توان محورهای ايران هراسی را در موضوعات ذيل خالصه نمود: 

1. دسترسي ايران به سالح هاي هسته اي؛
2. حمايت ايران از تروريسم؛
3. نقض حقوق بشر در ايران؛

4. القاي تهاجمي بودن فناوري هاي دفاعي ايران؛ 
5. دخالت جمهوري اسالمي ايران در امور کشورها؛ 

6. اسالمي بودن نظام سياسي در ايران؛
7. القاي مخالفت ايران با صلح و ثبات منطقه اي؛

8. هر انگاره ای که موجبات هول و هراس در مخاطب عليه ايران به وجود بياورد؛
9. معرفي ايران به عنوان محور و کانون شرارت در جهان. 

شيعههراسی
ش��يعيان اقليتی 10 تا 15درصدی در جهان اس��الم به ش��مار می روند و با دارا بودن 
ويژگی هايی همچون پيروی از سيره پيامبر اکرم)ص( و ائمه اطهار)ع(، اجتهاد علمای 
دين، عقالنيت مبتنی بر وحی و حديث، طی تاريخ اسالم در عرصه های سياسی، علمی، 
فرهنگی، ادبی و اجتماعی جهان اس��الم حضور فعال و تأثيرگذاری داشتند. فرانسيس 
فوکوياما نومحافظه کار، پژوهشگر و تاريخ نگار ژاپنی االصل و تبعه امريکا در کنفرانسی 
که در اورش��ليم برگزار شد به ترسيم انديشه سياسی ش��يعه پرداخت. او در کنفرانسي 
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که بازشناسی هويت شيعه نام داشت می گويد: »ش��يعه پرنده ای است که افق پروازش 
خيلی باالتر از تيرهای ماست، پرنده ای که دو بال دارد. يک بال سبز و يک بال سرخ« و 
ادامه می دهد: »بال س��بز اين پرنده همان مهدويت و عدالت خواهی است؛ چون شيعه 
در انتظار عدالت به سر می برد، اميدوار است و انسان هم شکست ناپذير است نمی توانيد 
کسی را تسخير کنيد که مدعی است فردی خواهد آمد که در اوج ظلم و جور، دنيا را پر 
از عدل و داد خواهد کرد.« براساس نظريه فوکوياما، بال سبز شيعه همان فلسفه انتظار 
يا عدالت خواهی است. او می گويد: »بال سرخ شيعه، ش��هادت طلبی است که ريشه در 
کربال دارد و ش��يعه را فناناپذير کرده است.« ش��يعه با اين دو بال، افق پروازش خيلی 
باالست و تيرهای زهرآگين سياس��ی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اخالقی و... به آن 
نمی رسد. آن نقطه که خيلی اهميت دارد بعد سوم ش��يعه است. می گويد: »اين پرنده 
زرهی به نام واليت پذيری بر تن دارد که آنها را شکست ناپذير نموده است.« در بين کليه 
مذاهب اسالمی، شيعه تنها مذهبی است که نگاهش به واليت، فقهی است؛ يعنی فقيه 
می تواند واليت داشته باش��د. اين نگاه، برتر از نخبگان افالطون است. فوکوياما معتقد 
است: »واليت پذيری شيعه که بر اساس صالحيت هم شکل می گيرد، او را تهديدناپذير 
کرده است.« در توضيح فناناپذيری شيعه می گويد: »شيعه با شهادت دو چندان می شود. 

شيعه عنصری است که هر چه او را از بين ببرند بيشتر می شود.«1 
شيعه هراسی زيرمجموعه ای از استراتژی اسالم هراسی اس��ت. رسانه هاي تصويري، 
نوش��تاري و ش��نيداري غرب تمرکز خاصی بر روي شيعه هراس��ي دارند و شبکه هاي 
عرب زبان کشورهاي عربستان، امارات متحده، قطر، اردن و... با غربي ها و صهيونيست ها 
عليه شيعه همکاري مي کنند. تأثيرگذاری شيعه در قرن اخير با پيروزی انقالب اسالمی 

ايران و تأسيس جمهوری اسالمی، ابعاد گسترده و عميق تری يافته است. 
با وقوع انقالب اسالمی در ايران، به تعبير غربی ها نظام بين الملل دچار 
نوعی آنومی يا ناهنجاری ش��د. اين ناهنجاری در دو سطح بين المللی و 
منطقه ای تبيين می ش��د. در بعد بين المللی، نظامی بر ايران حاکم شد 
که بر اس��اس قانون اساسی اش، سياست نه ش��رقی و نه غربی را دنبال 
می کرد. پی گي��ری اين سياس��ت در جهانی که دو ابرق��درت آن زمان 
)ش��وروی و امريکا(، قواعد و صف بندی آن را تعيين می کردند مطلوب 

1. »فوکوياما و بازشناسی هويت شيعه«:
 http://www.jangnarm.com/index.aspx?siteid=51&pageid=5967&newsview=6852  
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نبود. در س��طح منطقه ای نيز به دليل ماهيت مردمی 
انقالب اي��ران، آينده مبهمی در انتظ��ار حکومت های 
اس��تبدادی خاورميانه بود؛ به  ويژه آنک��ه در بعضی از 
کشورهای اين حوزه، شيعيان، به  رغم برتری جمعيتی 
نسبت به ساير مذاهب )مانند عراق و بحرين( يا حضور 
اجتماعی انکارناپذير )چون عربستان، کويت و لبنان(، 
طی تاريخ تحت فش��ار و آزار و اذيت حکمرانان بودند. 
بنابراين پيروزی انقالب اسالمی در اين منطقه، عالوه 
بر شکوفا کردن گفتمان اس��المی و رشد شاخص های 
مردم س��االری در منطقه، ب��ه بازيابی ع��زت و جالل 
ش��يعيان و تقويت هويت جمعی آنان انجاميد و به چش��م انداز روشنی 
در مسير ايشان برای يافتن جايگاهی اثربخش و شايسته در کشورهای 
متبوع خود تبديل شد. اثر تحقق انقالب اسالمی در ايران به حدی بود 
که به عقيده بسياری از تحليل گران، اين انقالب فقط متعلق به ايرانيان 
باقی نماند و جنبش ها و قيام های به راه افتاده در بسياری از کشورهای 

ديگر تحت  تأثير مستقيم اين رويداد دوران ساز بود.1 
دولت امريکا برای ايجاد اختالف بين شيعيان و مسلمانان و همچنين خطرناک جلوه 
دادن حکومت ش��يعی در ايران همواره تالش نموده اس��ت تا از راه های گوناگون افکار 
عمومی جهان و همسايگان منطقه ای به ويژه کش��ورهای عربی حاشيه خليج فارس را 
از حکومت شيعی در ايران بترس��اند؛ از اين رو برای تبليغ خبری اين موضوع از طريق 
سناريو سازی های گوناگون و انتشار آن از طريق رس��انه های جمعی تا اندازه ای زمينه 
پذيرش اين موضوع را برای افکار عمومی منطقه به وجود آورده است تا به اهداف خود 

در منطقه دست يابد. 
حضرت آي��ت اهلل خامنه ای رهب��ر معظم انقالب اس��المی در ديدار علم��ا، نخبگان و 
روشنفکران ش��رکت کننده در پنجمين مجمع عمومی جهانی اهل بيت عليهم السالم، 
ضمن بيان تهديدهای پيش روی امت اسالمی تأکيد کردند: موضع ما حمايت و تقويت 
حرکت ها در مصر، تونس، ليبی، بحرين و يمن است و اميدواريم اين حرکت های اسالمی 

1. مصاحبه دکتر غالمرضا خواجه سروی:
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=141479

به  انقالب  از  ایران پس 
لحاظ همه مؤلفه های مؤثر 
در قدرت سياسی، نظامی 
و امنيتی، به قدرتی کم نظير 
دید  از  که  شده  تبدیل 
تحليل گران، دیگر نمی توان 
با یورش نظامی و جنگ 
سخت آن را سرنگون کرد، 
بلکه تنها راه سرنگون سازی 
پی گيری  ایران،  نظام 
مکانيسم های جنگ نرم است
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منجر به قطع کامل سلطه دشمنان اصلی يعنی صهيونيست ها و امريکا شود. رهبر انقالب 
فرمودند: در کنار اين امتيازات و ظرفيت ها بايد مراقب تهديدها و آس��يب ها نيز بود که 
از جمله آنها ايجاد اختالف ميان مذاهب گوناگون اس��المی به ويژه شيعه و سنی است. 
دنيای استکبار در کنار سياست اسالم هراسی، سياس��ت شيعه هراسی را نيز به صورت 

ويژه دنبال می کند که بايد در مقابل اين تالش ها کاماًل هوشيار بود.1 
آيت اهلل خامنه ای همچنين  در پيامی  به مناس��بت کنگره عظيم حج )1391/7/30(، 
مراسم پر رمز و راز حج را فرصتی عظيم برای بررسی راه های اصالح امت اسالمی  و تأمل 

و تعمق در قضايای مهم جهان اسالم دانستند و تأکيد کردند: 
آنان پس از نوميدی از حذف اس��الم و شعارهای اس��المی، اکنون به 
فتنه انگيزی ميان فرقه های اسالمی رو آورده و با توطئه شيعه هراسی و 

سنی هراسی بر سر اتحاد امت اسالمی مانع تراشی می کنند.2 
مهمترين اهداف عملياتي و راهبردي متوليان ديپلماس��ي تبليغاتي غرب از کاربست 

آفندهاي شيعه هراسي عبارت اند از: 
1. جلوگيري از شکل گيري ترتيبات امنيتي بومي و پايدار با توجه به وجود اقليت هاي 
شيعي در برخي کش��ورهاي عرب منطقه که اکثر آنها با حکومت مرکزي خود مشکل 

دارند.
2. انع��کاس تصاوي��ر مج��ازي از جنبش ه��اي مقاومت ش��يعي يک��ي از ترفندهاي 
شيعه هراسي امريکا، انعکاس تصاوير مجازي و گزارش هاي انحرافي از مشارکت عوامل 

وابسته به حزب اهلل لبنان در امور داخلي ساير کشورهاست. 
3. تهديدسازي براي جمهوري اس��المي ايران از طريق ش��به نظاميان وهابي يکي از 
روش هاي مخالفان نظام جمهوري اس��المي ايران؛ تحريک و تشويق گروه هاي افراطي 
سلفي به انجام اقدام هاي تروريستي عليه ش��يعيان به ويژه شيعيان جمهوري اسالمي 

ايران. 
4. پيوند زدن تفکرات اهل س��نت با وهابيون يکي از ابزارهاي مروجان جنگ فرقه اي 
ميان شيعه و سني، ترويج و پيوند زدن مرامنامه اهل سنت با تفکرات گروه هاي تکفيري 

1. ديدار علما و نخبگان شرکت کننده در مجمع جهانی اهل بيت)ع( با رهبر انقالب: 
 http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=17253 

2. پيام رهبر انقالب به کنگره حج:
http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentShow&id=10091 
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و سلفي است تا با اين ترفند شيعيان را عليه جامعه اهل سنت تحريک کنند.1 
هاللشيعی

اصطالح هالل  شيعی )Shiite Crescent( در کتاب های دانشگاهی و ادبيات علمی 
از جمله در آلماني دارای پيشينه  اس��ت. اما از هنگامی که عبداهلل دوم پادشاه اردن، در 
کاربردی »شيعه هراسانه« از آن برای بيان تمايالت ايران دوستانه شيعيان عراق استفاده 
نمود، اين اصطالح کاربرد فراگيری يافت. از ديدگاه اين انديش��ه، نفوذ تاريخی ايران بر 

شيعيان خاورميانه عاملی برای اختالل امنيت سياسی منطقه خاورميانه می باشد.2 
اين مفهوم از يک سو نشان دهنده افزايش وزن شيعيان در عرصه سياست بين الملل و 
خاورميانه است و از سوی ديگر نوعی جهت دهی به حساسيت های منفی فضای رسانه ای 
به  شمار می رود. عبارت »هالل ش��يعی« به ابزاری رسانه ای برای ايجاد هراس در ميان 
دولت های منطقه و افکار عمومی اين کش��ورها تبديل شد. اين اصطالح به فضای تنافر 
مذهبی دامن زده و اياالت متحده امريکا از آن اس��تفاده کرد تا حضور خود و بسياری از 

اقدامات نامشروعش را در منطقه توجيه کند. 
سران امريکا و اسراييل، با برجسته سازی مفهوم هالل شيعه، انحراف 
اذهان تصميم گيران عرب را از مسئله اصلی، يعنی اسراييل پی می گيرند 
و نگرانی آنها را نسبت به حاکميت ايدئولوژی شيعه تحت رهبری نظام 
جمهوری اسالمی ايران در منطقه تحريک می کنند. چنانکه بايد اذعان 
داشت آنها از سوی ديگر برجسته سازی و نهادينه شدن مفاهيمی چون 
هالل ش��يعي را در تعارض با الزامات طرح خاورميان��ه می دانند و اين 
موضوع تناقض نمايی است که امريکا در حل آن با مشکل رو به رو است؛ 
به اين معنا که برای تضعيف جمهوری اس��المی و به طريق اولی اسالم 
سياسی، از نوعی که کشور ما ادعای ام القرايی آن را دارد، تالش می کند 
مخاطرات واهی ش��کل گيری هالل شيعي و نهادينه ش��دن آثار آن در 
تحوالت منطقه ای را همواره به کش��ورهای منطقه، به ويژه عرب های 
س��نی گوش��زد کند و از س��وی ديگر می داند که طرح هر گونه الگوی 
رفتاری در کنار طرح خاورميانه بزرگ به تضعيف و استحاله الزامات اين 

1. »شيعه هراسي و جايگاه آن در ديپلماسي امنيتي اياالت متحده«:
http://www.edalatkhahi.ir/006218.shtml 

2. مجله اينترنتی انسان شناسی و فرهنگ، »نقشه های داياسپورای شيعيان )2(: هالل شيعی«:
http://anthropology.ir/node/10253
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طرح منجر خواهد شد. برای مثال آنها »ارتباط طبيعی« ميان جمهوری 
اسالمی ايران و احزاب و گروه های شيعه عراقی را با عنوان دخالت ايران 
در عراق مطرح می کنند تا از يک سو چهره نظام جمهوری اسالمی ايران 
را در ميان کشورهای مس��لمان منطقه مخدوش سازند و از سوی ديگر 

زمينه های اعمال فشار بيشتر بر شيعيان عراق را ميسر سازند.1 

ایران هراسی کلیدواژه مهندسی افكار عمومی مردم مصر 
روابطايرانومصرپيشازانقالباسالمی

طی يکصدس��اله اخير روابط ميان اي��ران و مصر تحوالت و دگرگونی ه��ای زيادی را 
بر خود ديده اس��ت. با توجه به نفوذ و سلطه انگلس��تان در اين دوره بر هر دو کشور، ما 
شاهد نزديکی روابط ايران و مصر هستيم. ازدواج سياس��ی ميان خاندان پادشاهی دو 
کشور صورت می گيرد و ملکه فوزيه، اولين همسر محمدرضا شاه پهلوی، خواهر ملک 
فاروق، شاه مصر و س��ودان، پيش از اعالم نظام جمهوری در آن کشور بود. از اين زمان 
به بعد با کودتای افسران  آزاد در مصر در 1952 به رهبری جمال عبدالناصر و کودتای 
28مرداد1332 در ايران، که در مصر منجر به سرنگونی رژيم پادشاهی و در ايران منجر 
به تثبيت رژيم پهلوی ش��د به مجرد استقالل مصر از پادش��اهی متحده، ايران از اولين 
کشورهايی بود که مصر را به رسميت شناخت و در سال 1300 خورشيدی، دولت ايران 
سفارت ايران در قاهره را تأس��يس کرد. اما پس از به قدرت رسيدن عبدالناصر در مصر 
و کودتاي 28مرداد1332 در ايران رژيم پهلوی دولت ناصر را به دس��ت داشتن در قيام 
15خرداد1342 متهم نمود و مص��ر نيز رژيم پهلوی را به خاط��ر روابط نزديک خود با 
اسراييل مورد هجوم تبليغاتی خود قرار داد. از اين زمان روابط دو کشور شديداً تيره بود 
به طوری که منجر به قطع روابط ايران و مصر گرديد. اين شرايط تا زمان مرگ ناصر در 
1969 و روی کار آمدن انورسادات همچنان ادامه داشت. با روی کار آمدن انورسادات و 
گرايشات فراوان او به امريکا، روابط ايران و مصر مجدداً رو به گرمی نهاد و تا قبل از انقالب 
ايران در سال 1357، در باالترين سطح روابط قرار داشت. محمدرضاشاه پهلوی، پادشاه 
ايران و محمد انورسادات، رئيس جمهور مصر، در خارج از محدوده ديپلماتيک، با يکديگر 

دوستان صميمی و نزديک بودند. 

http://www.tabotaab.ir  :»1. »ژئوپلتيک شيعيان در کشورهاي حوزه  خليج فارس و مسئله هالل شيعه
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روابطايرانومصرپسازانقالباسالمیايران
رابطه دوجانبه مصر و ايران پس از پيروزی انقالب اسالمی و تحت تأثير مسئله فلسطين 
قطع شد. دولت مصر به رهبری انورس��ادات، با انعقاد پيمان کمپ ديويد، اسراييل را به 
رسميت شناخت و اين اقدام سبب شد تا حضرت امام خمينی در دستوری به وزير امور 
خارجه دولت موقت ايران، خواس��تار قطع روابط ايران با مصر ش��ود و در نتيجه روابط 
ديپلماتيک دو کش��ور در تاريخ 1358/2/11 قطع ش��د. پس از پيروزی انقالب ايران 
در سال 1357، محمدرضا پهلوی که از بيماری س��رطان رنج می برد، به دعوت محمد 
انورسادات به مصر رفت و در آنجا درگذشت. انورسادات، ضمن اتخاذ سياستی خصمانه 
نسبت به انقالب اس��المی ايران، مراسم تدفين رسمی و باش��کوهی را برای محمدرضا 
پهلوی برگزار کرد. پذيرش محمدرضا پهلوی از سوی دولت مصر از ديگر داليل بحرانی 
ش��دن روابط ايران و مصر بود، زيرا جمهوری اس��المی ايران مخالف اين امر و خواهان 
استرداد محمدرضا پهلوی به ايران بود. در روز )14مهر1360( و در سالگرد جنگ رمضان 
در مصر، انورسادات در يک رژه نظامی به دس��ت چهار عضو جهاد اسالمی مصر، اعدام 
انقالبی شد. پس از اعدام انقالبی انورسادات به دست ش��هيد خالد اسالمبولی، نام اين 
ش��هيد گرانقدر بر روی يکی از خيابان های تهران گذاشته شد. عالوه بر اينها مصر يکی 
از حاميان سياسی نظامی عراق در جنگ عليه ايران بود و به طور مستقيم به حمايت از 
صدام حسين برخاس��ته بود و با اعزام نيروهای مصری به جبهه های نبرد ايران و عراق، 

درصدد تقويت عراق عليه ايران گام برمی داشت. 
در زمان رياس��ت جمهوری محمد خاتمی، پس از 20 س��ال قطع کامل روابط ايران با 
مصر، وي در ژنو با حس��نی مبارک رئيس جمهور مصر ديدار و گفت وگو کرد. همچنين 
تالش هايی در زمينه تغيير نام خيابان خالد اس��المبولی صورت گرفت. در ارديبهشت 
1386، محمود احمدی نژاد رئيس جمهور ايران در اقدامی عجيب و تعريف نشده در عرف 
ديپلماسی بين الملل اعالم کرد که: »آماده هستيم تا اگر همين امروز دولت مصر اعالم 

آمادگی کند، سفارتمان را در آن داير کنيم.« 
تا پيش از آغاز بيداری اس��المی در منطقه، کش��ور مصر به عنوان متحد استراتژيک 
امريکا کاماًل در راس��تای اهداف غرب در منطقه گام برمی داشت و همگامی با اسراييل 
را بر حمايت از مردم مظلوم و مسلمان فلس��طين ترجيح می داد؛ و اين موضوع تفاوت 
ماهوی رفتار سياسی جمهوری اس��المی ايران و مصر پيش از دوران بيداری اسالمی را 

نمايان می کند. 
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اهمیت مصر برای غرب 
کشور مصر را می توان شاه راه ارتباطی بين قاره های 
آس��يا، اروپا و آفريقا دانس��ت. وجود کانال سوئز نيز 
اهميتی مضاعف به اين کشور داده است. آب راه سوئز 
دريای مديترانه را به خليج سوئز که شاخه ای از دريای 
س��رخ اس��ت متصل می کند. آب راه س��وئز به عنوان 

ميانبری برای کشتی هايی که از بندرهای قاره اروپا و امريکا به سمت بندرهای جنوب 
شرق آسيا، شرق آفريقا و قاره اقيانوس��يه در رفت و آمد می باشند، ساخته شده است تا 
مجبور به دور زدن قاره آفريقا يا انتقال زمينی بارها نباشند. مسير دريايی دريای سرخ و 
کانال سوئز پر رفت و آمدترين آب راه ها در سطح جهانی است. کانال سوئز برای غرب به 
دليل دريافت مواد سوختی از خاورميانه و خليج فارس از طريق اين کانال و صدور مواد 
صنعتی و کاال به خاور ميانه و شرق آس��يا دارای اهميت راهبردی می باشد. در صورت 
عدم بهره برداری از کانال سوئز، راه  ارتباطی دوم اروپا و امريکا به اين بخش از جهان، از 
طريق  دور زدن تمامی آفريقا و از طريق دماغه اميد نيک در آفريقای جنوبی امکان پذير 
است و مسافت آن به قدری زياد اس��ت که از لحاظ اقتصادی به صرفه نيست و از لحاظ 
زمانی نيز مدت طوالنی تری کاالها در راه باقی خواهند ماند. به لحاظ نظامی نيز امريکا 
دو ناوگان ششم و هفتم  خود را در دريای مديترانه و اقيانوس هند متمرکز کرده است  و 
راه ارتباطی اين دو ناوگان تنها با رفت و آمد مداوم از کانال سوئز امکان پذير است. امريکا 
پايگاه های دريايی  مهمی چون »مصيره« در عمان و پايگاه مهم ديگری در جزيره  مرجانی 
»ديه گو گارسيا« در اقيانوس هند دارد و از تسهيالت  مهم ديگر در بحرين و شبه جزيره 
عربستان استفاده می کند. البته کانال س��وئز تنها دليل اهميت اين کشور در معادالت 
جهانی نيست، بلکه علت مهمتری با عنوان »هم مرزی با اسراييل« وجود دارد. با توجه 
به مالحظات فوق الذکر می توان به اين نکته اشاره نمود که اگر يک دولت غير هم سو و يا 
متضاد با غرب در مصر به قدرت برسد، منافع حوزه سياسی- اقتصادی بلوک غرب را در 

اين منطقه به خطر خواهد انداخت. 
با توجه به اهميت زايدالوصف امنيت اسراييل برای غرب و خصوصاً امريکا انعقاد پيمان 
»کمپ ديويد« و به رسميت ش��ناختن رژيم صهيونيستی، نقطه عطف مهمی در تغيير 
سياس��ت خارجی و جايگاه منطقه ای و بين المللی مصر بود تا جايی که اين کشور را به 

طرح پروژه ایران هراسی 
بخشی از دکترین راهبردی 
بلوک غرب در جنگ نرم 
اسالمی  جمهوری  عليه 
ایران است و تالش دارد تا 
ایران به عنوان تهدیدی عليه 
کشورهای منطقه و صلح و 
امنيت بين الملل معرفی گردد
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متحدی کليدی برای امريکا و اسراييل در منطقه تبديل کرد. مصر به عنوان بزرگترين 
و مهم ترين کشور عربي، ديوار انزوا و دش��مني را که اعراب دور اسراييل از بدو تأسيس 
در سال 1948 کشيده بودند، فرو ريخت. اعراب طي 25 سال )1973-1948( پنج بار 
به رهبري مصر با اس��راييل جنگيدند و مصر با پرچم داري روند صلح خاورميانه خدمت 
بزرگی به اسراييل و هم پيمانان غربی اش نمود. در دوره حسنی مبارک جايگاه مصر در 
سياس��ت های خاورميانه ای غرب افزايش يافت و در راس��تای منافع و اهداف امريکا در 
منطقه حرکت کرد. روابط مستحکم با رژيم صهيونيستی و رويارويی با گروه های مقاومت 
در منطقه و تقابل با بازيگران ضد غربی مانند جمهوری اس��المی ايران، از شاخصه های 
رفتار سياس��ی مصر در دوره مبارک به ش��مار می رود. مصر در دوران حس��نی مبارک 
برای صهيونيس��ت ها احس��اس امنيت خاطر از مرزهای جنوبی را به ارمغان آورد و در 
چهارچوب معاهدات محرمانه به تأمين بس��ياری از نيازهای حياتی اسراييل پرداخت. 
تأمين بخ��ش عظيمی از منابع انرژی مورد نياز اس��راييل يکی از اين معاهدات اس��ت. 
مبارک، خوش خدمتی خود را با واسطه گری مصر در حمل سوخت های فسيلی از ديگر 
کشورهای دوستدار اسراييل که جرئت علنی کردن ارتباط با اشغالگران را ندارند، تکميل 
نمود. هم سويی مبارک با اهداف صهيونيس��ت ها در تنگ کردن اوضاع معيشتی مردم 
فلس��طين و به تبع آن حمايت مبارک از محاصره مردم نوار غزه و ساخت ديوار فوالدی 

بين مصر و غزه در راستای جذب حمايت های غرب صورت گرفت. 

جایگاه مصر در بیداری اسالمی 
اشغال مصر به وسيله ناپلئون در س��ال 1797 ميالدی اولين مواجهه مستقيم مصر با 
اروپا در دوره جديد است که س��رآغاز بيداری در اين کشور محسوب می شود. انحطاط 
اقتصادی، اجتماعی، سياسی و فرهنگی کشورهای اسالمی در مقايسه با شکوفايی دنيای 
غرب مسيحی باعث ش��د تا نخبگان در پی چاره جويی برای اصالح جامعه شرق برآيند. 
در سال 1805 ميالدی با بيرون رفتن فرانسه از مصر، محمدعلی پاشا زمام امور را در اين 
کشور در دست می گيرد و تالش همه جانبه ای را برای اصالح و نوسازی و نجات مصر از 
انحطاط و عقب ماندگی آغاز می کند. پاشا برای کسب علم و دانش جديد، دانشجو به اروپا 
اعزام می کند. نهضت ترجمه در مصر توسط کسانی همچون شيخ رفاعه طهطاوی آغاز 
می شود. در دهه های ميانی قرن نوزدهم با مش��اهده تالش های دولت های اروپايی در 
استعمار و استثمار و غارت منابع، دخالت آشکار عليه قيام ملی عربی پاشا به نفع استبداد 
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حاکم، حضور نظامی مستقيم و اشغال خاک اين کش��ور، غارت منابع، کسب امتيازات 
اقتصادی و در نتيجه آشکارتر شدن چهره اس��تعمار فرانسه و انگليس، آن خوش باوری 
اوليه نس��بت به اروپا و نيات دولت های قدرتمند غربی رنگ می بازد. در آن دوران سيد 
جمال الدين اسدآبادی به مصر رفت تا مردم مس��لمان آن ديار را نسبت به خطر وجود 
دشمن غارتگر و لزوم ايستادگی در برابر آن آگاه کند. سيد جمال در مصر شروع به انتشار 
روزنامه ای به نام عروه الوثقی ک��رد و در ضمن به تربيت ش��اگردانی پرداخت که بعد از 
اخراج او از مصر، ادامه دهنده راه او شدند. معروف ترين شاگرد او، سيد محمد عبده بود؛ 
وی تفکر احياي اس��الم را در ميان مردم دنبال می کرد و موضعی سخت عليه استعمار 
انگلستان داشت. بعد از او شاگردش رشيد محمدرضا ادامه دهنده راه او بود. رشيدرضا 
مجله ای به نام المنار را در قاهره منتشر می کرد. حس��ن البنا که تحت تأثير کتاب های 
رش��يدرضا و البته گرايش های ش��ديد مذهبی بود در همان دوران تحصيل انجمنی به 
نام »امر به معروف و نهی از منکر« را به کمک برادرش تأسيس کرد. حسن البنا در سال 
1928م برابر با 1307ش جمعيت اخوان المسلمين را تأسيس کرد و در دهه 50 ميالدی 
به دست مرحوم سيد قطب و در تضاد با جنبش ناسيوناليستی، سوسياليستی عربی به 
رهبری ناصر به شدت راديکاليزه ش��د. در 1956 جمال عبدالناصر رئيس جمهور مصر 
ش��د و مصر اهميت تازه ای در جهان پيدا کرد. مصر در جريان جنگ شش روزه اعراب و 
اسراييل در ژوئن 1967 متحمل خسارات فراوانی شد که به منزله شکست بزرگی برای 
ناسيوناليسم عرب محسوب می شد و سبب گرديد تا موج ناسيوناليسم کم کم فرو نشيند 
و مردم بيش از پيش به اسالم روی آورند و سعی کردند که غرور و وحدت ازدست رفته 
را با تمسک به ارزش های اسالمی بازيابند و راه حل مشکالت خود را در قوانين اسالمی 
جست وجو کنند. پس از مرگ مش��کوک ناصر که گمانه هايی مبنی بر قتل وی توسط 
انورسادات مطرح شده است، انورسادات به رياست جمهوری رسيد که صلح با اسراييل 
را پذيرفت. اين اقدام وی خشم بسياری را برانگيخت که منجر به قتل او توسط گروهی 
از مبارزان مسلمان »الجهاد« شد. پس از وی محمد حسنی مبارک جانشين او شد. در 
دوره او نيز نارضايتی افزون تر شد و تعداد بس��ياری از رهبران مخالف به ايجاد ناآرامی 
متهم و دستگير شدند. در همين حال بنيادگرايان اسالمی به مبارزه خود برای نهادينه 
کردن قوانين اسالمی شدت بخشيدند. اين امر موج جديدی از دستگيری ها را در اواسط 

1985 به دنبال داشت. 
مردم مصر در سطح داخلی و در 30 سال حکومت مبارک و حتی دوران قبل از آن دچار 
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انواع سرکوب گری های سياسی، ظلم ها و تبعيضات اجتماعی و اقتصادی بودند؛ مصر به 
رياست حسنی مبارک بزرگترين آلت دست اسراييل و امريکا بود و گاز طبيعی مصر به 
يک چهارم قيمت واقعی جهانی به اسراييل صادر می ش��د و به اين واسطه مصری های 
بی ش��ماری با عطش نابودی مبارک و از ميان برداشتن ظلم ها و تبعيضات سی ساله در 

25ژانويه2011 تجمع کردند. 

تحوالت مصر تا سرنگونی مبارک 
در 15ژانويه2011، تنها يازده روز پس از انقالب تونس، اولين جرقه اعتراض مردم مصر 
با تظاهرات مقابل سفارت تونس آغاز ش��د. تظاهرات مصر از 25ژانويه به دعوت جوانان 
6آوريل به طور گسترده آغاز شد و در تاريخ 11فوريه )22بهمن1389( به کناره گيری 

مبارک از قدرت انجاميد. 
اين تحوالت را در دو بازه زمانی می توان بررسی کرد: 

الف: 16 تا 25 ژانويه: در اين مدت، دولت سياست پيش گيری و کنترل 
را اتخاذ کرد. بر مبنای اين سياست، سيستم 

س��رکوب مقطعی، قط��ع اينترنت و عدم دسترس��ی به س��ايت های 
فيس بوک و تويتر و همچنين مختل کردن سيستم پيام کوتاه و اقداماتی 
از اين قبيل را در دس��تور کار خود قرار داد. اما در اين زمينه نتوانس��ت 

موفق شود و اعتراضات وارد مراحل جديد و گسترده تری شدند. 
ب: 25 ژانويه تا 11 فوريه: در اين برهه، حکومت مصر، سياست چماق 
و هويج را به کار گرفت؛ يعنی همان سيستمی که محمدرضاشاه نيز در 
اواخر سقوط خود در رابطه با ملت ايران پياده می کرد؛ از جمله اقدامات 

مبارک در اين مدت، می توان به موارد زير اشاره کرد: 
1. انتخاب سرلش��کر ش��فيق که چهره ای خوش��نام بود، ب��ه عنوان 
نخست وزير که اين نيز درست منطبق بر انتخاب بختيار مبارز سياسی 
رژيم پهلوی به عنوان نخس��ت وزير بود در جه��ت منحرف کردن افکار 

عمومی. 
2. اس��تعفای جمال مب��ارک از حزب حاک��م؛ که اين انديش��ه را در 
اذهان تقوي��ت کنند که مبارک قص��دی برای جانش��ينی فرزندش به 

رياست جمهوری مصر را ندارد. 
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3. اعالم حکومت برای بررس��ی سياس��ت های جديد در مورد آزادی 
زندانيان سياسی، آزادی احزاب سياسی، توزيع يارانه ها، افزايش حداقل 
دستمزدها، خدمات درمانی رايگان، تخصيص يارانه به کشاورزان و... که 
اين نيز درست شبيه آخرين اقدامات و تالش های محمدرضاشاه پهلوی 
در ابتدايی ترين روزهای به ثمر رسيدن انقالب اسالمی ملت ايران بود. 

4. اس��تعفا و محاکمه برخی فعاالن حزب حاکم مانن��د احمد عز، که 
محمدرضاش��اه نيز در همين راس��تا، يار ديرينه خود يعنی اميرعباس 

هويدا را فدا کرد. 
5. انتخاب سليمان به معاونت رياس��ت جمهوری، که سليمان مأمور 
مذاکره با رهبران مخالفان شد. در اين زمان، نيروهای امنيتی به دليل 
تظاهرات بری از خشونت حداکثری و انجام اقداماتی از قبيل دادن گل 
به نظاميان و... توسط ملت، که اين نيز مشابه عملکرد انقالبيون ايران و 
به تبع آن نهضت هيپيسم در اياالت متحده بود، به تدريج از درگير شدن 
با مردم خودداری کردند و ريزش نظاميان به دامان ملت شدت گرفت. 
سليمان در 8فوريه از تش��کيل 3 کميته بحران و تنظيم جدول زمانی 
برای انتقال مسالمت آميز قدرت خبر داد. جدا از اين موارد، 3 سخنرانی 
مهم حس��نی مبارک که آخرين آن در ش��امگاه 10فوريه )21بهمن( 
انجام شد، به روشنی حاوی همين سياس��ت چماق و هويج بود. وی در 
خالل صحبت های خود، هم وعده اصالحات م��ی داد و آن را به آرامش 
کشور منوط می دانس��ت و از س��وی ديگر مخالفان را در صورت تداوم 
اعتراضات به سرکوب تهديد می کرد. يعنی همان چه که محمدرضاشاه 
در قبال مل��ت ايران به کار می بس��ت و در نهاي��ت، در 11فوريه2011 
)22بهمن1389(، حسنی مبارک از قدرت کناره گيری کرد. بسياری بر 
اين عقيده اند که ائتالف نظامی- تج��اری حاکم بر مصر که بنيان اصلی 
س��اخت قدرت در مصر اس��ت، مبارک را به قصد حفظ ساخت قدرت 
قربانی کرده است تا با فرو نشستن خشم مردم، انتخاباتی را برگزار کرده، 
بخشی از قدرت خود را به منتخبان مردم مي گذارند؛ اما مسائل کليدی 
نظير رابطه با امريکا و حفظ پيمان صلح کمپ ديويد را در دس��ت خود 
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نگه دارند.1 

تحوالت مصر تا روی کار آمدن مرسی 
دو روز پس از سرنگونی مبارک از قدرت در 13فوريه شورای عالی نظامی اعالم کرد تا 
برگزاری انتخابات پارلمانی و رياست جمهوری که در شش ماه ديگر انتخاب می شود بر 

سر قدرت خواهند ماند. 
در روز سوم مارس2011 احمد شفيق، نخس��ت وزير دولت موقت مصر از سمت خود 
استعفا کرد و شورای عالی نظامی مصر عصام شرف، وزير سابق حمل و نقل را به عنوان 
نخست وزير مصر برگزيد. همچنين در روز 21مارس، 77درصد از رأی دهندگان مصری 

از اصالحات قانون اساسی اين کشور حمايت کردند. 
مردم انقالبی مصر در اعتراض به کشتن سه نظامی مصری توسط رژيم صهيونيستی 
در منطقه »سينا« و عدم عذرخواهی رس��می اين رژيم از مردم مصر، سفارت اسراييل 
در قاهره را به تصرف خود درآورده و خواهان قطع رابطه مصر با اين رژيم ش��دند. سفير 

اسراييل و ديپلمات های اين رژيم به همراه خانواده های خود از قاهره گريختند. 
فش��ار انقالبيون و افکار عمومی مصر و جهان باعث گرديد حسنی مبارک و پسران و 
دولتمردانش به اتهام کشتار تظاهرات کنندگان مصری و سوءاستفاده از قدرت و فساد 
مالی بازداشت و زندانی شوند. در اين راه تالش های داخلی و خارجی بسياری برای فراری 

دادن مبارک از محاکمه و مجازات صورت گرفت. 
انتخابات پارلمانی مصر )مجلس الشعب( طی مراحل سه گانه در روزهای 28 و 29نوامبر 
و 14 و 15دسامبر سال 2011 و ژانويه 2012 برگزار شد. در اين انتخابات، حزب آزادی 
و عدالت )شاخه سياسی جماعت اخوان المسلمين مصر(، حزب سلفی »النور« و حزب 
»الوسط« موفق به کسب بيشترين درصد آرای رأی دهندگان در سه مرحله از انتخابات 

پارلمانی مصر و راهيابی به مجلس الشعب شدند. 
اخوان المس��لمين که پس از پي��روزی نهايی در انتخاب��ات پارلمانی، در م��اه  ژانويه، 
وعده داده بود که برای انتخابات رياس��ت جمهوری کانديدا معرفی نکند، در اواخر ماه 
مارس ناگهان تغيي��ر موضع داد و با معرفی خيرت الش��اطر، بازرگان��ی ثروتمند، برای 
رياست جمهوری نش��ان داد که قصد دارد در باالترين عرصه قدرت در مصر به فعاليت 
بپردازد. اخوان المس��لمين اعالم کرد ک��ه خطراتي که انقالب مص��ر را تهديد مي کرد 

 http://www.mashreghnews.ir/fa/news/161553 :»1. »نگاهی به مواضع زيگزاگی مرسی
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باعث شد تا تصميم به معرفي نامزد براي انتخابات 
رياس��ت جمهوري بگيرد. اين اقدام، فضای سياسی 
داخلی مصر را ملتهب تر از گذش��ته نم��ود. از يک 
سوی، در گروه های مذهبی اين کشور جنب وجوش 
تازه ای ايجاد کرد و از سوی ديگر گروه های ليبرال 
و س��کوالر مصری را همچون محاف��ل بين المللی 
غربی به شدت نگران تحوالت پيش رو در سياست 
داخل��ی و خارجی مصر نمود. دامن��ه اين نگرانی ها 
به حدی بود که عمر س��ليمان، شخص شماره يک 
امنيتی مصر در زمان رياس��ت جمهوری حس��نی 
مبارک، در 6آوريل اعالم نمود که خود را کانديدای 
رياس��ت جمهوری اين کش��ور می کند. سليمان در 
کنار ديگر نامزدهای مرتبط با رهبر س��ابق مصر، از 
جمله احمد شفيق، نخس��ت وزير سابق اين کشور، 
قرار داشت. ثبت  نام عمر س��ليمان به عنوان نامزد 
انتخابات رياس��ت جمهوری مصر، اين گمانه زنی را 
به وجود آورد که او تحت حماي��ت نظاميان حاکم 
بر اين کشور قرار دارد. اما ش��رکت عمر سليمان با 

انتقاد گروه اخوان المسلمين روبه رو ش��د. خيرت الشاطر نامزد مورد حمايت اين گروه، 
که در دوران حکومت حسنی مبارک زندانی ش��ده بود، گفت: من ورود عمر سليمان را 
توهينی به انقالب و مردم مصر می دانم. عمر سليمان مرتکب اشتباه بزرگی شده است. 
او فقط با تقلب برنده خواهد شد و اگر اين اتفاق بيفتد، انقالب دوباره شروع خواهد شد. 
با توجه به مخالفت ها عليه عمر سليمان، چندان دور از ذهن نبود که پارلمان مصر، که 
اکثريت آن در اختيار حزب اخوان المسلمين است، کوتاه زمانی بعد قانون منع نامزدی 
چهره های وابسته به رژيم حسنی مبارک در انتخابات رياست جمهوری مصر را تصويب 
کند. قانون گذاران مصری در 10آوريل پيش��نهادی را تصويب کردند که به موجب آن 
عناصر رژيم مبارک نمی توانند کانديدای انتخابات رياس��ت جمهوری شوند. اين قانون 
به خصوص عمر سليمان، رئيس سابق وزارت اطالعات مصر و احمد شفيق، نخست وزير 
پيشين اين کشور را هدف گرفت. از سوی ديگر، کميته عالی انتخابات رياست جمهوری 

ایجاد  برای  امریکا  دولت 
و  شيعيان  بين  اختالف 
مسلمانان و همچنين خطرناک 
جلوه دادن حکومت شيعی در 
ایران همواره تالش نموده است 
تا از راه های گوناگون افکار 
عمومی جهان و همسایگان 
منطقه ای به ویژه کشورهای 
عربی حاشيه خليج فارس را 
از حکومت شيعی در ایران 
بترساند؛ از این رو برای تبليغ 
خبری این موضوع از طریق 
سناریو سازی های گوناگون و 
انتشار آن از طریق رسانه های 
زمينه  اندازه ای  تا  جمعی 
پذیرش این موضوع را برای 
افکار عمومی منطقه به وجود 
آورده است تا به اهداف خود 

در منطقه دست یابد
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مصر پس از بررسی صالحيت نامزدها، که تعداد آنها بالغ بر 23 نفر بود، در 14آوريل 10 
نفر را رد صالحيت کرد که خيرت الشاطر، نامزد اخوان المسلمين، حازم ابواسماعيل و 
عمر سليمان رئيس سازمان اطالعات سابق مصر از جمله اين افراد محسوب می شدند. 
البته اخوان المسلمين مصر پيش تر و در اقدامی محتاطانه محمد المرسی يکی از رهبران 
خود را به عنوان فرد جايگزين خيرت الشاطر معرفی کرده بود تا در صورت رد صالحيت 

الشاطر وی را جايگزين نمايد. 
شورای عالی نظامی مصر در طول يک سال و نيم اداره امور کشور مصر همواره نشان داد 
که ادامه دهنده و رهرو سياست های سرکوبگرانه رژيم حسنی مبارک است و بارها و در 
حوادث متعدد از جمله العباس��يه، دفتر نخست وزيری، پورت سعيد و غيره اين موضوع 
را در عمل به اثبات رس��اند. ش��ورای عالی نظامی مصر و تصميمات آن هميش��ه مورد 
اعتراض مردم مصر بود و مردم بارها در تظاهرات ها و اعتراض های مکرر خود خواستار 
کناره گيری نظاميان اين کشور از عرصه قدرت بودند. ش��ورای عالی نظامی مصر برای 
مقابله با تحقق خواس��ت و اراده مردم در به قدرت رسيدن محمد مرسی،  احمد شفيق، 
آخرين نخس��ت وزير حس��نی مبارک را وارد عرصه و کارزار انتخاباتی کرد و در آخرين 
روزها انحالل مجلس منتخب مردم را اعالم و متمم قانون اساسی اين کشور را با هدف 

محدود کردن اختيارات رياست جمهوری صادر کرد. 

پیروزی محمد مرسی و انتقال قدرت 
کميته عالی و مس��تقل انتخابات در مصر بعد از ظهر روز چه��ارم تيرماه91، پيروزی 
محمد مرسی، رهبر حزب آزادی و عدالت شاخه سياسی اخوان المسلمين را در مرحله 
دوم انتخابات رياست جمهوری اين کشور با 51/7 درصد آرای رأی دهندگان در مقابل 
48/3درصد آرای احمد ش��فيق اعالم کرد. محمد مرسی در حالی به پيروزی رسيد که 
ش��کاف عميقی ميان دولت )نهاد نظامی مصر( و نيروها و احزاب انقالبی به وجود آمده 
است. به همين دليل گروه اخوان المسلمين و جنبش 6آوريل مجدداً به ميدان تحرير در 
قاهره رفته و چادرهای تحصن را برپا کرده و تظاهرات و اعتراض ها به تصميمات شورای 
عالی نظامی مصر به اوج رسيد. اخوان المسلمين برای خارج کردن دکتر محمد مرسی از 
زير بار مسئوليت حقوقی ناشی از ادامه تحصن نيروهای انقالبی در ميدان تحرير قاهره، 
سه س��اعت پس از اعالم نتايج نهايی انتخابات رياس��ت جمهوری مصر و پس از تبريک 
گفتن به رئيس جمهوری منتخب، به عضويت محمد مرسی در اخوان المسلمين پايان 
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داد. رئيس جمهور مصر در مراس��می که از سوی نيروهای مس��لح مصر در قاهره برای 
تبريک به وی برگزار ش��د، تصريح کرد قدرت را از شوراي نظامي تحويل گرفت. مرسي 
در سخنراني که ايراد کرد گفت ش��وراي عالي نظامي به وعده خود درباره انتقال قدرت 
به رئيس جمهور عم��ل کرد. رئيس جمهور مصر تصريح کرد انتقال قدرت را از س��پهبد 
حسين طنطاوي و دوستانم در ش��وراي عالي نظامي مي پذيرم و تأکيد کرد هم اکنون 
مسئول ارتش مصر شده است. وی افزود ملت مصر و نيروهای مسلح اين کشور به سوی 
هدف واحدی در حال حرکت هستند. وی با تقدير از نقش نيروهای مسلح مصر افزود: 
امروز جهان الگوی بی همتايی از انتقال قدرت را در مصر مش��اهده می کند. بس��ياری 
از تحليل گ��ران معتقدند اتفاقی که در مص��ر رخ داد و قدرت به صورت مس��المت آميز 
منتقل شد، به هيچ وجه ممکن نبود اگر توافقی ميان ارتش با چراغ سبز امريکا و جنبش 
اخوان المسلمين حاصل نمی شد. محمد مرسی در نخستين سفر خارجی اش از عربستان 
ديدار کرد و با اين اقدام ش��بهات مربوط به س��اختار سياس��ی آينده مصر و همکاری و 
هم نوايی مرسی با متحدين مرتجع امريکا در منطقه بيش از پيش تقويت شد. شبهاتی 
که با س��فر هيالری کلينتون، وزير امور خارجه امريکا، به مص��ر و مالقات وی با محمد 
مرسی به اوج رس��يد و ش��خص رئيس جمهور مصر را در مظان اتهامات بيشتری مانند 

عدول از اصول انقالب قرار داد. 

مواضع و عملكرد زیگزاگی محمد مرسی 
محمد مرسی در مواضع و عملکرد خود خط مستقيمي را نمي پيمايد و سياست های 
متناقض به خصوص در قبال رژيم صهيونيستی و همچنين اصرار بر اخذ وام از صندوق 
بين المللی پول و عدم کنار گذاش��تن مقامات رژيم س��ابق از قدرت و نامه تأمل برانگيز 
مرسی به پرز و ابراز احساس��ات به او، حضور بر مقبره انورسادات همزمان با جشن های 
جنگ اکتبر و قرار دادن تاج گل بر روی آن و تجليل از وی ب��ه عنوان قهرمان و اعطاي 
نشان دولت »گردنبند نيل« و »ستاره ش��رف« که باالترين نشان های نظامی به شمار 
می رود، طی دس��تورالعملی، ب��ه خانواده انورس��ادات و گرفتار ش��دن در پازل غرب و 
صهيونيسم عليه سوريه، باعث شده است تا اعتراض ها به عملکرد نخستين رئيس جمهور 
پس از مبارک افزايش يابد. محافل انقالبی مصر از مرسی انتظار داشتند تا سفارت رژيم 
صهيونيس��تی را در مصر ببندد، يا حداقل در معاهده کمپ ديويد اصالحاتی را به وجود 
آورد تا منافع مصر را به همراه داش��ته باش��د و اعتبار جهانی مصر را در منطقه و جهان 
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احيا کند. معرفی سفير مصر در سرزمين های اشغالی در شرايطی رخ می دهد که دامنه 
حمالت ارتش رژيم صهيونيستی به نوار غزه، چندين برابر شده است. 

روزنامه مصری االهرام نيز به نقل از کارشناسان در اين زمينه نوشت: آنچه در بررسی 
روابط جديد مصر با رژيم صهيونيس��تی مشخص ش��ده، اين واقعيت است که علی رغم 
حضور رئيس جمهور اسالم گرا در مصر، رژيم صهيونيس��تی به هيچ وجه از اين موضوع 
نگران نيس��ت و هر دو طرف س��عی می کنند تا بين تش��کيالت نظامی و امنيتی خود 
هماهنگی و همکاری ه��ای الزم را حفظ کنند. روزنامه الوط��ن کويت نيز بر نقش مهم 
مردم تأکيد کرد و نوشت: برخی از وزرای صهيونيست اعتراف کرده اند که نظام مرسی 
با اينکه اعالم کرده است که سياست های مبارک در خصوص اسراييل را ادامه می دهد، 
اما نتوانس��ته اس��ت مردم را قانع به اين کار کند و در اردن نيز مردم همچنان در مقابل 
عادی سازی روابط با رژيم صهيونيستی از خود مقاومت نشان می دهند و البته اين وجه 
اش��تراک همه مردم در کشورهای عربی اس��ت، اما متأس��فانه همه نظام های حاکم بر 
کشورهای عربی در اين خصوص با سوريه و مقاومت فلسطين و لبنان و هم پيمانان آن 

اتفاق نظر ندارند. 
مواضع زيگزاگي مرسی باعث شده است که تحليل ها و نظريات مختلفي در باب چرايي 
عملکرد وي ارايه شود. برخی از عملکرد وی دفاع کرده و آن را به دليل عدم تثبيت اوضاع 
و نفوذ بقايای رژيم سابق و سياستی موقت و از روی اکراه می دانند و در مقابل، برخی نيز 
وی را به عدول از اصول انقالب مردم اين کشور متهم می کنند. در اين خصوص رسانه ها 

سناريوهای متعددی را منتشر نموده اند: 
1. س��ردرگمي: اولين س��ناريو در تحليل عملکرد مرس��ي آن اس��ت که مرسي يک 
سياستمدار کهنه کار و ورزيده نيس��ت و به واسطه قرار گرفتن در شرايط بغرنج کنوني، 
خود نيز سردرگم است. ناپختگي و ناتواني ش��خصي و حزبي او در اداره و رهبري مصر 
انقالبي، در اين تحليل اصلي ترين عامل محس��وب مي ش��ود؛ خصوصاً ک��ه بايد توجه 
داش��ت که مرس��ي حتي کانديداي اصلي حزب خودش يعني اخوان المسلمين براي 
رياست جمهوري مصر نبود و در اثر يک سير اقتضايي و به واسطه تتابع اتفاقات به جايگاه 
کنوني رسيد. به اين ترتيب اين تحليل علت اصلي عملکرد متعارض مرسي را ناپختگي 

و ناتواني وي مي داند. 
2. توطئه امريکايي: سناريوي تحليلي ديگر اين است که تصور شود که هم در منطقه 
به صورت کالن آن و هم در مصر به صورت جزيي آن و هم در عملکرد مرسي به صورت 
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جزيي تر آن، توطئه اي امريکايي در کار است و از اول 
هم انقالب و بيداري اسالمي  در مصر در کار نبوده است 
و امريکايي ها با يک طرح از پيش تعيين شده يک مهره 
وابسته به خود را که در امريکا تحصيل کرده و پرورش 
يافته اس��ت و اس��المي س��کوالر و امريکايي را ارايه 
مي نمايد در مصر به جاي ديکتاتور سرکوبگر سابق آن 
بر سر کار آورده اند. در اين تحليل مواضع مرسي ناشي 
از يک توطئه امريکايي و کاماًل ضد بيداري اس��المي 

تحليل مي شود. 
3. رياست جمهوري تحت فش��ار: سومين سناريوي 
تحليلي آن است که گفته شود مرسي يک شخصيت 
کاريزماتيک و يک رهبر مسلط انقالبي نيست اما در پي 
يک انقالب مردمي و بيداري اسالمي )و به علت فقدان 

يک رهبر برجس��ته در اين انقالب( و بر اثر اتفاقات حاصل از آن در جايگاه رهبري مصر 
قرار گرفته است. به اين ترتيب مرسي از چند سو تحت فشار است. هم از سوي مردمي 
که براي بيداري اسالمي کشته داده اند و هم از سوي مخالفان اين حرکت و هم از سوي 

عناصر خارجي و قدرت هاي بين المللي.1 

نقش امریكا در انحراف انقالب مصر 
روزنامه واشنگتن پست در سرمقاله خود نوشت که دولت اوباما از طريق وادار ساختن 
ارتش براي احترام گذاشتن به نتايج انتخابات و تهديد به تعليق کمک هاي اقتصادي و 

نظامي نقش مهمي در پيروزي محمد مرسي ايفا کرد.2 
دولت امريکا با توجه به نفوذی که بر ژنرال ها و ارتشبدهای عالی رتبه نظامی مصر داشته 
و دارد، ارتش مص��ر را از ورود به معرکه و رويارويی با مردم مص��ر نهی نمود و از ريختن 
خون های بيشتر بازداشت. به نظر می رسد علت اين موضع امريکا به »استراتژی حمايت 
از امنيت اس��راييل« بازمی گردد. رويارويی ارتش با مردم باعث می شد، نوعی بی ثباتی 
امنيتی در مصر پديد آيد که آثار طبيعی آن، به صحرای س��ينا نيز کش��انده می ش��د. 

1. »روابط امريکا و مصر پس از پيروزی محمد مرسی«:
http://www.asnoor.ir/Public/Articles/ViewArticles.aspx?Code=208639

2. همان. 

رهبر معظم انقالب: انحراف 
در انقالب ها، از انحراف 
در شعارها و هدف ها آغاز 
مي شود. هرگز به امریکا 
رژیم های  به  و  ناتو  و 
جنایتکاری چون انگليس 
و فرانسه و ایتاليا که زمانی 
دراز سرزمين شما را ميان 
خود تقسيم و غارت کردند، 
اعتماد نکنيد؛ به آنها سوء ظن 
داشته باشيد و لبخند آنها 
را باور نکنيد؛ پشت این 
لبخندها و وعده ها، توطئه و 

خيانت نهفته است 
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همچنين برخورد بين مردم و ارتش مصر می توانست امنيت منطقه ای کانال سوئز را در 
درازمدت بر هم زند و در صورت بروز ناآرامی های طوالنی، ارتش امريکا مجبور به دخالت 
در آن به منظور حفظ امنيت کانال سوئز می شد که به بيانی ديگر، مردم مصر را مستقيم 
در برابر امريکا و اس��راييل قرار می داد، درگيری مردم با ارتش مص��ر، منجر به تصفيه 
ژنرال های عالی رتبه مصری می شد و اين به آن معنا بود که رشته امور برای آينده مصر و 
نقش منطقه ای آن برای حفظ و استمرار امنيت اسراييل از دست امريکا بيرون می شد، 
زيرا هيچ تضمينی نيست که طبقه جديد افسران ملی گرای مصر، به سياست های امنيتی 
امريکا در خاورميانه تمکين کنند. ادامه سير اعتراضات و برخورد احتمالی ارتش با مردم 
باعث می شد تا از ميان رهبران سياسی مصر، رهبری راديکال در برابر مبارک ظهور کند 
که به جای مبارک، امريکا را در هدف سرنگونی نظام مصر نشانه رود؛ امری که منجر به 
حذف نقش محوری دولت امريکا در اين کشور و منطقه خاورميانه می شد و اين احتمال 
نيز بود که اين رهبری راديکال از ميان رهبران اسالمی مصر باشد و اين رهبری مانع از 
پيگيری استراتژی های بعدی امريکا در آرام سازی مصر و مهندسی تغيير نظام سياسی 

و انحراف افکار عمومی مصر و کشور های درگير با بيداری اسالمی گردد.1 
روزنامه نيويورک تايمز اعالم کرد که امريکا پس از روي کار آمدن اخوان المس��لمين 
مصر سياس��ت خود را در قبال اين گروه تغيير داده اس��ت. بزرگتري��ن تغييري که در 
سياس��ت خارجي دولت باراک اوباما رئيس جمهوري امريکا ايجاد شده، مربوط به مصر 
است. اخوان المسلمين پس از پيروزي انقالب در مصر قدرت را به دست گرفت و امريکا 
هم اکنون از اين گروه سياس��ي حمايت مي کند. نيويورک تايم��ز دولت امريکا را داراي 
سياست هاي دوگانه توصيف کرد و نوشت که امريکا در دوران رژيم سابق مصر از حسني 
مبارک ديکتاتور مخلوع اين کشور حمايت مي کرد و در مقابل اخوان المسلمين موضع 
گرفته بود ولي پس از پيروزي انقالب به حامي اين گروه تبديل شده است. همين روزنامه 
امريکايي اخيراً نيز فاش کرد که سلفي هاي مصر با سفارت امريکا در قاهره ارتباط دارند و 
با ديپلمات هاي سفارت امريکا در قاهره ديدار مي کنند. نيويورک تايمز نوشت: سلفي هاي 
مصر برخوردي دوگانه دارن��د؛ زيرا از يک طرف در تظاهرات ش��عارهاي ضد امريکايي 
سرمي دهند و بر لزوم بستن سفارت امريکا تأکيد مي کنند ولي از طرف ديگر هر روز به 
ديدار ديپلمات هاي امريکايي در س��فارتخانه امريکا مي شتابند. نيويورک تايمز نوشت: 

http://www.tabnak.ir/fa/news/147854  :»1. »خوش بينی ها و نگرانی ها در قيام مصر
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امريکا تعامل با سلفي هاي مصر را تأمين کننده 
منافع خود مي داند.1 

آيت اهلل خامنه ای رهبر انقالب در سال 90 و 
در روز عيد مبعث در بخشی از سخنان خود در 

ديدار با سران نظام تأکيد کردند: 
ت��الش  خيل��ی  غربی ه��ا 
هم��ه  ام��روز  مي کنن��د. 
و  تبليغات��ی  دس��تگاه های 

سياسی و اقتصادی امريکا و بعضی از مزدورانشان در اين منطقه به کار 
افتاده است تا اين انقالب های مردمی را، اين قيام های بزرگ را از مسير 
اصلی منحرف کنند؛ جنبه اس��المی آن را مخف��ی کنند، مکتوم کنند، 

انکار کنند. 
و يا در مقطعی ديگر در سال 90 و خطاب به مسئوالن نظام پيرامون بيداری اسالمی 
فرمودند: »مرتب دارند تالش مي کنند برای اينکه بر امواج بحران در اين منطقه س��وار 
ش��وند و بيداری را به نحوی کنترل کنند؛ اما نتوانستند و ان ش��اءاهلل به برکت بيداری 
ملت ها نخواهند توانست«؛ ايش��ان در اجالس بيداری اسالمی در سال 90 نيز پيرامون 

اين مسئله فرمودند: 
انحراف در انقالب ها، از انحراف در شعارها و هدف ها آغاز مي شود. هرگز 
به امريکا و ناتو و به رژيم های جنايتکاری چون انگليس و فرانسه و ايتاليا 
که زمانی دراز سرزمين شما را ميان خود تقسيم و غارت کردند، اعتماد 
نکنيد؛ به آنها سوء ظن داشته باشيد و لبخند آنها را باور نکنيد؛ پشت اين 

لبخندها و وعده ها، توطئه و خيانت نهفته است.2

نقش رسانه ها در انقالب مصر 
امروزه در پرتو شبکه به هم پيوسته ارتباطات و ش��تاب نظام مبادله اطالعات و اخبار 
در سطح جهان، معادالت جديدی در عرصه نظام بين الملل شکل گرفته است که تأثير 
آن روی روابط منطقه ای و سيستمی کش��ورها اجتناب ناپذير است. بيشتر کارشناسان 

1 .http://news.irib.ir/NewsPage.aspx?newsid=20812
2 .www.leader.ir

با توجه به نقش کانونی منطقه 
خاورميانه در جهان، غرب تالش 
می کند که هژمونی رسانه ای خود 
را که با گسترش شبکه های مهم 
منطقه ای با چالش هایی مواجه 
شده است در این منطقه از جهان 
نابراین  همچنان حفظ نماید؛ ب
می کوشد از طریق استراتژی نوین 

رسانه ای، به این مهم دست یابد
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نقش رسانه های نوين )شبکه های ماهواره ای، شبکه های اجتماعی و اينترنت( را در اين 
تحوالت بسيار برجسته دانس��ته و اين انقالبات را نمادی از کارکردهای وسيع رسانه ها 
به عنوان ابزار قدرت در هزاره س��وم تلقی می کنند. کارشناس��ان به اهميت همه جانبه 
رسانه های جمعی در شکل گيری، توس��عه، فراگيری، صدور و سرايت بيداری اسالمی 
از يک کشور به ساير کش��ورها اذعان دارند زيرا با انعکاس رويدادهای اعتراضی در يک 
کشور، بالفاصله ش��اهد آن بوده ايم که نهضت های بيداری اسالمی در ديگر کشورهای 
مس��لمان منطقه ش��کل گرفته و نتايج تقريباً مش��ابهی نيز حاصل ش��د که س��قوط 

ديکتاتورهای تونس، مصر و ليبی يکی از نمونه های اين حوادث مشابه اند. 
کارشناسان رسانه ای معتقدند رهبری جنبش های عربی از نوع رهبری 
افقی بوده و رس��انه های نوين ش��امل ش��بکه های مجازی، شبکه های 
ماهواره ای، شبکه های اجتماعی و... نقش مهم و بسزايی در شکل گيری 

و گسترش آن داشته اند.1 
خبرگزاری رويترز در مقاله ای به قلم کريس��تيا فريلند، انقالب مردم مصر را »انقالب 
فيس بوکی« ناميد. ش��بکه الجزيره نيز در گزارشی اعالم کرد که انقالب مردم در کشور 

ليبی »انقالب لپ تاپ ها« بوده است. 
در 25 ژانويه مردم مصر با عنوان روز خشم به خيابان ها آمدند و عليه 
فقر، بيکاري و فس��اد دولتي که در سراس��ر اين کش��ور ديده مي شود، 
تظاه��رات کردند. رس��انه هاي اجتماعي م��ردم را بس��يج کردند. يک 
صفحه فيس بوک که ب��ه عنوان مثال به يک تظاه��رات اختصاص داده 
ش��ده بود بيش از 80 ه��زار کاربر داش��ت. کاربران در اي��ن صفحه به 
تظاهرات کنندگان دستورالعمل چگونگي خنثي کردن اثر گاز اشک آور 
از چشمانشان را ياد مي دادند. با وجود اين در روز 26ژانويه فيس بوک، 
توييتر، جي ميل و يوتيوب مسدود ش��د و خدمات شرکت تلفن همراه 

ودافون به حالت تعليق درآمد. 
اين گزارش مي افزايد: 

روز بعد چهار مرکز اصلي تأمين کننده اينترنت دسترسي بين المللي 
کاربران خود را مس��دود کردند. در عين حال که دولت مصر مدعي شد 
مسئول قطع اينترنت نيس��ت اما به نظر مي رس��د اين اقدامات به طور 

http://www.resaneyefarda.ir :1390 ،)1. »بررسی عملکرد رسانه ملی در بيداری اسالمی« )گزارش
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خاص براي آرام کردن ناآرامي ها انجام شده است.1 
با توجه به نقش کانونی منطقه خاورميان��ه در جهان، غرب تالش می کند که هژمونی 
رسانه ای خود را که با گسترش شبکه های مهم منطقه ای با چالش هايی مواجه شده است 
در اين منطقه از جهان همچنان حفظ نمايد؛ بنابراين می کوشد از طريق استراتژی نوين 
رسانه ای، به اين مهم دست يابد. در استراتژی جديد غرب، تأسيس شبکه های ويژه در 
منطقه خاورميانه و نيز تأسيس رسانه های بين المللی با رويکرد متفاوت بنابر مالحظات 
جديد نظام بين المللی و به زبان عربی از جايگاه ويژه ای برخوردار اس��ت و از اين طريق 

است که غرب سعی در حفظ جايگاه رسانه ای خود در منطقه دارد.2 
از سال 2006 در پی حمله اسراييل به جنوب لبنان، رس��انه های منطقه به دو دسته 
تقسيم شدند؛ گروه اول به رهبری عربستان جبهه رس��انه ای سازش با غرب و اسراييل 
را تشکيل دادند و يک نوع اتحاد و خط رسانه ای هم داس��تان را ايجاد کردند؛ گروه دوم 
رس��انه های معترض به جريان رايج بين المللی بودند که با مشارکت و پيشگامی ايران، 
جبهه مقاومت در برابر جريان يک سويه خبری اطالعاتی را شکل دادند. محمد القاسمی 
نويس��نده و روزنامه نگار مغربی در مقال��ه تحليلی با عنوان »ش��بکه های عربی العالم و 
العربيه عبری؛ رسانه مردم و رسانه صهيونيست ها« در خصوص چگونگی اين صف بندی 
رسانه ای در منطقه می نويسد: رسانه های ديداری عربی در دو اردوگاه تقسيم شده اند؛ 
اردوگاهی رس��انه ای که به قضايا و مس��ائل مردم پرداخته و ياور س��تمديدگان است و 
اردوگاهی که انعکاس دهنده مطالبات دولت امريکا و کشورهای اروپايی است و درصدد 
کاهش مقاومت جنبش های آزادی بخش در فلسطين، لبنان، عراق و سومالی می باشد.3 
با وقوع تحوالت اخير در کش��ورهای عربی اين جهت گيری ها، خ��ود را نمايان تر کرد و 
تعدادی از رسانه های عربی به ويژه شبکه العربيه از همان ابتدا موضع خود را در مخالفت 
با اعتراضات مردمی نشان دادند و برخی ديگر نيز همچون شبکه الجزيره با تسری اين 
اعتراضات به کش��ورهای ديگر عربی موضع خود را تغيير دادند و رس��انه های غربی نيز 

کوشيدند اين انقالب ها را به نفع خود جهت دهی و مصادره نمايند. 
رسانه های غربی از پايان حوادث روز اول اعتراض های مردمی مصر، به آن توجه کردند 
و بخش زيادی از ساعات پخش يا ستون های مطبوعات را به آن اختصاص دادند، اما به 

1. »انقالب فيس بوک؛ نقش رسانه هاي جديد در مصر و خاورميانه به نقل از پايگاه اينترنتي بنياد هريتيج«: 
www.farsnews.com/newstext.php?nn=8911270285

2. »بررسی عملکرد رسانه ملی در بيداری اسالمی« )گزارش(، همان. 
3. مرکز امور بين الملل صدا و سيما، »جهت گيری جريان های رسانه ای در منطقه خاورميانه« )گزارش(، 1390. 
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س��رعت از دامنه اين توجه کاسته شد؛ به طوری 
که بسياری از رسانه های غربی اين اعتراض های 
مردمی را حوادث و ناآرامی ي��ا حداکثر خيزش 
مردمی توصيف کردند. نحوه برخورد رسانه های 
غربی ب��ا انقالب های عربی، عالمت س��ؤال های 
زيادی را درباره نقش واقعی رس��انه ها در جامعه 
جهانی مطرح کرد. رسانه های غربی بيش از آنکه 
به ريش��ه مطالبات مردمی اين کش��ورها توجه 
داشته باش��ند، خود را به مسائل ديگری مشغول 
کردند که آينده رژيم صهيونيستی مهم ترين آنها 

بود.1 
در اين ميان برخ��ي از تحليل گران غربي اصرار 
دارند که بگويند شبکه هاي اجتماعي نقش مهمي در تحوالت دموکراتيک در کشورهاي 
عربي ايفا کرده اند و بر نقش رس��انه هاي اجتماعي به ويژه فيس بوک در بسيج و تشديد 
قيام مردمي در مصر بس��يار تأکيد دارند. به طوري که برخي از آنها، قيام مردم مصر را 
»انقالب رسانه هاي اجتماعي« توصيف کرده اند يا آن را به »انقالب فيس بوکی« تشبيه 
می کنند و تالش دارند تا اين تغييرات و تح��والت را به جای اراده مردمی به قابليت ها و 

ظرفيت های شبکه های اجتماعی از جمله فيس بوک و توييتر نسبت دهند.2
اما واقعيت اين است که براي جنبشي مردمي در مصر، با در نظر گرفتن جمعيت اين 
کشور، پايگاه فيس بوک بسيار کوچک اس��ت. چراکه بر اساس پايگاه اينترنتي سوشال 
بيکرز که آمار مراجعه به فيس بوک را دارد، هم اينک حدود پنج ميليون و دويست هزار 
مصري از کاربران فيس بوک هس��تند. به بيان ديگر، کمتر از هفت درصد از مردم مصر 
به فيس بوک مراجع��ه مي کنند و اين تحليل ها که انقالب ه��ای منطقه را به فيس بوک 
تقليل می دهند، تحليل بی پايه و کاماًل غير جامعه ش��ناختی است. اين رسانه ها ممکن 
است يک نقش حداقلی داشته باشند ولی اصاًل اهميت يا ضريبی که بخواهد به حساب 
آورده شود، ندارند؛ آن هم با توجه به آمار نفوذ اينترنت در مصر، عقاًل نمی تواند اثر مهمی 

داشته باشد.3 

1. »بررسي عملکرد رسانه ملی در بيداری اسالمی« )گزارش(، همان. 
www.hozehkh.com  :»2. »نقش شبکه های اجتماعی در انقالب مصر

3. همان. 

2006 در پی حمله  از سال 
بنان،  ل جنوب  به  اسرایيل 
رسانه های منطقه به دو دسته 
تقسيم شدند؛ گروه اول به رهبری 
عربستان جبهه رسانه ای سازش با 
غرب و اسرایيل را تشکيل دادند 
و یک نوع اتحاد و خط رسانه ای 
هم داستان را ایجاد کردند؛ گروه 
دوم رسانه های معترض به جریان 
رایج بين المللی بودند که با 
مشارکت و پيشگامی ایران، جبهه 
مقاومت در برابر جریان یک سویه 

خبری اطالعاتی را شکل دادند
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متيو انگرام خبرن��گار کانادايي بر اين باور اس��ت که ارتباطات مردمي و ش��بکه هاي 
اجتماعي، دليل به  وجود آمدن انقالب مصر هس��تند و توييتر و فيس بوک، صرفاً نقش 
ابزار ارتباطاتي را ايفا مي کنند. از اين رو، اين قدرت شبکه هاي مردمي است که اهميت 

دارد نه سرويس هاي اينترنتي چون توييتر يا فيس بوک.1

شیعه هراسی در مصر 
ترس ف��راوان غرب از وقوع جنبش اس��المی در مصر صرفاً به  خاطر امنيت اس��راييل 
نيست، بلکه مهمتر از آن به  خاطر اين است که حضور عميق و قدرتمند و پرسابقه تشيع 
در اين س��رزمين و به  ويژه تجربه موفق حکومت ش��يعی فاطمي��ون در مصر، می تواند 
زمينه های نفوذ تفکر انقالب اسالمی ايران را فراهم کند. تأثير انديشمندان معاصر شيعه 
مانند س��يد جمال الدين اس��دآبادی بر ارکان مذهبی و فرهنگی مصر نيز اين نگرانی را 

واقعی تر می کند. 
برخی از مصاديق که برگرفته از پايگاه های خبری معتبر می باشد را مرور می کنيم: 

• خبرگزاري آسوش��يتدپرس: مس��ئوالن ديني و امنيتي مصر در هفته هاي اخير در 
خصوص تالش ايران براي رواج تش��يع در اين کشور هش��دار داده اند! محمد الصغير، 
نماينده پارلمان و عضو جماعت اسالمي گفت: ايران اگر مي خواهد روابط خوبي با مصري 
که به زودي قدرت خود را باز مي يابد، برقرار کند بايد بداند که مصر پرچم فرقه سني را 
در دست دارد. وي افزود: ترويج تشيع در مصر منازعه فرقه اي نيست، بلکه مسئله امنيت 

ملي است!2 
• ياسر القاضی نماينده پارلمان مصر از رئيس پارلمان، نخست وزير، وزير کشور مصر و 
نيز رئيس اوقاف و االزهر خواست اقدامات قاطعانه ای را برای توقف موج شيعی در مصر 
انجام دهند. اين نماينده پارلمان، در اقدامی ضد ش��يعی و به دروغ حسينيه شيعيان را 
پايگاهی برای حمله به اهل سنت خواند و در اظهاراتی توهين آميز مدعی شد: شيعيان از 
آزادی به وجود آمده پس از انقالب 25ژانويه مصر سوءاستفاده می کنند. وی با اعتراض 
نس��بت به االزهر و نهادهای امنيتی اظهار داش��ت: االزهر به ص��ورت علمی و عملی با 
گسترش تش��يع در مصر مقابله نمی کند و نهادهای امنيتی به وظيفه ای که قانون آنان 
را مکلف کرده، عمل نمی کنند. ياسر القاضی در ادامه اظهارات توهين آميز به شيعيان، 

1. »عامل انقالب مصر مردم بودند نه شبکه هاي اجتماعي«:
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8911231176
2. http://www.entekhab.ir/fa/news/66519
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سفر شيخ علی کورانی از علمای لبنان به مصر و برگزاری مراسم مذهبی و سمينارها را 
گسترش فتنه در مصر خواند و اين سفر را تبليغات گسترده شيعيان دانست.1 

• به گزارش خبرگزاری رس��ا، روزنامه الوفد مصر در راستای حمالتی که اخيراً در اين 
کشور برای دامن زدن به شيعه هراسی و تفرقه افکنی بين مذاهب و قوميت های مختلف 
به راه افتاده است، در گزارشی از س��ينه زنی در نخستين حسينيه شيعيان مصر وابسته 
به سالم صباغ خبر داد. اين روزنامه مدعی شد: س��الم الصباغ يکی از رهبران شيعه در 
مصر است. او کسی است که علی الکورانی را دعوت کرد و اين سينه زنی نشان می دهد 
که ش��يعيان در حس��ينيه های خود که برای به چالش کش��يدن بيانيه االزهر مبنی بر 
ممنوعيت ايجاد حسينيه ها ايجاد شده، چه می کنند. االزهر ايجاد حسينيه ها، سينه زنی 
برای شوراندن مردم عليه سنی ها، درخواس��ت از علی بن ابی طالب)ع( برای حمايت از 
آنها در برابر سنی ها و متهم کردن اهل سنت به تروريسم و قتل و تحريف قرآن را ممنوع 

کرده است.2 
• حمدين صباحی از نامزدهای انتخابات رياست جمهوری مصر، در بيانيه ای تأکيد کرد 
که از آزادی عقيده و عبادت حمايت می کند، ولی اين امر ب��ه معنای موافقتش با آنچه 
آن را گسترش مذهب ش��يعه در مصر و ايجاد حسينيه ناميد، نمی باشد. صباحی گفت: 
شيعيان در مصر فقط می توانند به اماکن مقدس اهل بيت)ع( بروند؛ البته اين اقدام نبايد 
برای ترويج يا تبليغ مذهب شيعه باشد؛ و اين امر برای افزايش گردشگری دينی در کنار 

پايبندی به قوانين مصر است و نه بيشتر.3 
• دکتر احمد راسم نفيس، فعال ش��يعه مصری گفت: رژيم عربستان سعودی جنگی 
را ضد شيعه رهبری می کند و در جلوگيری از شکل گيری حزب التحرير شيعه دخالت 
دارد. محمد غنيم رئيس جريان شيعه مصر نيز در اين راستا تأکيد کرد: اظهارات احمد 
الطيب شيخ االزهر، حلقه ای از زنجيره حمله سازماندهی شده و هدفمند سرويس های 
امنيتی برای تخريب شيعه مصر اس��ت. غنيم با متهم کردن س��رويس های امنيتی به 
دخالت در حمله ضد ش��يعه در مصر اظهار داشت: س��رويس های امنيتی با درج اخبار 
ديدارهای برخی رهبران ش��يعه از مصر، هدف از اين ديدارها را افتتاح حسينيه عنوان 
می کنند؛ اين در حالی است که آنچه حس��ينيه خوانده می شود منازل شيعيان است و 
ارتباطی با حسينيه ندارد. رئيس جريان شيعه مصر افزود: هياهوی صورت گرفته صرفاً 

1 .http://www.shia-online.ir/article.asp?id=23099&cat=1
2 .http://fa.alalam.ir/news/329014
3 .http://abna.ir/print.asp?lang=1&id=317140
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برای ايجاد کينه و بيزاری و تحريک مردم ضد شيعه است 
.محمد غنيم گفت: آنها می خواهند اين گونه القا کنند که 
برنامه ای برای گسترش تشيع و سوءاستفاده از نابسامانی 

امنيتی کشور برای تأسيس حسينيه وجود دارد.1 
• به گزارش ش��يعه نيوز در اولين مناظره تلويزيونی در 
تاريخ مصر، عمرو موسی سياس��تمدار کهنه کار مصری 
و دبير س��ابق اتحاديه ع��رب و عبدالمنع��م ابوالفتوح از 
اسالم گرايان اين کشور رودرروی يکديگر قرار گرفتند. اما 
موضع گيری ابوالفتوح درباره مذهب اهل بيت)ع( به نوعی 
سخنان موس��ی مبنی بر افراطی بودن وی را تأييد کرد؛ 
زيرا وی در پاس��خ س��ؤالی درباره ايران گفت: »سياست 

خارجی مصر بايد مس��تقل از سياست های قدرت های خارجی باش��د و اين کشور بايد 
ضمن حفظ استقالل، روابط خوبی با کش��ورهای عربی و اسالمی، از جمله ايران داشته 

باشد؛ ضمن اينکه جلوی گسترش تبليغ تشيع از سوی ايران را بگيرد!2 
• مرکز اسالمی االزهر به عنوان بزرگترين مرکز اس��المی در جهان عرب 17مهر، در 
اقدامی ضد دينی نشستی مشترک با سلفی های مصر به  منظور مقابله با گسترش تشيع 
در اين کشور برگزار کرد! از سوی ديگر محمد عماره، عضو هيئت علمای بزرگ مصر نيز 
ضمن هشدار نسبت به گسترش تشيع که به آن »مد شيعی« اطالق کرده است، مدعی 
شده که ش��يعيان درصددند با احيای دولت فاطمی بار ديگر االزهر را به مرکزی شيعی 

تبديل کنند.3 

ایران هراسی در مصر 
استراتژی ايران هراس��ی در مصر به يک راهبرد فعال توسط رس��انه های امريکايی و 
عربی تبديل شده است که با استفاده از ابزارهاي مختلف آموزشي، فرهنگي، رسانه اي، 
اقتصادي و حتي نظامي در پي توس��عه ابعاد و عمق بخش��ي به آن مي باشند. برخی از 

مصاديق که برگرفته از پايگاه های خبری معتبر می باشد را مرور می کنيم: 
• فهمی هويدی نويسنده و پژوهشگر مصری، ايران هراسی را پروژه ای از سوی امريکا 

1 .http://www.shia-news.com/fa/news/35614
2 .http://www.shia-news.com/fa/news/34976
3 .http://www.shia-news.com/fa/news/43503

از  غرب  فراوان  ترس 
وقوع جنبش اسالمی در 
مصر صرفًا به  خاطر امنيت 
اسرایيل نيست، بلکه مهمتر 
از آن به  خاطر این است که 
حضور عميق و قدرتمند 
و پرسابقه تشيع در این 
سرزمين و به  ویژه تجربه 
شيعی  حکومت  موفق 
فاطميون در مصر، می تواند 
زمينه های نفوذ تفکر انقالب 

اسالمی ایران را فراهم کند
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و رژيم صهيونيستی در دوران مبارک، ديکتاتور مخلوع 
دانس��ت که پيامدهای آن همچنان در اين کشور باقی 
مانده اس��ت. وی در مطلبی نوش��ت: ايران هراس��ی از 
رژيم سابق بازمانده اس��ت؛ به صورتی که در آن دوران 
ايران هراسي به حدي رسيده بود که برخي بر اين گمان 
بودند دشمن واقعي، ايران است نه رژيم اسراييل. وی 
افزود: رس��يدن به اين مرحله را باي��د موفقيتي براي 
شياطين سياست دانس��ت که توانستند آن را در بيش 
از يک کش��ور عربي در منطقه خليج فارس رواج دهند. فهمی هويدی با اش��اره به رواج 
»افسانه هايی« در دوران مبارک در مصر مبنی بر تهديد امنيت اين کشور از سوی ايران و 
همچنين تالش برای شيعه کردن مردم مصر، گفت: اين افسانه ها را سازمان هاي امنيتي 
ساختند؛ امريکا نيز با اعالم جنگ و مبارزه با تروريسم آن را پرورش داد و رژيم اسراييل 

که همچنان ايران را دشمن راهبردي خود مي داند، به اين موضوع دامن زد.1
• جمال زهران نماينده سابق پارلمان و رئيس گروه علوم سياسی دانشگاه سوئز مصر در 
گفت وگو با خبرنگار بين الملل فارس با اشاره به تضعيف روابط جمهوری اسالمی ايران و 
مصر در زمان رژيم سابق قاهره، گفت: برخی طرف های خارجی از بر هم خوردن موازنه 
قدرت نگران اند زيرا هر گونه هم گرايی بين اي��ران و مصر موازنه های قديمی در منطقه 
را بر هم می زند. زهران نقش مصر در منطقه را برجس��ته خواند و با اشاره به توطئه های 
دش��منان امت اس��المی مبنی بر تالش ايران برای صادر کردن انقالب اسالمی خود از 
دروازه های مصر به جهان گفت:  برخی ها با گفتن اينکه تهران درصدد شيعه سازی ملت 
مصر اس��ت، به ايران هراس��ی در مصر می پرداختند. اين در حالی است که مذهب افراد 
موضوعی شخصی اس��ت و هيچ کس نمی تواند مردم را به زور به پذيرش مذهبی وادار 

سازد.2 
• رهبر انقالب در تحليل خود از اوضاع منطقه پيش بينی کرده بودند که رس��انه های 

دشمن درصدد تفرقه افکنی برخواهند آمد: 
بوق های تبليغاتی دشمن مانند هميش��ه فرياد خواهند کرد که ايران 
می خواهد دخالت کند، می خواهد مصر را شيعه کند، می خواهد واليت 

1 .http://isna.ir/fa/print/91062615034
2 .http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910411000233

استراتژی ایران هراسی در 
مصر به یک راهبرد فعال 
توسط رسانه های امریکایی 
و عربی تبدیل شده است 
که با استفاده از ابزارهاي 
مختلف آموزشي، فرهنگي، 
رسانه اي، اقتصادي و حتي 
نظامي در پي توسعه ابعاد و 

عمق بخشي به آن مي باشند
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فقيه را به مصر صادر کند و می خواهد و می خواهد... اين دروغ ها را سی 
سال است می گويند تا ملت های ما را از يکديگر جدا و از کمک يکديگر 
محروم کنند و مزدوران آنها هم آن را تکرار می کنند. يوحی بعضهم الی 
بعض زخرف القول غرورا ولو ش��اء ربک ما فعلوه فذرهم و ما يفترون. با 
اين ترفند ها، هرگز وظايفی را که اس��الم بر دوش ما گذاشته است رها 

نخواهيم کرد.1 

نتیجه گیری 
آنچه در کشورهای اسالمی در خالل دو سال اخير به وقوع پيوست، ريشه در چندين 
دهه ستم، فساد، تبعيض و وابس��تگی دارد که ناگاه به مثابه جنبش ظهور يافته است. 
بلوک غرب همواره به واس��طه ترس��ی که از فراگيری گفتمان انقالب اسالمی در ميان 
کشورهای تحت اس��تعمار خود داشته اس��ت راهبردها و اس��تراتژی های متعددی را 
برای مهار و ناب��ودی انقالب اس��المی و گفتمان بيداری اس��المی به کار برده اس��ت. 
»ايران هراسي« راهبرد جدي بلوک غرب و اکثر کشورهاي عربي هم پيمان در جنگ نرم 
عليه جمهوری اسالمی ايران اس��ت که طي چند دهه اخير به انحاي گوناگون پيگيري 
شده و از هر فرصتي براي تش��ديد آن اس��تفاده کرده اند و تالش دارد تا ايران به عنوان 
تهديدی عليه کش��ورهای منطقه و صلح و امنيت بين الملل معرفی گردد. راهبردي که 
از سر نگراني غرب و دولت هاي عربي از الگو شدن »جمهوري اسالمي ايران« در دستور 
کار قرار گرفته است. س��رعت وقوع تحوالت، ناکامی و عقيم ماندن بسياری از طرح ها و 
برنامه های بلوک غرب به منظور هدايت و کنترل اين انقالب ها خصوصاً در کشور مصر، 
غرب و هم پيمانان منطقه ای را به سمت اس��تفاده از ظرفيت تضادهای قومی، فرقه ای 
و مذهبی کشانده است. در شرايطی که دشمنان انقالب اسالمی ايران درصدد نابودی 
و انحراف بيداری اس��المی منطقه ب��رای جلوگيری از صدور گفتمان انقالب اس��المی 
ايران هستند می بايست با درک درست اوضاع داخلی کش��ور يا کشورهای مورد بحث 
به اقدامات آفندی و پدافندی )رس��انه ای و ديپلماتيک( مناسبی جهت خنثی نمودن 

توطئه ها اقدام نمود. 

1 .http://farsi.khamenei.ir/newspart-print?tid=1777
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انقالب اسالمي  و دگردیسی  محیط سیاسی شیعیان
در فضای نوین خاورمیانه

رحمت اهلل فالح1
چکیده 

خاورمیانه از اهمیت بس��یار باالیی در معادالت قدرت و سیاست بین الملل برخوردار 
است. سازه های منطقه اي در تعامل با محیط داخلی و بین المللی الگویی از سازش ها و 
ستیزش ها را خلق مي کند. یکی از  این سازه ها که در صحنه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی 
و امنیتی، خاورمیانه عربی را متأثر نموده الیه هویتی جامعه ش��یعیان اس��ت. شیعیان 
خاورمیانه با  اینکه در طول تاریخ در حاشیه قدرت و سیاست قرار گرفته اند ولی پیروزی 
انقالب اسالمي  در احیاي هویت فرهنگی و سیاسی آنها نقش تاریخی داشته است. البته 
با دگرگونی های منطقه اي و بین المللی عوامل و شرایط منطقه اي کارکرد سنتی خود را 
با چالش مواجه نموده؛ تا  اینکه فضای  ایجاد شده سال های اخیر فرصت ها و ظرفیت های 

راهبردی برای شیعیان به وجود آورده است. 
تحوالت خاورمیانه در چند دهه اخی��ر مبین جنبش های هویت��ی متأثر از تغییرات 
فرهنگی- سیاسی و اجتماعی اس��ت که ظهور آن مناسبات س��نتی قدرت  و سیاست 

1. پژوهشگر مسائل منطقه ای جهان اسالم 
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را دگرگون کرده اس��ت. از جمله  این ش��رایط 
هویت  گرایی اسالم به طور خاص تشیع سیاسی 
اس��ت که قوی ترین عنصر در  ایجاد ژئوپلتیک 

هویتی به شمار مي رود.1
هویت یاب��ي گروه هاي اس��المي  ب��ه بازتولید 
هوی��ت، موجودیت و ق��درت ش��یعیان منجر 
ش��د. ش��یعه از بعد صفویه که به عنوان مذهب 
رس��مي حکومت صفوي مطرح شد، به ویژه در 
دوران حکومت قاجاریه که رهبري جنبش هاي 
اسالمي حاضر را در مقابل استبداد و استعمار بر 
عهده داشت اگرچه در کانون توجه نظام سلطه 
بود اما تا قبل از پیروزی انقالب اس��المی، نیروهای حاشیه اي قلمداد مي شدند. در بین 
خود گروه های شیعی نیز تمایز و تفاوت زیادی وجود دارد. تمام آنها از اواسط دهه 1980 
به بعد، موقعیت خود را بازسازی کردند. آنان به گونه اي مستقیم و غیر مستقیم، تحت 
تأثیر موج های انقالب  ایران و نیز فضای هویت گرایی اس��المي  قرار گرفتند.2 گروه هاي 
شیعی توانستند بین خود و گروه هاي سیاسی حاکمه تمایز  ایجاد کنند. گروه هایی که 
آنان را به حاشیه رانده بودند، ناچار شدند موقعیت سیاس��ی و اجتماعی شیعیان را در 
تمامي  حوزه های سیاسی و اجتماعی خاورمیانه بپذیرند. در بسیاری از مواقع نسبت به 
آنان نیز نگرانی های امنیتی به وجود آمده بود.  این امر نشان مي دهد که شیعیان بیش 
از آنکه تالش کنند هویت خود را از طریق مقابله با »غیرت غربی« به دس��ت آورند، به 
تعارض با گروه هایی پرداخته اند که برای س��الیان طوالنی، قدرت خود را بر آنان اعمال 
کرده و جلوه هایی از سلطه را به وجود آورده اند؛ به عبارتی گروه هاي شیعی در کشورهای 
مختلف هویت خود را در تعامل با  ایران یافتند. از س��وی دیگر بیش از آنکه به مقابله با 
مجموعه های غربی مبادرت ورزند، درصدد ش��کافتن پوسته سیاسی و اجتماعی بودند 

که برای سالیان طوالنی آنان را کنترل و استحاله کرده بود. 
عالوه بر تأثیر انقالب اس��المی، در یک دهه اخیر عوامل مختلف��ی در ارتقاي جایگاه 

1. س��ید احمد نکویی، »تأثیر برجسته شدن نقش و هویت ش��یعیان در جایگاه  ایران در خاورمیانه«، مطالعات 
منطقه اي جهان اسالم، س10، ش37، بهار1388، ص48. 

2. طاهره ترابی، »شیعیان حاش��یه اي و اس��تراتژی تغییرات هویتی«، مطالعات منطقه اي جهان اسالم، س7، 
ش28، زمستان1385، ص95.  

عالوه بر تأثیر انقالب اسالمی، در 
یک دهه اخیر عوامل مختلفی در 
ارتقاي جایگاه شیعیان در ژئوپلتیک 
خاورمیانه دخیل بود که مي توان 
گفت قدرت گیری شیعیان عراق 
بعد از سقوط صدام، پیروزی 
شیعیان لبنان در جنگ 33روزه و در 
نهایت تحوالت اخیر جهان عرب 
که منجر به نظم نوین در منطقه 
مي گردد، در هویت یابي سیاسی 
شیعیان تأثیر راهبردی داشته است  
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شیعیان در ژئوپلتیک خاورمیانه دخیل بود که مي توان گفت قدرت گیری شیعیان عراق 
بعد از سقوط صدام، پیروزی شیعیان لبنان در جنگ 33روزه و در نهایت تحوالت اخیر 
جهان عرب که منجر به نظم نوین در منطقه مي گردد، در هویت یابي سیاسی شیعیان 

تأثیر راهبردی داشته است. 
سقوط صدام در سال 2003، به رغم میل سیاس��ت مداران امریکا برای  ایجاد نظامي 
 لیبرال موجب شد نظامي  دموکراتیک بر پایه خواست مردم مسلمان عراق بنا شود. آنچه 
اهمیت دارد فرض  ایجاد یک حکومت نیست، بلکه به قدرت رسیدن شیعیان عراق است 
که ماهیت حکومت مدنظر امریکا را تغییر دادند. سقوط دولت بعثی و به قدرت رسیدن 
جریان های شیعی به روش دموکراتیک، مهر تأییدی بر نگرش سیاسی شدن و قابلیت 
یافتن تش��یع در جوامع عرب، به خصوص عراق بود. شیعیان عرب در کشورهایي مانند 
بحرین و عربستان که مثالی از اکثریت و اقلیت اند، از تحوالت جامعه شیعه عراق متأثر 

شده و مي شوند. 
پیروزی شیعیان لبنان در صحنه نبرد داخلی و خارجی هم عامل مهمي  بود که تأثیر 
خود را بر قوت گیری هویت سیاسی شیعی افزود. جامعه شیعیان لبنان توانسته است در 
سال های اخیر با مبارزه، ارتش اسراییل را وادار به خروج از جنوب لبنان کند. در حالی 
که  این اتفاق هیچ گاه در رفتار سیاسی اسراییل نیفتاده است، چون ارتش  این رژیم در هر 
سرزمین عربی که قدم مي گذاشت سیاست های تثبیتی را در پیش مي گرفت. از طرفی، 
اعراب نیز در هر جنگی علیه رژیم اسراییل شکس��ت مي خوردند. با  این حال، سازمان 

حزب اهلل که با ماهیت شیعی شناخته شده است، توانست جهت معادله را تغییر دهد. 
پیروزی حزب اهلل در جنگ 33روزه طعم تلخ اولین شکست را به اسراییل چشاند و  این 
عامل  ایران و حزب اهلل را به بازیگران اصلی دولتی و غی��ر دولتی در صدر منطقه تبدیل 
کرد و نیروی مضاعفی به شیعیان منطقه داد تا  اینکه ده ها هزار شیعه را در عراق، بحرین 
و عربستان به خیابان ها کشاند و قدرت های سنتی مانند اردن، عربستان و مصر ناتوان از 
هر گونه تأثیرگذاری بر روند حوادث، خود را در حاشیه دیدند.1 پیروزی حزب اهلل، افکار 
عمومي  جهان عرب را متوجه وجه افتراق هویت ش��یعی نمود که قابلیت های سیاسی 
و جهادی آن به مراتب قوی تر از سنی مذهب هاس��ت. البته  اینجا بود که س��ردمداران 
محافظه کار عرب با هم داستانی با منابع سیاسی و فکری غرب به بحث مربوط به هالل 

شیعی دامن زده و خطر شیعی را متذکر شدند. 

1. Vali nasr, “When The Shiites Rise”, Foreign Affairs, July/August 2006 
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در دو سال اخیر هم تحوالت و دگرگونی سیاس��ی منطقه عربی که با عنوان »بیداری 
اسالمی« و به تعبیر غربی ها به بهار عربی شناخته مي شود و تاکنون به تغییر رژیم های 
اس��تبدادی و عمدتاً وابس��ته مصر و لیبی انجامیده، موج تازه اي از به قدرت رس��یدن 
اسالم گرایان در خاورمیانه را به دنبال داش��ته که با نظم سلفی مورد حمایت عربستان 
تفاوت ماهوی داشته اس��ت؛ با توجه به  اینکه روایت سلفی نظم منطقه اي مطلوب خود 
را از طریق کاربرد قدرت برای مهار قدرت با موازنه قوا با بسترسازی برای دخالت بیشتر 
قدرت های فرامنطقه اي تکوین مي بخشید. به عبارتی نظم سلفی در پی بازگشت گرایی و 
احیاي مناسبات پیشین امنیتی در خاورمیانه و در رأس آن قدرت عربستان در منطقه، به 
ویژه در زیرمجموعه امنیتی خلیج فارس است؛1 در چنین وضعیتی شیعیان با چالش های 
سیاسی- امنیتی مواجه بودند. البته نظم سلفی، در 11سپتامبر به علت  اینکه اکثر افراد 
القاعده تعلیم دیده آن بود ضربه دید ول��ی در تحوالت اخیر جهان عرب با چالش جدی 
مواجه شد و جای آن را نظم و قرائت اسالمي  اخوانی گرفت که نسبت به شیعه و قرائت 
اسالم انقالبی مورد نظر  ایران رویکرد مغرضانه اي نداشته، بلکه رویکرد همکاری جویانه 

و در برخی مواقع رقابت نرم داشته است. 
به هر حال تحوالت یک دهه اخیر منطقه، تأثیر شگفت انگیزی بر تکاپوی هویت طلبی 
سیاسی شیعیان و بازگشت آنان به اسالم ناب محمدي)ص( گذاشته است و  این فرآیند 
در  آینده تأثیر خود را بر مناسبات سیاست و قدرت منطقه اي جهان اسالم به خصوص 

خاورمیانه خواهد گذاشت. 
در  این مقاله ضمن معرفی جامعه شیعیان خاورمیانه، به استراتژی هویت طلبانه آنها، 
فرصت ها و چالش هاي آنها در فضای فعلی منطقه اي و در نهایت چش��م اندازهای مورد 

انتظار از فرآیند هویت طلبی سیاسی شیعیان پرداخته خواهد شد. 

وضعیت عمومي  شیعیان خاورمیانه 
آمار دقیقی درباره تعداد مس��لمانان به طور کلی و شیعیان به طور خاص وجود ندارد. 
منابع گوناگون درباره تعداد شیعیان دنیا، اعدادی از 110 میلیون تا 250 میلیون نفر را 
ذکر کرده  اند. البته نظر غالب بر  این است که نزدیک به 12درصد از کل جامعه مسلمانان 
جهان را در برمي گیرد.2 شیعیان از فرق مختلفی تشکیل شده اند که در برخی آمارها به 

1. حمید صالحی، »بیداری اس��المی و تکوین نظم نوین منطقه اي در خاورمیانه«، مطالعات راهبردی، س15، 
ش1، بهار1391، ص81. 

2. سید عباس احمدی،  ایران، انقالب اسالمی و ژئوپلتیک شیعه، مؤسسه اندیشه سازان نور، 1390، ص63.  
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آن اشاره نگردیده است. از نظر جغرافیایی، بیشتر 
ش��یعیان در منطق��ه خاورمیان��ه و خلیج فارس 

زندگی مي کنند. 
ایران کان��ون جوامع ش��یعی جهان به ش��مار 
مي رود؛ بیشتر شیعیان در کش��ورهایی زندگی 
مي کنند ک��ه عمدت��اً در اطراف  ایران هس��تند 
و بیش��تر آنها با  ای��ران پیوس��تگی جغرافیایی و 
فرهنگي )مرز خش��کی ی��ا آبی( دارن��د. عراق، 

بحرین، آذربایجان، عربستان، ترکیه، پاکستان، افغانستان، امارات متحده عربی، کویت، 
قطر و عمان از جمله  این کشورها به شمار می آیند. 

عالوه بر  اینها کشورهایی هم هس��تند که جمعیت قابل توجه ش��یعه در آنها زندگی 
مي کنند، اما در پیوس��تگی جغرافیایي ایران قرار ندارند؛ از جمله لبنان، یمن، سوریه، 

هند و تاجیکستان را مي توان نام برد. 
اکثر شیعیان خاورمیانه، در کشور خودشان در جغرافیای راهبردی زندگی مي کنند. 
با توجه به آمار شیعیان مقیم هشت کشور پیرامون خلیج فارس )کشورهای عضو شورای 
همکاری خلیج فارس،  ایران و عراق( مش��خص مي ش��ود که منطقه خلیج فارس، یعنی 
مهمترین قطب استراتژیک جهان که قسمت اعظم ذخایر نفتی دنیا را در اختیار دارد، 
عمدتاً منطقه اي شیعه نشین بوده و شیعیان بیش از هفتاد درصد جمعیت آن را تشکیل 

مي دهند.1
این شیعیان خصوصاً در مناطقی زندگی مي کنند که منابع اصلی نفت در آنجا قرار دارد. 
به  این ترتیب به لحاظ پیوستگی تشیع و ژئوپلتیک مي توان چنین گفت که شیعیان بر 
روی خزانه انرژی جهان نشس��ته اند. با  این حال همواره در حاشیه قدرت قرار گرفته و 
حاکمیت های سنی مذهب آنها، حقوق سیاسی و فرهنگی آنها را به رسمیت نشناخته اند 
و هر گونه حرکت های اجتماعی آنها را با عناوین مختلف به سرکوبی کشانده اند. بیشتر 
حاکمیت های سنی مذهب با تمسک به قرائت های سلفی، جامعه شیعه را در تنگناهای 

امنیتی قرار داده اند. 
در دوران گذشته در شرایطی که حوزه خاورمیانه تحت سلطه گروه هاي سنی مذهب 

1. عباس نجفی فیروزجایي، نگاه اعراب به  ایران؛ گفتمان ها و رویکردها، معاونت پژوهش دانشگاه آزاد اسالمی، 
1388، ص98. 

تحوالت یک دهه اخیر منطقه، 
تأثیر شگفت انگیزی بر تکاپوی 
شیعیان  سیاسی  هویت طلبی 
و بازگشت آنان به اسالم ناب 
محمدي)ص( گذاشته است و 
 این فرآیند در  آینده تأثیر خود 
را بر مناسبات سیاست و قدرت 
منطقه اي جهان اسالم به خصوص 

خاورمیانه خواهد گذاشت 
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قرار داشت، برخی از ش��یعیان به منظور مقابله 
با حکومت و اقتدار آنان به کنش های سیاسی و 
امنیتی مبادرت ورزیدند که در بسیاری از مواقع 
بی نتیجه بود. شیعیان همواره ضمن بهره گیری 
از هنجارهایی مانند »توریه« و »تقیه« حاکمیت 
و اقتدار گروه هاي سنی را با اکراه پذیرفته اند. در 
این روند، آرمان های ش��یعه نتوانسته است در 
حوزه خاورمیانه تحقق یابد.1 بنابراین اراده برای 
تغییر فضای سیاس��ی موجود به عنوان »آرمان 
گروه هاي شیعی« در تمام کشورهای خاورمیانه 
وجود داشته است. علمای ش��یعی و همچنین 
گروه هاي اجتماعی شیعیان هیچ گاه مشروعیت 
کاملی برای اقتدار مذهبی گروه هاي حاکم قائل 
نبوده اند و  ای��ن امر زمینه های مناس��بی برای 

حداکثر سازی روح مبارزاتی به وجود آورده است. 
در شرایطی که فضای سیاسی برای  ایفای نقش شیعیان محدود و مخاطره آمیز است، 

دو گرایش در بین گروه هاي شیعی خاورمیانه به وجود آمده است:  
گروه اول موسوم به »شیعیان فرهنگی« به آداب دینی اعتقاد دارند، هنجارهای دینی 
را مورد توجه قرار مي دهند و در نهایت بر اساس قالب های تاریخی و سنتی به رفتار دینی 

مبادرت مي ورزند. 
گروه دوم با نام »شیعیان سیاس��ی« از انگیزه و اراده الزم برای تأثیرگذاری در قدرت 
سیاسی برخوردارند. چنین گرایش��ی در تمام حوزه های جغرافیایی با گرایش مذهبی 
شیعه مشاهده مي ش��ود. مجموعه هایی از »ش��یعیان فرهنگی« و همچنین »شیعیان 
سیاسی« در مناطق عربستان، بحرین، جنوب عراق، کویت، امارات متحده عربی، قطر، 
عمان و لبنان وجود دارند. به  این ترتیب، حوزه خلیج فارس منطقه اي است که شیعیان 

عرب را به  ایرانیان شیعه و نهادهای دینی شیعه در  ایران پیوند مي دهد. 
موضوعات منطقه اي در بازتولید و رادیکالیزه شدن هویت شیعی، نقش تعیین کننده اي 

1. ابراهیم متقی، »استراتژی درگیرس��ازی  ایران در پیرامون«، مطالعات منطقه اي جهان اسالم، س8، ش29، 
بهار1386، ص10. 

در شرایطی که فضای سیاسی 
برای  ایفای نقش شیعیان محدود 
و مخاطره آمیز است، دو گرایش در 
بین گروه هاي شیعی خاورمیانه به 

وجود آمده است: 
گروه اول موسوم به »شیعیان 
فرهنگی« به آداب دینی اعتقاد 
دارند، هنجارهای دینی را مورد 
توجه قرار مي دهند و در نهایت بر 
اساس قالب های تاریخی و سنتی به 

رفتار دینی مبادرت مي ورزند. 
گروه دوم با نام »شیعیان سیاسی« 
برای  الزم  اراده  و  انگیزه  از 
تأثیرگذاری در قدرت سیاسی 

برخوردارند 
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داشته است. گراهام فولر در  این باره مي گوید: هویت شیعی همان قدر که از ویژگی های 
داخلی متأثر است، از فشارهای خارجی محیط اطراف نیز تأثیر مي پذیرد. شیعیان جز 
در دوره هایی کوت��اه همواره درجات مختلفی از طرد، تبعیض ی��ا آزار و اذیت را تکمیل 
کرده اند. آنان )از طرف اهل تسنن( در سه موضوع الهیات، سیاست و وفاداری به کشور 
متهم شده اند. سنیان تصویر مشکوک و کژاندیش از تشیع ترسیم کرده اند. آنان اعتقاد 
دارند که شیعه »جنبش ارتدادی« به شمار می آید که اصول اسالم را تضعیف کرده است. 
با توجه به چنین ش��اخص هایی، گروه هاي شیعه در کش��ورهای حوزه خلیج فارس و 
خاورمیانه همواره در محدودیت قرار داشته اند. ساختار اقتدارگرای سیاسی کشورهای 
منطقه جایگاه مؤثری برای ش��یعیان  ایجاد نکرده اس��ت. در واقع، شیعیان در وضعیت 
»انزوای سیاسی«، مش��ارکت معدودی در امور حکومتی داشتند و در نهایت، به عنوان 

»نیروی چالشی و گریز از مرکز« تلقی مي شدند. 
چنین نگرشی منجر به احساس انزوای سیاسی و همچنین باور فقدان عدالت سیاسی 
در دیدگاه و رویکرد شیعیان شد. آنان بر اساس چنین مفاهیمی، محیط اطراف خود را 
با تعابیر انقالبی تفسیر کردند. به همین علت، شیعیان حوزه خلیج فارس و خاورمیانه با 
نظم سیاسی سنتی مخالف بوده و هستند و آن را غیر عادالنه، ظالمانه و سرکوب کننده 
تفس��یر مي کردند.  این امر زمینه های چالش، بدبینی و جدال بیش��تر نسبت به حوزه 

سیاسی و حکومتی را به وجود آورد.1
در مجموع مي توان گفت، همان گونه که هویت اسالمي  عامل اصلی دگرگونی در کنش 
سیاسی کشورهای خاورمیانه بوده است، ش��یعیان نیز از دهه 1990 جایگاه سیاسی و 
هویتی خود را در تم��ام واحدهای حوزه خلیج فارس ترمیم کرده ان��د. آنان به تدریج به 
بازیگر سیاسی مؤثری در کشورهای منطقه تبدیل ش��ده اند. شواهد نشان مي دهد که 
جایگاه شیعیان نه تنها در تمام منطقه خاورمیانه ارتقاي سیاسی یافته، بلکه باید تأکید 

کرد که چنین فرآیندی در حوزه خلیج فارس از اهمیت ویژه اي برخوردار شده است. 

چالش های محیطی شیعیان خاورمیانه 
شیعیان خاورمیانه همواره در محیط چالش زا به حیات خود ادامه دادند.  این چالش ها 
از س��طح محلی تا س��طح ملی، از منطقه اي تا بین المللی متأثر بوده و عوامل و شرایط 

محیطی مختلف در آن دخیل بوده است. که در ذیل به چند مورد اشاره مي گردد: 

1. همان، ص11. 
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1. گفتمان ضد شیعی سلفیون 
شاید مؤثرترین شخصیت در  این زمینه، احمدبن عبدالحلیم معروف به ابن تیمیه، سلف 
اصلی وهابیت باشد. از مشخصات بارز ابن تیمیه خصومت با شیعیان و مکتب اهل بیت)ع( 
است. او در اوج گرفتاری مسلمانان از ناحیه حمالت پی درپی مغوالن و تهدید صلیبیان، 
همه چیز را نادیده گرف��ت و به ارایه چهره اي غیر اس��المي  از ش��یعه پرداخت.1 آراي 
ابن تیمیه جز در میان تعداد اندکی از ش��اگردانش، مقبولیتی در بین مسلمانان نیافت؛ 
تا زمانی که قرن ها بعد، محمدبن عبدالوهاب نجدی )متوفی 1206ه�( افکار  ایش��ان را 
احیا کرد و پس از متحد شدن با محمد بن س��عود، یکی از حاکمان نجد و جد آل سعود 
در سال 1160 قمری، توانس��ت پیروانی پیدا کند. بعد از قدرت گیری خاندان آل سعود 
بعد از جنگ جهانی اول و دوم، ش��یعیان را در منطقه، به خصوص در کشورهای عربی 
تحت فشار قرار دادند. تا  اینکه  این اندیش��ه بعد از انقالب اسالمي  تأثیر خود را بر روابط 
عربستان و  ایران گذاشت. عربستان با اندیشه وهابیت، مناسباتش را با شیعیان منطقه، از 
جمله جمهوري اسالمي  ایران تنظیم نمود. گفتمان اسالم سلفی میراث وهابیت در شبه 
جزیره عربستان است و به گفتمان نوبنیادگرایان و القاعده تسری یافته و امروزه عالوه 
بر  اینکه چهره اي خشن از اسالم را به نمایش گذاشته، با رویکرد ضد شیعی جهان اسالم 

را به جنگ فرقه اي کشانده است.2
بدون ش��ک  ایدئولوژی س��لفی گری و وهابیت با هدایت رسمي  عربس��تان، عالوه بر 
خاورمیانه، در سایر نقاط جهان نیز راهبرد خود را با هدف گیری تضعیف شیعیان تعریف 

نموده است. 
2. بزرگ نمايی خطر شیعیان و  ايران 

قدرت یابی ش��یعیان در منطقه به خصوص بعد از س��قوط صدام حس��ین در عراق و 
همچنین پیروزی حزب اهلل لبنان در جنگ 33روزه با رژیم صهیونیستی، باعث شد که 
بحث »هالل شیعی« از طرف حاکمیت های سنی مذهب و حامیان غربی شان مطرح و 
دامن زده شود. از اهداف مطرح کردن هالل شیعی، بزرگنمایی خطر شیعیان و  ایران بود.  
این مسئله تا جایی در نگاه برخي از سردمداران افراطي مسلک عرب خاورمیانه اهمیت 
راهبردی یافت که در مواضع سیاسی حکام عرب و فتواهای علمای وهابی در مورد کمک 

به حزب اهلل لبنان در جنگ با اسراییل تجلی یافت. 

1. عباس نجفی فیروزجایي، همان، ص146. 
2. رک: نبی اهلل ابراهیمی، »گفتمان اسالم سلفی و جهانی شدن امنیت خاورمیانه«، مطالعات راهبردی، س13، 

ش4، زمستان1389، ص186-192. 
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در واقع آنان برای تبدیل کردن تئوری هالل ش��یعی به 
نگرانی بین المللی از دو وسیله استفاده کردند: 

1. پیوند زدن تمام ش��یعیان منطقه به یکدیگر و اتصال 
جغرافیای ش��یعی از هند و پاکس��تان گرفته تا دمشق و 

بیروت و بزرگنمایی خطر شیعیان در  این منطقه وسیع. 
2. بزرگنمایی خطر  ایران از طریق پر رنگ نش��ان دادن 

سلطه  ایران بر شیعیان سایر کشورها و وابستگی آن ش��یعیان به  ایران، تا بدین ترتیب 
قدرت  ایران در منطقه را به شدت در حال افزایش نشان دهند. 

به هر صورت، همواره بحث »هالل ش��یعی« یک روایت امنیت��ی عرب ها و حتی غیر 
عرب های خاورمیانه و شمال آفریقا شده و رفتار هویت طلبی سیاسی شیعیان با تأکید 
برداشت گونه از  این روایت سرکوب مي شود. یکی از اهداف آنان از سیاسی کردن بحث 
هالل شیعی، زنده کردن اختالفات قدیمي  شیعه- سنی بود تا از طریق  این تفرقه افکنی 
و فرقه گرایی جلو استقرار ثبات و امنیت در منطقه و به خصوص عراق گرفته شود، تا از 

موفقیت یک دولت شیعی در عراق جلوگیری گردد. 
3. تأکید بر ناسیونالیسم عربی، برای جدايی سازی شیعیان منطقه 

اندیش��ه ناسیونالیس��م عربی در چندین دهه اخیر با افت جدی مواجه ش��ده است. 
ناتوانی کشورهای عربی در آزادسازی فلسطین اشغالی و حمله صدام حسین به عنوان 
مدعی رهبری جهان عرب به کویت و در نهایت س��قوط آن توس��ط امریکا، همه و همه 
تأثیر خود را بر تضعیف  این گفتمان نهاده اس��ت. اما در چند س��ال اخیر که مصادف با 
هویت یابي شیعیان در کشورهای عربی شده است، بخش��ی از نخبگان فکری و ابزاری 
خاورمیانه درصددند به احیاي ناسیونالیسم عربی در مقابل هویت  ایرانی مبادرت ورزند. 
ناسیونالیسم عربی، عالوه بر آن که خود را در مقابل ناسیونالیسم ایرانی مي بیند، لعاب 
مذهبی نیز بدان مي افزاید و تشیع را نیز در مقابل  این ناسیونالیسم قرار مي دهد. به نوعی 
از دیدگاه ناسیونالیسم های عرب، مسلمانان با عرب یکسان انگاری مي شوند. اما شیعه 
متهم است که یک جنبش غیر عربی است که موالی یعنی مسلمانان غیر عرب ) ایرانی( 
در عصر صحابه و تابعین، به ترویج آن پرداخته اند تا بدین وسیله، فرهنگ عرب و ویژگی 
عربی اس��الم و در واقع، خود اس��الم را که به اعتقاد آنان بهترین فرآورده عرب هاست، 

تضعیف کنند.1

1. عباس نجفی فیروزجایي، همان، ص251. 

مهمترین هدف راهبردی 
 ایاالت متحده امریکا، 
از زمان پیروزی انقالب 
تاکنون  اسالمی  ایران 
 این بود که جنبش های 
هویت گرای سیاسی شیعه 

را، کنترل و مهار کند 
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در دوران معاصر نویسندگان ملی گرای عرب،  این اتهام آخر را علیه تشیع، تحت عنوان 
»شعوبی گری« )ضدیت عربیت( مطرح کرده اند. با  این اتهام آنها هویت عربی شیعیان 
عرب را انکار نموده و آنان را  ایرانی االصل های مهاجر معرفی مي نمایند، تا از  این طریق 

آنها را همواره در حاشیه سیاست قرار دهند. 
4. راهبرد تقابل امريكا با جنبش های شیعی در خاورمیانه 

مهمترین هدف راهبردی  ایاالت متحده امریکا، از زمان پیروزی انقالب اسالمی  ایران 
تاکنون  این بود که جنبش های هویت گرای سیاسی شیعه را، کنترل و مهار کند. به همین 
دلیل، با بهره گیری از صدام حسین و ویژگی های ش��خصیتی او، جنگی میان دو کشور 
شیعه )ایران و عراق( به راه انداخت و طی هشت سال جنگ عراق با کشور شیعی  ایران، 
کمک های فراوانی برای برآورده شدن  این اهداف کرد؛ اما اکنون موضوع تشیع در عراق و 
خاورمیانه، به یکی از مهم ترین موضوعات استراتژی امنیت ملی امریکا تبدیل شده است. 
ژنرال های امریکایی در آوری��ل 2003، با ابراز نگرانی از ژئوپلتیک متحول تش��یع در 
خاورمیانه و به منظور بررسی راهبرد امریکا در قبال شیعیان به  این نتیجه رسیدند که 
برای  ایجاد امنیت در خاورمیانه، باید به جای هالل شیعی، در کشورهای منطقه هالل 

دموکراسی به وجود آید. 
تنها نگرانی  ایاالت متحده درباره  ایجاد دموکراسی در کشورهای شیعه نشین آن است 
که  این طرح موجب بیداری مسلمانان به ویژه ش��یعیان شده و اشتیاق آنها را برای نوع 
جدیدی از »اس��الم گرایی بازسازی ش��ده« در خاورمیانه تحریک کند و به دلیل امکان 
شکل گیری هالل شیعه در منطقه خاورمیانه، فرصت جدیدی برای احیای هویت شیعی 
فراهم سازد؛ برخی تدابیر پیش بینی شده از سوی تصمیم گیران کاخ سفید برای  ایجاد 

دموکراسی در خاورمیانه و مهار و کنترل تشیع بدین شرح است: 
- جلب همکاری آن دسته از روحانیون شیعه که زمینه های مساعدی برای همکاری 

دارند؛ 
- شناسایی روحانیون میانه رو )بر اس��اس منافع امریکا( و تبدیل آنها به موقعیت های 

نفوذ  ایاالت متحده در منطقه؛ 
- مقابله با هویت گرایی سیاسی اسالمي - شیعی، از طریق  ایجاد نوعی سیستم حکومتی 

سکوالر؛ 
-  ایجاد مؤسسات آموزشی سکوالر، متناسب با مؤلفه های آموزشی غرب؛ 

-  ایجاد برنامه مناسب بلندمدت برای شیعیان در اقصی نقاط جهان؛ 
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- پیگیری تماس ها و ارتباط مس��تقیم با رهبران ش��یعه در عراق، برای جلوگیری از 
تأثیرگذاری بیشتر رهبران شیعی  ایران بر آنها؛ 

- بهره برداری از اختالفات مرزی، قومي  و ملی میان ش��یعیان ع��رب  ایران و تکیه بر 
»عرب« و »فارس«، به عنوان مبنای هویت ملی آنها؛ 

- زیر نظر داشتن جنبش های شیعی مخالف منافع امریکا و شناسایی ساختار سازمانی 
آنها؛ 

- تبلیغ منفی مبتنی بر سیاست تبلیغ روانی »انگاره سازی« معطوف به نهادینه سازی 
»دخالت  ایران در فرآیند دولت سازی عراق نوین«؛ 

- بهره برداری از اختالفات شیعه و س��نی و دامن زدن به آن، در راستای جلوگیری از 
شکل گیری »هالل شیعه« در خاورمیانه؛ 

- جلوگیری از پویایی مذهب در سیاست کشورهای منطقه؛ 
- بهره برداری از نگرانی های کش��ورهای منطقه و جهان درباره »ژئوپلتیک تشیع در 

خاورمیانه« و »مسائل هسته اي  ایران«؛ 
- جلب نظر قدرت های بزرگ برای معرفی گروه هاي وابس��ته به شیعیان لبنان مانند 

حزب اهلل به عنوان گروه هاي تروریستی، در راستای انزوای بین المللی  ایران؛ 
-  ایجاد کمربند امنیتی در محدوده مرزهای  ایران و سوریه که مستلزم تصرف مناطق 

مرزی میان  این دو کشور است؛ 
- طرح و بررسی امکان حمله نظامي  به جمهوري اسالمي ایران. 

مطالبات و استراتژی شیعیان در خاورمیانه 
وضعیتی که ش��یعیان در خاورمیانه عربی با آن مواجه اند، از کش��وری به کشور دیگر 
متفاوت است. از  این روی مطالبات و اس��تراتژی های سیاسی آنان نیز به همین نسبت 
متفاوت اند. اما در تمامي  موارد، ش��یعیان با تنزل موقعیتش��ان به »جای��گاه اقلیت« و 
شهروندان درجه دوم مبارزه مي کنند. )به ویژه در جاهایی که اکثریت جامعه را تشکیل 
مي دهند.(1 بنابراین اهداف مشترک معینی در میان همه شیعیان وجود دارد؛ هر چند 
اهداف مشترک نشانه برنامه اي مشترک یا تالشی مشترک برای کاهش  این مشکالت 
نیست.  ایجاد فضای باز سیاس��ی و اجتماعی و تحقق دموکراسی، مشترک ترین هدفی 

1. گراهام ای. فولر و رند رحیم فرانکه، ش��یعیان عرب مس��لمانان فراموش ش��ده، ترجمه خدیجه تبریزی، قم، 
شیعه شناسی، 1384، ص118. 
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است که همه شیعیان از آن بهره خواهند برد. 
در مجموع به مطالبات شیعیان خاورمیانه که مهمترینشان مرتبط به جایگاه اقلیتی 

آنهاست اشاره مي گردد:  
1. حقوق برابر شهروندی 

دس��تیابی به حقوق مدنی براب��ر- براب��ری در حقوق ش��هروندی همس��ان با دیگر 
شهروندان- مهمترین اهداف سیاسی شیعیان اس��ت. اصوالً اعطای حقوق مدنی برابر 
به شهروندان، در توان حکومت و بر عهده آن اس��ت و در واقع تقریباً هیچ حکومتی در 
منطقه به صورت رسمی، چنین حقوقی را از جامعه شیعی خود دریغ نکرده است. با  این 
همه، محدودیت های اعمال شده بر ش��یعیان در آزادی بیان، آزادی تأسیس نهادهای 
سیاسی یا اجتماعی و برابری در پیشگاه قانون، بیش از محدودیت هایی است که سنیان 
با آنها روبه رو هستند. از  این روی، شیعیان در زمینه فقدان حقوق، همسان با دیگران اند. 
اما در مواردی که حکومت به کسی حقوق سیاس��ی اندکی اعطا مي کند، تبعیض علیه 
شیعیان چه به صورت رسمي  و چه غیر رسمی، بیشتر است. از  این رو حتی »برابری در 
محرومیت« بر دوش شیعه بیشتر سنگینی مي کند. عربستان یک نمونه خاصی است؛ 
چراکه در آنجا شیعیان به صورت رسمی، در مقایسه با سنیان جایگاه قانونی پایین تری 

دارند؛ مثاًل یک شیعه نمي تواند در دادگاه علیه یک سنی شهادت دهد. 
2. پايان بخشیدن به تبعیض 

درخواست پایان دادن به تبعیض به یک معنا، نتیجه مطالبه حقوق برابر است. در  این 
مورد نیز هیچ حکومتی جز عربس��تان به صورت رسمی در هیچ عرصه اي علیه شیعیان 
اعمال تبعیض نکرده اس��ت.1 اما با در نظر گرفتن ماهیت نهان )یعنی غیر رسمي  و غیر 
مدون( تبعیض علیه شیعیان در بیشتر کشورها، تالش برای پایان دادن به تبعیض شاید 
از بحث درباره حقوق سیاسی برابر معنادارتر باشد. تقریباً تمام حکومت ها، به صورت غیر 
رسمی، در حوزه های با اهمیتی در حق ش��یعیان تبعیض روا مي دارند. دستگاه امنیتی 
شیعیان را »مظنون« یا »غیر وفادار« به دولت تلقی مي کنند و بر  این اساس آنان را تحت 

مراقبت ویژه قرار مي دهند.2
3. اصالحات دموکراتیک و حمايت از حقوق بشر 

از جنبه نظری، حکومت دموکراتیک و حمایت از حقوق بشر باید در نظر اکثریت جهان 

1. همان، ص119. 
2. همان. 
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عرب ارزش مطلق داشته باشد. اما وقتی مس��ائل ناظر به جایگاه و اکثریت کانون توجه 
قرار مي گیرد، مسئله به  این سادگی نیست. 

در کشورهایی که شیعیان در اقلیت اند، برقراری دموکراسی از طریق استقرار حکومت 
قانون، پناهگاهی برای آنان  ایجاد مي کند که در نظام های اس��تبدادی وجود ندارد. اگر 
دموکراسی به صورت مضیق صرفاً به منزله حکومت اکثریت تفسیر شود،  این خطر وجود 
دارد که اقلیت شیعه در جریان گسترش بنیادگرایی سنی که در تضاد با تشیع است، به 

مخاطره افتد. 
ام��ا در حالی که »اس��تبداد اکثریت« بیانگر ی��ک خطر بالقوه اس��ت؛ نهادینه کردن 
دموکراسی و حقوق قانونی در عمل به نفع شیعیان است؛ چراکه راه هایی برای تخفیف 
آالمشان پیش روی آنان مي نهد که در رژیم های استبدادی دست یافتنی نیستند و نیز 

امنیت شخصی و فرصت های برابر آنان را تضمین مي کند. 
4. حقوق اقلیت 

ش��یعیان در حالی که در پی برابری کامل با س��نیان اند، خواس��تار آن هستند که از 
آزادی های خاص نیز برخوردار شوند و از آزادی در عرصه های فرهنگی که مهمترینشان 
امور دینی است، بهره مند گردند. تس��اوی مذهبی، برخالف حق رأی برابر، مستلزم آن 
اس��ت که ش��یعیان بتوانند آزادانه اعمال مذهبی گروهی خود را به گونه اي متفاوت با 
سنیان به جای آورند و نیز بتوانند در آموزش و پرورش، نوشته ها و سخنرانی ها، علنی از 
عقایدی سخن بگویند که با باورهای اکثریت سنی متفاوت است. شیعیان مي خواهند 
 این حق را داش��ته باش��ند که عقیده و فرهنگ خود را تبلیغ کنن��د، بی آنکه با مداخله 
حکومت- به هر بهانه اي که باشد- روبه رو گردند. اما در عربستان، شیعیان از حق آموزش 
تعالیم تشیع در مدارسشان محروم اند؛ هدف دیگری که برخی شیعیان بر اساس حقوق 
اقلیت آن را مطالعه مي کنند، خودمختاری منطقه اي است. پیش گیری  این هدف تنها 
در کشورهایی واقع بینانه است که وسعت آنها به اندازه اي باشد که بتوانند مناطق متمایز 
داشته باشند و نیز در آنها مناطق مش��خصی برای شیعیان وجود داشته باشد؛ همچون 
جنوب عراق- شرق عربستان س��عودی یا جنوب لبنان. البته همه شیعیان با  این هدف 

موافق نیستند؛ چراکه به انزوای آنها مي انجامد. 
5. حمايت از سكوالريسم در برابر افراط گرايی سنی 

در جاهایی که شیعیان در اقلیت هس��تند و حاکمیت گرایش بنیادگرایی سنی دارد، 
در چنین وضعیتی شیعیان معتقدند یک حکومت سکوالر هدف مهمي  به شمار می آید. 
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در بسیاری از کشورهای مس��لمان )مانند ترکیه، 
سوریه و پاکستان( ش��یعیان )یا علویان( بیم آن 
دارند که بنیادگرایی س��نی قان��ون و ارزش های 
مذهبی سنی را بر جامعه شیعی تحمیل کند و با 
جانبداری تلویحی از سنیان، علیه شیعیان تبعیض 
روا دارد و آنان را به ش��هروندان درجه دوم مبدل 
س��ازد. به ویژه در پاکس��تان علت اصلی خشونت 
شدید بین سنیان و ش��یعیان همین امر است. در 
ترکیه، شیعیان )یا علویان که ش��کل متفاوتی از 
تش��یع اند( به همین دلیل به ش��دت غیر مذهبی 
و چپ گراین��د.1 البت��ه »سکوالریس��م افراطی« 
یا »افراط گرایی س��کوالر« را نیز مي توان خطری دانس��ت که با انکار میراث اسالمي  و 

جلوگیری از ابراز آن، وحدت و هماهنگی اجتماعی را تهدید مي کند. 
به طور کلی الگوی رفتار استراتژیک شیعیان منطقه را در دو سطح مي توان توضیح داد: 

الف. راهبرد مدنی و قدرت نرم 
شیعیانی که صرفاً در ش��رایط خیزش هویتی قرار دارند، دارای مطالبات محدودتری 
هستند. آنان هیچ گونه تمایلی برای درگیر ش��دن با حکومت ندارند و ترجیح مي دهند 
مطالبات خ��ود را از طریق حداکثرس��ازی روش های مس��المت جویانه پیگیری کنند. 
اعطای حقوق مدنی توسط دولت را به عنوان ضرورت اجتناب ناپذیری تلقی مي کنند که 
مي تواند برای آنان نقش سیاسی و اجتماعی قانونمندی فراهم آورد. به طور کلی شیعیان 
مي کوشند تا به حقوق برابر با گروه هاي سنی دس��ت یابند.  این امر موجب به کارگیری 

ابزارهای مدنی مانند روزنامه و بیانیه برای تأمین حقوق اجتماعی شان شده است.2
در کشورهایی مانند عربستان شیعیان تالش دارند تا موقعیت شغلی خود را ارتقا دهند. 
در آن شرایط بخشی از مطالبات شیعیان عربستان یا کویت کاهش خواهد یافت. طبعاً  
این خواسته از طریق حداکثرسازی اصالحات دموکراتیک متناسب با فضای اجتماعی 

1. نگارنده مقاله در حاشیه اجالس بیداری اسالمی در تهران )1390( با رئیس شیعیان ترکیه، جناب صالح الدین 
اوزگوندوز گفت وگوی مفصلی در مورد علت حمایت شیعیان ترکیه و علویان از سکوالریسم انجام داد. تأکید  ایشان 
بر همین قواعد مذکور در مقاله است و معتقد بود اگر حکومت دینی در ترکیه سر کار بیاید، حکومت متعصب سنی 

خواهد شد که در نهایت به ضرر علویان و شیعیان است. 
2. ابراهیم متقی، همان، ص18.  

نگرانی  ایاالت متحده درباره 
 ایجاد دموکراسی در کشورهای 
شیعه نشین آن است که  این 
طرح موجب بیداری مسلمانان 
به ویژه شیعیان شده و اشتیاق 
آنها را برای نوع جدیدی از 
»اسالم گرایی بازسازی شده« 
در خاورمیانه تحریک کند و به 
دلیل امکان شکل گیری هالل 
شیعه در منطقه خاورمیانه، 
فرصت جدیدی برای احیای 

هویت شیعی فراهم سازد 
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هر کشور انجام مي گیرد. شیعیان کشورهایی مانند عربستان نگران »استبداد اکثریت« 
هستند. لذا در صورتی که فرآیندهای قانونی و حقوقی گسترش پیدا کند، طبیعی است 
که نقش سیاسی و اجتماعی ش��یعیان در جهت هماهنگی با برنامه های عمومي  کشور 

بیشتر مي شود. 
به  این ترتیب، شیعیان کشورهایی که در وضعیت اکثریتی قرار ندارند، تالش مي کنند 
تا از »هنجارهای دموکراتیک« بهره مند ش��وند و به  این  ترتیب زمینه های الزم را برای 
حداکثرسازی مشارکت و حداقل س��ازی تبعیض نژادی، قومي  و مذهبی فراهم آورند. 
تالش شیعیان در  این گونه کشورها به نحوی اس��ت که از فعالیت های آزاد و مشارکتی 
ش��یعیان در حوزه های سیاس��ی و اقتصادی حمایت مي کند. ارتقای حقوق گروه هاي 
اقلیت، کسب امتیازات جدید و متعادل سازی حقوق شهروندی را باید در زمره نشانه های 

رفتار شیعیان در چنین کشورهایی دانست. 
ب. راهبرد مقاومتی 

منازعه پر ش��دت را بای��د در کش��ورهایی م��ورد توجه ق��رار داد که ش��یعیان مدار 
همکاری های اجتماعی و همچنین رفتار سیاسی کم ش��دت را تجربه کرده اند. به طور 
کلی منازعه در شرایطی به وجود می آید که مطالبات اجتماعی به نتایج مطلوب و قابل 
قبولی نمي رسد. از سوی دیگر، اگر فضای سیاسی ماهیت غیر منازعه آمیز داشته باشد، 
برخی مطالبات تأمین مي شود. شواهد نشان مي دهد در بس��یاری از مواقع دولت های 
اقتدارگرا با هر گونه انعطاف در برابر اهداف مسالمت جویانه شیعیان مخالفت کرده اند. 

طبعاً  این امر، مخاطرات امنیتی گسترده اي برای گروه هاي شیعی  ایجاد مي کند. 
گروه هاي سیاس��ی رادیکال در کش��ورهایی ظهور پیدا کرده اند که با محدودیت های 
اس��تراتژیک متنوعی روبه رو شده اند و از س��وی دیگر، امکان کنش قانونمند برای آنان 
وجود داشته است. به طور کلی گروه هاي اهل تسنن عراقی از تعصب ویژه اي نسبت به 
شیعیان برخوردارند. چنین نشانه اي را مي توان در نگرش گروه هاي افراطی در عربستان 
نیز مورد مالحظه قرار داد. برای مثال، در اواس��ط ژانویه 2007 شاهد انتشار فتوای 38 
»مفتی وهابی« در ارتباط با قتل عام ش��یعیان بودیم. در  این فتوا تأکید ش��ده است که 
شیعیان هیچ گونه اصالت اسالمي  ندارند و با صفویان، صلیبیان و رافضیان پیوند دارند. 
زمانی که چنین ادراکی نسبت به گروه هاي شیعی  ایجاد مي شود، طبیعی است که زمینه 

برای تشدید منازعات بین گروه هاي هویتی فراهم خواهد شد.1 

1. همان، ص19. 
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در کش��ورهایی مانند عراق و لبنان، شیعیان توانس��تند موقعیت اجتماعی خود را به 
موازات افزایش جمعیت انسانی ارتقا دهند. علت  اینکه شیعیان توانستند نقش مؤثری در 
 این کشورها  ایفا کنند به الگوی مبارزاتی و استراتژی امنیتی آنان برمي گردد. در  این گونه 
جوامع، شیعیان موفق شدند هویت تاریخی خود را ارتقا دهند. آنان در فرآیند جدید به 
هویت  ایدئولوژیک دست پیدا کردند.  این گونه هویت، ماهیت سیاسی دارد. گروه هایی 
که به هویت سیاسی دست مي یابند، تالش همه جانبه اي مي کنند تا اهداف  ایدئولوژیک 

و استراتژیک خود را تأمین کنند. 
در واقع چنین گروه هایی دغدغه خود را ارتقا داده اند. آنان صرفاً به هویت یابي فرهنگی 
و  ایدئولوژیک نمي اندیش��ند، چون چنین مطلوبیت هایی را در دوران گذشته به دست 
آورده اند و در نتیجه تالش مي کنند تا هویت خ��ود را بر واقعیت های اجتماعی تحمیل 
کنند.  این امر به کنشگری شیعیان مي انجامد و سطح تعارض آنان را به شکل مرحله اي 
ارتقا مي دهد. به هر میزان تعارض گرایی تشدید شود، زمینه های الزم برای ارتقای سطح 
منازعات با گروه هاي غیر خودی و متعارض فراگیرتر مي شود.  این روند از دهه 1990 به 
گونه مشهود و گسترده اي ارتقا یافته است. در دوران جدید هویت تاریخی و فرهنگی به 
اشکال جدیدی از هویت تبدیل شده و در نتیجه، سطح منازعات را ارتقا داده است. اگر 
نیروهای هویتی از مدار  ایدئولوژیک عبور کنند، ولی ب��ه نتایج و مطلوبیت های مؤثری 

دست نیابند، طبیعی است که سطح منازعات آنان افزایش خواهد یافت. 
س��ومین س��طح هویت یابي ش��یعیان را باید مبارزه و رویارویی با گروه هاي فرادست 
بین المللی دانس��ت. مواضع سیاسی ش��یعیان هم اکنون به گونه اي رادیکال شده است 
که آمادگی الزم را برای مقابله با تهدیدات کش��ورهای مداخله گر بین المللی دارند.  این 
الگو موجب تشدید منازعات سیاسی و استراتژیک شده و از سوی دیگر، زمینه های الزم 
را برای ظهور »دیگری جدید«1 فراهم کرده اس��ت.  این امر را مي توان انعکاس معادله 

سیاسی در رفتار شیعیان و در سطح بین المللی دانست. 

تحوالت اخیر جهان عرب و چشم انداز وضعیت شیعیان 
تحوالت و دگرگونی های سیاسی منطقه خاورمیانه عربی در دو سال گذشته که با عنوان 
»بیداری اسالمي« ش��ناخته مي ش��ود و تاکنون به تغییر رژیم های استبدادی و عمدتاً 
وابسته تونس، مصر و لیبی انجامیده، موج تازه اي از به قدرت رسیدن اسالم گرایان را در 

1. New other 
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خاورمیانه به دنبال داشته است.  این روند قدرت یابی 
جدید که انتظار مي رود به تدریج در دیگر کشورها ي 
این منطقه رخ دهد، نش��ان مي دهد تحوالت بیداری 
اسالمي  در منطقه عربی، عالوه بر ابعاد داخلی، دارای 
ابعاد بین المللی نیز است؛ به بیان دیگر، پیامدهای قیام 
مردمي  در جوامع عربی به دگرگونی سیاس��ی داخلی 
در  این کش��ورها محدود نخواهد ش��د و نظم سیاسی 
بین المللی را نیز دگرگون خواهد کرد.1 در عین حال با 
توجه به آنکه نظم سیاسی بین المللی را مي توان به دو 

سطح منطقه اي و جهانی تقسیم نمود. به نظر مي رسد چشم انداز کنونی تحوالت بیداری 
اسالمي  در منطقه عربی معطوف به تغییر رژیم در نظم منطقه اي و در واقع، تکوین نظم 

نوین منطقه اي در خاورمیانه است.2 
در هر حال تحوالت اخیر جهان عرب در ابعاد مختلف تأثیرات خود را گذاشته است، که 
در ذیل به چند شاخص مهم تحوالت اشاره و تأثیراتش نسبت به جامعه شیعیان منطقه 

توضیح داده مي شود: 
1. تضعیف نظم سلفی که ضد شیعه بودند 

با توجه به روندهای موجود و رقابت ها و موازنه های منطقه اي، سه سناریو یا چشم انداز 
محتمل و ممکن برای نظم نوین منطقه اي در روند بیداری اس��المي  وجود دارد که در 
حال رقابت و یا همکاری منطقه اي هس��تند.  این س��ناریوها را که در واقع روایت های 
مختلف از بیداری اسالمي  مردم منطقه هستند، مي توان در سه چشم انداز یا روایت نظم 
اسالم گرایی انقالبی، نظم اسالم گرایی اخوانی و نظم س��لفی خالصه کرد. نظم انقالبی 
روایتی است که جمهوری اس��المی  ایران با توجه به بنیادهای  ایدئولوژیک خود در پی 
هژمونی آن در س��طح منطقه اي اس��ت. نظم اخوانی نیز مبین هدف منطقه اي جنبش 
اخوان المسلمین در کشورهای اسالمي  برای ارتقا به سطح قدرت برتر منطقه اي است. 
نظم س��لفی نیز از س��وی قدرت های محافظه کار و مرتجع منطقه پی گیری مي شود و 
عربستان، قطر و امارات متحده عربی در تکاپو برای تبدیل آن به گفتمان مسلط منطقه و 
به حاشیه راندن دیگر گفتمان ها و چشم اندازها هستند.  این فرضیه، خود مبین مفروضه 

1. حمید صالحی، همان، ص55.  
2. همان. 

روایت اخوانی با  اینکه سعی 
مي کند موازنه میان نظم 
انقالبی  ایران و نظم سلفی 
سعودی برقرار نماید، ولی با  
این حال نسبت به دیدگاه های 
سلفی زاویه معناداری دارد. 
 این نگرش عالوه بر  اینکه از 
رادیکالیسم دوری مي نماید، 
نسبت به تشیع و انقالب 
اسالمي  نگرش معتدلی دارد 
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دیگری است که بر مبنای آن، چشم اندازهای لیبرال دموکرات و سوسیال دموکرات که 
حامیان و حامالنی در منطقه دارن��د، از امکان اندکی برای بهره گی��ری از  این تحوالت 
سیاسی و تبدیل شدن به جریان فراگیر منطقه اي برخوردارند و در چشم انداز میان مدت 
توان رقابت با گفتمان های اسالم گرا را ندارند. نتایج انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی 
در جوامع تونس و مصر و به قدرت رسیدن نخست وزیران اسالم گرا در مراکش و لیبی، 

مؤید  این مفروضه است. 
در  این نظم س��ه قطبی گرایش یا روایت سلفی در پی آن اس��ت تا در  این مدت، نظم 
منطقه اي مطلوب خود را از طریق کاربرد قدرت برای مهار یا موازنه قوا و با بسترسازی 
برای دخالت بیشتر قدرت های فرامنطقه اي تکوین بخشد. گرایش اخوانی نیز به دنبال 
تأمین امنیت یا نظم منطقه اي در قالب شکل دهی به نوعی کنسرت خواهد بود؛ کنسرتی 
که محتوای آن عبارت از مسئولیت دس��ته جمعی قدرتمندترین کشورهای منطقه در 

فراهم آوردن نظم و امنیت مي باشد. 
در نهایت گرایش انقالبی به پیشگامي  جمهوری اسالمی  ایران تمایل خواهد داشت تا 
در فضای جدید نظم و امنیت منطقه اي از طریق مدیریت دسته جمعی چندجانبه برقرار 
شود. در  این الگو، برقراری نظم منطقه اي صرفاً حق ویژه و امتیاز کشورهای بزرگ و عمده 
نخواهد بود. به بیان دیگر، جمهوری اسالمی  ایران تالش خواهد کرد از طریق همیاری 
مجموعه بازیگران منطقه اي، مانع دخالت قدرت های بزرگ فرامنطقه اي شود و در عین 

حال رژیم صهیونیستی را از ماتریس قدرت منطقه اي خارج کند. 
در واقع چنین مي توان گفت نظم منطقه اي مورد نظر عربس��تان و روایت س��لفی، از 
جنبه های مختلف با ناکامي  مواجه ش��ده اس��ت و قابلیت های الزم را برای هم س��ویی 
با خیزش های مردمي  ندارد. ام��روزه از منظر بین المللی و منطق��ه اي، مجموع مواضع 
عربس��تان در قبال خیزش های جوامع عربی باعث ش��ده در ادبیات بین المللی مربوط  
به این خیزش ها، از تشکیل جبهه اي با عنوان باشگاه سلطنتی ضد انقالب سلطنتی به 
رهبری عربستان نام برده شود؛ امری که جذابیت خاصی را در منطقه ندارد. با  این اوصاف  
این نظم با  اینکه همواره در بحرین و سوریه علیه شیعیان وارد یک تهاجم راهبردی شده 
اس��ت، با  این حال چون در بین توده های اجتماعی جهان ع��رب جذابیتی ندارد، حتی 
با تنفر هم مواجه شده اس��ت و فقط  ایدئولوژی جذابی برای گروه هاي کوچک رادیکال 
مي باشد که در فضای تروریستی بیشتر تعریف مي شود. با  این اوصاف مي توان گفت نظم 
سلفی و روایت آن در حوزه اندیشه اي، فرهنگی و حتی سیاسی روایتی شکست خورده 
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اس��ت و نظم مورد نظرش پذی��رش عمومي  نخواهد 
داشت. 

2. احیاي نظ�م اخوانی وحدت مح�ور در میان امت 
اسالمي  

در تحوالت انقالبی جهان عرب، روایت و نظم اخوانی 
قدرت بیشتری گرفته اس��ت. روایت اخوانی با  اینکه 
س��عی مي کند موازنه میان نظم انقالبی  ایران و نظم 
سلفی سعودی برقرار نماید، ولی با  این حال نسبت به 
دیدگاه های س��لفی زاویه معناداری دارد.  این نگرش 
عالوه بر  اینکه از رادیکالیسم دوری مي نماید، نسبت 
به تشیع و انقالب اسالمي  نگرش معتدلی دارد و  این 

مي تواند در مقابل روایت سلفی، فرصتی برای شیعیان منطقه به حساب  آید. در ذیل با 
توجه به اهمیت نگاه اخوانی نسبت به  ایران و تشیع به تبار گفتمانی و رفتاری اخوانی ها 

اشاره مي گردد: 
* دیدگاه اخوانی ها نسبت به تشیع و انقالب اسالمي 

اگر چه اخوان المس��لمین نیز خود منتسب به »س��لفیه« و به نوعی دیگر تحت تأثیر 
»اهل الحدیث« که کس��انی مانند احمد بن حنبل از بنیان گذاران آن بوده اند، مي باشند 
و از  این هر دو جهت به وهابی ها شبیه هس��تند، اما نوع تفسیر و نگاه آنان به  این مسائل 
خصوصاً سلفی گری متفاوت اس��ت. به عبارت دیگر س��لفی گری اخوانی متأثر از سید 
جمال الدین اسدآبادی و محمدعبده، دارای نگاهی »وحدت محور« و »اصالح گرایانه« 

در میان امت اسالمي  است.1
برخی از اصول جنبش اخوان المسلمین که بر مدارا و رفاقت در اندیشه آنان نسبت به 
سایر فرق اس��المي  داللت دارد و مي توان همگی آنها را ذیل عنوان »وحدت اسالمي« 

جای داد، بدین قرار است: 
الف. اصل عملی: متحد ساختن ملل اسالمي  بر پایه اصول قرآنی، نزدیک کردن نظریات 

فرقه های مختلف اسالمي  به یکدیگر. 
ب. اصول انسان گرایانه و جهانی: ترغیب به  ایجاد جامعه اي بر مبنای اصول اخالقی، از 

طریق قوانین جهانی اسالم. 

1. عباس نجفي فیروزجایي، همان، ص149. 

پیامدهای تحوالت انقالبی 
جهان عرب که بر مکانیزم های 
دموکراسی و مردم ساالری 
تأکید داشت، تأثیر زیادی 
در زمینه نقش آفرینی فعلی و 
 آینده شیعیان بر جای خواهد 
گذاشت. ویژگی تحوالت 
انقالبی عرب های خاورمیانه 
در سال های اخیر بیشتر بر  این 
مبنا بود که قواعد دموکراتیک 
در مناسبات قدرت و سیاست 

باید در اولویت قرار گیرد 
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ج. اجتن��اب از جدل های مذهبی و فرق��ه اي: اخوان 
مخالف درگیری های غیر ضروری در فروع دین است 
و فرقه های اس��المي  را از جدال ه��ای بی مورد بر حذر 

مي دارد.1
توج��ه ب��ه اص��ول پیش گفت��ه نش��ان مي دهد که 
سلف گرایان اصالح طلب بیش از آنکه به طرح مسائل 
تفرقه آمیز میان دو گروه مذهبی اسالم یعنی شیعه و 
سنی بپردازند، به مسائل کالن جامعه و امت اسالمی، 

و تالش برای حل آنها توجه داشتند. 
اخوان المس��لمین به عنوان یک جنبش پویا، به مصر محدود نماند و در کش��ورهای 
دیگر عربی از قبیل سوریه، اردن، فلسطین، لبنان و سایر نقاط نیز طرفدارانی پیدا کرد 
و شعباتی دایر نمود. هر یک از  این انشعابات کش��وری، البته دیدگاه های ملی متفاوتی 
داش��تند، اما در اصول اولیه جنبش مشترک بودند و لذا تش��ابهات اصولی در میان آنها 
موجود بود. اما یک ش��عبه از اندیشه های اخوانی که به عربس��تان وارد شد، تحت تأثیر 
اندیشه های وهابیت دست خوش تغییراتی گردید و جنبه های ضد شیعی آن تقویت شد. 
این اش��خاص نقش بس��یار مهمي  در دانش��گاه جدیدالتأس��یس مدینه  ایفا کردند و 
دانشجویانی را از سراسر دنیای اهل سنت تحت آموزش قرار دادند. در نتیجه گسترش 
اس��الم گرایی در دهه 1970، اتحادی بین علمای وهابی و برخی روشنفکران اسالم گرا 
به وجود آمد. پیامد چنین اتحادی، تفس��یرهایی خشک از ش��ریعت در ابعاد سیاسی، 
اخالقی و فرهنگی بود. نوش��ته های س��یدقطب نیز توس��ط برادرش محمد قطب، در 
عربستان ویراستاری و چاپ ش��د.2 تأثیر و تأثر متقابل  این دو اندیشه بر یکدیگر سبب 
ش��د تا برخی از جنبه های ضد ش��یعی وهابیت به داخل اخوان نیز نفوذ کند. هر یک از 
 این دو، در دوران جهاد علیه شوروی تش��کیالت خود را از کشور متبوع خود خارج و به 
افغانستان کشاندند. نهایتاً الظواهری، سازمان »جماعه الجهاد« مصر را که وی معاونت 
آن را در غیاب ش��یخ عمر عبدالرحمن، روحانی نابینای مصری و رهبر  این سازمان که 
در امریکا زندانی بود بر عهده داشت، با س��ازمان »قاعده االنصار« بن الدن ادغام نمود و 
سازمان جدید »قاعده الجهاد« معروف به »القاعده« به وجود آمد.3 بدین ترتیب، القاعده 

1. همان. 
2. مهدی بخشی، »ماهیت و تهدیدات نووهابیزم«، راهبرد، ش37، پاییز1384، ص218. 

3. وحید مژده، افغانستان و پنج سال سلطه  طالبان، تهران، نی، 1382، صفحات مصور آخر کتاب. 

یکی از محدودیت هایی 
که جامعه شیعی به طور 
تاریخی در خاورمیانه عربی 
با آن مواجه بود، در حاشیه 
نگه داشتن آنها از قدرت و 
سیاست بود؛ طوری که اکثر 
فعالیت شیعیان در خارج از 
قواعد حاکمه در کشورهای 
خاورمیانه صورت مي گرفت 
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و انشعاب ها و گرایش های متمایل به آن- از قبیل »جماعه التوحید و الجهاد« ابومصعب 
زرقاوی که به کشتار شیعیان در عراق پس از صدام دست مي زد- را مي توان تلفیقی از 
گرایش های ضد شیعه وهابی با گرایش های ضد استعماری و انقالبی اخوان به شمار آورد. 
گروه زرقاوی در عراق به ظاهر هم با امریکایی ها و هم علیه شیعیان مي جنگید، در حالی 
که جدیت آن در مبارزه علیه شیعیان، بسی قوی تر از مبارزه علیه اشغالگران بود. اما بدنه 
اصلی اخوان المسلمین در مصر و کش��ورهای خاورمیانه عربی، کماکان به اندیشه های 
وحدت محور و سنتی خود پایبند بوده و روابط بهتری با ش��یعیان و  ایران داشته است. 
به عنوان مثال به موضع گیری های مثبت اخوان المسلمین در قبال دو مسئله اي که به 
 ایران و شیعیان مربوط بود یعنی برنامه هسته اي  ایران و جنگ سی و سه روزه اسراییل 

علیه حزب اهلل لبنان مي توان اشاره کرد. 
در واقع دیدگاه اخوان راجع به  ایران را باید به سه مقطع قبل از پیروزی انقالب اسالمي 

 در  ایران، بعد از انقالب، و شرایط جدید تقسیم بندی کرد. 
در زمانی که جنبش اخوان المس��لمین در س��ال 1928 پایه ریزی ش��د،  ایران دوران 
سرکوب و سیاس��ت دین گریزی توسط رضاش��اه را تجربه مي کرد. در  این برهه زمانی، 
تحرکات وحدت گرایانه افرادی نظیر آیت اهلل العظمي بروجردي، آیت اهلل کاشانی،  آیت اهلل 
قمي  و نواب صفوی از طرف  ایران و ش��یخ شلتوت، شیخ حس��ن البنا، عمر تلمسانی و 
محمد الغزالی )شاگرد شیخ شلتوت که نقش مهمي  در صدور فتوای وی داشت( از طرف 
اخوان، نمود بیشتری از سوی دو طرف داشت. هر دو طرف، مبنای کار خود را تأکید بر 
نقاط اشتراک مذاهب و دوری از تعصبات خش��ک مذهبی قرار داده بودند. بروز و ظهور 
تحرکات وحدت گرایانه جنبش شیعی و جنبش اخوان المسلمین در آن مقطع را مي توان 
در حرکت و فتوای شیخ شلتوت در به رسمیت شناختن مذهب شیعی به عنوان یکی از 

مذاهب شش گانه دید.1 
بعد از پیروزی انقالب اس��المي  در س��ال 1979 و برپایی حکومت اسالمي  در  ایران و 
تأکیدات امام خمیني بر وحدت مسلمانان حول اسالم ناب محمدي و اهمیت این وحدت 
در مبارزه با استعمار، استبداد، نظام سلطه و آزادي مسلمانان از حقارت دو قرن گذشته، 
اخوان در مناسبت های مختلف، همواره انقالب  ایران را مورد تأیید قرار داده و از پناه دادن 

1. تأسیس دارالتقریب بین المذاهب االسالمیه در سال 1974 در مصر، به همت آیت اهلل بروجردی و شیخ شلتوت، 
زمینه مناسبی را برای پایه ریزی همکاری تنگاتنگ بین علما و مبارزان ش��یعی و جنبش اخوان المسلمین مهیا 
ساخت. بر  این اساس، مرحوم ش��لتوت فتوا داد )یجوز التعبد بمذهب الشیعه کسائر المذاهب( که به همه مذاهب 

اسالمی، از جمله شیعه امامیه می توان عمل نمود. 
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شاه توسط سادات انتقاد کرد. اخوان در سال 1357 بیانیه اي صادر کرد و در آن انقالب 
 ایران را الگویی برای مبارزات اسالمي  خود علیه دولت وابسته و ضد اسالمي  مصر دانست 
و از تمام مسلمانان جهان نیز خواست از مردم  ایران سرمشق بگیرند.1 با پیروزی انقالب 
اسالمي  در  ایران، دبیرخانه بین المللی جنبش اخوان المسلمین با انتشار بیانیه اي، امام 
خمینی)ره( را فخر اسالم و مسلمین معرفی کرد. اخوانی های مصر که منشأ و منبع فکری 
و عقیدتی اخوانی های منطقه هس��تند در موارد مختلف عالقه مندی خود را به انقالب 
اسالمی  ایران نشان دادند. در دوره رهبری محمدمهدی عاکف، اخوان المسلمین مواضع 
خوبی در قبال  ایران و تشیع اتخاذ کرد که حساسیت کش��ورهای عربی را برانگیخت و 
حتی گاهی موجب اختالف درونی اخوان نیز شده است. عاکف در مصاحبه اي با روزنامه 

النهار گفته بود چه مانعی دارد مذهب شیعی گسترش یابد؟2
در عین حال اخوان در شرایط بعد از فروپاشی رژیم مبارک، با اقدامات بسیار آرام و با 
رعایت کلیه جوانب امر و مالحظه س��ایر عوامل و مؤلفه های قدرت، در صحنه سیاسی 
منطقه در پی توسعه روابط مؤثر با جمهوري اسالمي ایران مي باشد. با  این اوصاف ظهور 
و قدرت گیری قرائت اخوانی که در شرایط فعلی در رقابت پیدا و پنهان با قرائت سلفی- 

وهابی مي باشد، فرصتی برای شیعیان محسوب مي شود. 
3. تحوالت دموکراتیک و رشد سازمان های شیعه محور 

یکی از محدودیت هایی که جامعه ش��یعی به طور تاریخ��ی در خاورمیانه عربی با آن 
مواجه بود، در حاشیه نگه داشتن آنها از قدرت و سیاس��ت بود؛ طوری که اکثر فعالیت 
شیعیان در خارج از قواعد حاکمه در کشورهای خاورمیانه صورت مي گرفت. پیامدهای 
تحوالت انقالبی جهان عرب که بر مکانیزم های دموکراسی و مردم ساالری تأکید داشت، 
تأثیر زی��ادی در زمینه نقش آفرینی فعلی و  آینده ش��یعیان بر جای خواهد گذاش��ت. 
ویژگی تحوالت انقالبی عرب های خاورمیانه در س��ال های اخیر بیشتر بر  این مبنا بود 
که قواعد دموکراتیک در مناسبات قدرت و سیاست باید در اولویت قرار گیرد. در چنین 
شرایطی فضا برای اقلیت های شیعی مساعدتر مي گردد تا بتوانند در چهارچوب قواعد 
دموکراتیک احزاب سیاسی خود را تشکیل داده و سازماندهی کنند و عمق ژئوپلتیک و 
گفتمان خود را ترسیم و تبلیغ نمایند. با توجه به  اینکه گفتمان شیعیان در کشورهای 
خاورمیانه بر مبنای شاخصه های حقوق بشر، تساهل و تسامح، رعایت حقوق اقلیت ها، 

1. محمد محمودیان، »جنبش اخوان المسلمین و  آینده سیاس��ت خارجی مصر«، مطالعات راهبردی، س15، 
ش1، بهار1391، ص121. 

2. همان، ص122. 
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هم گرایی و وحدت اس��المي  به جای تقابل، طرد هر 
گونه خشونت ورزی، حمایت از حقوق ملت فلسطین 
و... قرار گرفته است، مس��لماً در فضای دموکراتیک 
قابلیت ها و جذابیت های بیشتری نسبت به گفتمان 
خشن و رادیکال سلفی به دست خواهد آورد. از طرف 

دیگر بازیگ��ران بین المللی هم مجبور خواهند ش��د  این گفتمان را مش��روعیت دهند. 
همان طوری که گراهام فولر صاحب نظر بانفوذ غرب به  این نکته اشاره دارد که عقالنیت 
در مبانی عقیدتی شیعه برجستگی دارد، لذا غرب مي تواند با شیعه دیالوگ برقرار کند.1 
با  این اوصاف مبانی رفتاری و گفتاری شیعه به خصوص در خاورمیانه ظرفیت های باالیی 

برای تأثیرگذاری بر نظم های منطقه اي را دارد. 

سرانجام سخن
فضای بین المللی و منطقه ای در یک دهه اخیر به نفع جنبش های هویت طلب اسالمي 
 و به خصوص شیعی در حال دگردیس��ی است. ش��یعیان خاورمیانه با  اینکه به صورت 
تاریخی در حاشیه قدرت و ثروت قرار گرفته اند و حاکمان سنی مذهب سیاست انکار و 
همانندسازی را برای آنها اعمال نموده اند با  این حال پیروزی انقالب اسالمي  معادالت 
مربوط به عوامل و شرایط محیط ملی، منطقه اي و بین المللی جامعه شیعیان خاورمیانه 
را دگرگون نمود و اس��تعدادها و پتانس��یل های آنها را احیا کرد؛ تا آنجایی که به عنوان 
سازه اي ژئوپلتیک و حتی ژئواستراتژیک در س��ازش ها و ستیزش های منطقه اي نقش 
خود را به نمایش گذاش��ت. البته پس از انقالب اس��المي به خصوص در یک دهه اخیر 
قدرت یابی شیعیان عراق، پیروزی حزب اهلل لبنان بر رژیم صهیونیستی تأثیرات مضاعفی 
را بر برجسته شدن نقش منطقه اي شیعیان گذاش��ت؛ تا  اینکه کشورهاي محافظه کار 
س��نی  اعراب همراه با غربی ها بر تئوری هالل شیعی تأکید نمودند. با  این حال شیعیان 
خاورمیانه همواره به جایگاه واقعی خود دس��ت نیافته اند و در مجادله نرم و س��خت در 
پی به دس��ت آوردن حقوق مذهبی خویش اند. در  این بین تح��والت انقالبی عرب های 
خاورمیانه و شمال آفریقا که هویت گرایی اسالمي  و تأکید بر مکانیسم های دموکراتیک 
مي باشد، مي تواند فرصت بی بدیلی را بر جامعه ش��یعی منطقه فراهم نماید و مهمتر از 
همه در  این تحوالت نظم س��لفی که قاعدتاً ضد ش��یعی بود با بحران متقاطع و متراکم 

1. حمید دباشی، »سایه گستردن جنگ«، ترجمه امیرحسین تیموری، میهن، 1386/4/5. 

شیعیان خاورمیانه همواره 
به جایگاه واقعی خود دست 
نیافته اند و در مجادله نرم و 
سخت در پی به دست آوردن 

حقوق مذهبی خویش اند
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مواجه شده و نظم اخوانی که وحدت گراست و نس��بت به تشیع و انقالب اسالمی  ایران 
رویکرد مغرضانه اي ندارد تقویت ش��ده اس��ت که در مجموع فرصتی را مي توان برای 

شیعیان در  این فضا ترسیم نمود. 
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بیداری اسالمی و چشم انداز اسالم گرایی در یمن 

حمید نیکو1
چکیده 

جامعه  یمللن را می توان آمیللزه ای از هویت های قبیله ای و اسللالمی توصیف کرد که 
تحوالت منطقه ای و بین المللی نیز بر ظهور و گسترش اسالم گرایی در این کشور تأثیر 
داشته اسللت. بیداری اسللالمی و خیزش  مردمی در یمن، با قدرت یابی، رقابت و تنش 
گروه های اسللالم گرا در یمن همراه بوده اسللت. در پرتو این تحوالت، امریکا و شورای 
همکاری خلیج فارس بیش از گذشللته نگران رشد و اثرگذاری اسللالم گرایان در آینده 
یمن و به خطر افتادن منافع سیاسی- امنیتی خود هستند. چشم انداز سیاسی یمن در 
دوران پس از صالح نیز تا حد بسللیاری متأثر از نوع تقابل و تعامل جریان های اسالم گرا 

در یمن خواهد بود. 

مقدمه
یمن از مناطق حاصل خیز شبه جزیره عربستان به شللمار مي رود. این کشور به دلیل 
قرار گرفتن در شللمال تنگه باب المندب به لحاظ راهبردي نیز اهمیتي ویژه دارد که با 

1. پژوهشگر خاورمیانه 
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پیوند دادن دریاي سللرخ و اقیانوس هند، نزدیك ترین آبراهه بین شرق و غرب به شمار 
می رود. یمن با تسلط بر باب المندب قادر به کنترل دریاي سرخ است و حتي به علت در 
اختیار داشتن جزیره نیز مي تواند آنجا را ببندد. نزدیکي این کشور به شاخ آفریقا نیز بر 
حساسیت یمن افزوده است. یمن از شمال با عربستان مرز مشترك دارد؛ از این رو، حفظ 

امنیت آن براي عربستان سعودي اهمیت دارد. 
قبایل، 85درصد جمعیت یمن را تشللکیل می دهند و 168 قبیله در این کشور وجود 
دارد.1 در قلب این سللاختار اجتماعی قبیله ای هویت اسللالمی نیز وجود دارد. اگرچه 
اختالف هایی سیاسللی در جامعه یمن وجللود دارد، اما اختالف هللاي مذهبی تنها به 
اختالف میان حوثی های زیدی مذهب و سنی های شافعی محدود می شود که دلیل آن 
در اکثریت بودن فرقه های شافعی و زیدی است. میل به خودمختاري سیاسي از قدرت 
مرکزي، از عناصر اصلي نظام قبیله ای یمن اسللت. بدین ترتیب قبیله در میان جامعه و 
حکومت قرار گرفته اسللت و واحد اولیه جلب وفاداري و یا دشمني شهروندان به شمار 
مي رود. گروه هاي تروریستي مانند القاعده نیز از طریق تجارت و ازدواج زمینه نزدیکي 

به شیوخ قبایل و کسب وفاداري آنها را فراهم می کنند.
مهم ترین دلیللل اهمیت یمن تأثیرگللذاری فکري و فرهنگي آن بر سلله منطقه مهم 
دنیاست. وضعیت فرهنگي حاکم بر یمن و حاکم شدن یك جریان خاص در این کشور 
مي تواند تأثیرات مهمي در سه منطقه داشته باشد: نخست، خلیج فارس؛ دوم، شاخ آفریقا 
و سوم آسیاي جنوب شرقي. بنابراین، در عرصه فرهنگي و آموزشی یمن تالش بسیاری 
توسللط جریان های فرهنگي خارجی صورت گرفته که به صورت مشللخص می توان به 
جریان سلفي گري طرفدار عربستان اشاره کرد. در گذشته سعودي ها و سلفي ها تقریباً 
شصت هزار مدرسه در سراسر یمن به منظور آموزش معارف سلفي ایجاد کردند که البته 
بعد از اتحاد دو یمن علي عبداهلل صالح، رئیس جمهور سللابق این کشور به دنبال حذف 

این مدارس بود.  
در سال 2011 پس از ماه ها خیزش مردمی در یمن که با کشته و زخمی شدن بسیاری 
از معترضان همراه بود، علی عبداهلل صالح کنار رفت و عبدربه منصور هادی جانشین وی 
شد. در دوران پس از صالح، یمن به صحنه رقابت بازیگران داخلی و خارجی تبدیل شده و 
اسالم گرایان، بازیگر مهم صحنه داخلی به شمار می روند. در این میان، شوراي همکاري 

1. http://www.al-monitor.com/pulse/politics/2012/09/weekenda-detailed-look-at-
islamism-in-yemen.html
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خلیج فارس با حمایت و هم سو با منافع امریکا تالش کرد روند و نتیجه تحوالت سیاسی-
امنیتی یمن را به منظور جلوگیری از سرایت موج خیزش های مردمی به مرزهای خود، 

مدیریت کند. 
در این مقاله ضمن بررسی الیه های اسالم گرایی شیعی و سنی در یمن، به روند خیزش  
مردمی و چالش های این کشللور در دوران پس از صالح پرداخته و در پایان نیز اهمیت 

راهبردی این کشور برای شورای همکاری خلیج فارس تشریح می شود. 

الیه های اسالم گرایی در یمن 
یمللن دارای جامعلله ای قبیللله ای و دارای طیف وسللیعی از جنبش های سیاسللی 
اسالم گراست. مسلمانان این کشللور عمدتاً شافعیان، زیدیان، اسللماعیلیان و امامیان 
هستند. جمعیت زیدیه 35درصد، اسماعیلیه 5درصد، امامیه از 2 تا 8درصد و باقی مانده 
شللافعی مذهب )56درصد( هسللتند.1 گروه های مهم اسللالمی اهل سللنت در یمن را 
که در تحوالت سیاسللی آن کشللور نقش دارند، می توان به دو گروه شللامل طرفداران 
اخوان المسلمین و جریان سلللفی های وهابی تقسیم کرد. اهل سللنت یمن نیز به طور 
عمده از اکثریت شللافعی مذهب و اقلیت حنبلی مذهب تشکیل می شوند که شافعی ها 

قرابت دینی و سیاسی بسیاری با زیدیان دارند. 
اسالم گرایی در تاریخ یمن ریشه دارد، اما می توان آنها را محصول تحوالت بین المللی 
و فراملی دوران های اخیر دانست. در گروه های اسالم گرا دین اسالم مبنای هویت گرایی 
آنهاست؛ ممکن است دارای همپوشانی هایی نیز بوده و شاید با تغییر شرایط و وفاداری ها، 
وضعیت آنها نیز دگرگون شللود. با وجود این، هر یك از آنهللا ویژگی های خاص خود را 
داشته و با توجه به مواردی مانند مشللارکت در سیاست حزبی، وفاداری به نظام حاکم، 
دوره های رویارویی با دولت و مخالفت آشللکار و خشونت بار با سایر گروه های مذهبی و 

سیاسی از یکدیگر متمایز می شوند. 
دالیل بسیاری برای رشد اسالم راستین )سیاسی( در یمن وجود دارد. جامعه یمن را 
می توان عمدتاً با هویت قبیله گرایی توصیف کرد. در الیه زیرین این هویت گرایش های 
سیاسی مانند مارکسیسم اسالمی )که در اوایل دهه 1990 در یمن جنوبی پدیدار شد(، 
ملی گرایی )از جمله ناصری ها و معدودی احزاب بعثی( و سللایرین قللرار دارند. جامعه 
یمن به منظور حل و فصل مسائل مهم به سنت های قبیله ای متوسل می شود. در یمن 

1. http://www.tebyan-tehran.ir/a.aspx?a=1391040501
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چهار نیروی سیاسی اسللالم گرای مهم وجود دارد؛ اخوان المسلمین که جنبش اصالح 
یمن آن را نمایندگی می کند، انصاراهلل )حوثی ها(، جنبش های سلفی مختلف و جنبش 
انصارالشللریعه که القاعده آن را نمایندگی می کند. به نظر می رسد اخوان المسلمین در 
میان آنها در حوزه های سیاسللی، اجتماعی، آموزشللی، اقتصادی، امنیتی، رسانه ای و 
دیپلماتیك قدرتمندترین باشد. اخوان المسلللمین طرفداران بسیاری دارد که رهبران 
قبایل و تجار مهم، فرماندهان نظامی و سیاستمداران از آن جمله اند؛ از جمله طرفداران 
آن شیخ عبداهلل بن حسین االحمر و پسرانش، سللنان ابولحوم و پسرانش و علی محسن 

االحمر، فرمانده نظامی که نیمی از ارتش یمن به او وفادارند. 
جنبش های اسالمی در یمن اتفاق نظر دارند که اسالم دو جنبه سیاسی و مذهبی دارد؛ 
زیرا آنها تحت تأثیر دیدگاه های سید قطب قرار دارند. علل افراط گرایی اسالمی متعدد و 
پیچیده هستند و فقر مهم ترین عامل آن به شمار می رود.1 عوامل دیگر محیط سیاسی 
بسته، مداخله منطقه ای خارجی )توسط عربستان(، تبعیض اجتماعی، تبلیغات مذهبی 
و حضور یك رهبر یا امیر برای یك گروه مانند القاعده هستند. به طوری که شاهد هستیم 
القاعده از سللال 2011 به سرعت مناطق نفوذ خود را گسللترش می دهد. به طور کلی، 
مذهب عامل واگرایی جدی در یمن نبوده، بلکه گرایش های قبیله ای عامل مهم جدایی 

و سایر بی ثباتی ها بوده است. 
در عین حال، اسالم گرایی در یمن را می توان به دو جریان شیعه و سنی  تقسیم بندی 

کرد: 

الف. جنبش سیاسی شیعیان 
شیعیان یمن عموماً زیدیه2 هستند و اسللتان صعده بیشترین جمعیت شیعیان را در 
خود جای داده است. بعد از این استان، بیشترین جمعیت شللیعیان در الجوف و صنعا 
ساکن هستند و استان های اب، ذمار، عمران، مارب، حجه، محویت و حدیده در رتبه  های 

1. مطابق آخرین گزارش ها، 10 میلیون یمنی زیر خط فقر هستند. نرخ فقر در مناطق روستایی 45درصد و در 
مناطق شهری 31درصد است که البته باید گفت 71درصد جمعیت یمن در مناطق روستایی زندگی می کنند. 

2. پیروان زیدیه، زیدبن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب)ع( فرزند امام سجاد را امام پنجم خود می دانند و نیز 
امامت هر فاطمی را که عادل و اهل علم و شجاع باشللد، می پذیرند. مذهب زیدیه آمیزه ای از تشیع با اندیشه های 
معتزلی و اندکی از مسلك حنفی است. اما نزدیك به 90درصد فقه زیدی با فقه تشیع دوازده امامی مشترك است. 
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بعدی قرار دارند. شیعیان اسماعیلیه1 حدود 
5درصد جمعیت شیعیان را تشکیل می دهند 
و عمومللاً پیرامون مللرز یمن- عربسللتان و 
نیز صنعا سللاکن هستند و شللیعیان امامیه 
)8درصد جمعیت شیعیان( در منطقه مارب 
مرکزی ساکن و در امور فرهنگی مشغول اند و 
زیر نظر سازمان »رابطه الشیعه الجعفریه فی 

الیمن« فعالیت می کنند.2 
در دوران جمهوری یمن، شیعیان سیاست 
منفعالنلله ای را در پیش گرفتنللد؛ نهادهای 
مذهبی زیدیلله به صللورت محافظه کارانه از 

عرصه سیاسللی کنار رفتنللد و توده های زیدی جذب گروه های سیاسللی سللکوالر یا 
سوسیالیست شدند و تشکل سیاسللی- مذهبی مبتنی بر اندیشه مذهبی زیدی وجود 
نداشت و دولت نیز با ترویج سکوالریسللم و برخی گروه های شیعه ستیز مانند وهابیت 
این انزوای شیعیان زیدی را تشللدید کرد. برخی از رهبران زیدی نیز ضمن همکاری با 
رژیم صالح عماًل به جز تأیید کردن مواضع ضد زیدی حکومت اقدامی انجام ندادند. به 
عنوان نمونه، محمدبن علی الشوکانی به عنوان عالم دینی زیدی که سال ها در مدارس 
وهابی ها تحصیل کرده بود، بعد از بازگشللت به یمن در جایگاه رسمی خود در حکومت 
به عنوان مفتی و قاضی، به زیدیان سنتی حمله و حتی برخی از علمای آنها را نیز مورد 
آزار قرار داد. در کنار وی، شیخ عبداهلل االحمر که در نقش زعیم سیاسی شیعیان زیدی 
نیز به شمار می رود، از خویشاوندان علی عبداهلل صالح و رئیس مجلس این کشور و شیخ 
الشللیوخ قبایل یمن می باشللد، اما ارتباط این فرد با وهابی های عربسللتان، خود عامل 
گسترش سلفی گری وهابی در یمن بوده است که این عوامل البته دوری شیعیان از وی 
و تمایل به تشکیل گروه های سیاسی- مذهبی جدید را فراهم کرده است که تبلور عمده 

1. اسماعیلیه یا باطنیه فرقه ای از شیعه امامیه  اسللت که معتقدان آن، محمدبن اسماعیل برادرزاده امام موسی 
کاظم)ع( را آخرین امام می دانستند. اسماعیلیان معتقدند که پس از شهادت امام جعفر صادق)ع( امامت به پسر 
بزرگ وی می رسید؛ اما به دلیل اینکه پسرش اسللماعیل پیش از پدر درگذشته بود، امامت به محمد بن اسماعیل 
منتقل شد که سابع تام است و دور هفت با او تمام می شود. آنها در میان اهل سنت به »باطنیان« مشهورند و شیعه 

هفت امامی نیز نامیده می شوند. اسماعیلیه به دو فرقه مستعلوی و نزاری تقسیم می شوند. 
2. یحیی فوزی، »علل شکل گیری و ماهیت جنبش های سیاسی در خاورمیانه؛ بررسی موردی جنبش سیاسی 

در یمن«، مطالعات سیاسی جهان اسالم، خرداد 1391، ص17-34. 

در دوران جمهوری یمن، شیعیان 
سیاست منفعالنه ای را در پیش 
گرفتند؛ نهادهای مذهبی زیدیه به 
صورت محافظه کارانه از عرصه 
سیاسی کنار رفتند و توده های زیدی 
جذب گروه های سیاسی سکوالر یا 
سوسیالیست شدند و تشکل سیاسی- 
مذهبی مبتنی بر اندیشه مذهبی زیدی 
وجود نداشت و دولت نیز با ترویج 
سکوالریسم و برخی گروه های 
شیعه ستیز مانند وهابیت این انزوای 

شیعیان زیدی را تشدید کرد
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آن در جنبش حوثی ها قرار داشته و دارد. 
جنبش حوثی ها با تفسیر از مذهب زیدیه در قالب اندیشه الحوثی و برای احیای هویت 
زیدیه و در واکنش به گسترش اندیشلله وهابیت در یمن شکل گرفت و نخستین بار در 
سال 1991 به عنوان جنبش یا سازمان فکری و سیاسی مسلح ابراز وجود کرد. پیش از 
آن، فعالیت این جنبش محدود به ارایه آموزش های دینی به جوانان و تربیت و کادرسازی 
می شللد. حسللین الحوثی رهبر این جنبش با طرح برخی دیدگاه های اجتهادی جدید 
دینی خشم برخی از برجسته ترین علمای مذهب زیدی را برانگیخت. حسین الحوثی در 
سال 1993 به پارلمان یمن راه یافت و به منظور مقابله با گسترش وهابیت )که به سبب 
بازگشت یمنی های سلفی و وهابی از افغانستان و ترس از تفکرات افراطی آنان تشدید 
شده بود( حزب الشباب المؤمن را تأسیس کرد. وی در سپتامبر 2004 توسط نیروهای 

امنیتی دولت یمن به شهادت رسید. 
هر چند علی عبداهلل صالح زیدی مذهب بود، اما با توجه به اینکه با پشتوانه سعودی ها 
در رأس حکومت یمن قرار گرفته بود، طی سلله دهه مذهب زیدیه را به حاشیه رانده و 
دست سلفی های تکفیری را برای بسط نفوذشللان در یمن باز گذاشته بود. بعد از اینکه 
وهابیت سلفی با حمایت عربستان در یمن قدرت و پایگاه پیدا کردند، اغلب دانشگاه ها 
و حوزه های علمیه دینی زیدیه به حاشیه رفتند و فعالیت شان محدود شد. این تبعیض 
مذهبی و سیاسی خأل عمیقی را در منطقه ایجاد کرد و تبدیل به بستری برای شکل گیری 

جنبش حوثی ها شد. 
در جریان نخسللتین درگیری ها میان نیروهای دولتی یمن و گروه الحوثی در سللال 
2004 حسللین الحوثی رهبری این گللروه را بر عهده گرفت. این گروه به طور رسللمی 
خواستار فعالیت حزبی، تأسیس دانشگاه و در نظر گرفتن مذهب زیدی به عنوان مذهب 
رسمی در کنار سایر مذاهب توسط دولت بوده است. در مقابل، دولت یمن این گروه را به 
تأسیس کشوری اسالمی و بازگشت به حکومت قبلی زیدیه در یمن متهم می کرد. رهبر 
کنونی این گروه عبدالمالك الحوثی است که از سللال 2004 تاکنون توانسته با کمك 

برخی از همفکران برادرش در شباب المؤمن، آن را هدایت و رهبری کند. 
در حال حاضر، زیدی ها دو گروه هسللتند؛ یك گروه از آنها گرایش بسیاری به تشیع 
دارند و عده ای از آنها نیز متمایل به مذهب تسنن هسللتند. اکثر دوازده امامی ها بعد از 
انقالب اسالمی ایران به این مذهب رو آوردند. سید حسین حوثی فرهنگ عاشورا را که 
قباًل در یمن نبود به زیدیه تزریق کرد و محرم را به عنوان ماه عزا در یمن مطرح و سعی 
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کرد روش جدیدی در فرهنگ مردم ایجاد کند. بعد 
از ظهور جنبش حوثی ها تنش میان دوازده امامی ها 
و زیدی ها بسیار کاهش یافت. به عالوه، حوثی یك 
سازمان به نام اتحاد شیعیان جزیره العرب ایجاد کرد 
که اعضای آن را دوازده امامی ها و زیدی ها تشکیل 

می دهند. 
از جمله اقداماتی که عبداهلل صالح علیه شللیعیان 
در شللمال یمللن صللورت داده بللود، عبارت اند از: 
گنجاندن مباني شللافعي در کتب درسللي مدارس 
صعده، ممنوعیت برگزاري مراسللم مذهبي مانند 
عید غدیر و عزاداري روز عاشورا، ممنوعیت سردادن 
شعارهای ضد امریکایي و ضد اسراییلی در مساجد 
و تجمعات، ممنوعیت چللاپ و ترویج، نهج البالغه و 

صحیفه سجادیه و جلوگیري از تأسیس مدارس مذهبی شیعي در صعده. از سوي دیگر، 
فعالیت های عربستان سعودي در مناطق شیعه نشین یمن و صرف پول های فراوان براي 
تبلیغ وهابیت پیش از قیام حوثی ها باعث وهابی  شدن چندین شهر شیعه نشین در شمال 
و غرب این کشور شده بود که با روشللنگری های حسین الحوثي و آموزش های مذهبی 
و سیاسي وي این شهرها دوباره به مذهب تشیع بازگشللتند. دولت علی عبداهلل صالح، 
رئیس جمهور سابق یمن نیز معتقد بود شورشیان به دنبال سرنگونی دولت فعلی و ایجاد 
حکومتی مذهبی هستند و ایران را متهم به حمایت از مبارزان شیعه می کرد. همچنین 
این کشمکش به دلیل تنش میان جمعیت بومی شللیعیان زیدی و بنیادگرایان سلفی 
سنی مذهب که به این منطقه آورده شده اند، تشدید شده اسللت. در عین حال، پس از 
اقدام رژیم عبداهلل صالح با حمایت امریکا و عربستان برای استفاده از نیروهای قبیله ای 

علیه مبارزان شیعه، این کشمکش ها بعدی قبیله ای نیز به خود گرفت. 
نزدیکی رژیم علی عبداهلل صالح، رئیس جمهور سابق یمن به سعودی ها باعث گسترش 
حضور و نفوذ وهابیت )به رغم جمعیت اندکشان( در یمن به ویژه در پارلمان این کشور 
شده بود. این شرایط، حتي مطلوب سنی های یمن نیسللت؛ زیرا شافعی ها که اکثریت 
جمعیت سني یمن را تشللکیل می دهند، مانند شللیعیان از مخالفان سلفی  ها به شمار 
می روند و برخي از گروه های شافعي یمن نیز در کنار حوثی ها به نبرد علیه دولت یمن 

هر چند علی عبداهلل صالح 
زیدی مذهب بود، اما با توجه 
به اینکه با پشتوانه سعودی ها 
در رأس حکومت یمن قرار 
گرفته بود، طی سه دهه مذهب 
زیدیه را به حاشیه رانده و دست 
سلفی های تکفیری را برای بسط 
نفوذشان در یمن باز گذاشته 
بود. بعد از اینکه وهابیت سلفی 
با حمایت عربستان در یمن 
قدرت و پایگاه پیدا کردند، 
اغلب دانشگاه ها و حوزه های 
علمیه دینی زیدیه به حاشیه 
رفتند و فعالیت شان محدود شد
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پرداخته اند. این عوامل و نیز تالش رژیم عبداهلل 
صالح براي تسلللط نظامي بر صعده باعث بروز 
نخستین درگیري در سللال 2004 شد. پس از 
کشته شللدن حسللین الحوثي، در سال 2005 
عالملله بدرالدین 90سللاله از صنعللا به صعده 
مهاجرت کللرد و رهبری نبللرد دوم علیه دولت 
را بر عهللده گرفت. نبرد سللوم را دولت به بهانه 
آزادي یکي از سللربازانش که ادعللا مي کرد به 
اسارت حوثی ها درآمده، آغاز کرد و به پایگاه های 
نیروهای الحوثي حمله کللرد و در نهایت رژیم 
صالح به پایللان آن رضایت داد. در نبرد سللوم 
سید عبدالمالك الحوثي، یکي دیگر از فرزندان 

بدرالدین الحوثي، به عنوان رهبر شیعیان الحوثي انتخاب شد. 
جنگ های چهارم و پنجم نیز به بهانه های مشابه آغاز شد و خاتمه یافت، اما در جنگ 
پنجم دولت با گسترش کشمکش ها به چهار استان دیگر )جوف، حجه، عمران و صنعا( 
رو به رو شد. ارتش حتي با استفاده از نیروهاي ویژه نتوانست به پیروزي برسد، بنابراین 
صالح با اعالم آتش بس یك جانبه دست از نبرد کشید. در این نبردها تسلیحات سنگین 
و نیمه سنگین فراواني به دسللت حوثی ها افتاد. علي عبداهلل صالح تالش کرد با متوقف 
کرد نبرد و در حرکتي سیاسي طی توافقنامه دوحه این تسلیحات را پس بگیرد. پس از 
پایان دور پنجم نبردها قط با همراهی و موافقت ایران توانست دو طرف را براي امضاي 
توافقنامه صلح متقاعد کند. اما دولت یمن دو ماه پس از امضاي این توافقنامه تمام مفاد 

آن را نقض کرد. 
در جنگ ششللم صعده یا عملیات زمین سللوخته )2010-2009( حکومت یمن با 
مبارزان حوثی و اعضای القاعده و جدایی طلبان جنوب این کشللور درگیر شد که با فرو 
نشستن ناآرامی ها و تمایل دو طرف برای مذاکره پایان یافت. حتی ارتش عربستان نیز 
علیه حوثی ها وارد جنگ شد که البته برخی تحلیل گران این جنگ را جنگ نیابتی ایران 
و عربسللتان توصیف کردند. البته نشللانه هایی که دولت در این مورد دستاویز قرار داد، 

گرایش برخی از رهبران الحوثی به ایران و تمایل آنها به شیعه اثنی عشری بود. 
به طور کلی، در دوران پس از دیکتاتوری صالح، فرصت بیشتری برای مشارکت سیاسی 

از جمله اقداماتی که عبداهلل صالح 
علیه شیعیان در شمال یمن صورت 
داده بود، عبارت اند از: گنجاندن 
مباني شافعي در کتب درسي 
مدارس صعده، ممنوعیت برگزاري 
مراسم مذهبي مانند عید غدیر و 
عزاداري روز عاشورا، ممنوعیت 
سردادن شعارهای ضد امریکایي 
و ضد اسراییلی در مساجد و 
تجمعات، ممنوعیت چاپ و ترویج 
نهج البالغه و صحیفه سجادیه و 
از تأسیس مدارس  جلوگیري 

مذهبی شیعي در صعده
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الحوثی فراهم است. در حال حاضر، الحوثی در کارنامه خود مبارزه جدی رژیم صالح را 
دارد و می تواند با راهبردی منسللجم تر حرکت کند که البته در این مسیر با چالش های 

جدی نیز رو به روست. 

ب. اسالم گرایی سنی ها 
سنی های یمن را عموماً اکثریت شافعی و اقلیت حنبلی تشکیل می دهند که شافعی ها 
به لحاظ مذهبی و سیاسی به شللیعیان زیدی  نزدیك تر هستند. جریان های اسالمی و 
اسالم گرای سنی در یمن را می توان به چهار دسته طرفداران اخوان المسلمین، القاعده 

یمن، جریان  سلفی های وهابی و صوفی ها تقسیم بندی کرد: 
1. اخوان المسلمین 

نظامی ها و دانشجوهای اعزامی به مصر اندیشه های اخوان المسلمین این کشور را به 
یمن آوردند. این نیروها در سللال های بعد در حزبی با عنوان حزب احرار متشکل شدند 
که این حزب ارتباط نزدیکی با حسن البنا رهبر اخوان المسلمین مصر داشت. این حزب 
متشللکل از چندین گروه مخفی مخالف امامت بود. از جمله برجسته ترین این گروه ها 
می توان به انفصال و االصالح اشاره کرد. این تشکل در فوریه 1948 با انجام کودتا و قتل 
امام سللالخورده زیدیه، تغییر امامت مطلقه به مشروطه را اعالم و امامت را تحت عنوان 
بیعت از خاندان حمیدالدین به خاندان الوزیر منتقل کردند و اخوان المسلمین مصر به 
عنوان حامی اصلی این کودتللا، آن را بالفاصله تأیید و حمایت کللرد و از اتحادیه عرب 
خواست امام جدید یمن را به رسمیت بشناسد. در نهایت، امیر احمد، ولیعهد یمن، دولت 
کودتا را که تنها بیست و شللش روز )از 17فوریه تا 14مارس1948( به طول انجامید، 
سرنگون کرد. اخوان المسلمین که بزرگترین گروه در طیف اسالم گرایان یمن می باشد، 
اوایل دهه 1960 در یمن شمالی ظهور کرد. بنیان گذاران اخوان در یمن همانند شیخ 
عبدالمجید الزندانی،  از دانشجویان دانشگاه های مصر در اوایل دهه 1960 بودند. پس از 
پیروزی طرفداران نظام جمهوری، اخوان المسلمین نقش مهمی در تدوین قانون اساسی 
یمن ایفا کرد؛ به طوری که اخوان المسلمین این قانون اساسی را اولین دستاورد خود در 

روند نفوذ به یمن می داند. 
در طول دهه های بعد، دولت زمینه فعالیت گسللترده اخللوان را فراهم کرد که دلیل 
آن استفاده از اسللالم گرایی برای برخورد با مخالفان سوسیالیست خود بود. اخوانی ها 
با تسلط بر مراکز آموزشی و دانشللگاه ها دو مذهب سللنتی یمن یعنی شافعی و زیدیه 
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را نادیده می گرفتنللد و مانند مراکز تبلیغ وهابیت ایفای نقللش می کردند. به رغم آنکه 
اخوانی ها حمایت ایدئولوژیك از وهابیت را رد می کردند، اما معترف بودند در این مراکز 
آموزشللی وهابیت به عنوان مجموعه ای از مفاهیم و نه به عنللوان یك مذهب تدریس 
می شللود. اقدامات اخوان المسلللمین یمن باعث شللد دولت طی کنگره سراسری ملی 
با اخوان المسلمین وارد ائتالف شللود و در واقع اخوان تا اواخر دهه 80 بخش مهمی از 
حاکمیت و هم پیمان دولت در کنگره ملی یمن بود که حزب حاکم به شمار می رفت. اما 
هنگامی که بحث اتحاد یمن شللمالی1 و یمن جنوبی2 مطرح شد، اخوان با آن مخالفت 
کرد و از کنگره ملی یمن خارج شد و به تدریج سازمان جدیدی به نام جمعیت اصالح را 

در سال 1990 تأسیس کردند. 
پس از خروج اخوان از حاکمیت که به دنبال اخراج حزب سوسیالیست از دولت صورت 
گرفت، طیف های سیاسللی یمن چنین تقسیم بندی شللدند: کنگره ملی خلق )حزب 
حاکم(، حزب اصالح )اخوانی های اسالم گرا( و احزاب سللکوالر چپ. بنابراین، یمن به 
تدریج به کشللوری با یك نظام اقتدارگرا به رهبری علی عبداهلل صالح3 تبدیل شللد. به 
رغم انحصارطلبی های حزب حاکم، حزب اصالح )وابسته به اخوانی ها( واکنش تندی از 
خود نشان ندادند، بلکه در مجموع به دنبال مشارکت در قدرت و برخورداری از حمایت 
آن بودند که این شرایط تا خیزش های مردمی در سال 2011 علیه رژیم عبداهلل صالح 

ادامه یافت. 
جدای از عبداهلل االحمللر، رهبر فقید حزب اصالح و پسللرانش، شناخته شللده ترین 
چهره های حزب اصالح محمد بن عبداهلل الیدومی، رهبر کنونی اصالح؛ محمد قحطان، 
رئیس بخش سیاسی حزب؛ عبدالمجیدبن عزیز الزندانی4 و محمدعلی عجالن می باشند. 
اخوان المسلمین یمن مواضعی مخالف جمهوری اسالمی ایران دارد و پس از سرنگونی 
علی عبداهلل صالح در سودای کسللب قدرت، ایران را بارها به دخالت در مسائل امنیتی 
1. یمن شمالی در اشاره به جمهوری عربی یمن )1990-1962( به کار می رود که بر بخش های شمالی و غربی 
یمن در شبه  جزیره عربستان حکومت می کردند. این کشور در 22آوریل1990 با جمهوری دموکراتیك مردمی 

یمن )معروف به یمن جنوبی( متحد شد و جمهوری یمن را پایه گذاری کرد. 
2. جمهوری دموکراتیك مردمی یمن معروف به یمن جنوبی یك جمهوری سوسیالیستی بود. از 1967 تا 1990 

بر مناطق جنوبی و شرقی یمن کنونی حکومت می کرد. 
3. وي یك فرد نظامی، سیاست مدار و رئیس جمهور کشور یمن از سللال 1990 تا 4ژوئن2011 بود؛ همچنین 

پیش از آن در سال های 1978 تا 1990 رئیس جمهور یمن شمالی بود. 
4. الزندانی مشهورترین این چهره ها بوده و نماد بخش افراطی حزب اصالح می باشد. وی رئیس دانشگاه مذهبی 
ایمان در صنعا، پایتخت یمن و سال های زیادی را در عربستان بوده است. در دهه 1980، او مبارزان یمنی را برای 
نبرد در افغانستان سازماندهی می کرد. پس از یازدهم سپتامبر، امریکا بارها او را از نزدیکان اسامه  بن الدن معرفی 

می کرد؛ با این حال، جایگاه مهم او در یمن علت عدم برخورد دولت با وی بوده است. 
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یمن متهم کرده است. 
جماعت اصالحات یمن1 یا حزب اصالح از جنبه هایی مدرن از جنبش اخوان المسلمین 
الهام گرفته و در عین حال، از اندیشلله های فارغ التحصیالن دانشگاه اسالمی مدینه در 
عربستان نیز تأثیر پذیرفته است. بنابراین، این حزب نسخه ای ویژه، یمنی، اصالح شده و 
بسط یافته از جنبش اخوان المسلمین است. همچنین حزب اصالح یمن از زمان تأسیس 
به عنوان سازمانی سیاسی در سال 1990 با غرب گفت وگوهایی تعامل محور داشته است. 

2. القاعده یمن
یمن یکی از خاسللتگاه های مهم القاعده و افغان  های عرب  یمن بوده اسللت. ریشه آن 
نیز به زمان حضور شوروی سابق در افغانسللتان باز می گردد. علی عبداهلل صالح در آن 
زمان با کمك امریکا، عربستان و پاکستان جوانان یمنی را به منظور مبارزه با شوروی به 
افغانستان می فرستاد. پس از ترك شللوروی آنها در افغانستان باقی ماندند و افغان  های 
عرب  را در آنجا پایه گذاری کردند و طالبان در پاکستان و افغانستان به قدرت رسیدند. 
بسللیاری از طالبانی ها مانند بن الدن اصالتاً یمنی بودند. بنابراین ارتباطاتی داشللتند و 
محیط یمن نیز برای رشد این گونه جریان ها مناسللب بود، زیرا دولت مرکزی در صنعا 
ضعیف بود و قبایل قدرتمند بودند. پس از بازگشت از افغانستان، عملیات تروریستی و 
خشونتشان را متوجه حزب سوسیالیست یمن و رهبران آنها کردند که نتیجه آن جنگ 

داخلی سال 1994 بود. 
با وجود ارتباط نزدیك دو مذهب عمده یمنی ها، یعنی شللیعیان زیدی و شافعی های 
اهل سنت، جریان های سلللفی گری )وهابی( نیز در یمن دارای پایگاه حمایتی هستند. 
قسمت جنوبی یمن محل رشد جریان های سلفی بوده است. به عبارت دیگر، استان های 
لحج و حضرالموت دارای بیشترین آمار سللنی ها با دیدگاه های وهابی هستند؛ به ویژه 
آنکه خاندان بن الدن در استان لحج ساکن هستند. اما می توان گفت سرچشمه توسعه 
سلفی گری رادیکال یمن، »سازمان جهاد یمن« است. القاعده نیز ریشه های فرهنگی- 
اجتماعی در یمن دارد که اعتقاد به جهاد علیه کفار دارند. در طول یك یا دو دهه گذشته 
حضور یمنی ها در بوسنی، چچن، عراق یا افغانستان برای مبارزه با امریکا زیاد بوده است. 
در حال حاضللر، نام گروه هللای جهادی یمللن با سللازمان القاعده و رهبللر آن یعنی 
اسللامه بن الدن، پیوند خللورده اسللت. در دهه 1990، علللی عبداهلل صالللح جهادیون 
بازگشته از افغانستان را به عنوان افرادی شللجاع و قابل احترام می دانست که برخالف 

1. التجمع الیمني لالصالح  
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دیگر کشللورها همچون اردن، نظارتی بر آنها 
اعمال نمی کللرد. به همین دلیللل، ابومصعب 
السوری، از نظریه پردازان نظامی القاعده، یمن 
را پناهگاهی امن برای جهادیون در سال های 
پس از خروج نیروهای شللوروی از افغانستان 
می دانسللت. پس از اتحاد دو یمللن نیز صالح 
این مبارزان را نیروهای سیاسللی مناسبی در 
مقابل مارکسیسللت های جنوب بللرای ایجاد 
کشللمکش میان گروه های رقیب می دانست 
تا بتواند قدرت خللود را حفظ کند. پس از آن، 
بسللیاری از این جهادیون به عنوان پاداش در 
مناصب نظامی، امنیتی و دیگر سللازمان های 

دولتی استخدام شدند. 
پس از حادثه یازدهم سپتامبر 2001، فشار 
امریکا به رژیم علی عبداهلل صالح برای بسللتن مدارس دینی کلله مراکز جذب اعضای 
جدید برای گروه های افراطی به ویژه القاعده یمن به شمار می رفتند، تشدید شد و عزم 
صالح را برای ریشه کنی مخالفانش جدی تر کرد. از شللدیدترین درگیری های دولت با 
مخالفان، جنگ با نیروهای القاعده موسللوم به انصارالشریعه در شهرهای ابین و زنگبار 
بوده است. آنها خواستار ایجاد یك دولت بنیادگرای اسالمی در جنوب یمن بودند. صالح 
با درك مخاطرات پیش روی دولتش پس از حمالت 11سللپتامبر و نگرانی از سیاست 
بوش، حمایت همه جانبه خود از جنگ امریکا علیه تروریسم را اعالم داشت. برخی تصور 
می کردند افغانستان یا پاکستان تنها مقصد شبه  نظامیان اخراج شده از عربستان است، اما 
با شکل گیری شاخه ای از القاعده در شبه  جزیره عرب و یمن در سال 2009، سعودی ها 
دریافتند سازمانی که به تهدیدی برای کشورهای همسللایه و منطقه تبدیل شده بود،  
در کنار مرزهای آنها پدیدار شده اسللت. به همین دلیل سرویس های اطالعاتی امریکا 
اعالم کردند خطرناك ترین و جدی ترین تهدیدات تروریستی علیه امریکا از سوی شاخه 

القاعده در یمن است. 
در حالی که در سال 2009 حکومت و نظامیان تحت فرمان علی عبداهلل صالح، درگیر 
نبرد با شیعیان حوثی در شمال بودند، فساد حاکم در سیستم سیاسی یمن و آمار فزاینده 

یمن از جمله کشور هایی بود که 
بالفاصله پس از تغییر رژیم در تونس 
با ناآرامی ها و تظاهرات گسترده ای 
رو به رو شد. پیش از آغاز تظاهرات 
گسترده یمنی ها، اعتصاب هایی 
از سوی نمایندگان اپوزیسیون 
در پارلمان و تظاهرات محدود 
مخالفان در اعتراض به تعدیل قانون 
اساسی صورت گرفت، اما هیچ گاه 
به جنبشی فراگیر تبدیل نشد، زیرا 
یمنی ها زیر فشارهای اقتصادی 
فرصتی برای توجه به مسائل سیاسی 
نداشتند و هیچ گاه به طور جمعی و 
در چهارچوب جنبشی اجتماعی و 

فراگیر، اقدام سیاسی نکرده بودند
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بیکاری و فقر نیللز به عاملی دیگر تبدیل شللد تا القاعللده در بی توجهی کامل حکومت 
مرکزی، مأمن و پناهی برای خود در جنوب پیدا کند. البته ذکر این نکته ضروری است 
که صالح در برابر فشارهاي خارجي براي اجراي اصالحات اقتصادي و سیاسي و مشروط 
شللدن کمك هاي غربي به اجراي چنین اصالحاتي به افزایللش فعالیت القاعده کمك 
کرد تا در برابر تهدید القاعده، تداوم کمك هاي غرب را تضمین کند و اجراي اصالحات 
را در فهرسللت اولویت هاي غرب در یمن به پایین ترین سللطح بیاورد؛ به طوری که در 
خیزش های مردمی سال 2011 در یمن، علی عبداهلل صالح برای اثبات و توجیه تداوم 
رژیم خود تحرکات القاعللده را افزایش داد. القاعده یمن با آغللاز انقالب مردمی در این 
کشور، کنترل مناطق جنوبی به ویژه شهر زنگبار را در اختیار گرفت و در استان ابین نیز 

با ارتش درگیر شد. 
انور العولقی1 که شهروندی امریکا را داشت، به عنوان رهبر، مبلغ دینی و نظریه پرداز 
القاعده در یمن نقش مهمی در جذب نیرو از کشورهای غربی برای القاعده داشت. وی 
توسط هواپیماهای بدون سرنشین امریکایی در اواسط سال 2011 کشته شد و پس از 
آن طارق الذهب، جوان 35ساله یمنی، رهبری سازمان القاعده را در یمن بر عهده گرفت. 
قبیله قیفه محل تولد رهبر جدید سازمان القاعده و از قبایل قدرتمند شهر رداع به شمار 
می آید و بسیاری از افراد آن از شیخ   الذهب و طرح امارت اسالمی او حمایت می کنند. در 
واقع، قدرتمندی طارق   الذهب از خأل فکری در آن منطقه و همچنین حمایت های مالی 

از این گونه اشخاص در عربستان سعودی ناشی می شود. 
صدها نفر سللتیزه جوی یمنی و عربستانی و برخی کشللورهای دیگر، از طارق   الذهب 
پیروی می کنند. او در درگیری های اسللتان ابین همراه انور العولقی جنگیده بود. نفوذ 
شیخ  الذهب و پسرش )رهبر جدید القاعده( در شهر تاریخی رداع موجب شد تا این شهر 
شاهد برافراشته  شدن پرچم های سللیاه القاعده در داخل خود باشد و سازمان القاعده 
به نحوی در این شهر تشکیل دولت القاعده یمن را اعالم کند. طارق  الذهب اتهام خود 
مبنی بر همکاری با علی عبداهلل صالح و فرزندانش را رد کرده و گفته بود: »من آمادگی 

1. به گفته منابع اطالعاتی امریکا، العولقی از جمله مربیان فکری تعدادی از کسللانی بود که از طراحان حادثه 
یازدهم سپتامبر بود و از این عملیات آگاهی قبلی داشت. در سال 2010، وی در یك پیام ویدیوئی فتوا داد که جهاد 
علیه امریکا بر تمامی مسلمانان واجب اسللت و مدت کوتاهی پس از آن، نام او در فهرست هدف های سازمان های 
اطالعاتی امریکا قرار گرفت. در همان سال، سازمان ملل متحد نیز او را یکی از افراد مرتبط با شبکه القاعده اعالم 
کرد. تسلط العولقی به دو زبان عربی و انگلیسی باعث شده بود تا بتواند به شکلی مؤثر به تبلیغ دیدگاه های القاعده 

در میان جوانان اسالم گرا در کشورهای غربی نیز مبادرت کند. 
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دارم که با عملیات انتحاری، صالح و فرزندان وی را که طاغوت هسللتند از بین ببرم.«1 
همچنین طارق الذهب احزاب معارض دولت موسوم به »دیدار مشترك« و حزب کنگره 

را خودفروخته و جاسوس خوانده و درباره الحوثی ها نیز گفته بود: 
ما اولیللن درگیری نظامللی را در رداع بللا حوثی ها داشللتیم و پس از 
درگیری سنگینی با آنها آتش بس برقرار شد... علی عبداهلل صالح هم با 
حوثی ها مماشات داشته و برخی از سران حزب کنگره نیز بنابر توصیه 
رؤسللای خود با حوثی ها بعد از امضای طرح شللورای همکاری ارتباط 

دارند.2
3. سلفی ها

سلفی های یمن که غالباً مخالفانشان آنها را به دلیل ارتباطاتشان با عربستان وهابیون 
می نامند، اگرچه ارتباطاتی با گروه های جهادی دارند، تفاوت های مهمی نیز میان آنها 
وجود دارد. جنبش سلللفی یمن در اوایل دهه 1980 و حول شخصیت مقبل بن هادی 
الوادعی شکل گرفت. سلفی ها با درخواست از مسلمانان برای عدم دخالت در سیاست، 
عدم مشارکت در انتخابات و تظاهرات یا انقالب ها، به دنبال دور نگه داشتن مسلمانان 
از هرج و مرج هسللتند. در مقابل، بر این باورند کلله آنها می توانند نقللش مهمی را در 
جهت دهی سیاست های دولتی از طریق دادن مشللورت پنهانی به حاکم ایفا کنند. در 
جامعه معاصر یمن، جنبش سلفی به واسطه نوع متمایزی از سنت ها، پوشش و عادات 
اجتماعی و زبانی، شناخته می شوند. سلفی ها به صراحت تمایل خود برای دور ماندن از 
جامعه ای فاسد را عنوان می دارند؛ به طوری که از شرکت در مناسبت های اجتماعی نظیر 

جشن های مذهبی، فستیوال های موسیقی سنتی و... خودداری می کنند. 
با این حال سلفی های مخالف سیاست، نقش سیاسی مهمی را در راستای اهداف دولتی 
ایفا می کنند. به همین دلیل دولت نیز کمك های مالی خوبی را به طور غیر مستقیم در 
اختیار آنها گذاشته و آزادی عمل زیادی را برای آنها قائل شده است. این جهت گیری آنها 
به نفع رژیم صالح بود، زیرا موجب تضعیف حمایت ها از گروه های اسالم گرای سیاسی تر 
همچون اخوان المسلمین و زیدی ها و نیز سوسیالیست ها در یمن جنوبی سابق می شود. 
در واقع، آموزه سلللفی کمکی به دور نگاه داشللتن بخش هایی از مردم از سیاست شده 
و اینکه گروه های مخالف دولت را در نگاه آنها نامشللروع جلوه می دهد. در نتیجه، عدم 

1. http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910322000871
2. Ibid.
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مشللارکت مردم در انتخابات به نفع نامزدهای حزب 
حاکم می باشد. 

در یمن خسارات ناشللی از سلفی گری برای حرکت 
انقالبی مردم به سللوی تحقق مردم ساالری به مراتب 
بیشللتر بود. پس از خیزش  مردمی سال 2011، یمن 
نیز مانند تونس و مصر با خیزش سلفی ها رو به رو بود. 
سلفی گری در یمن ماهیت و ویژگی های بومی خاص 
خود را دارد و با شکل سللعودی آن تفاوت هایی دارد. 
در عین حال، پس از کنار رفتن علللی عبداهلل صالح، 
درگیری های شللدیدی میان جریان های سلللفی با 
مخالفان الحوثی شللیعه در یمن درگرفت و دو طرف 

یکدیگر را متهم می کنند که حمایت مالی و نظامی از عربستان سعودی و ایران دریافت 
می کنند. سلللفی ها مدعی اند حوثی ها تالش می کنند به نوعی پای ایران را به یمن باز 
کنند و با اتکا به قدرت حضور ایران در یمن، سیاسللت ها و اهللداف خود را پیش ببرند. 
عربستان نیز که با تشکیل نظام مدنی و مردم ساالر در یمن مخالف است، با همه توان از 
گروه های سلفی حمایت مالی می کند تا سلفی ها با ناامن کردن یمن مانع تشکیل نظام 

مردم ساالر شوند.
به طور کلی، جنبش سلفی در یمن به سه دسته تقسیم  می شود:1

نخست، جریان کلی نزدیك به شللیخ مقبل الوداعی، بنیان گذار سلفی گری رادیکال. 
الوداعی به دلیللل سللتیزه جویی و گرایش به جنبللش جهیمان العتیبی از عربسللتان 
اخراج شللد. همچنین وی تحت تأثیر آموزه های دو شیخ سلفی در عربستان به نام های 

محمدبن امان الجامی و ربیع بن هادی المدخلی قرار گرفته بود. 
دوم، جنبش انجمن حکمت که تحت تأثیر جنبش شللیخ عبدالرحمن بن عبدالخالق 

الیوسف )مصری تبار( در کویت و انجمن احیای میراث اسالمی کویت2 است. 
سوم، انجمن احسان )به جریان سوری نیز معروف است( که تحت تأثیر آموزه های شیخ 

محمد سرور )سوری تبار( است. 

1. http://allsanaa.wordpress.com/2012/10/06/rise-of-islamism-in-yemen-salafism-and-
sufism (Rise of Islamism in Yemen: Salafism and Sufism) 

2. جمعیت احیاء التراث االسالمی بالکویت 

عربستان به منظور گسترش 
حوزه نفوذ خود در یمن 
اقدامات جدی صورت داده 
است. مرزهای مشترک و بیم 
از قدرت یابی حوثی ها )در 
هم جواری مرزهای جنوبی 
الهام بخشی  و  عربستان( 
انقالب اسالمی ایران برای 
انقالب مردم یمن به ویژه 
شیعیان عواملی است که 
سعودی ها را به نقش آفرینی 

جدی در یمن واداشته است
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4. صوفی ها
صوفی ها به اسالم سیاسی و به عبارتی پیوند زدن مذهب و سیاست به یکدیگر تمایلی 
ندارند و نقش مهمی در سیاست یمن ندارند. صوفی ها که بیشتر در مناطق یمن جنوبی 
سابق و به ویژه در استان شللرقی حضرموت حضور دارند، تحت سللرکوب شدید رژیم 
سوسیالیستی آن دوران بودند و به همین دلیل بسللیاری از روحانیون آنها به عربستان 
و یمن شللمالی فرار کردند. پس از اتحاد دو یمن، حمایت برخی از رهبران صوفی ها از 
جنبش جدایی طلب جنوب در سللال 1994، موقعیت آنها را بیشتر تضعیف کرد. پس 
از این جنگ و شکست جدایی طلبان، دولت چشللمان خود را به روی ویرانی مکان های 
مقدس صوفی ها در عدن و حضرموت از سوی سلفی ها و اعضای افراطی اخوان المسلمین 

بست. 
از اواخر دهلله 1990 به بعد، جنبش صوفی ها دوباره احیا شللد که نماد آن مؤسسلله 
دارالمصطفی در شللهر تاریخی تریم در اسللتان حضرموت اسللت. اگرچه بسللیاری از 
تحلیل گران، صوفی ها را گروهی مورد تهدید از سوی دولت و سایر گروه های اسالم گرا 
می دانند، چنین چیللزی دیگر صحت نللدارد. برای نمونلله، در سللال 2003 الحبیب 
عمرابن حفیظ1 به عنوان مدیر برنامه های مذهبی تلویزیون دولتی در خالل ماه مبارك 
رمضان انتخاب شد. نشانه دیگر از رابطه جدید میان این گروه  اسالم گرا با دولت آن بود 
که علی عبداهلل صالح دیدارهای زیادی از مؤسسه دارالمصطفی داشت. به نظر می رسد 
آموزه صوفی ها نیز همچون سلفی ها به لحاظ سیاسللی برای دولتمردان یمن سودمند 

است، زیرا بیشتر بر بعد معنویت و تکامل فردی و دوری گزینی از سیاست تأکید دارد. 
صوفی ها سال ها به طور غیر رسمی در سیاست های یمن نقش ایفا کرده اند و بسیاری 
نیز به طور پنهان مذهب خود را حفظ کرده اند. صوفی هللا به رژیم صالح وفادار بوده اند. 
صوفی ها را می توان در تمام گروه های سیاسللی دید. صوفی ها عالقه ای به ایجاد حزب 
سیاسی مستقل و منسجم ندارند. مشارکت آنها در سیاست انتخابی فردی است و تحت 
تأثیر احساس تهدید از سوی سایر فرقه ها صورت نمی گیرد. در عین حال، ضروری است 
تعامل و تقابل صوفی ها با دولت جدید یمن و نیز تعامل آن با جنبش رو به رشد سلفی ها 

در دولت جدید یمن درك شود. 

1. روحانی صوفی مذهب )با گرایش سنی( و بنیان گذار و ریاست مدرسه دینی دارالمصطفی. پدرش محمد بن سالم 
ابن حفیظ نام دارد که مفتی شهر تریم بود و توسط حکومت کمونیستی یمن جنوبی کشته شد. 
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روند خیزش مردمی در یمن
یمن از جمله کشللور هایی بود که بالفاصله پس از تغییر رژیم در تونس با ناآرامی ها و 
تظاهرات گسترده ای رو به رو شد. پیش از آغاز تظاهرات گسترده یمنی ها، اعتصاب هایی 
از سوی نمایندگان اپوزیسللیون در پارلمان و تظاهرات محدود مخالفان در اعتراض به 
تعدیل قانون اساسللی صورت گرفت، اما هیچ گاه به جنبشللی فراگیر تبدیل نشد، زیرا 
یمنی ها زیر فشارهای اقتصادی فرصتی برای توجه به مسائل سیاسی نداشتند و هیچ گاه 
به طور جمعی و در چهارچوب جنبشی اجتماعی و فراگیر، اقدام سیاسی نکرده بودند. 
در عین حال، زیرکی صالح در بهره گیری از شکاف های اجتماعی، قبیله ای و اختالفات 
عمده در راستای پیشگیری از متحد شدن قبایل مخالف و نیز تضعیف رقبای بالقوه مانع 
حرکت جمعی یمنی ها شللده بود.1 هر یك از گروه های یمنی، با انگیزه های خاص خود 

برای یك هدف واحد یعنی سرنگونی صالح متحد شدند. 
عبداهلل صالح پس از گسترش موج اعتراضات به این امید که از تب انقالبی مردم بکاهد، 
از اقدامات میانجی گرایانه شورای همکاری خلیج فارس جلوگیری کرد. پس از شکست 
سومین تالش شللورای همکاری خلیج فارس برای ترغیب صالح به امضای ابتکار عمل، 
23می2011 درگیری ها در صنعا شروع شد. 3ژوئن2011 علی عبداهلل صالح در حمله 
به محل اقامتش به شدت مجروح و برای مداوا به عربسللتان منتقل شد. عبداهلل صالح، 
سرلشکر علی محسللن االحمر2 و خانواده االحمر را متهم به انجام این ترور کرد. قبایل 
در مناطق ارحاب و نیهم به جنگ با گارد ریاسللت جمهوری یمللن پرداختند. نیروهای 
قبیله ای به تانك ها آسیب زدند و یك هواپیمای یمنی را سرنگون کردند و از پایگاه گارد 
ریاست جمهوری تجهیزات نظامی به غنیمت گرفتند. نیروهای حوثی ها به دلیل ترس 
از تسلط علی محسن االحمر یا خانواده االحمر بر حکومت پس از صالح، حوزه نفوذ خود 
را به عمران، حجه و محویت گسللترش دادند. قبایل سللنی و نیروهای سلفی با جنبش 
شیعی حوثی ها درگیر شدند و وضعیت بحرانی و بی ثباتی در شمال یمن به وجود آمد. 
در عین حال، نیروهای القاعده کنترل مناطقی مانند زنگبار و رداع )در استان البیضاء( 

1. http://www.csr.ir/departments.aspx?lng=fa&abtid=06&&depid=44&semid=2312
»چشم انداز تغییر رژیم در یمن؛ چالش ها و پیامدها« 

2 . وی مشاور ارشد نظامی عبداهلل صالح بود و به جذب بنیادگرایان اسالمی به منظور جنگ در افغانستان در طول 
جنگ افغانستان و شوروی کمك کرد. پیش از خیزش های مردمی در یمن، روابط صالح و محسن به دلیل رقابت 
با دو پسر صالح ظاهراً با تنش همراه شده بود. مطابق اسناد ویکلی لیکس، این مسئله سبب شد که ظاهراً عبداهلل 
صالح برای کشتن محسن از فرماندهان نظامی عربستان سعودی بخواهد یك پایگاه شورشیان را که در واقع مرکز 

فرماندهی محسن بود، بمباران کنند. 
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را در دست گرفتند، اما مخالفان رژیم صالح 
را متهم کردند با القاعده تبانی کرده است.1 
القاعده یمن در پی ایجاد امارت اسالمی در 
رداع اسللت و طارق الذهللب را »امیر امارت 

اسالمی رداع« می خواند.2 
به عالوه، خشللونت میان گروه های مسلح، 
جنبش مسالمت آمیز جوانان را به کشمکش 
قدرت میللان نخبگان تبدیل کللرد. جنبش 
جوانان با آگاهی کامل از تداوم تسلط نخبگان 
قبلی بر رژیم جدید، با دالالن کلیدی قدرت یعنی ارتش )علی محسن(، قبیله )االحمرها( 
و اسالم گرایان )عبدالمجید الزندانی( برای کنار گذاشتن صالح وارد گفت وگو و چانه زنی 
شد. در این روند، آنها از معترضان به منظور تحقق اهداف سیاسی خود استفاده کردند 
و احزاب سیاسللی به ویژه حزب اصالح به طور فزاینده ای کنترل تحوالت را به دسللت 
گرفتند. آنها به دلیل بهره مندی از حمایت مالی و سازمان دهی خوب از جنبش جوانان 
مستقل بهتر عمل کردند. ارعاب، تهدیدها، ضرب و شتم و تکفیر کردن سبب شد بسیاری 

از میانه روها و مستقل ها در ماه ژوئن در حاشیه قرار بگیرند. 
23نوامبر2011 پس از یازده ماه اعتراضات مردمی، صالح ابتکار عمل شورای همکاری 
خلیج فارس و سللاز و کارهای اجرایی آن را امضا کرد. مطابق این ابتکار عمل، صالح در 
ازای کناره گیری از قدرت از مصونیت قضایی برخوردار می شللد. این توافق نامه روندی 
دو مرحله ای را مشخص کرد. در مرحله نخسللت، صالح قدرت را به معاون خود عبدربه 
منصور هادی3 واگذار کرد. مرحله نخسللت با انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در 
21فوریه2012 به پایان رسید. در مرحله دوم، به هادی و دولت دو سال زمان داده شد 

1. http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13901026000045
2. http://al-shorfa.com/fa/articles/meii/features/main/2012/01/18/feature-01

»القاعده درصدد اعالم امارت اسالمی در رداع است« 
3. وی سال های طوالنی از هواداران علی عبداهلل صالح بود. منصور هادی در انتخابات ریاست جمهوری یمن به 
عنوان تنها نامزد توافقی حزب کنگره ملی حاکم و گروه های مخالف اللقاء المشترك حضور داشت. در سال 1990 
وحدت دو بخش یمن اعالم شد، اما ساکنان جنوب یمن بار دیگر در سال 1994 با این موضوع مخالفت و بر استقالل 
یمن جنوبی تأکید کردند. علی عبداهلل صالح نیز با کمك منصور هادی معترضان جنوبی را سرکوب کرد. در میانه 
این درگیری ها علی عبداهلل صالح، عبدربه منصور هادی را به عنوان وزیر دفاع خود انتخاب کرد. منصور از سللال 
1994 پست معاونت رئیس جمهوری یمن و دبیرکلی حزب حاکم این کشور را در دست داشت. وی برخالف علی 

عبداهلل صالح پایگاه قبیله ای یا گروهی ندارد. 

در یمن، چهار جریان اسالم گرای 
مهم با ویژگی های متمایز از یکدیگر 
وجود دارد: اخوان المسلمین )جنبش 
اصالح یمن(، انصاراهلل )حوثی ها(، 
جنبش های سلفی مختلف و جنبش 
بته  ل ا لقاعده(.  )ا انصارالشریعه 
صوفي ها نیز به طور غیر منسجم و 
فارغ از سازماندهی در قالب اسالم 
سیاسی اثرگذاری هایی بر جریان 

اسالم گرایی در یمن دارند
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تا دستگاه نظامی- امنیتی را بازسازی کند، توزیع عادالنه قدرت در دوره انتقالی صورت 
گیرد و کنفرانس فراگیر گفت وگوی ملی با هدف اصالح قانون اساسی پیش از انتخابات 

مجدد در فوریه2014 برگزار شود.1
دولت جدید عبدربلله منصور هللادی در دوران پس از صالح، اقدامللات چندانی برای 
سهم دهی به گروه هایی که مدت ها در حاشیه بوده اند، انجام نداده و همچنان بر راهبردی 
مرکزگرا تأکید می کنللد. طرفداران اصالحات نگران هسللتند کنگره ملی خلق یمن2 و 
احزاب دیدار مشللترك3 کارکرد مثبتی نداشته باشللند و یمن همچنان کشوری بسیار 
مرکزگرا و فاسد باقی بماند. از نظر آنها این وضعیت به نفع رهبران قبیله ای و اسالم گرای 
شمال یمن است و شکاف با سایر مناطق کشور را تشدید می کند و رفتارهای واگرایانه 
گروه های شبه نظامی در جنوب و شللمال نیز به دلیل ناکامی در تقسیم عادالنه قدرت 
افزایش خواهد یافت.4 به طوری که هم گرایی سیاسی جنبش جدایی طلب جنوب یمن 
)حراك( و رهبران گروه حوثي در شللمال و تالش آنها برای رفع اختالفات که به قبل از 

اتحاد یمن باز مي گردد، نشان دهنده این رفتارهای واگرایانه است.5 
جدای از چالش هاي امنیتی و شبه نظامي  مانند جنبش جدایی طلب حراك،6 حوثي ها 
در شللمال و القاعده در سراسر این کشللور، یمن با چالش هاي اساسللي در عرصه هاي 
اقتصادي و اجتماعي مواجه اسللت. همچنین ناامنی و بی ثباتی یمن براي کشللورهاي 

1. http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=188725
»یمن و طرح شورای همکاری خلیج فارس«

General People's Congress .2: حزب سیاسی حاکم در یمن در زمان عبداهلل صالح بود که در سال 1982 
توسط وی تأسیس شد. خط  مشللی این حزب ملی گرایی اسللت و مبتنی بر ایدئولوژی ملی گرایی عربی است. در 

انتخابات ریاست  جمهوری یمن پس از کناره گیری صالح، این حزب از عبدربه منصور هادی حمایت کرد. 
Joint Meeting Parties .3: این ائتالف در سللال 2005 توسللط پنج حزب مخالف به منظللور اثرگذاری بر 
روند اصالحات سیاسی و اقتصادی ایجاد شللد که حزب اسالم گرای اصالح و حزب سوسیالیست یمن )متشکل از 
طرفداران رهبر سابق یمن جنوبی(، حزب الحق، حزب اتحادیه گرا و حزب اتحادیه نیروهای مردمی از جمله آنها 
هستند. در حال حاضر، تشللکل دیدار مشللترك احتماالً مهم ترین ائتالف حزبی در یمن است. در عین حال باید 
توجه داشت که احزاب یمنی احزابی فراگیر نبوده و عواملی مانند قبیله، پراکندگی، سابقه جدایی جنوب از شمال 

و جدایی مذهبی حزبی باعث شده است تا عماًل حزبی فراگیر در کشور وجود نداشته باشد. 
4. International Crisis Group (3 July 2012) YEMEN: ENDURING CONFLICTS, THREATENED 

TRANSITION. 
5. http://isna.ir »یك مقام حزب حاکم یمن: علی عبداهلل صالح بار دیگر تحت عمل جراحی قرار می گیرد«

6. جنبشی مردمی در یمن جنوبی سابق است که از سال 2007 ایجاد شده و خواستار جدایی از جمهوری یمن 
و بازگشت به وضعیت پیش از 1990 به روش های مسالمت آمیز است. این جنبش که از حمایت بسیاری در جنوب 
یمن برخوردار است، در دوران پس از صالح تظاهرات گسترده ای صورت داده اند. منطقه داله پایگاه جنبش حراك 
است. جنبش حراك جنوب یمن را به عنوان یك سیاستمدار نماینده رژیم دیکتاتوری عبداهلل صالح قبول ندارد. 

حزب حاکم »المؤتمر« و حزب اسالمي »االصالح« نیز جنبش جدایی طلب حراك را تکفیر می کنند. 
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شوراي همکاري خلیج فارس به  ویژه عربستان، تهدیدي جدي به شمار مي رود. احتمال 
بروز جنگ داخلي و در نهایت تجزیه یمن چشللم اندازی نگران کننده براي کشورهاي 

شوراي همکاري خلیج فارس است.1

چالش های یمن در دوران پس از صالح 
در دوران پللس از برکنللاری عبللداهلل صالللح، بسللیاری از معترضللان و گروه هللای 
به حاشیه رانده شللده مانند حوثی ها و جنبش حراك جنوب یمن از بازیگری در قدرت 
محروم شده اند. القاعده یمن نیز خطر گسترش ناامني افسارگسیخته به سراسر منطقه 
را به همراه داشته است.2 در واقع در توزیع قدرت عدالت رعایت نشده و قدرت سیاسی به 
رهبران و احزاب سیاسی داده شده که ریشه  چالش  های سیاسی کشور هستند. مهم تر 
اینکه کشمکش نخبگان مانع اصلی رسیدن یمن به ثبات واقعی است. به منظور تحقق 
ثبات سیاسی باید درجه ای از تعادل میان احزاب در نظام سیاسی موجود به وجود آید. 
در عین حال، دولت جدید یمن باید اثبات کند که به دغدغه های اقتصادی و فقر توجه 
جدی خواهد کرد. امنیت یمن در دوره انتقالی بسللیار شللکننده است؛ به ویژه آنکه در 
این میان، دخالت های گسترده عربستان در یمن عامل بسیاری از مشکالت این کشور 
اسللت که در جریان انقالب یمن به منظور حفظ صالح در قدرت صورت گرفت و پس از 
کناره گیری وی نیز به شکل های مختلف ادامه دارد. در نهایت، تنها راه پیش رو به منظور 
بازگشت ثبات واقعی در نظام سیاسی یمن، گفت وگوی ملی است. اهداف خیزش مردمی 
که معترضان مطرح می کردند، به میزان بسیار کمي تحقق یافت، زیرا بحران هاي یمن 
اجازه تحقق کامل این اهداف را نمي داد و آنچه تحقق یافت، حداکثر چیزي بود که امکان 

تحقق داشت.3
در این شللرایط معترضان ناخشللنود هسللتند زیرا جنبش آنها به تصاحب نخبگانی 
درآمده که مطابق قواعد گذشللته بازی در صحنه سیاسللی یمن را بلله پیش می برند. 
مردم در یمن همانند مصر و لیبی شعار سرنگونی نظام را سللردادند و خواستار برپایی 
نظامی جدید بودند، اما با توجه به اصالحات صللوری صورت گرفته هر چند مهره هایی 
مانند عبداهلل صالح از صحنه سیاسللی کنار رفته اند، اما هنوز برخی مهره های اصلی در 
قدرت حاضرند و نظام در واقع فرو نپاشیده اسللت. در عرصه سیاست خارجی نیز مردم 

1 .Ibid.
2 .Ibid.
3. http://irdiplomacy.ir/fa/news »دموکراسی عربستانی در یمن«
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نسبت به همکاری های یمن با قدرت های بزرگ 
و برخی قدرت های منطقه ای اعتراض داشللتند. 
به عالوه، در عرصه امور داخلی مردم خواسللتار 
پایان اثرگذاری گرایش هللای قبیله ای در ارتش 
و سللاختار سیاسللی بودند، اما همچنان ساختار 
پیشللین باقی مانده اسللت. همچنین در عرصه 
رفاهی دولت اقدامات چشللم گیری انجام نداده 
و در عرصه آزادی بیان نیز فضا همچنان بسللته 
اسللت. همانند زخم های عمیق جنللگ داخلی 

1994 و سایر شکاف های منطقه ای، چشللم انداز بی ثباتی و از هم گسیختگی حکومت 
در دوران انتقالی وجود دارد. اگرچه زادگاه رئیس جمهور جدید جنوب یمن است، اما از 
سرمایه سیاسی در جنوب برخوردار نیست، زیرا در طول جنگ داخلی 1994 به سرکوب 

شورش  جنوب کمك کرد.1
دولت جدید باید ضمن تمرکز بر اهداف مطلوب کوتاه مدت در دوره انتقالی، راهبردی 
طوالنی مدت نیز داشته باشللد. گفت وگوی ملی، عدالت  ورزی در دوره انتقالی و قانون 
اساسی جدید اولویت های کلیدی هسللتند. در عین حال، باید میان مشارکت فراگیر و 
کارآمدی توازن باشد؛ اما جوانان، جامعه مدنی و زنان، جنبش حراك، حوثی ها و اعضای 
اصالح طلب باید همگی بخشی از این روند باشند. در دوره انتقالی باید وضعیت اقتصادی 
مردم یمن نیز بهبود نسبی پیدا کند و به طرفداران و نیروهای جنبش حراك در جنوب و 
حوثی ها در شمال باید این اطمینان داده شود که قدرت به طور عادالنه تقسیم می شود. 
از زمان تشکیل یمن واحد همواره پتانسللیل جدایی یمن جنوبی وجود داشته و این 
مسئله به دلیل ترکیب قومی متفاوت بوده است. با کنار رفتن صالح از قدرت، گروه های 
جنوبی امید بیشتری به جدایی یافتند؛ به ویژه آنکه از طرف دولت صنعا هیچ امتیازی 
به جنوبی ها داده نشده اسللت. در عین حال، با توجه به اینکه دولت یمن جنوبی سابق 
چپ گرا بوده و در حال حاضر ایللن گروه ها جایگاهی در جهان ندارنللد غربی ها تنها در 
صورتی که اسللالم تبدیل به نیرویی قوی و تهدیدکننده در ساختار سیاسی یمن شود، 
حاضر به همکاری با چپ های گذشته و جدایی طلب جنوبی هستند و از گروه های چپ 

1 .http://strategicreview.org »عبدربه منصور هادی، جانشین علی عبداهلل صالح کیست؟«

پس از آغاز خیزش های مردمی در 
یمن و در نتیجه کناره گیری صالح 
از قدرت، چشم انداز قدرت یابی، 
تنش و رقابت گروه های اسالم گرا 
در یمن افزایش یافت که این 
مسئله سبب شد شوراي همکاري 
خلیج فارس از سوي یمن در جنوب 
با چالش رو به رو شود، زیرا احتمال 
سرایت اعتراضات عمومی و ناامنی 

به این پادشاهی ها وجود داشت
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برای سرکوب گروه های اسالمی بهره خواهند گرفت.1 
در کوتاه مدت دولت منصور هادی و ساختار سیاسی تالش کرده است خود را تثبیت 
کند و همه ابزارهای باقی ماندن در قدرت را فراهم کند. چنانچه با تصفیه ارتش، دوستان 
علی عبداهلل صالح را کنار گذارد و به نوعی نیز به رضایت عمومی مردم و نیز به حمایت 
مالی عربستان به رفاه نسبی مردم نگاهی داشللته باشد و ارتباطات خود را با کشورهای 
خارجی گسترش دهد، اما در میان مدت این سللاختار به سرانجامی نخواهد رسید، زیرا 

مردم خواستار تغییر نظام بوده اند و مشکالت مردم همچنان باقی است. 

اهمیت راهبردی یمن برای شورای همکاری خلیج فارس 
جنگ هاي شللش گانه حوثي ها با رژیم صالح به  ویژه در جنگ  ششللم که با دخالت و 
درگیري مستقیم عربستان با حوثي ها همراه بود، سعودی ها و سایر کشورهاي شوراي 
همکاري را از چشم انداز کشمکش شمال یمن بیمناك کرده بود. در واقع، مناطق تحت 
کنترل حوثي ها که در مجاورت عربستان قرار دارد، تهدید را در نگرش امنیتي کشورهاي 

خلیج فارس تشدید کرده است. 
پس از آغاز خیزش های مردمی، شللوراي همکاري از سوي یمن در جنوب و بحرین و 
با شدت کمتري، کویت و عمان در شللمال با چالش رو به رو شد، زیرا اعتراضات عمومی 
می توانست به این کشورهای پادشاهی سللرایت کند و به تغییر رژیم در آنها بی انجامد. 
تفاوت این چالش ها، به مجاورت جغرافیایي آنها مربوط مي شللود. در مورد بحرین این 
چالش براي شوراي همکاري خلیج فارس داخلي به شمار مي رفت و مهار هر چه سریع تر 
آن از آغاز به دغدغه اي اساسي براي اعضاي شللورا تبدیل شد. در واقع، رهبران شوراي 
همکاري و در رأس آن حاکمان عربستان وحدت و اسللتحکام داخلي شورا را بر نگرش 
تهدید محور این کشللورها به ایران مبتني کرده اند و به همین دلیل، در برابر اعتراضات 
شیعیان بحریني و سللعودي علیه تبعیض نهادینه شللده، ادعاي مداخله ایران را مطرح 
مي سللاختند. به این  ترتیب، شللورا خود را در دو جبهه درگیر مي دید: نخست، در برابر 
تهدیدي که از سللوي ایران براي خویش  ترسللیم مي کرد؛ دوم، ضرورت توقف تهدید 
جنوب و تمرکز بر تهدید شمال که در نگاه عربستان و برخي کشورهاي شورا، در سراسر 
خاورمیانه در جریان است. این رویکرد به مداخله میانجي گرانه کشورهاي شورا در یمن 
انجامید. عربستان و کشورهاي شوراي همکاري بیش از هر قدرت منطقه اي یا بین المللي 

1. http://peace-ipsc.org »دولت منصور هادی و چالش های فراروی یمن- گفت وگو با جعفر قنادباشی«
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دیگر، قدرت و ابزارهایي مناسللب تر براي میانجي گري و کنترل بحران یمن داشته اند. 
عالوه بر کمك هاي مالي مسللتقیم شللورا به دولت یمن، عربسللتان به بیشتر نخبگان 
قبیله اي و نیز نظامي یمن حقوق ماهانه پرداخت مي کند. پولي که عربسللتان به قبایل 
یمني مي دهد چندین برابر پول پرداختي این کشور به قبایل اردني و عراقي و نیز پولي 
است که دولت یمن به این قبایل مي دهد. همه این موارد موجب واگذاري کنترل بحران 
یمن از سوي غرب به کشورهاي شورا )با محوریت عربستان( و پشتیباني از ابتکار عمل 
آنها شد. این موارد به کناره گیري علي صالح از قدرت بر مبناي این ابتکار عمل انجامید.1 
همچنین بلله گفته مقامات این شللورا، موضللوع عضویت یمن در شللوراي همکاري 
خلیج فارس مورد بحث و بررسي مقامات این شللورا قرار دارد و این کشور امیدوار است 
تا سللال 2016 به این شللورا بپیوندد.2 عربسللتان به عنوان عضو مهم شورای همکاری 
خلیج فارس مدت هاسللت نگران تهدیللد جمعیت زیللاد، فقیر و بی ثباتللی یمن برای 
پادشاهی خود است. الحاق یمن جدید به شللورای همکاری خلیج فارس، فراهم آوردن 
کمك های اقتصادی فراوان برای این کشور و تضمین امنیت آن در درون شورای همکاری 
خلیج فارس بهترین راه برای از بین بردن هر گونه تهدیدی در خلیج فارس از جانب یمن 
است. البته از زاویه دیگر، عضویت یمن برای کشللورهای شورای همکاری خلیج فارس 
ممکن است جذابیتی نداشته باشد. یمن جمعیتی بزرگ، فقیر و درس نخوانده و مهم تر 
از همه بدون نفت به شللورا می آورد. این کشللور دست خوش کشللمکش های داخلی- 
جغرافیایی، فرقه ای، قبیله ای و سیاسی است. در واقع، یمن قدرت نظامی قابل اتکایی 
ندارد و نمی تواند دامنه نفوذ و قدرتش را به فراتر از مرزهای خود ببرد. عضویت یمن در 
شورای همکاری خلیج فارس، کشورهای عضو را درگیر مسائل شاخ آفریقا و دریای سرخ 
می کند و توانایی آن را در دفاع از خود تقویت نمی کنللد و تأثیری نیز بر میزان نفوذ در 
خلیج فارس نخواهد داشت که اصوالً علت وجودی اتحاد شورای همکاری خلیج فارس 

است.3 
در نگاه راهبردی عربستان، جایگاه جغرافیایی یمن و نوع روابط و تعامل آن در دهه ها 
و سال های گذشته، این کشور را بر امنیت ملی عربستان اثرگذار قرار می دهد. به همین 
دلیل در تمامی بحران ها و تحوالت یمن در دهه های گذشته، عربستان بازیگری فعال 

1 .International Crisis Group (March 10, 2011), Popular Protest in North Africa and the 
Middle East (II): Yemen Between Reform and Revolution.

2. http://iccima.ir/fa/images/stories/DATA/International/Article-CCASG__GCC.pdf 
3. http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910410000751 
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و اثرگذار بوده اسللت. حداقل از دهه 1980 به بعد، 
عربسللتان سللعودی، با کمك های گسللترده خود 
تسکینی بر مشکالت یمن بوده که وفاداری رژیم یمن 
به عربستان را نیز در پی داشته است. در عربستان دو 
نقطه نظر رقیللب در مورد یمن وجود داشللت. جناح 
ملك عبداهلل خواستار رساندن پول به قبایل از طریق 
صالح بود و صرفاً تمایل داشت از گسترش مشکالت 
یمن به عربستان جلوگیری کند، اما جناح سلطان و 
نایف و فرزندانشان به دنبال دستیابی به دریای عرب 
از طریق حضرموت هستند. این دو دیدگاه گاهی به تناقضات رفتاری عربستان در مورد 
یمن انجامیده و مشهود بوده است.1 حاکمیت خاندان سعودی در عربستان و علی عبداهلل 
صالح در یمن و نیز تالش آنها برای حفظ حاکمیت در بسللیاری از موارد آنها را در کنار 
یکدیگر قرار داده بود. وحدت یمن شمالی و جنوبی در دهه 90، بر ابعاد این روابط افزود. 
عربستان به منظور گسترش حوزه نفوذ خود در یمن اقدامات جدی صورت داده است. 
مرزهای مشترك و بیم از قدرت یابی حوثی ها )در هم جواری مرزهای جنوبی عربستان( و 
الهام بخشی انقالب اسالمی ایران برای انقالب مردم یمن به ویژه شیعیان عواملی است که 
سعودی ها را به نقش آفرینی جدی در یمن واداشته است. اگرچه دولت یمن و عربستان 
بارها ایران را به حمایت از حوثی ها متهم کرده اند، امللا هیچ یك مدارکی در این زمینه 
ارایه نکرده اند. سللعودی ها با توجه به اینکه بی ثباتی یمن، تهدیدهای متعددی متوجه 
پادشاهی آل سعود می کند، راهبردی سه جانبه را در قبال یمن دنبال کرده است: نخست، 
مهار از طریق کنترل دقیق مرزها؛ دوم، ارایه کمك مالی به دولتی وابسته به سعودی ها 
به منظور جلوگیری از سقوط اقتصادی آن و سللوم، نفوذ در میان بازیگران داخلی یمن 
)سلفی ها، قبایل و ارتش(. در واقع، به رغم پیچیدگی ها و گاه تناقض راهبردی سعودی ها، 
می توان راهبرد کلی این کشور در قبال یمن را حفظ بی ثباتی و مشکالت یمن در درون 
این کشور و پیشگیری از گسترش آن به خارج توصیف کرد. اغلب مردم یمن، عربستان 
را عامل بسیاری از مشکالت خود می دانند. این موضوع به ویژه با توجه به اینکه عربستان 

در جنگ 1994 به دنبال تجزیه یمن بود، بیشتر قابل درك است. 

1. سارا فیلیپس، یمن و سیاست بحران پایدار )مجموعه مقاالت کتاب بیداری اسالمی(، ترجمه حسن احمدیان، 
تهران، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر، 1391، ص261-262. 

دیکتاتوری، فقر، تبعیض ، 
فساد حکومتی و نیز گسترش 
سکوالریسم مهم ترین دالیل 
اقدام مشترک اسالم گرایان 
شیعه و سنی علیه دولت عبداهلل 
صالح بود و در واقع، نوع تقابل 
و تعامل جریان های اسالم گرا 
در یمن می تواند بر چشم انداز 
سیاسی این کشور در دوران 

پس از صالح تأثیر بگذارد
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عربسللتان از زمان شکل گیری جنبش شللیعیان صعده و متحد شدن قبایل شیعه در 
استان های صعده و آل عمران با ظرافت بیشتری این تحوالت را پیگیری کرده است. از 
دیدگاه سعودی ها، شیعیان صعده خطر و مانعی جدی برای وهابیت به شمار می روند. از 
جنگ چهارم الحوثی ها در سال 2004، آل سعود متوجه نفوذ و تأثیرگذاری شیعیان در 
تحوالت داخلی یمن و مناطق مرزی عربستان شد. اقدام نظامی عربستان علیه حوثی ها 
در جنگ ششم به این دلیل صورت گرفت که این کشور احساس کرد ممکن است بحران 
داخلی یمن به این کشور منتقل شود، زیرا اسللتان های شیعه نشین )جازان و الشرقیه( 
در مجاورت مرز یمن قرار دارند. در واقع، محور سیاست سللعودی ها در یمن، برقراری 
ارتباطی قوی با رهبران اپوزیسیون حزب اسالم گرای اصالح یمن برای کنترل اوضاع آن 
کشور پس از کناره گیری صالح و نیز عدم سرایت ناامنی به عربستان است. نگرانی جدی 
عربستان پس از کناره گیری صالح، تحقق مردم ساالری و الهام بخش شدن آن برای مردم 

این کشور و سایر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس است. 

نتیجه گیری
یمن جامعه ای قبیله ای و دارای طیف وسللیعی از جنبش های سیاسی اسالم گراست. 
هر چند اسللالم گرایی در تاریخ یمن ریشلله دارد، اما تحوالت منطقلله ای و بین المللی 
در سللال  های اخیر بر ظهور و گسللترش آن تأثیر داشته اسللت. در یمن، چهار جریان 
اسالم گرای مهم با ویژگی های متمایز از یکدیگر وجود دارد: اخوان المسلمین )جنبش 
اصالح یمن(، انصاراهلل )حوثی ها(، جنبش های سلللفی مختلف و جنبش انصارالشریعه 
)القاعللده(. البته صوفي هللا نیز به طور غیر منسللجم و فللارغ از سللازماندهی در قالب 
اسالم سیاسللی اثرگذاری هایی بر جریان اسللالم گرایی در یمن دارند. به نظر می رسد 
اخوان المسلللمین در میان آنها در حوزه های سیاسللی، اجتماعی، آموزشی، اقتصادی، 

امنیتی، رسانه ای و دیپلماتیك قدرتمندترین باشد. 
پس از آغاز خیزش های مردمللی در یمللن و در نتیجه کناره گیری صالللح از قدرت، 
چشللم انداز قدرت یابی، تنش و رقابت گروه های اسالم گرا در یمن افزایش یافت که این 
مسئله سبب شد شوراي همکاري خلیج فارس از سوي یمن در جنوب با چالش رو به رو 
شود، زیرا احتمال سرایت اعتراضات عمومی و ناامنی به این پادشاهی ها وجود داشت. در 
عین حال، این تحوالت انقالبی سبب شد امریکا بیش از گذشته نگران رشد اسالم گرایی 
و نفوذ بیشللتر اخوان المسلللمین، زیدی ها و به ویژه القاعده در آینده این کشللور شود. 
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امریکا پیش از سرنگونی علی عبداهلل صالح، یمن را در زمینه مبارزه با تروریسم شریکی 
راهبردی برای خود می دید و با سرنگونی رژیم صالح، امریکا در یمن با چالش های جدی 

رو به رو خواهد شد. 
در مجموع می توان گفت دیکتاتوری، فقر، تبعیض ، فسللاد حکومتی و نیز گسللترش 
سکوالریسم مهم ترین دالیل اقدام مشترك اسالم گرایان شیعه و سنی علیه دولت عبداهلل 
صالح بود و در واقع، نوع تقابل و تعامل جریان های اسالم گرا در یمن می تواند بر چشم انداز 

سیاسی این کشور در دوران پس از صالح تأثیر بگذارد. 
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بررسی انقالب مصر و انطباق آن با انقالب اسالمي ایران
از منظر نظریه اصالت ساخت و اصالت کارگزار 

نورالدین اکبری کریم آبادی1
مقدمه 

مصر به  عنوان پرجمعيت ترین کش��ور عربی، از چند دهه گذشته جزء تأثيرگذارترین 
بازیگران در خاورميانه محس��وب می ش��ود. این کشور که در طول س��ی  سال گذشته 
تحت حاکميت حس��نی مبارک و سياس��تمداران حزب دموکراتيک ملی بوده اس��ت، 
در عرصه داخلی شاهد س��کون و ثبات نس��بی بوده و مبارک تالش کرده است تا از هر 
گونه تغيير در س��اختار قدرت ممانعت به عمل آورد. بر این اس��اس است که وی عمده 
مطالبات گروه های سياسی مخالف برای ایجاد اصالحات را رد نمود و سعی کرد تا روند 
و سازوکارهای دموکراتيک و قانونی را جهت ممانعت از تقویت و نقش آفرینی گروه های 
مخالف، محدود و کنت��رل نماید. در ادبيات نظری انقالب ه��ا و جنبش های اجتماعی، 
تأکيد بر این است که جنبش های اجتماعی و انقالب ها، ریشه های ساختاری و تاریخی 
درازمدت یا نس��بتاً درازمدتی دارند؛ نه ریش��ه در صرف نارضایتی ه��ای کوتاه مدت و 
محدود. از سوی دیگر، تحليل گران بر این نظرند که تنها با وجود شرایط و نارضایتی های 

1. کارشناس ارشد علوم سياسی دانشگاه تربيت  مدرس 
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ریشه دار، انقالب رخ نمي دهد؛ لذا نياز به عوامل کوتاه مدت 
دیگری نيز هست که در تعامل و ارتباط با همدیگر باعث 
سقوط یک حکومت مي ش��وند. در تحوالت کنونی مصر 
نيز بسترها و ریشه های اعتراضات، به متغيرهای مختلفی 
به خصوص فض��ای بس��ته سياس��ی و اقتدارگرایی نظام 
سياس��ی، معضالت و چالش های اقتصادی مردم و حتی 
جهت گيری های سياس��ت خارجی دولت مبارک، نسبت 
داده می شود؛ مسائلی که در شعارهای مردم در اعتراضات 
و درخواس��ت های گروه های سياس��ی نيز آش��کار است. 
مهم ترین درخواست های معترضين و گروه های سياسی 
مخالف مصر شامل کنار رفتن حسنی مبارک از قدرت، اصالح قانون اساسی و برگزاری 
انتخابات آزاد و دموکراتيک، ایجاد فضای باز سياسی و آزادی بيان و اصالحات اقتصادی 
بود. به هر حال در ژانویه 2011 برخالف بسياری از تصورات رایج، یک خيزش عمومي 
 و فراگير در مصر شروع ش��د و با استمرار آن، حکومت مبارک س��قوط کرد. بسياری از 
تحليل گران با عنای��ت به پایداری اقتدارگرایی و س��اخت متصل��ب حکومت مبارک و 
ضعف پيوندهای افقی بين کنش گ��ران مدنی و جریانات سياس��ی- اجتماعی مهم به 
دليل ش��کاف های سياس��ی و ایدئولوژیک بين آنها، بر این باور بودند که دس��ت کم در 
کوتاه مدت شاهد سقوط مبارک نخواهند بود. آنها بر این نظر بودند که در صورت استمرار 
جنبش هایی مانند الکفایه با شعار تغيير برای مصر به ویژه پس از ورود البرادعی به عرصه 
سياسی و مبارزاتی مصر حکومت مبارک به ناگزیر باید پاره ای اصالحات سياسی نسبتاً 
محدود انجام دهد. به عالوه اینکه حمایت قدرت های خارجی و امریکا نيز بر اس��تمرار 
حکومت تأثير خواهد گذاشت. با وجود این حکومت مبارک در 11فوریه2011 برابر با 
22بهمن1389 س��قوط کرد. این واقعه تقارن تاریخی عبرت انگيزی با پيروزی انقالب 
اسالمي ایران در 22بهمن1357 داشت؛ به طوری که بسياری از کانون های رسانه ای- 
سياسی به تحليل نسبت این دو رویداد پرداختند و حتی صاحب نظران و اندیشمندان 
مختلفی به این بحث وارد شدند و مشابهت ها و تفاوت های دو رویداد را تبيين نمودند. در 
این ميان، بسياری نيز معتقد بودند از آنجایی که این انقالب ها همگی در جوامع اسالمي 
به وقوع پيوس��ته پس وقوع و تکوین آنها را مي بایس��ت نتيجه پيروزی انقالب اسالمي 
در ایران و رویکردهای نظام سياس��ی برآمده از آن در سياست خارجی و منطقه ای اش 

مهم ترین درخواست های 
معترضین و گروه های 
مصر  مخالف  سیاسی 
شامل کنار رفتن حسنی 
قدرت،  از  مبارک 
اصالح قانون اساسی و 
برگزاری انتخابات آزاد و 
دموکراتیک، ایجاد فضای 
باز سیاسی و آزادی بیان و 

اصالحات اقتصادی بود
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دانست. از سوی دیگر، کشورهایی که تجربه گرانسنگ انقالب اسالمي را پيش روی خود 
مي دیدند، سؤال های زیادی درباره ارتباط انقالب اسالمي ایران به عنوان یکی از آخرین 
انقالب های سياسی و اجتماعی بزرگ معاصر با این تحوالت انقالبی داشتند و لذا با توجه 
به هم پوشانی اهداف و زمينه های ش��کل گيری جنبش های اخير با گفتمان اسالمی- 
مردمي  انقالب اسالمي ایران که مبتنی بر شکل گيری نظامي  سياسی بر محور دین اسالم 
و مشارکت مردم )مردم ساالری دینی( اس��ت و ماهيت مشترک اسالمي انقالب مصر با 
انقالب اسالمي ایران، سؤال اصلی مقاله حاضر این است که تشابهات و تفاوت های انقالب 
25ژانویه مصر و انقالب اسالمي ایران از منظر رهيافت ساختار و کارگزار کدام اند؟ در این 
راستا ضمن تشریح رهيافت ساختار و کارگزار و با مبنا قرار دادن تعامل ساختار و کارگزار 
گيدنز، بسکار و جسوپ، تحوالت ساختاری سياسی، اقتصادی، اجتماعی و کارگزارانه یا 
به عبارتی علل بلندمدت و کوتاه مدتی که منجر به وقوع انقالب در مصر شده را بررسی و 
در نهایت وجوه اشتراک و افتراق این انقالب را با انقالب اسالمي ایران تبيين مي کنيم. 

بررسی اجمالی نظریه اصالت ساختار و اصالت کارگزار 
نظریه های اجتماعی را از لحاظ اهميت قائل ش��دن به کارگزار یا س��اختار در تبيين 
پدیده های اجتماعی مي توان به چند دس��ته تقس��يم کرد: نظریه ه��ای کارگزارمحور، 
نظریه های ساختارمحور و نظریه های کارگزار درون ساختاری. نظریه سوم در برگيرنده 
دیدگاه های گيدنز )نظریه ساخت یابی( و بسکار و جسوپ )واقع گرایی انتقادی( است. 
این اندیش��مندان درصددند از دوگانگی موجود بين س��اختار و کارگزار در تبيين های 
پيشين فراتر رفته و در توضيح پدیده های اجتماعی هر دو روی سکه را مدنظر قرار دهند.

الف. اراده گرایى یا نظریه اصالت کارگزار 
این دیدگاه طيف گسترده ای از نظریه پردازان را تحت پوشش قرار می دهد. طرفداران 
انتخ��اب عقالیی، انتخاب عموم��ی، کثرت گرای��ان و طرفداران نظری��ه مبادله و حتی 
روزنامه نگاران به نوعی در چهارچوب این نگرش قرار می گيرند. از دید این گروه، تبيين 
پدیده های اجتماعی را باید از فرد شروع کرد. در این روش محقق باید تالش کند مقاصد، 
آرزوها و منافع فرد را در اقدام به یک عمل اجتماعی ارزیابی یا پيش بينی نماید. در اینجا 
نقطه تمرکز روی کارگزار است و او عامل و علت اصلی پدیده ها و پيامدهای آنها به شمار 
می رود؛ از این رو ضروری اس��ت در فهم پدیده های اجتماعی منطق رفتاری وی کاماًل 

سنجيده شود. 
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ب. نظریه اصالت ساخت
این دیدگاه در مقاب��ل اراده گرایی قرار می گيرد. س��اختارگرایان نقش فرد را در وقوع 
رخدادهای اجتماع��ی مهم نمی دانند. این��ان معتقدند س��اختارها تعيين کننده رفتار 
کارگزاران هس��تند؛ از این رو محقق اجتماعی به جای اینک��ه انگيزه های افراد را مورد 
بررسی قرار دهد، باید شالوده اساسی ساختارهای اجتماعی را پيدا کند. با مشخص شدن 
شالوده ساختارها، پژوهش��گر اجتماعی قادر خواهد بود کنش های افراد و کارگزاران را 
پيش بينی کند؛ چون افراد فراتر از چهارچوب ها یا س��اختارها نمی توانند عمل کنند و 

کنش فردی در داخل ساختار امکان پذیر است.1 
ج. نظریه ساخت یابى )ساختاربندی( 

دو دیدگاه متضاد اراده گرایی و س��اختارگرایی که تا اینجا م��ورد بحث قرار گرفته اند 
در چند جنبه با هم مش��ترک اند: اول اینکه هر دو دیدگاه رابط��ه علی بين پدیده های 
اجتماعی را خطی در نظر می گيرند؛ دوم اینکه نگرش آنها تک علتی است. اراده گرایان، 
کارگزار را علت اصلی به حساب مي آورند و ساختارگرایان، ساختار را؛ اما گيدنز معتقد 
است هر دو گروه به خطا می روند چراکه پدیده های اجتماعی نه رابطه خطی با یکدیگر 
دارند و نه علت وقوع آنها یک پدیده اس��ت، بلکه اغل��ب پدیده های اجتماعی علت های 
گوناگون دارند؛ بنابر این نقطه ش��روع بحث گيدنز دخيل دانستن ساختار و کارگزار در 

تبيين پدیده های اجتماعی است، بدون اینکه یکی را تعيين کننده دیگری بداند.
وی در عين حال که معتقد اس��ت اکثر نظریه پردازان در تبيين پدیده های اجتماعی، 
نگرش تک بعدی داشته اند، به این مس��ئله نيز اذعان دارد که عده ای تالش کرده اند تا 
جوانب مختلف یک پدیده را مدنظر قرار دهند؛ اما به نظ��ر گيدنز این گروه نيز مرتکب 
اشتباه دیگری شده و رابطه بين کارگزار و س��اختار را یک رابطه متقابل و یا دیناميسم 
تأثيرپذیری دوگانه فرض کرده اند که در نهایت به تقدم یکی بر دیگری می انجامد. وی 
پيشنهاد می کند پژوهشگران به ساختار و کارگزار همچون دو رویه یا دو وجه متفاوت 
هر عمل اجتماعی نگاه کنند و بالفاصله یادآوری می کند که این جداسازی صرفاً جهت 

تحليل و تبيين است و در عالم واقع چنين چيزی مشاهده نمی شود. 
د. واقع گرایى انتقادی 

گيدنز بحث خود را با انتقاد از دو دسته از نظریه پردازان شروع کرد که به زعم او هر کدام 

1. Steven Seidmam, Contested Knowledge; Social Theory in Post modern Era.2ed. 
(Oxford: Blackwell Publisher, 1996) P.148.
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تنها یکی از دو عامل ساختار و کارگزار را تعيين کننده 
دیگری می دانس��ت و در نهایت با ارای��ه نظریه ای در 
باب دوگانگی س��اختاری درصدد حل مشکل تبيين 
پدیده های اجتماعی برآمد و همان گونه که ذکر شد، 
با معضالتی مشابه رو به رو شد؛ یعنی در تحليل نهایی 
کارگزار را بر ساختار ترجيح داد و ساختارها را محصول 

کنش های انسانی به حساب آورد. روی بس��کار )R.Bhaskar( علت ناکامی گيدنز و 
قائالن به اصالت ساختار یا کارگزار را نه ناشی از نحوه بيان ارتباط ساختار- کارگزار، بلکه 
نتيجه فهم نادرست از ماهيت آنها می داند. از دیدگاه وی، این سه گروه )ساختارگرایان، 
اراده گرایان و قائالن به نظریه ساختاربندی(، س��اختار و کارگزار را هستی هایی از یک 
نوع به شمار آورده اند و همين اش��تباه باعث شده به این نتيجه برسند که یکی می تواند 
تعيين کننده دیگری باشد؛ در حالی که جوامع و عامالن )کارگزار( هستی هایی هستند 

که ماهيتاً از یکدیگر متمایزند و خصوصياتی متفاوت از یکدیگر دارند. 
از دیدگاه بسکار، کنش انسانی آفریننده ساختارهای اجتماعی نيست، اما می تواند آن 
را تغيير دهد یا حفظ کند. بنابراین کارگزاران در بقای ساختارها می توانند مؤثر باشند 
نه در ایجادشان. از طرفی جوامع نيز تعيين کننده فعاليت های کارگزاران نيستند، بلکه 
هر جامعه با توجه به الیه های ساختاری بنيادی که دارد، راهبردهای مختلفی در اختيار 
کنشگر قرار می دهد. در واقع می توان گفت که کنشگر خود را در زمينه ساختارمندی 
می یابد و تمام فعاليت های او در محيطي که از پيش توسط ساختارها محاط شده است، 
انجام می ش��ود. هر کنش��گری آگاهی اجمالی از این س��اختارها دارد و همين معرفت 
کلی، او را در اتخاذ راهبردهای مناسب یاری می کند. در مجموع می توان گفت دیدگاه 
واقع گرایی انتقادی، قدم مهمی در تبيين رابطه بين ساختار و کارگزار به شمار مي آید. 
این دیدگاه عالوه بر این که ابعاد مختلف یک پدیده اجتماعی را در تبيين آن مدنظر قرار 
می دهد، با تشریح نحوه تأثيرگذاری س��اختار بر کارگزار و بالعکس، مکانيسم پيچيده 

تعاملی آنها را نيز روشن می سازد. 

بررسی علل بلندمدت؛ عوامل ساختاری در جنبش مردم مصر 
علل بلندمدت انقالب مصر ریش��ه در س��اختار اقتصادی وابسته و س��اختار سياسی 
اس��تبدادی و چندین دهه استمرار اقتدارگرایی حاکمان این کش��ور و به ویژه سه دهه 

بدون شک بارزترین پدیده ای 
که نقش مؤثری در شکل گیری 
اعتراضات اخیر داشته، فساد 
اقتصادی گسترده در میان 
خانواده مبارک و کارگزاران 

وابسته بوده است
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حکمرانی بالمنازع حس��نی مبارک دارد. به طور کلی مهمتری��ن ویژگی های حکومت 
مبارک که بحران های عميقی را در جامعه مصر ایجاد کرده بود، عبارت اند از: 

1. ساختار سیاسى استبدادی حکومت و عدم گردش نخبگان 
یکی از مهمترین ویژگی های حکومت مصر که موجب نارضایتی مردم شد و زمينه هاي 
قيام مردم مصر را فراهم آورد، ساختار سياسی اس��تبدادی، فرسودگی حکومت و عدم 
گردش نخبگان بود. ساختار سياسی استبدادی این کش��ور یکی از عواملی است که به 
حسنی مبارک اجازه داده بود در عرصه سياست داخلي با »مشت بسته« به مدت طوالنی 
حکمفرمایی و با کنترل و سرکوب احزاب و گروه های ملی و اسالمي، توقيف مطبوعات 
منتقد و تقلب در انتخابات و فقدان چرخش قدرت، زمينه های نارضایتی عمومي  را فراهم 
کند. سه دهه حکومت بالمنازع مبارک بر این کشور، باعث شده بود که اکثر مردم او را 
مسئول رنج ها و مشکالت خود تلقی کنند. بسياری از نویس��ندگان اعم از نویسندگان 
معروف روزنامه های اپوزیسيون یا نویسندگان ناشناس مجالت دانشگاهی کشور، او را 
علت عقب ماندگی و فساد کش��ور تلقی مي کردند. مبارک 82ساله که بسياری از اوقات 
خود را در شرم الشيخ به دور از آلودگی، جمعيت و احتماالً مخاطرات قاهره سر مي کرد، 
نمادی از فرسودگی و کهنسالی حکومت مصر بود که از نظر بسياری از مردم، برای حل 

مشکالت جامعه ناکارآمد و بی انرژی به نظر مي رسيد.1 
2. شخصى بودن قدرت 

ویژگی مهم دیگر حکومت مبارک که با گذشت زمان چش��مگيرتر به نظر مي رسيد، 
شخصی بودن قدرت بود؛ به گونه ای که تمام قدرت در شخص مبارک متمرکز شده بود 
و نهادهای سياسی، از جمله نهاد ریاس��ت جمهوري کارکرد خود را از دست داده بودند. 

تارک عثمان در این باره مي گوید: 
در دهه اول قرن بيس��ت و یکم دیگر نهاد ریاس��ت جمهوري به مانند 
دوران س��ادات و ناص��ر یک مرکز عصب��ی پرقدرت حکومت��ی مملو از 
مشاوران برجسته و روشنفکرانی که با اکثر مراکز فکری جامعه ارتباط 
دارند، نبود، بلکه نهاد ریاس��ت جمهوري تنها به یک س��اختار اجرایی 
پيرامون شخص رئيس جمهور تقليل یافته بود. البته اگر این رقيق شدگی 
با تقویت نهادهای دموکراتيکی و پارلمان و همچنين ش��کل گيری یک 

1 .Osman, Tarek. 2010. Egypt on the Brink From Nasser to Mubarak, University Press 
p.p 187-186. 
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تعادل جدید بين ریاس��ت جمهوري و دولت همراه مي شد، مي توانست 
خوشایند باش��د. اما چيزی که در مصر اتفاق افتاد، دقيقاً بر عکس بود، 
یعنی پارلمان )البته غير دموکراتيک( دولت و نهاد ریاس��ت جمهوري 
همگی به مظاهر گوناگونی از اراده رئيس جمهور تقليل یافتند؛ نه اینکه 

ستون های یک نظام سياسی متعادل باشند.1 
3. دموکراسى صوری و سرکوب سیاسى

در چند دهه اخير، حکومت نوعی کثرت گرایی هدایت ش��ده و به شدت محدود را به 
عنوان یک سازوکار صوری دموکراسی و در راستای بقای سياسی حکومت اقتدارگرای 
خود به شکل تاکتيکی برگزیده بود. در مصر س��يزده حزب تأسيس شده اند که از بين 
آنها پنج حزب مهم تر بوده اند که عبارت اند از: ح��زب دموکراتيک ملی )حزب حاکم(، 
حزب ليبرال وفد جدید، حزب کارگران سوسياليست اس��المی، حزب اوسط )ماینه(، 
حزب تاگامو )حزب وطن پرس��تان وحدت طل��ب مترقی( و ح��زب دموکراتيک عرب. 
رژیم مصر برای دموکراتيک جلوه دادن حکومت، به تعداد بسيار زیادی از انجمن ها نيز 
ظاهراً اجازه فعاليت مي داد. در حال حاضر، سه جریان اصلی سياسی در عرصه سياسی 
مصر حضور دارند که عبارت اند از: حزب حاکم دموکراتيک ملی، اس��الم گرایان )عمدتاً 
اخوان المسلمين( و جریان ملی گرا و س��کوالر ليبرال )حزب الوفد جدید، حزب الغد و 
التجمع با حضور چهره های ش��اخصی چون البرادعی، محمدحسين هيکل و ایمن انور 
با شعار انتخابات آزاد و اصالح قانون اساسی(. از آنجا که حکومت مبارک، اسالم گرایان 
اخوان المسلمين را به دليل رسوخ بيشتر در بين بس��ياری از قشرهاي جامعه )طبقات 
متوسط، متوسط به پایين و فرودست جامعه( تهدیدی جدی برای خود احساس مي کرد، 
این سازمان را در کنار گروه های اسالم گرای افراطی، غير قانونی اعالم کرد و کاندیداهای 
آن مجبور بودند با عنوان غير حزبی در انتخابات شرکت کنند. لذا مشاهدات واقعی در 
حيات سياسی مصر در سه دهه اخير نشان داده است که رقابت مشارکت و چندحزبی 
و انجمن ها همانند انتخابات، عمدتاً به عنوان س��ازوکاری برای مش��روعيت بخشيدن 
به حکومت و تثبيت اقتدارگرایی بوده و از محتوای واقع��ی برخوردار نبوده اند. با وجود 
گسترش نهاد های حزبی به ویژه انجمنی به عنوان نش��انگان دموکراسی، در عمل این 
نهادها به نهادهای صوری دموکراس��ی با کمترین تأثيرگذاری بر پویش تصميم گيری 
کاهش و تنزل رتبه یافتند. وجود نوعی انتخابات رقابتی، محيط سياس��ی چندحزبی، 

1.Ibid.
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دو مجلس س��لفی و عليا و آزادی بيان نس��بی در 
جامعه مصر، این امکان را برای رژیم مبارک فراهم 
مي کرد که ادعای پيش��رفت و توس��عه سياس��ی 
کرده و ميزانی از خش��م توده ها را تسکين بخشد 
با این حال دموکراسی ظاهری فوق هيچ تهدیدی 
برای رژیم مبارک نبود.1 در واق��ع ماهيت رقابتی 
انتخابات در مص��ر پيش از آنک��ه محصول فرآیند 
دموکراتيک سازی باشد، یک استراتژی برای حفظ 
رژیم بود؛2 و نظام سياسی مصر در دوران مبارک را 
مي توان دموکراسی صوری و کنترل شده تلقی کرد. 

4. فساد گسترده در طبقه حاکم 
بدون ش��ک بارزترین پدیده ای که نقش مؤثری 
در شکل گيری اعتراضات اخير داشته، فساد اقتصادی گسترده در ميان خانواده مبارک 
و کارگزاران وابسته بوده اس��ت. در خصوص فس��اد خانواده مبارک گفته مي شود آنها 
بين 40 تا 70 ميلي��ون دالر ثروت اندوختند.3 در مصر دوره مبارک، فس��اد اقتصادی و 
اداری حاکمان به حدی رس��يده بود که دولت، ارزش پوند مصری را بنابر منافع برخی 
افراد ذی نف��وذ، که در کار خرید و ف��روش ارز فعاليت مي کردند، ب��اال و پایين مي برد.4 
ثروت اندوزی، ارتش��ا و بهره گيری از رانت های حکومتی از جمل��ه ویژگی های نمایان 
حکومت مبارک بود. ناظرانی که به بررس��ی اوضاع اجتماعی مصر در س��ال های اخير 
پرداخته اند، بر نهادینه ش��دن فساد، رش��د هولناک ميزان جرایم، بی اعتنایی عميق به 
کرامت انس��انی، افول رفتارها و ارزش های جامعه و تغيير در نظام ارزشی جامعه که به 
ویژه در جرایم خش��ونت آميزی که توس��ط معلمان، دانش آموزان، تجار و سایر اعضای 
طبقه متوسط منعکس مي ش��ود، تأکيد کرده اند. سازمان ش��فافيت بين المللی سطح 

1. Ibid, p 190.
2. Blaydes, Lisa. 2011. Elections and Distributive Politics in Mubaraks Egypt, Cambridge 

University Press. P 238.
3. Goldstone، Jack A. 2011. Understanding the Revolutions of 2011, ForeignAffairs, May/ 

June: http //www. Foreignaffair. Com/ articles/67694/Jack- a-goldston/understanding- 
the- revolution- 2011.
4. خالد کاظم ابودوح، »نحو سوسيولوجيا جدیده لفهم ثوره المصریين«، الدیمقراطيه، مایو 2011، العدد 42، 

ابریل. 

ناظرانی که به بررسی اوضاع 
اجتماعی مصر در سال های 
اخیر پرداخته اند، بر نهادینه 
شدن فساد، رشد هولناک میزان 
جرایم، بی اعتنایی عمیق به 
کرامت انسانی، افول رفتارها 
و ارزش های جامعه و تغییر در 
نظام ارزشی جامعه که به ویژه 
در جرایم خشونت آمیزی که 
توسط معلمان، دانش آموزان، 
تجار و سایر اعضای طبقه متوسط 

منعکس مي شود، تأکید کرده اند
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فساد کشورها را بر اساس نمره 1 )باالترین فس��اد( تا 10 )کمترین فساد( تقسيم بندی 
و اندازه گيری مي کند. این فساد، در کنار بيکاری گس��ترده و نارضایتی از شرایط کار و 
دستمزدها بر وضعيت وخيم اقتصادی مصر افزود و نشان  داد که نظام سياسی مبارک، 
اقدامي  برای رفع فقر، فس��اد، بيکاری و بی عدالتی اجتماعی نکرده و پاسخی مناسب به 

مطالبات اقتصادی مردم نداده است.1 

مشکالت ساختاری اقتصادی و جلوه های اجتماعی آن 
1. اقتصاد معیشتى؛ توسعه وابسته و پیامدهای آن 

منطقه خاورميانه ب��ه دليل اهميت ژئوپلتي��ک ویژه خود و ني��ز ویژگی های دینی و 
مذهبی، جمعيتی، سرزمينی، نظامي  و منابع طبيعی ارزشمند، در درازای تاریخ همواره 
کانون توجه دول بيگانه و قدرت های اس��تعماری بوده اس��ت. دولت ه��ای اروپایی در 
راستای تحکيم جایگاه اس��تعماری خود به دخالت در امور داخلی و معادالت قدرت در 
خاورميانه پرداختند. آنها در زمينه اقتصادی راه دوستی و همکاری با زمينداران بزرگ 
و به عبارت دیگر پشتيبانی از فئودال ها را در پيش گرفتند و مانع از پا گرفتن و بالندگی 
اقتصاد ملی شدند. ساختار اقتصادی ملی در سایه مخالفت های فئودال های برخوردار 
از پشتيبانی نظامي  دولت های استعماری، مجال رش��د و خودنمایی نيافت. دولت های 
استعماری، از آن رو که در خاورميانه عربی پابرجا ماندن فئوداليته را در راستای منافع 
خود مي دیدند، به پشتيبانی نظامي  از آن پرداختند و دست فئودال ها را باز گذاشتند تا 
راه را بر شيوه های جدید توليد ثروت ببندد. لذا در جوامع خاورميانه عربی، طبقه متوسط 
در سایه همدستی طبقه فئودال و دولت های اس��تعماری فرصت بالندگی نيافته است. 
آنچه امروزه در این جوامع به چش��م مي آید، تاخت و تاز بورژوازی وابسته )کمپرادور( 
است؛ زیرا بورژوازی ملی به علت ماهيت اجتماعی که دارد، مایه توسعه و رونق اقتصادی 
و به عبارت دیگر توليد اقتصادی مي شود. پس از رسيدن کشورهای عربی به استقالل، 
از دل پيوند ميان دولت های اس��تعماری و طبقه فئودال، بورژوازی وابسته )کمپرادور( 
بيرون آمد. آنچه امروزه در این جوامع به چش��م مي آید، تاخت و تاز بورژوازی وابس��ته 

)کمپرادور( است. 
در نتيجه حاکميت اقتصاد وابسته، بيکاری در تمام کشور های منطقه خاورميانه عربی 
یک چالش بسيار مهم اقتصادی است که خود به کاهش شدید در مشروعيت نظام های 

 www. Heritage Org/index/country/Egypt :)2009 1. سازمان شفافيت بين الملل )گزارش سال
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سياسی و در برخی کش��ورها به ویژه در مصر به شورش های گس��ترده انجاميده است. 
کمبودها در مواد غذایی، مس��کن، خدمات بهداشت و س��المت و... نيز به این امر دامن 
زده اند. ش��اید مصداق بارز این امر نتایج تحقيق صورت گرفته توسط ریماخلف هنيدی 
)محقق مصری( باشد که در 22 کشور عربی شمال آفریقا و خاورميانه عربی انجام داد و 
نتيجه همين تحقيق در سال 2006 مورد توجه سازمان ملل قرار گرفت. بر اساس نتایج 
تحقيق هنيدی کشورهای مزبور از شرایط نگران کننده اقتصادی همچون توليد ناخالص 
ملی بسيار پایين، درآمد سرانه بسيار ناچيز )در حدود دو دالر( نيروی کار جوان، بيکاری 
گسترده، کثرت کودکان ش��اغل، فقدان شرایط مناسب برای توس��عه ملی و وابستگی 
کامل اقتصادی به خارج رنج مي برند. فقدان پایه های اقتصاد ملی )زیرساخت های علمی، 
فنی و صنعتی( و وابس��تگی کامل )حتی در ابتدایی ترین خدمات و کاال های مورد نياز( 
به خارج موجب گردیده تا آینده اقتصادی این کش��ورها نيز در ابهام قرار گيرد.1 مسلماً 
اولين مظنون ایجاد چنين ش��رایطی هيئت حاکمه ای هستند که در چند دهه گذشته 
نتوانستند نس��بت به رفع ضعف های اقتصادی و بهره مندی از ظرفيت های موجود ملی 

شرایط بهتری را برای مردم خود رقم بزنند. 
2. آزادسازی اقتصادی و پیامدهای آن 

از زمانی که انورس��ادات، سياست اقتصادی درهای گش��وده را برگزید، سطح زندگی 
مصری ها به نحو چشمگيری تنزل یافته است. حذف یارانه های کاالهای اساسی که بنابر 
پيشنهاد بانک جهانی و در جهت ادغام مصر در اقتصاد جهانی صورت گرفت، ناآرامی های 
معروف به »انتفاضه نان« را در پی داشت. این امر در کنار گسترش نارضایتی های داخلی 
ناشی از صلح با اسرایيل منجر به کاهش شتاب آزادسازی اقتصادی شد. با این حال این 
جریان هيچ گاه متوقف نشد. به ویژه در دهه سوم حکمرانی مبارک، قاهره انجام اصالحات 
نئوليبرال را ادامه داد؛ اصالحاتی که نهادهای اقتصادی غربی را خش��نود مي ساخت و 
نمودارهای رشد قابل توجهی به وجود مي آورد. اما این اصالحات اکثریت قاطع مصری ها 
را زمانی در برگرفت که فقر در حال رشد بود و زیرس��اخت ها ویران شده بود.2 پيشبرد 
آزادسازی اقتصادی در جوامع فاقد نظام نظارت و موازنه ها به گسترش فساد در حکومت 
و الیه های نزدیک به نخبگان حاکم مي انجامد. مصر نيز از این قاعده مس��تثنی نيست. 

1. علی آجرلو، »خيزش مردمي  در شمال آفریقا و خاورميانه عربی )تهدیدات و فرصت های پيش روی ایران(«، 
بصایر، س28، ش307، فروردین و اردیبهشت 1390، ص14. 

2. Lynch, Marc. April- May 2011. America and Egypt After the Uprisings -, Survival, vol, 
53, No. 2, pp. 31-42.
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س��هم بخش خصوصی از GDP مصر از 30درصد در 
1991 به 80درصد در 2006 افزایش یافت، اما گسترش 
خصوصی سازی از آنجا که در ش��رایط فقدان حکومت 
قانون و ع��دم نظارت عادالن��ه بر دس��تمزدها صورت 
مي گرفت، از یک سو شکاف های اقتصادی- طبقاتی را 
باال برده، امکان تحرک اجتماعی را برای نسل های جوان 
پایين مي آورد و از سوی دیگر به گسترش فساد اداری 
و اقتصادی در ميان نخبگان حاکم و ژنرال های س��ابق 

)تجار امروز( مي انجاميد. 
با توجه به فس��اد گسترده ناش��ی از ليبراليزاس��يون بدون نظارت مصر، که نرخ رشد 
7/2درصدی سال 2008 به خوبی آن را نشان مي دهد، اوضاع اقتصادی مصری ها نه تنها 
بهبود نيافت، بلکه با باال گرفتن نرخ تورم و افزایش بيکاری، فشارهای اقتصادی افزایش 
یافت. بيکاری در سال 2009 به حدود 25درصد رسيد که اغلب دامنگير جمعيت جوان 
مصر بود؛ و تورم در سال 2008 به 18درصد رس��يد،1 این وضعيت اقتصادی، در حالی 
مصری ها را تحت فشار قرار مي داد که این کشور همچون سایر کشورهای عربی با جهش 
جمعيت جوان روبه رو بود؛ به نحوی که جوانان بين 15 تا 29 س��ال بيش از یک، سوم 
جمعيت آن را تش��کيل مي دادند. این گروه س��نی از عرصه های اقتصادی، اجتماعی و 
سياسی طرد شده بود و در نتيجه به پيشتاز و محرک گروه های خواستار تغيير تبدیل شد. 
فشارهای اقتصادی ناشی از خصوصی سازی به دو صورت در جامعه بروز یافت. نخست 
آنکه توجه مصری ها به تحوالت سياس��ی کاهش یافت و تالش برای یافتن کار و درآمد 
مناس��ب در اولویت قرار گرفت. اکثریت مصری ها اهميت کمتری به اصالحات سياسی 
داده و نگرانی های بسيار بيشتری در مورد وضعيت پریشان اقتصادی داشتند و در نتيجه 
احزاب و س��ازمان های مخالف در اوج تحرک فضای سياسی کشور در سال های 2004 
و 2005 توان جذب مخاطب و افکار عمومي  مصری را نداش��تند. دوم، به فراگير شدن 
فساد و جاگير شدن آن در فرهنگ اقتصادی و اداری مصر منجر شد. در چنين فضایی، 
رش��وه های بزرگ و کوچک، مورد انتظار و بلکه ضروری نيز شد و علناً و بدون هيچ گونه 
ش��رم و آزرم، رد و بدل مي ش��د و برای مثال یک کارمند، آن را جزیی از درآمد ماهانه 

1. شرکه التدریب و التنميه العالميه. 2009. دراس��ه حول نظام النزاهه الوطنی: مصر 2009، منظمه الشفافيه 
العالميه. ص20. 

اصولي چون جهاد، شهادت 
سمبل  که  فداکاري  و 
حرکت هاي انقالبي شیعیان 
و شعار انقالب اسالمي بود، 
در مصر به عنوان اصول 
اساسي مبارزه پذیرفته شد 
و به آن با دیده تکلیف و 

فریضه دیني مي نگرند
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خویش قلمداد مي کرد.1 افزون بر فساد گس��ترده مقام های حزب حاکم که بزرگترین 
کارخانه ها و شرکت ها را در جریان خصوصی سازی با قيمت های ترجيحی مالک شدند، 

رژیم مبارک در حل و فصل مشکالت اقتصادی، ناکارآمدی بسياری از خود نشان داد. 

عوامل کوتاه مدت؛ بررسی نقش کارگزاران 
در تبيين انقالب مصر، صرف اکتفا به ریشه های نارضایتی و تأکيد بر عوامل ساختاری 
انقالب کافی نيس��ت؛ از این رو باید به بررس��ی عوامل هدایت کنن��ده روند انقالب نيز 
توجه کرد. در تبيين روند و تداوم فرآیند انقالب، نق��ش چالش گران و چگونگی ظهور 
افراد یا ائتالف هایی که هر یک برای دس��ت یابی به حکومت، خواهان حذف دیگری اند، 
بسيار اساسی اس��ت. انقالب بزرگ مردم مصر با توجه به شيوه های نوین آن، به انقالب 
پست مدرن یا انقالب سفيد مشهور اس��ت. این انقالب را جمهوری دوم نيز مي دانند. به 
عبارتی، جمهوری اول به دوره زعامت جمال عبدالناصر برمي گردد. دگرگونی های مصر 
بازیگران متعددی را وارد صحنه س��اخت و برای اولين بار، در س��پهر سياسی آن کشور 
جریان های مختلف و گوناگون اپوزیسيون اسالم گرا، ليبرال و چپ مصری را حول محور 
هدفی یگانه گرد هم آورد. بنابراین، مي توان این گونه بيان داش��ت که گروه های اصلی 
دعوت کنن��ده در روز 25ژانویه که مصادف بود با اولين برگ��زاری نماز جمعه اعتراضی 
)جمعه خشم( عبارت اند از: جنبش 6آوریل متشکل از گروه خالد سعيد و جوانان اخوان 
حمایت کننده از البرادعی، جنبش جوانان عدالت و آزادی و گروهی از جوانان حزب جبهه 
مردم ساالری و حرکت الغد. این گروه ها ابتدا در فيس بوک و با الهام از انقالب تونس، اقدام 
به راه اندازی صفحه فيس بوکی »جمعه خشم« کردند. بالفاصله، جنبش تغيير مردمي 
 دموکراس��ی )حش��د( و اتحاد جوانان التجمع و گروه های ناصری و حتی جوانان حزب 
الوفد و جبهه جوانان قبطی به این دعوت ش��بکه ای پيوستند و این گونه بود که انقالب 

25ژانویه2011 مصر رقم خورد.2 
اخوان المسلمین: اخوان المسلمين به رهبري محمد البدیع از عمده بازیگران به حساب 
مي آید. اخوانی ها که پایگاه اصلی شان هميش��ه در مصر بوده است، چندین سال است 
که به طور جدی با حاکميت اس��تبدادی، مبارزه قانونی کردن��د و در جریان قيام مصر 

1. خالد کاظم ابودوح، »ثوره 25 کانون الثانی/ ینایر فی بر مصر... محاوله للفهم السوس��يولوجی«، المس��تقبل 
العربی، مایو 2011، العدد387، ص113-130.

2. احمد تمامی، عبدالحی، شباب االحتجاج غير الحزب غياب االیدولوجيه والقياده، دوحه و للدراسات الجزیره، 
ص4.
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مردم را به مبارزه با نظام دعوت  نمودند. شيوه برخورد آنها با مسائل سياسی و اجتماعی 
مصر شيوه ميانه رو و مس��المت آميز بوده و در پی رفرم و اصالحات فرهنگی و اجتماعی 
هستند تا اینکه هدایتگر یک انقالب فراگير دینی باش��ند و ضمناً طرح خاصی را برای 
رهبری سياسی جامعه ندارند. با این همه، نظام استبدادی مصر فعاليت آنها را غير قانونی 
اعالم و اعضایشان را دس��تگير و زندانی مي کرد. از طریق تقلب  آشکار، حزب مبارک در 
دو نوبت و مرحله انتخابات خود را برنده معرفی ک��رد و در پی مقدمات موروثی نمودن 
حکومت در خاندان او از طریق مطرح ساختن جمال مبارک برای ریاست جمهوري سال 
2011 برآمد که با مخالفت جنبش اخوان المسلمين و دیگر مخالفان و منتقدان، مواجه 
شد. این جنبش اگرچه در روزهای نخست اعتراض و قيام مردمي، به دليل دستگيری 
رهبران و س��رکوب شدید پليس حضور چش��مگير در تحوالت این کش��ور نداشت اما 
پس از برگزاری نماز جمعه با ص��دور بيانيه مبنی بر حمای��ت از اعتراضات، بار دیگر بر 
خواسته های قبلی یعنی اصالح و نوسازی نظام سياس��ی و اقتصادی، پافشاری کرد. به 
تدریج ش��عارهای اصلی اخوان در تظاهرات مردمی، ابطال انتخاب��ات قبلی و برگزاری 
انتخابات آزاد پارلمانی و ریاست جمهوري، تغيير قانون اساسی، تغيير قانون انتخابات و 
تغييرات اساسی در حکومت و پارلمان شد. با آنکه اخوان المسلمين نه جنبشی طالبانی 
و نه بنيادگرا و نه غرب گرا و هدفش هم تشکيل »حکومت اسالمی« نيست، در عين حال 
همواره مورد فشار دولت استبدادی مبارک بوده است. این جنبش نهضت کنونی مردم 
مصر را فقط اسالمي نمی داند بلکه ملی هم قلمداد می کند؛ هر چند اکثریت مردم این 
کشور، مسلمان هستند. اخوان می داند افراط کاری های طالبان، القاعده و بنيادگرایان 
فشار زیادی را به مس��لمانان جهان وارد کرده و تصویر نامطلوبی از اسالم گراها از جمله 
در مصر نشان داده اند. اخوان ظرف 6 دهه اخير دستخوش تحوالت زیادی در گفتمان، 
نظریه پردازی سياسی و چگونگی آميختگی دین با سياست در جامعه مصر شده است. 
اخوان، اخوان زمان سيدقطب و حسن البنا نيس��ت. در تحوالت اخير نيز به رغم قدرت 
تحرک و سازماندهی منسجم تر و مستحکم تر اخوان در قياس با سایر احزاب و گروه های 
سياسی حاضر در مصر، این جنبش موقعيت را برای دگرگونی مهيا نمی دید. این نکته را 
می توان از مشارکت تمام عيار در دور نخست انتخابات پارلمانی 2010 مصر، متوجه شد. 
اخوان از بيم متحمل شدن هزینه باال در نتيجه سرکوب، دعوت گروه ها و احزاب تحریمي 
 را نپذیرفت و در دور نخس��ت انتخابات، ش��رکت کرد. این نکته در عدم مشارکت اوليه 
اخوان در اعتراضات خيابانی مشهودتر است. اخوان از بيم سرکوب و تهدیدهای دستگاه 
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امنيتی رژیم مبارک در سه روز نخست یعنی حس��اس ترین روزهای تظاهرات شرکت 
نکرد و پس از اطمينان از فرا رسيدن لحظه تغيير، به گفته مخالفانش برای موج سواری، 

وارد صحنه شد. 
در ورود اخوان به تظاهرات، عالوه بر مناسب تشخيص دادن زمان از سوی رهبران این 
جنبش، فشار جریان جدید اسالمي به رهبری شيخ یوسف القرضاوی و نيز چهره هایی 
چون طارق البشری، که اکنون رئيس کميسيون تعدیل قانون اساسی شده است، بسيار 
اثرگذار بود. به عالوه پيش��تازی جریان ها، احزاب و گروه های ليبرال و چپ در روزهای 
نخست، به احساس خطر رهبران اخوان انجاميد و این گروه در نهایت در 28ژانویه وارد 
اعتراضات خيابانی شد. برخی برآن اند که شرکت و برنامه ریزی اخوان در 28ژانویه بود که 
در واقع سرنوشت رژیم مبارک را رقم زد. این عده معتقدند که روز 28ژانویه، اخوان بود 
که نيروهای امنيتی و حزب حاکم را شکست داد و در جریان درگيری ها بر قاهره مسلط 
شد. اینها تشکيل کميته های مردمي  را نيز از اقدامات اخوان المسلمين می دانند. با این 
حال این گروه پاسخ قانع کننده ای به چرایی مذاکره اخوان با رژیم مصر، پس از 28ژانویه 

نمی دهد. آنها این مذاکره را اشتباه استراتژیک اخوان می دانند. 
روشن اس��ت که خواس��ت مردم معترض، از روز نخس��ت اعتراضات و به خصوص از 
روز 28ژانویه که می توان آن را آغاز پایان کار مبارک دانس��ت، در شعار »ملت  خواهان 
سرنگونی نظام است« هویدا بود. اگر فرض فوق را در این زمينه که اخوان فعال مایشاء 
تحوالت 28ژانویه و روزهای پس از آن بود را صحيح بدانيم، در این صورت این س��ؤال 
مطرح می شود که با توجه به خواست سرنگونی رژیم که بنابر فرض فوق از سوی اخوان 

در خيابان ها مطرح می شد، مذاکره اخوان با عمرسليمان چگونه توجيه می شود؟ 
در واقع نمی توان تأثير تحرکات و عملکرد اخوان را در دگرگونی های منتهی به سقوط 
مبارک نادیده گرفت؛ زیرا همچنان که همه چهره ها و بازیگران به درستی اشاره می کنند، 
اخوان المسلمين سازمانی ترین نيروی اپوزیسيون مصر بود و طبيعی است که در چنين 
تحولی، نقش��ی در خور ایفا کند. اما تقليل دادن تحوالت به رهبری و تحرکات اخوان، 
نمی تواند صحيح باش��د. آغاز تحرکات مردمي  در 25ژانویه را دو گ��روه ليبرال بر روی 
اینترنت مطرح ساخته و دنبال کردند و تا 27ژانویه، همين نيروها تظاهرات را ادامه دادند. 
در واقع، تظاهرات را در س��ه روز نخس��ت می توان به دليل جو بدبينی و عدم اطمينان، 
خطرناک ترین و حساس ترین روزهای اعتراضات دانست که بدون حضور اخوان صورت 
گرفت. اخوان همزمان با ورود محمد البرادعی به قاه��ره اعالم کرد در تظاهرات جمعه 
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خشم مشارکت خواهد داشت. این امر نشان دهنده 
ش��دت رقابت بين چهره ه��ا و گروه ه��ای مختلف 
اپوزیسيون مصر می باشد. سقوط مبارک را نمی توان 
به جریانی خاص نس��بت داد. این دگرگونی حاصل 
توافق حداقلی تمامي  جریان ها و احزاب اپوزیسيون 
برای سقوط مبارک از یک س��و و التقای این اراده با 
خواس��ت های مردم برای تغيير و حرکت به سمت 
مردم ساالری بود. در این چهارچوب سخنان رهبران 
اخ��وان، از جمله اعض��ای مکتب ارش��اد، مبنی بر 
حمایت از مردم س��االری و لزوم پيشبرد یک نظام 

مردم ساالر به خوبی روشنگر می باشد. 
ملي گرایان و جنبش 6 آوریل: دیگر بازیگران قيام مصر عبارت اند از ملي گرایان شامل 
حزب ليبرال الغد )فردا( به رهبری ایمن نور، الوفد به ریاس��ت سيد البدادی، جمعيت 
ملی تغيير به ریاس��ت محمد البرادعی که متش��کل از چندین گروه مخالف اس��ت. اما 
مهمترین بازیگران غير حزب��ی و ملي در مصر مجموعه یا »جنب��ش جوانان 6آوریل« 
است که اعضای آن اکثراً جوانان تحصيل کرده مصری اند که از طریق فيس بوک، تویيتر، 
وب و س��ایت های اینترنتی در برگزاری همایش های دموکراسی خواهی، نقش مهمي 
 بازی کردند و در مقابل راهبردها و برنامه هاي نظام اس��تبدادي و دیکتاتوري حس��ني 
مبارک نه تنها سکوت نکردند؛ که به تأسی از خيزش تونس به خيابان آمدند و در مقابل 
سياست سرکوب و خشونت دولت، عقب ننشستند. جنبش جوانان 6آوریل که در تعيين 
خواسته ها و تحقق مطالبات از طریق تجمع، تظاهرات و اطالع رسانی، نقش تأثيرگذاری 
را ایفا کرده،  در 6آوریل2008 زمانی که کارگران، روزنامه نگاران و دیگر گروه ها خواستار 
اعتصاب سراسری شدند، متولد شد. کشته شدن سه نفر و بر جای ماندن ده ها زخمي در 
این تظاهرات، جوانان 6آوریل را به عنوان یکی از جریان های سياسی نامرئی مصر مبدل 
ساخت. گرچه دعوت سراسری این گروه برای اعتصاب آوریل 2009 به شکست انجاميد 
ولی جنبش سایبری 6آوریل در 25ژانویه2011، پس از مشارکت آنها در تأسيس ائتالف 
جوانان انقالب، با همکاری جوانان اخوان المسلمين، الجبهه، عدالت و آزادی و همچنين 
حمایت از کاندیداتوری البرادعی، چه در انتخابات ریاس��ت جمهوري و چه در اقدام او 
جهت بازگشت به مصر در روز جمعه خشم، این جریان اجتماعی را به یکی از جریان های 

در انقالب اسالمي ایران جوانان 
نقش کلیدی و تقریبًا اصلی را 
در مبارزه با رژیم ستمشاهی 
که  جایی  تا  کردند؛  بازی 
حضرت امام)ره( بارها با الفاظ 
و عبارات مختلف بر این نقش 
تأکید کرده اند. در انقالب های 
منطقه نیز جوانان به عنوان ستون 
فقرات آن، یکی از مهمترین 
قشرهاي تأثیرگذار بر روند رو به 

رشد انقالب های منطقه هستند
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مهم در وقوع و تکوین انقالب مصر مبدل ساخت.1 جنبش جوانان 6آوریل به هيچ حزب 
و گروه سياسی دارای ایدئولوژی منتسب نيس��ت و درون آن همه گرایش ها هستند اما 
در یک هدف که حذف رژیم دیکتاتوری و نوسازی نظام سياسی است،  اشتراک و وحدت 
نظر دارند. این جوانان در شرایط حس��اس قيام زیرکانه عمل  کردند. احزاب و توده های 
عرب طی هفت دهه گذشته یعنی از زمان تأسيس غير قانونی رژیم اسرایيل در سرزمين 
فلسطين، به رغم داشتن خشم و تنفر نسبت به حاکمان سياسی در کشورهای خود قادر 
به تغيير قابل ذکری در ساختارهای کهنه نبوده اند. در مراحل مختلفی مردم خشمگين 
عرب به خيابان ها آمده اند؛ از جمله در دهه 1950 و در پی ملی شدن کانال سوئز توسط 
جمال عبدالناصر و حمله اسرایيل، فرانسه و انگليس به مصر در سال 1956 ميالدی. موج 
مهم دیگر در خيابان های عربی در دهه 1980 در پی انتفاضه فلس��طين اتفاق افتاد. در 
دهه های 1990 و 2000 نيز حوادثی مثل  اشغال عراق و افغانستان و جنگ های 33روزه 
و 22روزه رژیم صهيونيستی عليه لبنان و باریکه غزه و ماجرای حمله وحشيانه این رژیم 
به کش��تی مرمره حامل مواد غذایی برای فلس��طينيان، توده های عرب را به خيابان ها 
کشاند اما در هيچ یک از این امواج مردمی، حاکمي  جابه جا نشد، نظامي  سرنگون نگردید 
و راهبرد و سياست کشورهای عربی تغيير نيافت. اما این بار جوانان با توسل به ابزارهای 
نوین اطالع رسانی و تکيه بر اراده قوی، برتری خود را بر دیگر قشرها و اصناف اجتماعی 
نشان دادند، زود به خانه برنگش��تند، دیکتاتورهای تونس و مصر را سرنگون و نيروهای 
پليس و ارتش مصر را وادار کردند تنها به عنوان ناظر »مرحله انتقالی یا گذار« عمل کنند 
و حاکمان اردن، یمن، الجزایر و ليبي را ناگزیر ساختند کابينه را منحل یا تعدیل نمایند، 
با گروه های مخالف وارد مذاکره شوند، دست به اصالحات فوری سياسی و اقتصادی بزنند 
)اردن(، اجازه برگزاری راهپيمایی 30 هزار نفری در مرکز صنعا بدهند، مادام العمر بودن 
حاکميت خویش را لغو سازند )یمن( و به حالت فوق العاده 30ساله پایان دهند )الجزایر( 
و شهرهای مهم را از دست حاکميت خارج سازند )ليبی(. به خاطر این واقعيت است که 
تحليل گران عرب از وقایع کشورهای مذکور به عنوان »پایان یک مرحله و آغاز مرحله 

جدید از تاریخ جوامع عربی« یاد کرده اند.2 
ش�خصیت هاي مصري: عالوه بر گروه ها، احزاب و تشکل هاي ملي و مذهبي، برخي از 
ش��خصيت هاي سياس��ي و امنيتي نيز در تحوالت اخير مصر به ایفاي نقش پرداختند؛ 

1. نبی اهلل ابراهيمي ، »تأثير ش��بکه های اجتماعی و کانال های ماهواره ای در وقوع و تکوین انقالب های عربی«، 
مطالعات راهبردی، س14، ش2، تابستان 1390، ص125. 

2. علی حماده، 2011/2/3، النهار، بيروت. 
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شخصيت هایي که در مدت چند ماه گذشته از قيام حاکم بوده یا در آینده در این کشور 
حاکم خواهند ش��د. از این رو ش��ناخت اجمالي آنها داراي اهميت زیادي است. محمد 
البرادعي مدیر پيش��ين س��ازمان انرژي اتمي و برنده جایزه صلح نوبل، عمر س��ليمان 
رئيس سازمان امنيت و رئيس دولت انتقالي پس از سقوط حسني مبارک، عمرو موسي 
دبيرکل اتحادیه عرب، پطروس غالي سياست مدار کهنه کار مصري و ششمين دبيرکل 
سازمان ملل متحد و احمد زویل برنده نوبل شيمي که داراي مليت امریکایي- مصري 
است، پنج تن از ش��خصيت هاي سياستمدار هس��تند که فعال بوده اند و اکنون توسط 
رس��انه هاي غربي به عنوان گزینه هاي موجود براي بازیگ��ری و نقش آفریني در آینده 
سياسي مصر و سيستم جدید سياسي این کشور معرفي مي شوند. از ميان افراد دیگری 
که به صورت مس��تقل و جدا از ایدئولوژی های حزبی به صورت مجازی در انقالب مصر 
مشارکت داشتند، مي توان به افرادی همچون وائل غنيم، عبدالرحمان فارسی و احمد 
دومه اشاره کرد. این گروه، هم اکنون مش��غول راه اندازی حزب جدیدی به نام »جریان 

مصری« هستند.1 

انطباق انقالب مصر با انقالب ایران 
با تأمل و مداقه در تحوالت اخير مصر و دوران انقالب اسالمي ایران، می توان به نشانه ها 

و آثار مشابه و متفاوت این دو پی برد.  
الف. شباهت های دو انقالب 

شباهت های بسيار زیادی بين انقالب 25ژانویه مصر و انقالب اسالمي ایران وجود دارد 
که حاکی از الهام بخش بودن انقالب اسالمي برای مردم منطقه است؛ برخی از مهمترین 

این شباهت ها عبارت اند از: 
1. ماهیت رژیم های سیاسى پیش از انقالب: دولت های ایران در زمان محمدرضا پهلوی 
و مصر در زمان حسنی مبارک را مي توان دیکتاتوری مدرن و دولت های نئوپاتریمونيال 
ناميد. در واقع انقالب های کالسيک فرانسه )1789(، روسيه )1917( و چين )1939( 
انقالب هایی عليه دولت پادشاهی و امپراتوری سنتی بودند. آنها دولت های ماقبل مدرنی 
بودند که تحت سيطره نخبگان قرار داش��تند و انقالب هایشان به شدت بر شورش های 
دهقانان روستایی متکی بود؛ اما در ایران و مصر دیکتاتوری های حاکم به جای نخبگان 
زميندار سنتی به وسيله بوروکراسی ها و ارتش های مدرنيزه حمایت مي شدند و از این 

1. نبی اهلل ابراهيمي ، همان، ص123. 
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رو در هر دو کش��ور انقالب ها رویدادی ش��هری 
بودند. دولت های معاصر چنانکه ماکس وبر تأکيد 
مي کند دارای حکومت هایی هستند که در آنها، 
ریاست اجرایی و دیگر قدرت های رسمي  نه صرفاً 
بر مبنای اقتدار موروثی بلکه بر مبنای اش��کالی 
از ترتيبات سياسی، قانونی و پارلمانی قرار دارند 
که در آن نخب��گان زميندار س��نتی هيچ نقش 
نهادینه ش��ده ای در اداره امور ندارند و حکومت 
از طریق سازوکارهای حزبی سازمان مي یابد و از 
طریق ترکيبی از قواعد انتخاباتی و بوروکراتيک 
تعيين مي شود.1 برخی از دولت ها در قرن بيستم 
در قرن کنونی، از چنين نظام حزبی و بوروکراتيک به صورت ظاهری بهره برده اند اما در 
اساس، به وسيله فرد قدرتمندی کنترل شده اند. و از این رو، آنها را دیکتاتوری های مدرن 
ناميده اند. رژیم های پيش از انقالب در مصر و ایران هر دو از این جمله اند و هر دو در طول 
حدود سه دهه، سعی کردند به تدریج به حکومتی تمام شخصی تبدیل شوند. آیزنشتات 
این دولت ها را نئوپاتریمونيال مي نامد. نئوپاتریمونيال، آن دس��ته از دولت های نسبتاً 
مدرن شده ای هستند که در آنها حکومت نه از طریق پيروی از قوانين غير شخصی بلکه 
از طریق نظام گسترده حمایت شخصی اداره مي شود. چنين دولت هایی ممکن است از 
ظواهر دموکراتيک نظير پارلمان ها، احزاب سياسی، قوانين اساسی و انتخابات برخوردار 
باش��ند اما همه به این موضوع اذعان دارند که تصميمات ریاس��ت دولت کاماًل قطعی 
هس��تند، چراکه نظام حمایت و در صورت لزوم، ابزار زور، باعث تضمين سرس��پردگی 
قوه قانون گذاری و احزاب سياس��ی، تفس��ير جانبدارانه از قانون اساسی و پيروزی های 

انتخاباتی مي شود.2
2. ایدئولوژی و شعارهای اسالمي: یکی از تش��ابهات ایران و مصر، اسالم و تقاضاهای 
اسالم گرایانه بوده است. همان گونه که در ایران دوران پهلوی، بی توجهی به دستورات و 
قوانين اسالمی، خشم مردم را به دنبال داشته است و فساد سران حاکم به نمادی برای 
مقابله با آنها تبدیل شد، مصر و اکثر کش��ورهایی را که اکنون بيداری در آنها به نتيجه 

1. ماکس وبر، اقتصاد و جامعه، ترجمه عباس منوچهری و دیگران، تهران، سمت، 1374. 
2. هوشنگ شهابی و خوان لينز، »نظریه ای در باب نظام سلطانی« در نظام های سلطانی، ترجمه منوچهر صبوری، 

تهران، شيرازه، ص16. 

اتخاذ رویکردهای سکوالر در 
نحوه اداره جامعه، قلع و قمع 
مبارزان مسلمان در مصر، برقراری 
رابطه با دشمن اصلی مسلمانان 
یعنی امریکا و اسراییل، ممانعت 
از برگزاری واجبات اسالمي 
نظیر نماز و حجاب، تنها بخشی 
کوچک از اراده اسالم ستیزی 
حکمرانان و ساختار سیاسی این 
کشورها در طی سالیان متمادی 

حکومت این کشورها بود
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رسيده است یا فرآیند بيداری در آنها در حال به ثمر نشستن مي باشد، مردم مسلمانی 
تشکيل مي دهند که تعلق خاطر شدید آنها به اسالم و قوانين اسالم انکارناپذیر است. 

از دیگر نشانه های آش��کار اس��الم خواهی و اس��المي بودن این انقالب های مردمی، 
مي توان به حضور مردم با نشانه های بارز اسالمي نظير حضور در راهپيمایی ها با قرآن، 
شکل گيری گس��ترده ترین تظاهرات عليه دیکتاتورها بعد از نماز جمعه، فراگير بودن 
شعار اهلل اکبر به عنوان یکی از اصلی ترین شعارهای مبارزات، درخواست برای مبارزه با 
دشمن منطقه ای مسلمانان در منطقه، یعنی اسرایيل و روی آوردن به حجاب به عنوان 
نماد اسالمي در تونس و مصر اشاره کرد که همگی حاکی از سيطره روح اسالم خواهی 
و حضور پررنگ تفکرات اس��المي در ش��کل گيری مبارزات این کشورهاست. در مصر 
نيز شعارهای اهلل اکبر و برگزاري نمازهای جماعت گس��ترده امری غير قابل انکار بوده 
اس��ت. مس��اجد نيز به عنوان اصلی ترین پایگاه ها، نقش خود را ایفا کردند. تمسک به 
رویکرد تظاهرات عمومي با مشارکت همه قشرهاي مردم در این کشورها و تمرکز آنان 
بر شعارهاي اسالمي از جمله نش��انه هاي غير قابل انکار الگو قرار دادن انقالب اسالمي 
توسط ملت هایي اس��ت که با تظاهرات خياباني عليه رژیم هاي مستبد و وابسته حاکم 
در کشورها براي به نمایش گذاشتن خواسته عمومي مردم و زیر سؤال بردن مشروعيت 
نظام هاي حاکم، خلع سالح کردن قدرت هاي بهانه جوي سلطه طلب براي مداخله در این 
تحوالت و به حداقل رساندن تلفات انساني و تخریب زیرساخت هاي اجتماعي- مدني که 
از ویژگي هاي این نوع رویارویي با نظام هاي غير مردمي است، خواسته هاي خود را دنبال 
کرده اند. ملت هاي منطقه عموماً با راهنمایي علماي دیني و گرایش ها و جهت گيري هاي 
دیني و با نام و یاد خدا و شعار اهلل اکبر، برپایي نماز جماعت و جمعه، مبارزه خود را شروع 
کردند و در ادامه راه نيز بر این صبغ��ه تأکيد دارند. به بيان دیگ��ر، اصولي چون جهاد، 
شهادت و فداکاري که سمبل حرکت هاي انقالبي شيعيان و شعار انقالب اسالمي بود، به 
عنوان اصول اساسي مبارزه پذیرفته شد و به آن با دیده تکليف و فریضه دیني مي نگرند. 
با برگزاری نماز ش��کر جنبش اخوان المس��لمين در کنار تانک های ارتش که نيروهای 
ارتشی به مردم پيوس��ته بودند و تظاهرات دانشجویان دانش��گاه االزهر در خيابان ها و 
همچنين برگزاری نماز برای شهدا و با توجه به اینکه عده ای از جوانان مصر برای مبارزه 
با بی عدالتی موجود حاضرند شهيد شوند و شهيد شدند و همچنين شعارهای مردم برای 
تغيير نظام و اقدامات ذکرشده، چنين مردمي  با اعتقادات شهادت طلبی خود به هيچ وجه 
حاضر به زندگی با ظالم نخواهند بود و مرگ با ع��زت را بهتر از زندگی با ذلت می دانند 
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که از انگيزه های الهی انقالب اسالمي مردم ایران اس��ت. شعارنویسي به شيوه مبارزان 
انقالبي ایران مورد توجه جنبش گران مسلمان است. به عنوان مثال شعارهای الشرقيه 
و الغربيه، اهلل اکبر، هيهات من  الذله، الموت  االمریکا و اسرایيل و دیگر شعارهای با صبغه 
مذهبی از جمله شعارهای صادراتی انقالب اس��المي است که جنبش ها و جریان ها در 
تحرکات و راهپيمایي های خود همواره به آن تکيه می کنند. این مضامين که خود هر یک 
محتوایی به فراخی یک مدل و الگوی سياسی و مقاومتی در برخورد با رخدادها و عوامل 
آن دارد، در ميان نسل جوان مسلمان نيز رسوخ پيدا کرده و تأثير مثبت و کارآمدی خود 
را به اثبات رسانده است. مردم مصر در مخالفت با رژیم مبارک، شعارهاي »الاله االاهلل« و 
»محمدرسول اهلل)ص(« سرمي دادند و آیات قرآن را بر روي شيشه اتومبيل مي نویسند.1 
در پالکاردهاي مسلمانان مصر شعار الش��رقيه و الغربيه دیده شده است. عالوه بر آن، 
اعالميه ها، سخنراني ها و پوسترها به شکل مشابه آنچه در ایران اتفاق افتاد، در کشورهاي 

اسالمي چاپ و انتشار مي یابد. 
3. حضور جوانان در میدان مبارزه: جوانان حامالن اصلی جنبش های نوین اجتماعی 
هستند. به نظر  هانتينگتون، کش��ورهایی که اکثریت س��اخت جمعيتی آن را جوانان 
تش��کيل مي دهند، مس��تعد تغييرات و تحوالت بيشتری هس��تند. در انقالب اسالمي 
ایران جوانان نقش کليدی و تقریباً اصلی را در مبارزه با رژیم ستمش��اهی بازی کردند؛ 
تا جایی که حضرت امام)ره( بارها با الفاظ و عبارات مختلف بر این نقش تأکيد کرده اند. 
در انقالب های منطقه نيز جوانان به عنوان ستون فقرات آن، یکی از مهمترین قشرهاي 
تأثيرگذار بر روند رو به رشد انقالب های منطقه هستند. مبارک در روزهای آخر قدرت 
خود چند بار کوشيد با نسل جوان مصر سخن بگوید، افتخارات و آرزوهایش را بازگو کند 
و البته باز وعده بدهد. اگر در سه دهه گذش��ته صدای جوانان شنيده نشد، این بار نسل 

جدید مصر بود که حکومت را نادیده مي گرفت. 
4. تضاد ایدئولوژی هیئت حاکمه با فرهنگ عمومي  جامعه: فرهنگ عمومي  حاکم بر 
جامعه ایران در دوران پهلوی به طور کامل اسالم را مي پذیرفت، ولی ایدئولوژی سلطنتی 
در مقابله با دین، عقاید و ارزش های اسالمي حرکت مي کرد و درصدد نادیده گرفتن دین 
در عرصه عمومي  و حکومتی و بازآفرینی و زنده کردن باستان گرایی در کشور بود که این 
اقدام با واکنش شدید اکثریت جامعه و روحانيت مواجه شد. در انقالب های کشورهای 

1. مهدی بيگی، قدرت نرم جمهوری اس��المي ایران )مطالعه موردی لبنان(، تهران، دانش��گاه امام صادق)ع(، 
1389، ص186. 
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اس��المي نيز تقریباً این تضاد ش��دید فرهنگی با 
ایدئولوژی هيئت حاکمه مشاهده مي شود. در مصر 
به رغم اینکه اکثریت جامعه را مسلمانان تشکيل 
مي دهند، حکومت حسنی مبارک بدون توجه به 
عقاید و خواسته های مردم، مروج ارزش های غربی 

در جامعه بود و شتابان در جاده سکوالریسم پيش مي رفت. یکی از ویژگی های مشترک 
حاکمان این کشورها در دوران حکومت خود، مبارزه با اسالم گرایی مردم این کشورها 
بود. اتخاذ رویکردهای سکوالر در نحوه اداره جامعه، قلع و قمع مبارزان مسلمان در مصر، 
برقراری رابطه با دشمن اصلی مسلمانان یعنی امریکا و اس��رایيل، ممانعت از برگزاری 
واجبات اسالمي نظير نماز و حجاب، تنها بخشی کوچک از اراده اسالم ستيزی حکمرانان 
و ساختار سياسی این کشورها در طی س��اليان متمادی حکومت این کشورها بود. لذا 
اسالم ستيزی و سرکوب اعتقادات مذهبی مردم مس��لمان و معتقد این کشورها باعث 
شکل گيری ریشه های عدم مشروعيت این نظام ها ش��د و مردم این کشورها به همين 
علت برای حفظ اعتقادات اسالمي همانند انقالب 57 ایران به مقابله با نظام حاکم روی 

آوردند. 
5. استکبارستیزی و نفى وابستگى به نظام سلطه: تسلط کش��ورهای غربی و به ویژه 
امریکا در ساخت قدرت سياسی و امنيتی این کشورها یکی از نقاط مشترکی است که در 
مورد تمامي  این کشورها مصداق مشخص و روشنی دارد. تعهد امریکا به تأمين امنيت 
دائمي  رژیم صهيونيستی باعث مي شد که امریکایی ها برای حضور در ساختار سياسی 
و امنيتی این کش��ورها به منظور جلوگيری از رش��د عناصر ضد صهيونيستی و تقویت 
جریانات سازشگر در ميان حاکمان این کشور تالش وافری کنند. نمونه های فراوان وجود 
دارد که حکمرانان این کش��ور ها به رغم وجود اراده های قوی مردمي  مبنی بر مبارزه با 
رژیم جعلی اسرایيل، نه تنها به این خواست ها وقعی ننهادند، بلکه دقيقاً در نقطه مقابل 
خواست اکثریت مردم کشورهای خود همراه و هم س��و با امریکا و اسرایيل برای تأمين 
منافع آنان گام برمي داشتند. امضای پيمان صلح با اسرایيل، موافقت با حمله اسرایيل 
به غزه و جریان مقاومت اس��المي در منطقه، محدود کردن مبارزان فلسطينی، بستن 
گذرگاه رفح و محاصره کامل غزه به درخواس��ت رژیم صهيونيستی و برخالف خواست 

به اذغان بسیاری از تحلیل گران، 
یکی از دالیل اصلی قیام های 
منطقه ای، مقابله با سیاست های 
نژادپرستانه رژیم صهیونیستی و 

حمایت های امریکاست
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اکثریت مردم این کشور ها تنها چند نمونه از این اقدامات است.1 
به اذغان بس��ياری از تحليل گران، یکی از دالیل اصلی قيام ه��ای منطقه ای، مقابله با 
سياست های نژادپرس��تانه رژیم صهيونيس��تی و حمایت های امریکاست. نظرسنجی 
مؤسسه »زاگبی اینترنش��نال« به خوبی ماهيت ضد امریکایی جنبش های مردمي  در 
خاورميانه به ویژه مصر را هویدا مي سازد. نتایج نظرسنجی این مؤسسه امریکایی نشان 
داد که 92درصد از مردم مصر، امریکا را بزرگترین تهدید خود مي دانند. مؤسسه زاگبی، 
این نظرسنجی را در جوالی 2010، یعنی چند ماه پيش از انقالب مصر، برای دانشگاه 
مریلند انجام داده بود. همچنين نتایج این نظرسنجی نشان مي دهد 85درصد از مردم 
مصر نگرش منفی به امریکا داش��تند، 87درصد به امریکا اعتماد نداش��تند، 92درصد 
امریکا را به عنوان بزرگترین تهدید خود مي دانستند و تنها 4درصد، امریکا را برای ادامه 
زندگی انتخاب می کردند. البته پس از پيروزی انقالب های منطقه ای نيز به خوبی ماهيت 
ضد اسرایيلی این اقدام ها هویدا شد و شاید جلوه این ضدیت را بتوان در تسخير سفارت 
این رژیم در قاهره مشاهده کرد.2 در حقيقت با بررسی شعارها و خواسته های مردم مصر 

می توان مدعی شد که قيام مردم مصر دنباله انقالب اسالمي ایران است. 
6. شیوه مبارزه: روش اصلی انقالب اسالمي ایران برخالف انقالب های سوسياليستی یا 
جنبش های ناسيوناليستی پيش از خود که بيشتر بر شيوه های مبارزه حزبی، سازمانی، 
نبردهای چریکی و مسلحانه تأکيد داشتند، به صحنه آوردن مردم و برگزاری تظاهرات 
بزرگ مردمي  و اعتصابات و دیگر اقدامات جمعی بود. در نهضت های اخير در کشورهای 

اسالمي نيز شيوه اصلی، تجمع مردمي  و اعالم مواضع خود است. 
ب. وجوه تمایز انقالب مصر و انقالب ایران

1. رهبري: یکی از مهمترین تفاوت های موجود در انقالب مصر و ایران، رهبری می باشد؛ 
زیرا در حالی که در ایران یک رهبری مقتدر که در قبال تبعيت از دستوراتش، انقالبيون 
هماهنگ بودند و روحانيت نيز به عنوان یک تشکل تقریباً سازمان یافته، وظيفه ارتباط 
و سازماندهی را در این ميان برعهده داشت اما در مصر این گونه نبوده است. زیرا جنبش 
اس��المي اخوان المس��لمين با وجود اینکه نزدیک به یک قرن س��ابقه دارد اما تاکنون 
نقش برجسته و اثرگذاری در انقالب مصر نداشته اس��ت. با وجود این بر اساس آمارها، 

1. مهدی ذوالفقاری، »جنبش های مردمي در جهان عرب: بهار عربی یا بيداری اس��المی؟« قابل دسترسی در 
سایت مرکز پژوهش های علمي  و مطالعات استراتژیک خاورميانه:

 http:/fa.merc.ir/Article View/ article ID //1488 aspx
Articke/ shaw.aspx.ID=809 http:/www.islamicgc.com// : »2. »صيانت از بيداری اسالمي
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اخوان المسلمين در بين 20 تا 40درصد از مردم مصر، هوادار دارد. به تعبيری مي توان 
گفت که در انقالب اسالمي ایران، رهبری از مردم فرسنگ ها جلوتر بود و مردم به دنبال 
او مي دویدند، اما در انقالب مصر بر عکس است؛ رهبران احزاب و تشکل ها و حتی رهبران 
مذهبی فرس��نگ ها از مردم عقب تر هس��تند و هر چه مي دوند به مردم نمي رسند.1 در 
واقع جنبش انقالبی مصر در مقایسه با جنبش انقالبی ایران به لحاظ رهبری، بيشتر به 
جنبش های نوین اجتماعی شبيه است تا جنبش های کالس��يک. از جمله تفاوت های 
جنبش های جدید اجتماعی و جنبش های کالس��يک یا قدیم، نب��ود رهبری یا حزب 
پيش گام در رأس جنبش اس��ت. در این جنبش ها، رهبری صفتی جمعی و غير متعين 
در شخص خاص مي باش��د و جنبش اجتماعی، پيش از آنکه حول یک فرد جمع شود، 
حول ایده ای خاص مثل برابری خواهی، حقوق بشر یا دموکراسی خواهی، بسيج و جمع 
مي شود. این وضعيتی است که در انقالب های مصر و تونس، به وضوح قابل مشاهده بود. 
در این انقالب ها، رهبری فرهمند، جایش را به رهبری جمع��ی داد که بعضاً در فضای 
مجازی شکل مي گيرد و پس از آن عمل مي کند. انقالب مصر، هيچ رهبری نداشت و هيچ 
حزب یا گروهی خاص، آن را هدایت نمي کرد و این خود مردم بودند که به سازماندهی و 
مدیریت جریان اعتراضات اقدام مي کردند. این ویژگی سبب شده است انقالب مصر در 
برابر ورودی های آشوب س��از همچون دخالت خارجی، عوامل رژیم پيشين و گروه های 
مصادره کننده انقالب، آسيب پذیری بيشتری نسبت به انقالب ایران داشته باشد و پس 
از سقوط مبارک نياز به فعاليت و حضور جنبش انقالبی همچنان احساس شود. فهمي  
هویدی در یادداشتی با عنوان »در باب مصادره بهار عربی« به همين موضوع اشاره کرده 

است: 
کش��ورهای غربی و در رأس آن ایاالت متحده، زمان��ی که دریافتند 
دو انقالب مصر و تونس بدون رهبری اس��ت، به سرعت کوشيدند کليه 
راه های بهره گيری از وضعيت موجود برای تحقق منافع خود را در پيش 

گيرند.2 
این ویژگی همچنين سبب مي ش��ود پيامد انقالب مصر در مقایس��ه با انقالب ایران، 

http://havadar.ir/Article /detial.27623. html :»1. »نقش جمهوری اسالمي  در بيداری اسالمي
2. »فهمی، هویدی، عن اختطاف الربيع العربی«: 

http://www. Aljazeera.net/NR/ EXERES/ 5F88F 6C- 0325-4619-8954-3f2D0684193C. 
htmBayat. Asef (2011) The post- Islamist Revolutions. What the Revolts in the Arab world 
Mean.
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نامتعين تر و نامشخص تر باش��د؛ به ویژه در خصوص 
ماهيت رژیم سياسی جایگزین و سياست خارجی این 

کشور نسبت به غرب و اسرایيل.
2. ش�رایط خارجى: انقالب ایران زمانی به پيروزی 
رس��يد که قدرت های ش��رق و غرب به مقابله با آن 
برخاسته و هيچ س��ازمان و کشوری درصدد حمایت 
از انقالبي��ون ایران برنيامد؛ اما در ح��ال حاضر، اروپا 
و امریکا با مش��اهده مخالفت سراس��ری مصری ها و 
تجربه آنها از انقالب ایران، بع��د از مدتی تناقض در 
موضع گيری ها، سياست همراهی با قيام مردم مصر 
را در پيش گرفتند و بدین ترتيب شرایط برای سقوط 
مبارک سریع تر فراهم ش��د. همچنين در حالی که آن زمان هيچ کشوری از مردم ایران 
حمایت نمی کرد اما در انقالب مصر، مردم و نظام اسالمي ایران به صورت صریح، حمایت 

خود را از قيام مردم مصر ابراز داشتند. 
3. امکان�ات جدید ارتباط�ى و اطالعات�ى: در انقالب های تونس و مصر، ش��بکه های 
اجتماعی مجازی نقش اصلی را در س��ازماندهی جنبش انقالبی بازی کردند و از این رو 
بيش از هر چيز از امکانات نوینی که روند جهانی ش��دن در اختيار بشر امروز قرار داده، 
بهره گرفتند. جهانی ش��دن این ام��کان را به وجود آورده که ش��بکه ارتباطات، تبدیل 
به عمل و حرکت جمعی ش��ود. بر این اس��اس، انقالبيون مصر و تونس از این امکان به 
بهترین شکل استفاده کردند. آنها از طریق ش��بکه های اجتماعی مجازی و اینترنتی به 
طور مرتب آخرین اخبار و رویدادها را با هم مبادله کرده و قرارهای جدید مي گذاشتند. 
سایت های انتقادی را عليه رژیم سازمان دادند و از طریق پيام های کوتاه تلفن های همراه، 
فراخوان های تجمعات و شعارها را اطالع رسانی کردند. بنابراین، امکانات جدید ارتباطاتی 
و اطالعاتی، هم عاملی برای برانگيختن و هم محملی برای س��ازمان یابی این انقالب ها 
بودند. در مصر، بيش از20 ميليون نفر از اینترنت استفاده مي کنند. 42 ميليون نفر تلفن 
همراه دارند و از این دو نظر، مصر در قاره آفریقا، رتبه اول را دارد. در این کشور،162 هزار بالگر 

فعال اند. اکثر آنها جوان اند و در طول عمرشان، جز مبارک رئيس جمهور دیگری ندیده بودند. 
بر این اساس، یکی از مهمترین تفاوت های جنبش های انقالبی مصر و تونس با انقالب 
اسالمي ایران، همين بسترها و قابليت های جهانی در عرصه اطالعات و ارتباطات است. 

روش اصلی انقالب اسالمي 
ایران برخالف انقالب های 
سوسیالیستی یا جنبش های 
ناسیونالیستی پیش از خود 
که بیشتر بر شیوه های مبارزه 
حزبی، سازمانی، نبردهای 
چریکی و مسلحانه تأکید 
داشتند، به صحنه آوردن مردم 
و برگزاری تظاهرات بزرگ 
مردمي  و اعتصابات و دیگر 

اقدامات جمعی بود
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شتاب روزافزون توليد و انباشت اطالعات در عصر حاضر، سهولت و دسترسی آسان به 
این اطالعات و در پی آن، شبکه وسيعی که مبادی این داده ها را به هم مرتبط مي کند 
و ارتباطات را س��ازمان مي دهد، به هيچ وجه قابل قياس با س��ده بيستم و دوره انقالب 
اسالمي ایران نيست. در این ميان، نمي توان نقش شبکه تلویزیونی ماهواره ای الجزیره 
را در این انقالب ها نادیده گرفت. این ش��بکه با پوش��ش لحظه به لحظ��ه رویدادهای 
ميدان التحریر و تهييج اف��کار عمومي  دنيای عرب و مردم مص��ر عليه مبارک، رویکرد 
جانبدارانه و در عين حال، حرفه ای را نس��بت به جنبش انقالب��ی مصر اتخاذ نمود و در 
بسيج مردمي نقش��ي مهم  داش��ت؛ به گونه ای که برخی حتی برای آن نقشی مهمتر از 
شبکه های اجتماعی در راه اندازی قيام های عربی قائل اند.1 این ویژگی در انقالب اسالمي 
ایران نيز غایب بود و رسانه ها به دليل محدودیت های گوناگون، ناتوان از نقش آفرینی و 
تأثيرگذاری بر روند انقالب ایران در این س��طح بودند. دليل این تفاوت، به زمينه ای باز 
مي گردد که این انقالب ها در آن رخ داده اند. انقالب مصر در زمينه جهانی ش��دن روی 
داده و به لحاظ فرآیند انقالب و بسيج منابع نيز از امکانات و قابليت های آن بهره مي برد 
و انتشار آن نيز ابعاد جهانی یافته است، اما انقالب ایران، در دنيایی که بيشتر بين المللی 

بود تا جهانی رخ داد و انقالب اطالعاتی کمکی به پيروزی یا انتشار آن نمي کرد. 
4. از الهام بخشى تا الهام گیری؛ تفاوت دو انقالب: یکي دیگر از وجوه تفاوت انقالب ایران 
با انقالب مصر الگو نداشتن انقالبی های ایران و الگو داشتن مردم کشورهای منطقه است 
که تا حدی خأل رهبری را پر مي کند. به تعبير استاد دانش��گاه تهران در آن دوران از ما 
مي پرسيدند که آقا شما دنبال کدام نظام هستيد؟ ما مي گفتيم نظام پيغمبر اسالم)ص( 
و علی بن ابی طالب)ع( که آن وقت به چشم کسی که دچار توهم شده به ما نگاه مي کردند. 
ما واقعاً الگوی معاصر نداشتيم. اما این ملت های منطقه االن الگو دارند و الگویشان انقالب 

اسالمي ایران است.2 
5. سیاست های داخلى و خارجى: انقالب مصر خواس��ته های خود را بر خواسته های 
داخلی متمرکز کرد و در برابر سياست خارجی موضع سکوت را اتخاذ کرد، در حالی که 
انقالب اسالمي در ایران از همان ابتدا به تمام موضوعات و قضایا پرداخت؛ شعار »مرگ 
بر اسرایيل« و »مرگ بر امریکا« را سرداد، رابطه خود با واشنگتن و تل آویو را قطع کرد 

1. محمد االوفی، »عملکرد ش��گرف ش��بکه تلویزیونی قطری؛ »الجزیره« بدیلی در صحنه سياس��ی«، ترجمه 
منوچهر مرزبانيان، ص2. 

2. »تفاوت انقالب اسالمي ایران با قيام های منطقه«:
  http://farsi.khamenei.ir/others.dialog? ID:12859
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و همين موجب ش��د تا امریکا و اس��رایيل بنای خصومت و دش��منی با انقالب ایران را 
پایه ریزی کنند، در حالی که واشنگتن و تل آویو با انقالب مصر با احتياط برخورد کرده و 
تالش نمودند به نحوی آن را در برگرفته و با منحرف ساختن آن، آن را با توجه به اهداف 

و خواسته هایشان هدایت کنند. 

نتیجه گیری
جهان عرب پس از ده ها سال، دچار دگرگونی و تحولی اساسی می شود. این تحوالت 
که از شمال غرب آفریقا همچون الجزایر و مراکش تا غربی ترین کشورهای عربی همانند 
امارات متحده عربی و عمان را در برگرفته است طی بيش از نيم قرن اخير بی سابقه است. 
شاید این تحوالت را بتوان با روند استقالل خواهی این کشورها در اواسط قرن گذشته، 
قابل مقایسه دانس��ت. اما در ميان کشورهای عربی، کش��ور مصر از جایگاه و موقعيتی 
متفاوت برخوردار است. مصر یکی از مهمترین کشورهای عربی به شمار مي آید و از لحاظ 
تاریخ، فرهنگ، جغرافيا و سياس��ت در جهان عرب مرکزیتی خ��اص دارد. مصر دروازه 
تحوالت جهان عرب است و اگر پدیده مصر را خوب بشناسيم، تحليل تحوالت منطقه ای، 
آسان مي شود؛ به ویژه که تحوالت مصر آثار مستقيم و سریع بر کشورهای دیگر خواهد 
گذاش��ت. ملک عبدالعزیز پيش از مرگ به فرزندش مي گوید: »سالمتی اعراب در کل 
مي تواند از روی سالمتی مصر تشخيص داده شود.«1 ملت مصر پس از سه دهه حکمرانی 
اقتدارگرایانه حس��نی مبارک و پس از نااميدی از کنار گذاشتن وی از مجرای انتخابات 
و در چهارچوب ساختار موجود، با قيامي  عمومی واقعيت دگرگونی های جامعه مصر و 
باال رفتن س��طح آگاهی های عمومي  به ویژه در ميان نسل جوان را به وی تحميل کرد؛ 
قيامي  که تنها 18 روز الزم داشت تا مبارک را از قدرت به زیر بکشد. وقوع دگرگونی های 
گس��ترده از نوعی که مصر در ابتدای س��ال 2011 به خود دید، طبع��اً تنها تحت تأثير 
یک یا دو عامل یا صرفاً عوامل داخلی یا خارجی نيست. به طور کلی حکومت مبارک از 
یک سو به دليل بحران های سياسی و اجتماعی مختلف، فاقد مشروعيت سياسی برای 
تداوم حکمرانی بود؛ همچنين طبقات و نيروهای اجتماعی مختلفی از جمله کارگران، 
دانشجویان و مسيحيان که عماًل قاطبه ملت مصر را شکل مي دهند، در مقابل حکومت 
قرار گرفته و هيچ نيروی اجتماعی قاب��ل مالحظه ای از مبارک حمایت نکرد؛ همچنين 
نخبگان سياسی و احزاب اپوزیسيون نيز به سرعت به اعتراضات پيوستند. در این ميان، 

1. محمدحسين هيکل، ایران؛ روایتی که ناگفته ماند، ترجمه حميد احمدی، تهران، العالم، 1360، ص342.
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کشورهای خارجی تأثيرگذار به ویژه ایاالت 
متحده امریکا پذیرای تحوالت کش��ور شده 
و از مب��ارک حمایت نک��رد. در نهایت، عدم 
حمایت نيروهای مس��لح از مبارک س��قوط 
زودهن��گام حکوم��ت او را رق��م زد. در واقع 
مي توان گفت که مجموعه عوامل فوق چرایی 
س��قوط س��ریع حکومت مب��ارک را تبيين 
مي کند. این عوامل بيش از سه دهه پيش در 
ایران به وقوع پيوست؛ در واقع و با بازخوانی 
س��ير تاریخ شناس��ی رویدادهای منتهی به 
انقالب اسالمي 1979 ایران، می توان زمينه 
نش��انه ها و رگه های تأثيرگذاری آن رویداد 
شگرف را در راستای ایجاد وحدت بين ملل 

منطقه در تحوالت 2011 خاورميانه به خوبی یافت: 
1. سلطه و سيطره  پایان ناپذیر بودن حکومت تحت لوای حکمرانان ابدی؛ 

2. فقدان بارز هویت ملی و تحقير مردمي  و ستيز عریان با دین اسالمي عموم مردم؛
3. ظلم و فساد و تبعيض آشکار نظام دیوان ساالر و خاندان حکومتی و سلطنتی. 

این شاخص ها، هرم سه گانه ای است که غيرت مردم را به جوش و خروش آورده و در 
طول سال ها و دهه ها شکاف عميقی را بين ملت و حکومت شکل بخشيده است. در طول 
این س��ال ها حاکمان حکومت های مطلقه تونس، مصر، اردن، بحری��ن، الجزایر، یمن، 
ليبی و... مانند ایران س��ال 1357 هيچ گاه صدای عدالت خواهی و اس��الم گرایی مردم 
را نشنيدند. این حاکمان تنها هنگامي  گوش��ی شنوا یافتند و اعالم کردند که »من پيام 
انقالب شما را شنيدم« که موسم طرد آنان از سوی مردم فرا رسيده بود. اما اکنون مردم 
کشورهای عربی با اتحاد و انس��جام، صدای انقالب خود را با الهام از انقالب اسالمي نه 
تنها به گوش حاکمان فراری و در شرف فرار خود، که به گوش تمام مردم دنيا رسانده اند. 
حس��ن قناعت  لی رئيس انجمن اهل بيت)ع( اس��تانبول، بر این باور اس��ت که تأثيرات 
انقالب اسالمي ایران بر جهان اس��الم و جهان عرب به حدی است که سياستمداران و 
جامعه شناس��ان غرب به آن اعتراف می کنند؛ چراکه پيروزی انقالب اسالمي ایران در 
س��ال 1979 و تفکرات امام خمينی)ره( به دنيا شکل تازه ای بخشيد و حرکت نوینی را 

انقالب مصر، هیچ رهبری نداشت 
و هیچ حزب یا گروهی خاص، آن 
را هدایت نمي کرد و این خود مردم 
بودند که به سازماندهی و مدیریت 
جریان اعتراضات اقدام مي کردند. 
این ویژگی سبب شده است انقالب 
مصر در برابر ورودی های آشوب ساز 
همچون دخالت خارجی، عوامل رژیم 
پیشین و گروه های مصادره کننده 
انقالب، آسیب پذیری بیشتری نسبت 
به انقالب ایران داشته باشد و پس از 
سقوط مبارک نیاز به فعالیت و حضور 

جنبش انقالبی همچنان احساس شود
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در جهان پدیدار کرد که اتحاد مسلمانان مهمترین ثمره آن بود. این خيزش از یک طرف 
به  عنوان آلترناتيوی در برابر امپریاليسم جهان ظهور کرد و از طرف دیگر به مسلمانان 
با یک تفکر نوین انگيزه بخشيد. سنگ بنای چنين تفکری بيش از سه دهه پيش بنيان 
نهاده شده بود؛ زمانی که این اندیشه اسالمي در کالم امام خمينی)ره( با درک و تحليل 
عميق وی از تحوالت آتی و اینکه این نهضت اسالمي در حصار زمان و مکان متوقف نماند 
و وی سخن از صدور انقالب اسالمي داد؛ امام نه تنها این مسئله را بارها مورد توجه قرار 
داد، بلکه با تأکيد بر آموزه های رهایی بخش اسالمی، دیگر ملت های اسالمي را به بيداری 

اسالمي دعوت می کرد. 
ایشان در فرازی از فرمایش��ات خود با خطاب قرار دادن ملت های مصر و عراق اظهار 

می دارند: 
ملت مص��ر باید این مطل��ب را بداند ک��ه اگر قيام کن��د برخالف این 
توطئه ها، همان طوری که ایران قيام کرد، آنجا هم خواهد پيروز ش��د. 
ملت مصر از حکومت نظامي  نترس��د و به او اعتنا نکند و همان طور که 
ایران حکومت نظامي  را شکست و به خيابان ها ریخت، آنها هم بشکنند 
و به خيابان ها بریزند و این تفاله های امریکا را بيرون بریزند. ملت مصر 
ننشينند تا این قدرت از بين رفته دوباره دست و پای خودش را جمع کند 
و نفوذ خودش را بر ملت تحميل کند. امروز روزی است که ملت مصر باید 
قيام کند. امروز روز ضعف دولت است و قدرت ملت. باید قدرت را نشان 
دهد و اعتنای به این حکومت نظامي  برخالف همه موازین نکند و بشکند 
این حکومت نظامي  را و به خيابان ها بریزد و این دولتی ]را[ که می خواهد 
با سرنيزه با اسالم مخالفت کند و به صراحت می گوید که هر کس که به 

اسالم وفادار باشد او را سرکوب می کنيم، ]از بين ببرد[...1 
بس��ياری از صاحب نظران معتقدند که انقالب اس��المي ایران یک��ی از عوامل مهم و 
تأثيرگذار در پيش��برد روند بيداری و آگاهی مس��لمانان و افزای��ش فعاليت های مؤثر 
اسالمي در جوامع مسلمانان بوده اس��ت. آنچه در مصر در بهمن ماه 1389 رخ داد نيز 
حرکتی مش��ابه انقالب ایران بود؛ خروش مردمي که در نتيجه چند دهه تحقير ملی به 
وجود آمده است؛ از این رو بازگشت به هویت دینی و ارایه نظمي  جدید مبتنی بر اسالم 
با الهام از الگوی ایران بهترین جایگزین برای حاکميت سياسی در مصر به شمار مي آید. 

1. صحيفه امام، ج15، ص285. 
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خواسته های  مصر  انقالب 
خود را بر خواسته های داخلی 
متمرکز کرد و در برابر سیاست 
خارجی موضع سکوت را 
اتخاذ کرد، در حالی که انقالب 
اسالمي در ایران از همان ابتدا 
به تمام موضوعات و قضایا 
بر  »مرگ  شعار  پرداخت؛ 
اسراییل« و »مرگ بر امریکا« را 
سرداد، رابطه خود با واشنگتن 
و تل آویو را قطع کرد و همین 
موجب شد تا امریکا و اسراییل 
بنای خصومت و دشمنی با 
انقالب ایران را پایه ریزی کنند

به طور کلی به نظر مي رس��د انقالب ایران و مصر، در 
ذات و ماهيت، بسيار به هم شبيه هستند. اگر ایران، 
ایدئولوژی ناسيوناليسم را قبل از انقالب به خود دیده 
است، مصر هم ناسيوناليسم جمال عبدالناصر را دیده 
است. اگر از دل حکومت رضاخان، دولت ليبرال سرتاپا 
وابسته به امریکا با روابط بسيار حسنه با اسرایيل ظهور 
کرد، در مصر نيز دولت هایی خودفروخته و وابسته به 
امریکا و اس��رایيل پس از عبدالناصر، بر مسند قدرت 
تکيه زدن��د. مصر پيش از آغاز حرک��ت انقالبی خود، 
همچون ای��ران، دچ��ار ناکارآم��دی ایدئولوژی های 
وارداتی و ناهمخوان با فرهنگ بومي  )ناسيوناليس��م، 
سوسياليس��م و ليبراليس��م( بوده و پ��س از انقالب، 
حرکت های بسيار مشابهی را به نمایش گذاشته است. 

حتی صحنه هایی که در این دو انقالب دیده مي ش��د، بس��يار به هم شبيه بود. در ایران 
همه قشرها و الیه های اجتماعی در حرکت عليه رژیم ش��اه نقش داشتند؛ در مصر نيز 
چنين اتفاقی رخ داد و در ميدان التحریر، توده های مردم، به ویژه جوانان و زنان حضور 
داش��تند؛ مصری ها با تجمع در مقابل س��فارت رژیم صهيونيس��تی و آتش زدن پرچم 
اسرایيل، خواستار اخراج سفير رژیم صهيونيستی از قاهره، بلکه لغو »پيمان کمپ دیوید« 
شدند. سرانجام نيز با یک حرکت انقالبی، سفارتخانه اسرایيل را اشغال کردند. پيروزی 
اسالم گرایان در انتخابات پارلمانی و پيگيری شعارهای انقالبی، به خوبی از ماهيت ضد 
استعماری این حرکت حکایت دارد؛ حرکتی که ایرانيان سی سال قبل طالیه دار آن در 
جهان بودند. البته تفاوت هایی هم وجود داشت. مهمترین تفاوتی که وجود دارد این است 
که آنها در تاریج 50ساله خود، الگوی جمهوری اسالمي را داشته اند و ما هيچ پيش فرضی 

از انقالب اسالمي نداشتيم. 
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ظرفيت هاي تمدني روسيه براي انقالب 
اسالمی و جهان اسالم 

دکتر احمد رهدار1
اهميت استراتژيك روسيه 

مناسبات كشور روسيه با جهان اسالم داراي تاريخ پرفراز و نشيبي مي باشد؛ در برخي از 
مقاطع روابط حسنه و در برخي مقاطع تيره بوده است. اما در مجموع در مقايسه با غرب 
مي توان گفت كه روابط روسيه با جهان اسالم، انساني تر و مسالمت جويانه تر بوده است. 
به عبارت ديگر به  رغم اينكه كشور روسيه از ديروقت يكي از كشورهاي پرقدرت جهاني 
به شمار مي آمده و اين امر اقتضا داشته كه متحد استراتژيك قدرت هاي استعماري غرب 
باشد، بسياري از متحدين استراتژيك روسيه از ميان كشورهاي شرقي و حتي اسالمي 
بوده اند. اين البته عالوه بر ميزان تمايز خوي اس��تكباري روسيه و غرب، به اين مسئله 
كه منافع ملي روسيه مقتضي تعامل حسنه و حداكثري با جهان اسالم و شرق بوده نيز 
داللت دارد. به لحاظ سياسي، روسيه كنوني در مقايسه با غرب از چند جهت براي جهان 

اسالم بهتر است: 
نخس��ت اينكه غرب هر چند موفق به بازستاني اسپانيا از مس��لمانان شده، اما تجربه 

1. دانش آموخته حوزه علميه )قم(، دكتراي علوم سياسي )تهران( و رئيس مؤسسه مطالعات و تحقيقات اسالمي 
فتوح انديشه )قم( 
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اندلس براي آن بس��يار گران تمام شده1 و در سراسر 
دوره هاي پس از غلبه بر مسلمانان، غرب تمام تالش 
خود را براي مهار و حتي حذف اسالم در اروپا به كار 
بسته است. اساس��اً جنگ هاي صليبي در گذشته و 
نفرت عمومي غرب از اسالم در شرايط كنوني ناشي از 
همين خودآگاهي تاريخي آن نسبت به حضور بالقوه 
خطرناك اسالم در آنجا مي باشد. از اين روي، مي توان 
گفت كه از نظر غرب،  اس��الم دش��من استراتژيك و 
تاريخي آن محسوب مي شود. اين در حالي است كه 
تعامل جهان اسالم و روس��يه به  رغم داشتن تجارب 
تلخ و ش��يرينش، هرگز به گونه اي پي��ش نرفته كه 
اسالم را به دشمن استراتژيك آن تبديل كند؛ بلكه بر 
عكس، در حالي كه اروپا همواره مسلمانان را شهروند 
درجه دو خود به حساب آورده و اسالم را دين عارض 
بر تاريخ خود مي شمارد، روسيه مس��لمانان خود را 

شهروند درجه يك و اسالم را بخشي از تاريخ، تمدن و فرهنگ خود مي داند. 
دوم اينكه ظهور انقالب اسالمي ايران باعث ش��د تا موج غرب ستيزي در متن جهان 
اس��الم گس��ترش يابد و تا آنجا به پيش رود كه امروزه براي غرب تبديل به يك كابوس 
شود. اين در حالي است كه روسيه با انقالب اسالمي چندان مشكل ندارد؛ چراكه انقالب 
مذكور باعث شد تا كشور ايران- به مثابه كشور همس��ايه روسيه- از دايره بلوك امريكا 
خارج شود و تسري روح غرب س��تيزي و امريكا س��تيزي آن در جهان اسالم نيز باعث 
تشديد گرايش آنان به روسيه در برابر غرب باشد. از همين  رو در حالي كه امريكا، ايران را 
محور شرارت منطقه اي و حتي بين المللي دانسته و با حزب اهلل لبنان و حماس سر ستيز 
دارد، روس��يه عالوه بر اينكه در حال حداكثري كردن تعامالت خود با ايران مي باش��د، 

1. حضور 600ساله حاكميت اسالمي در اسپانيا باعث ش��ده تا بسياري از تراث فكري- فرهنگي اروپاي جنوبي 
همچنان وام دار عالم اسالمي باش��د. به عنوان مثال با وجود گذش��ت چندين قرن از بازس��تاني اسپانيا از دست 
مسلمين، كتابخانه هاي اسپانيا پر از آثار مكتوب دانشمندان اسالمي اس��ت و معماري اسالمي همچنان در آنجا 
جذاب بوده و طرفدار دارد و... طرفه اينكه در اسپانيا سيد مسيحي وجود دارد )كساني كه اسالف مسلمان آنها از 
خاندان سادات بوده و كم كم اخالف آنها مسيحي شده اند(. حضور مآثر فرهنگي اسالمي در اسپانيا مي تواند براي 

غرب خطر بالقوه باشد. 

به  رغم اينكه كشور روسيه از 
ديروقت يكي از كشورهاي 
پرقدرت جهاني به شمار 
مي آمده و اين امر اقتضا 
داشته كه متحد استراتژيك 
قدرت هاي استعماري غرب 
باشد، بسياري از متحدين 
استراتژيك روسيه از ميان 
كشورهاي شرقي و حتي 
لبته  اسالمي بوده اند. اين ا
عالوه بر ميزان تمايز خوي 
استكباري روسيه و غرب، 
به اين مسئله كه منافع ملي 
روسيه مقتضي تعامل حسنه 
و حداكثري با جهان اسالم و 

شرق بوده نيز داللت دارد
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حداقل با حزب اهلل و حماس ستيز ندارد و حتي با نمايندگان آنها ديدار و گفت وگو دارد.1
سوم، در حالي كه اروپا و امريكا در مناس��بات درون جهان اسالم، با اسالم سني بهتر 
و راحت تر كنار آمده اند،2 روس��يه به  ويژه به دليل مش��كالت خاص خود با چچن كه به 
شدت داراي افكار وهابي گري هس��تند، در مناسبات درون جهان اسالم به تشيع بسيار 
خوش بين تر از تسنن مي باشد. از نظر روس ها اسالم شيعي، اسالم ديالوگ و عقالنيت و 

اسالم سني )وهابي(، اسالم خشونت، ارعاب مي باشد.3
بنا به داليل مذكور، چشم انداز روابط روسيه با جهان اس��الم و به  ويژه اسالم شيعي و 
انقالب اسالمی از جهت منافع ملی و عقيدتی بسيار اميدبخش مي باشد و به نظر مي رسد 
جهان اسالم الزم است تا شرايط مذكور را فرصت دانسته و حضور خود در روسيه را در 
انحاي گوناگون آن حداكثري نمايد.4 البته الزم است كه بدانيم استراتژي توجه به روسيه 
نبايد بر اساس ظرفيت هاي سابق آن در عصر شوروي تنظيم شود. واقعيت اين است كه 
شرايط امروزي روسيه با شرايط گذشته آن در عصر شوروي از جهات متعددي متفاوت 
شده است. تفاوت هاي مذكور الزامات و اقتضائاتي دارند كه برخي از آنها بي شك در پروژه 

تمدن سازي اسالمي تأثير بسزايي دارند. برخي از اين تفاوت ها عبارت اند از: 
1. برخالف نظام سياسي شوروي )1991-1917( كه كمونيستي و ايدئولوژيك بود، 
نظام سياسي روسيه كنوني كاماًل عرفي و عمل گراست. به عبارت ديگر در حالي كه نظام 

1. به عنوان مثال مدودوف زماني كه در دوره رياست جمهوري خود به دمشق رفت، عالوه بر ديدار با مسئولين 
سوري، با خالد مشعل- مسئول دفتر سياسي حماس- نيز ديدار كرد. 

2. به عبارت ديگر در حالي كه غرب از ملت هاي اسالمي )اعم از شيعه و س��ني( هراس داشته و دارد، با رهبران 
جوامع سني بسيار راحت تر توانس��ته كنار آيد تا رهبران جوامع شيعي )اساساً بس��ياري از رهبران جوامع سني 

دست نشاندگان و سرسپرده هاي غرب مي باشند(. 
3. البته بايد توجه داشت كه هر چند رفتارهاي افراطي مسلمانان چچن و اخيراً داغستان و اينگوش براي متمايل 
كردن مقطعي روس ها به اسالم شيعي يا اسالم معتدل و غير وهابي مؤثر بوده است، اما متأسفانه بايد گفت كه در 
نهايت، فرقه هاي مختلف اسالمي براي روس ها يكسان تلقي خواهند شد و در نتيجه رفتارهاي مذكور جز به مكدر 
كردن چهره اسالم در روسيه نخواهد انجاميد. هم اينك دولت مردان روس��يه بدون تفكيك ميان شيعه و سني يا 
س��ني هاي وهابي و غير وهابي، با تروريست خواندن مس��لمانان، تصريح مي كنند كه تروريست ها بقاي خود را با 

پول هاي تركيه و عربستان در روسيه تضمين مي كنند! 
4. واقعيت اين است كه در شرايط كنوني، مشخصاً در ايران، شخص مقام معظم رهبري پرچم دار تعامل حداكثري 
با روسيه مي  باش��د. همچنان كه پيش از آن مبدأ توجه جهان اس��الم )يا حداقل ايران( به روسيه را مي توان پيام 
حضرت امام)ره( به گورباچف دانست. اينكه معظم له به روسيه پيام دادند نه به ديگر كشورهاي كمونيستي از جمله 
چين- كه از قضا از كميت انساني به مراتب بيشتري نسبت به روسيه نيز برخوردار است- بيان گر اين است كه وي 

در روسيه شرايط تعامل و همكاري و حتي تصرف اسالمي را مساعدتر ديده اند. 
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كمونيستي سابق رويكردي ضد ديني داشت1 و اصطالحاً نسبت به دين »بشرط ال« بود،2 
نظام سياسي كنوني روسيه رويكردي سكوالر داشته و نسبت به دين، »ال بشرط« است 
تا جايي كه در قانون اساسي روسيه كنوني اديان مسيحيت، اسالم، يهوديت و بوديسم 
به رسميت شناخته شده و فعاليت آنها قانوني دانسته شده است. شايسته و بلكه بايسته 
است كه ايران و جهان اسالم از اين ظرفيت قانوني در روسيه كنوني، براي بسط اسالم 
و تكثير و تشديد فعاليت هاي اسالمي اس��تفاده كنند. ارزش واقعي اين ظرفيت قانوني 
زماني دانسته مي شود كه بدانيم در نظام هاي سياسي بسياري از كشورهاي اروپايي در 
حالي كه رويكرد سكوالريستي اتخاذ شده- و استلزام منطقي اين رويكرد اين است كه 
نسبت به فعاليت و عدم فعاليت اس��المي موضعي نداشته باشند- فعاليت هاي اسالمي 
معموالً به طرق قانوني و در برخي موارد به طرق غير قانوني محدود و بلكه ممنوع شده 
است. نمونه روشن اين محدوديت و ممنوعيت را مي توان در جلوگيري از ورود يا حتی 
ثبت  نام دانشجويان مس��لمان محجبه در مدارس و دانش��گاه های بعضی از كشورهای 

اروپايی نشان داد. 
2. بر خالف نظام سياسي كمونيس��تي كه بر اقتصاد سوسياليستي مبتني بود،3 نظام 

1. در زمان حكومت كمونيست ها، بسياري از كليس��ا ها تعطيل و برخي از كليسا هاي مشهور از جمله كليساي 
جامع مسكو تخريب شدند. كمونيست ها پس از تخريب كليساي جامع، در مكانش يك استخر عمومي و مختلط 
ايجاد كردند. پس از فروپاشي شوروي، مسيحيان ارتدوكس دوباره در همان مكان، كليساي جامع مسكو را با همان 
طرح قديم اما بسيار زيبا تر بازسازي كردند. امروزه كليساي مذكور- كه در نزديكي ميدان سرخ قرار دارد- يكي از 
جاذبه هاي توريستي مسكو مي باشد. در خصوص دين اسالم نيز بايد گفت در دوره كمونيستي اكثر مساجد روسيه 
تخريب و برخي از آنها تعطيل شدند؛ همچنان كه بسياري از مناسك اسالمي هم ممنوع شد. به عنوان مثال ختنه 
كردن پسران، برگزاري مراسم عزاداري براي اباعبداهلل الحسين)ع( و... ممنوع شد )هر چند حتي در همان شرايط 

هم،  شيعيان در ضمن برگزاري مراسم ترحيم و مجالس ختم به عزاداري مي پرداختند(. 
2. در اغلب مواردي كه يك سلسله جاي خود را به سلسله  ديگر مي دهد، حاكمان سلسله جديد تالش مي كنند 
تا آنچه را كه اساس مشروعيت سلسله پيش��ين بوده زير سؤال ببرند. راز اين مس��ئله در اين است كه اگر چنين 
نكنند،  مشروعيت خود و عقالنيت تأسيس سلس��له جديد را نمي توانند اثبات كنند. تزارها نماد و مظهر حمايت 
از دين مسيحيت ارتدوكس بودند و مشروعيت انقالب بلش��ويكي و عقالنيت تأسيس سلسله جديد مستلزم نقد 
جوهر و اساس مش��روعيت رژيم پيشين )يعني مس��يحيت ارتدوكس( بود. از اين روي، حكومت جديدالتأسيس 
كمونيستي به نقد گسترده دين پرداخته است. البته سال ها بعد در دوره استالين، هم زمان با جنگ جهاني دوم، در 
حالي كه حكومت كمونيس��تي برقرار بود، دوباره نياز به دين احساس شد؛ چراكه كشور شوروي در جنگ جهاني 
دوم 22 ميليون كشته و زخمي داد و رنج ناش��ي از اين مصائب جز با رجوع به مناسك ديني تسليت نمي يافت. به 
همين علت براي ايجاد وفاق و آرامش اجتماعي، آزادي ديني داده شد و نهايتاً پس از فروپاشي شوروي، كليسا و 
دولت كاماًل هم سو قرار گرفتند به گونه اي كه امروزه اين دو نهاد در روسيه، در سطح گسترده اي خدمات متقابل 

به يكديگر دارند. 
3. البته در همان زمان حكومت كمونيستي نيز در فاصله س��ال هاي 1923-1921 لنين تالش كرد تا به نوعي 
ميان اقتصاد سوسياليستي و اقتصاد سرمايه داري تلفيق ايجاد كند، اما در نهايت از سال 1923 دوباره همان اقتصاد 
سوسياليستي را تقويت كرد. البته شديدترين شكل اعمال اقتصاد سوسياليستي پس از لنين و در دوره سي ساله 

حكومت استالين )1953-1924( بوده است. 
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سياسي كنوني روسيه بر اقتصاد س��رمايه داري مبتني است. در اقتصاد سوسياليستي، 
مالكيت خصوصي به رسميت شناخته نمي ش��د و مردم همه براي دولت كار مي كردند 
و در مقابل، مردم نه تنها پول برق، گاز، تلف��ن، اجاره خانه و... هم نمي دادند، بلكه حتي 
در مسافرت هاي اجباري يك ماهه ش��ان نيز از خدمات دولتي )مثل هتل و...( برخوردار 
بودند. اقتصاد سوسياليستي در ابتدا چنان به مذاق مردم خوش آمد كه در فاصله چند 
دهه بيش از نيمي از مردم جهان به آن معتقد شدند و روند سوسياليست شدن كشورهاي 
دنيا چنان سرعت يافته بود كه تروتسكي )وزير امور خارجه لنين( در يكي از نطق هايش 
پيش بيني كرده بود كه در آينده نه چندان دور منصب و پس��تي ب��ا عنوان وزارت امور 
خارجه نخواهيم داشت؛ چراكه همه جهان كمونيست و سوسياليست خواهند شد و در 
آن صورت، خارجي باقي نمي ماند كه امور خارجه معني داش��ته باشد! البته نبايد غافل 
شد كه شكست سوسياليسم به معني كارآمد بودن و حق بودن سرمايه داري نمي باشد، 
بلكه براي مواجهه جهان اسالم با روسيه توجه به اين مسئله مهم است كه در هر حال، 
اقتضائات و الزامات نظام اقتصادي سوسياليس��تي متفاوت از اقتضائات و الزامات نظام 
اقتصادي س��رمايه داري اس��ت. به عبارت ديگر با تغيير نظام اقتصادي سوسياليستي 
شوروي به نظام اقتصادي س��رمايه داري روسيه، اس��تراتژي اقتصادي جهان اسالم در 
روسيه بايد مناسب با شرايط اقتصادي س��رمايه داري طراحي شود نه شرايط اقتصادي 

سوسياليسم.
3. برخالف نظام سياس��ي حكومت كمونيس��تي ش��وروي كه بر اس��اس استراتژي 
»متحدمح��ور« اس��توار ب��ود، نظام سياس��ي كنوني روس��يه بر اس��اس اس��تراتژي 
»منفعت محور« استوار اس��ت. به عنوان مثال نظام سياسي شوروي در اقصي نقاط عالم 
متحديني مثل كشورهاي امريكاي التين )كوبا، اكوادور، ونزوئال و...(، كشورهاي اسالمي 
)عراق، سوريه، اردن، ليبي و...(، كش��ورهاي آسياي ش��رقي و... داشت كه براي حفظ 
كردن آنها بسا اينكه بايد هزينه هايي صرف مي كرد. اين در حالي است كه نظام سياسي 
كنوني روسيه منفعت محور است؛ بدين معني كه حتي با كساني كه به عنوان متحدانش 
شناخته مي شوند هم در مواردي كه منافع ملي آن اقتضا كند، ستيز و دشمني مي كند. 
از همين روي، گرجس��تان را- كه روزگاري جزء خاكش بوده و امروز نيز در بسياري از 
محصوالت و تكنولوژي ها به روسيه وابسته است- بمباران مي  كند. توجه به اين نكته از 
اين حيث مهم است كه در تعامل با آن همواره بايد گزينه منفعتش را در نظر گرفت وگرنه 
ترديدي نيست كه اگر در جبهه مقابل ما منفعت روس��يه تأمين شود، بي شك عليه ما 
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عمل خواهد كرد. هر چند اينكه كدام يك از دو رويكرد متحد محور و منفعت محور بهتر 
بوده و مقبول نظام سياسي اسالم مي باشد، مسئله اي مهم است، اما آنچه به رسالت اين 
نوشتار مربوط است اين است كه در تعامل با نظام سياسي كنوني روسيه بايد به الزامات 

و اقتضائات استراتژي هاي آن توجه نمود.
4. برخالف دوره حكومت كمونيست هاي ش��وروي كه در آن اقليت مسلمان شوروي 
در شرايط ضعف و انفعال بوده و چشم انداز تيره اي برايشان متصور بود، روند حركت به 
آينده در دوره كنوني روسيه به گونه اي است كه چشم انداز مسلمانان در جامعه روسي 
بسيار روشن و اميدواركننده است تا جايي كه مي توان پيش بيني كرد كه اقليت مذكور 
در آينده نه چندان دور يا تبديل به اكثريت يا حداقل تبديل به اقليتي ذي نفوذ و داراي 
قدرت باال مي شود. توجه به اين مس��ئله از اين حيث مهم است كه در ترسيم استراتژي 
تعامل جهان اسالم با روسيه درك درست از وضعيت مسلمانان در آن، عامل تعيين كننده 
خواهد بود. قطعاً شرايط كنوني مسلمانان در روسيه به گونه اي است كه قدرت چانه زني 
جهان اسالم با روسيه را افزايش مي دهد. به عبارت ديگر در حالي كه استراتژي تعامل 
جهان اسالم با نظام سياسي كمونيستي ش��وروي بر پايه تاكتيك بقاي اسالمي تنظيم 
ش��ده بود- بدين معني كه تمام تالش جهان اس��الم به حفظ وضع موجود اسالمي در 
شوروي و نه ارتقاي آن معطوف شده بود- اس��تراتژي كنوني آن بر پايه تاكتيك ارتقا و 
رشد تنظيم مي شود- بدين معني كه تالش جهان اسالم نه فقط به حفظ وضع موجود، 
بلكه به تكثير و تشديد حضور اسالمي در روسيه معطوف است- البته بايد توجه داشت 
كه هر چند ش��رايط »فعل« بانش��اط تر و حتي كم هزينه تر از ش��رايط »انفعال« است، 
برخالف شرايط انفعال كه با غير فعال نگه  داشتن بسياري از پتانسيل ها و ظرفيت ها هم 
ممكن مي شود، شرط تداوم ش��رايط فعل، فعال كردن حداكثري همه آن پتانسيل ها و 

ظرفيت هاست. 
پس از اتخاذ موضع درباره ضرورت تعامل جهان اسالم و روسيه، به منظور حداكثري 
كردن و مهندسي كردن تعامل مذكور الزم است ظرفيت هاي موجود و بالقوه اين تعامل 
مورد تأمل و بازخواني قرار گي��رد. برخي از ظرفيت هاي موجود و قابل فعال ش��دن در 

روسيه در اين خصوص، عبارت اند از: 

ظرفيت تاريخي 
كشور روس��يه به لحاظ جغرافيايي همسايه تعدادي از كش��ورهاي اسالمي از جمله 
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ايران است. اين همسايگي باعث شده تا ميان آنها از ديرقت تاكنون مناسبات و تعامالتي 
صورت گرفته باشد. در بين كشورهاي اسالمي همسايه روسيه، مناسبات تاريخي ايران 
و روسيه به لحاظ حوزه تمدني از ديگران بيش��تر و مهم تر است. از همين  روي، بررسي 
اين مناسبات از چند جهت مي  تواند به پروژه تمدن سازي اسالمي در آينده مدد رساند. 
نخست اينكه بررسي تاريخي همواره ميان دو كشوري ممكن است كه تاريخ مشتركي 
داشته باشند )وگرنه به عنوان مثال ميان ايران و گروئنلند چه بررسي تاريخي اي مي تواند 
صورت بگيرد؟( تاريخ مشترك به معني وجود علقه هاي مش��ترك مي باشد. بازخواني 
اين علقه ها از جانب هر يك از دو طرف كه زودتر و حداكثري تر صورت بگيرد، مي تواند 
ظرفيت هاي آنها را در جهت برنامه ها و آمال خود مديريت و مهندسي كند؛ چه از طريق 
اين بازخواني مي توان نظام مناس��بات تاريخي را حداقل از حيث اولويت و نيز اجمال و 
تفصيل بر اساس نظام هنجاري خود تنظيم كرد. بي شك برخي از مناسبات تاريخ ميان 
دو كشور از ظرفيت هاي بيشتري براي تش��ديد روابط تعاملي، تصرفي، خصمانه اي و... 
برخوردار هستند. شرايط حال و آينده جهان اس��الم مي تواند عامل مؤثري براي فعال 

كردن هر يك از روابط مذكور باشد. 
دوم اينكه بازخواني مناس��بات تاريخي به ويژه براي كشوري كه خود را در جانب حق 
مي پندارد،1 مي تواند عامل وفاق اجتماعي2 شود.3 همچنان كه بازخواني مذكور مي تواند 
ادبيات مواجهه دو طرف را غني  س��اخته و براي آن تا اعماق تاريخ دو كشور تبارسازي 
كند. غنا و تبار ادبياتي، مواجهه كشورها را عقالني و منصفانه مي كند؛ چراكه به عنوان 
مثال كشور استعمارگر تنها در غياب خودآگاهي تاريخي كشور استعمارشونده است كه 
مي تواند به استعمارگري خود تداوم بخشد و از اين روي، به هر ميزان كه طرف مواجهه 
آن نسبت به مناسبات و ظرفيت هاي تاريخي خود آگاهي بيشتري داشته باشد، ناگزير 

1. مفروض در مناسبات تاريخي ايران و روسيه، استعمارگري روس��يه و مظلوميت ايران مي باشد؛ چه در اكثر 
مناسبات تاريخي ايران و روسيه در قرون اخير، كشور روسيه يكي از ابرقدرت هاي استعمارگر و كشور ايران همواره 

در معرض حمله، اشغال و حتي تصرف ضميمه اي بوده است. 
2. بي شك هرگونه خيز براي تحقق تمدني اسالمي ضرورتاً بايد مسبوق به وفاق اجتماعي در ملل )امت( اسالمي 

باشد. 
3. اين در حالي است كه ويژگي هاي منفي و منفور مثل خوي استكبارورزي و استعمارگري- به ويژه در شرايط 
تاريخي اي كه سود حاصل از آن خوي ها براي نس��ل هاي آينده چندان ملموس و محسوس نمي باشد- نه تنها از 
ظرفيت اندكي براي ايجاد وفاق اجتماعي برخوردارند، بلكه در بيشتر موارد مي تواند نتيجه معكوس داشته باشد. 
به عنوان مثال بخش قابل توجهي از نسل كنوني كشورهاي استعمارگري چون انگليس، بابت استثمار كشورهاي 
اسالمي در چند قرن گذش��ته نمي توانند چندان احساس خوشايندي داشته باش��ند و از همين روي، معموالً در 
مقام محاجه و بحث، از رفتن به گذشته تاريخي فرار كرده و نسبت به طرح مسائل كنوني و فردايي في مابين تمايل 

نشان مي دهند. 
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است كه به اقتضائات آن ظرفيت ها تن دهد. 
واقعيت اين اس��ت كه حداقل تا اواخر قرن بيس��تم- كه شرق شناس��ي روسي فعال 
بوده- كش��ور روس��يه هم در بازخواني مناس��بات في مابي��ن ايران و روس��يه و هم در 
بازخواني مناسبات داخلي ايران موفق تر از ايران عمل كرده است. بهترين مؤيد اين ادعا 
شكل گيري مكتب ايران شناسي )و بلكه اسالم شناسي( روسي- يا همان »شرق شناسي 
روسي« مي باشد كه در نتيجه آن ده ها ايران شناس و اسالم شناس مشهور و غير مشهور 
ظهور كرده و ميراثي بالغ ب��ر چند صد جلد كتاب و هزاران مقال��ه درباره ايران به جاي 
گذاشته است.1 اين در حالي است كه نه تنها مكتب تاريخ نگاري روسيه شناسي از جانب 
ايرانيان يا جهان اسالم شكل نگرفته، بلكه مجموعه اطالعاتي كه در سراسر جهان اسالم 
درباره روسيه به ثبت رس��يده به مراتب كمتر از مجموعه اطالعاتي است كه در روسيه 

درباره جهان اسالم به ثبت رسيده است.
به نظر مي رسد الزم است ميراث شرق شناسي و ايران شناسي روسي در چند مرحله از 
جانب ايرانيان و مسلمانان مورد بازخواني قرار گيرد. در مرحله نخست با اين پيش فرض 
كه در هر حال در ميراث مذكور، آمار، نقش��ه ها، داده ه��ا و تحليل هايي وجود دارد كه 
بي ش��ك درس��ت بوده و مي تواند مورد اس��تفاده امروز ما نيز قرار گيرد، الزم است تا با 
رويكردي همدالنه به مطالعه و تأمل در آنها نشس��ت؛2 در مرحله دوم با اين پيش فرض 
كه در هر حال مستشرقان روسي فارغ از حب و بغض ها يا فارغ از نقص هايي كه ممكن 
است هر محققي به درجاتي گرفتار آنها باش��د نبوده اند، الزم است با رويكردي انتقادي 
به ميراث شرق شناس��ي روس��ي به مطالعه و تأمل در آنها پرداخت؛3 در مرحله سوم با 
اين پيش فرض كه ظرفيت هاي اسالمي خود براي توليد هرگونه علمي كه دغدغه هاي 

1. مكتب شرق شناسي روسي نه فقط درباره اسالم و ايران به نگارش كتاب و مقاله پرداخته، بلكه آنها بسياري از 
كتب اسالمي را نيز به روس��ي ترجمه كرده اند. به عنوان مثال روس ها از سال هاي 1800 به بعد، بسياري از كتب 

فارسي را به روسي ترجمه كرده  اند. 
2. بي شك اگر مواجهه جهان اس��الم با ميراث شرق شناس��ي روس��ي به همين جا ختم گردد، خوانندگان اين 
ميراث تا حد زيادي متأثر از نويسندگان روسي شده و قرائت  آنها از خودشان قرائتي روسي خواهد شد؛ چراكه در 
حد قابل قبولي تالش شده تا ميراث مذكور به صورت متديك و روشمند نگارش يابند. نگارش هايي از اين دست 
داراي منطقي روشن از صغرا و كبراهايي هستند كه به سهولت به نتايج دلخواه نويسنده ختم مي شوند. به عبارت 
ديگر نبايد پنداش��ت كه ميراث مذكور چنان بي بنيان و بنيادند كه به راحتي مي توان نقاط انحراف و نقص آنها را 

تشخيص داد. 
3. واضح است كه تنها كس��اني مي توانند در اين مرحله نقش آفريني كنند كه به تاريخ جهان اسالم و مناسبات 
داخلي و خارجي آن وقوف داشته باشند يا حداقل در موضوعي كه كتاب شرق شناس روسي بدان پرداخته و قرار 
است مورد مطالعه انتقادي قرار گيرد، آگاهي الزم را داشته باش��ند؛ چراكه نقدها و سلب ها در صورتي كه پايگاه 
ايجابي داشته باشند، اثربخش خواهند بود وگرنه انكار صرف يك مسئله بدون ارايه هرگونه جايگزين نمي تواند به 

حذف آن مورد ختم گردد. 
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اسالمي بدان معطوف هس��تند مستعد مي باشند، 
الزم است براي تأسيس و توليد تئوري هاي بومي و 

اسالمي عزم خود را جزم كرد. 
نكته حائز اهميت اين اس��ت كه مراحل سه گانه 
مذكور ترتيبي نيس��تند. بر اين اس��اس، اين گونه 
نيست كه مادام كه همه ميراث شرق شناسي روسي 
مورد مطالعه قرار نگرفته نت��وان وارد مرحله دوم 
يعني بازنگري انتقادي آنها شد، بلكه با كمي فاصله 
زماني مي توان هر سه مرحله را همزمان دنبال كرد.

اگرچه جامعه اس��المي با ش��رايط كامل تحقق 
مرحله اول هن��وز فاصله زي��ادي دارد،  اما به دليل 
اينكه در مقاطعي از تاريخ گذش��ته در بخش هاي 
زيادي از جهان اس��الم پيرامون روسيه، استعمار 
روس��يه غلب��ه داش��ته، درص��د قاب��ل توجهي از 

تاريخ نگاري روسي در نظام هاي آموزشي- پژوهش��ي جوامع اسالمي وارد و باعث شده 
تا اليه اجتماعي وسيعي از جوامع اس��المي با بخش قابل توجهي از تراث شرق شناسي 
روسي آشنا گردند. متأسفانه همين دليل غلبه روح استعماري بر جهان اسالم در قرون 
اخير باعث شده تا مسلمانان كمتر جرئت حركت به مرحله دوم را پيدا كرده باشند. البته 
در جوامع اسالمي اليه اجتماعي كوچكي- كه بيش��تر آنها را نخبگان مذهبي و علمي 
تشكيل مي دهند- همواره وجود داشته كه هم خود وارد مرحله دوم شده و هم ديگران 
را تشويق و ترغيب به آن مي نموده اند؛ اما به نظر مي رس��د اليه مذكور حتي تا به امروز 
كه مي توان گفت عصر استعمار كالسيك تمام ش��ده هم عمومي نشده است. در مورد 
مرحله سوم، مس��ئله از اين دو مرحله پيش��ين به مراتب حاد تر بوده و حتي كشورهاي 
مترقي اسالمي مثل ايران، عراق،  مصر و تركيه كه هر كدام به داليلي بخش عظيمي از 
تراث اس��المي را در حافظه خود دارند نيز چندان در اين خصوص موفق نبوده اند. البته 
واضح است كه فرآيند توليد و تأس��يس علم در مقايسه با دو مرحله پيشين )بازفهمي و 
بازنگري علمي( به مراتب سخت تر و كندتر است و نبايد انتظار داشت كه ساختار كامل 
تئوري هاي بومي- اسالمي در يك دوره تاريخي توليد شود. با اين همه، به نظر مي رسد 
جهان اسالم در خصوص توجه به تراث خود و بازخواني آنها كوتاهي داشته و اهتمام الزم 

ظهور انقالب اسالمي ايران باعث 
شد تا موج غرب ستيزي در متن 
جهان اسالم گسترش يابد و تا 
آنجا به پيش رود كه امروزه براي 
غرب تبديل به يك كابوس شود. 
اين در حالي است كه روسيه با 
انقالب اسالمي چندان مشكل 
ندارد؛ چراكه انقالب مذكور 
باعث شد تا كشور ايران- به 
مثابه كشور همسايه روسيه- از 
دايره بلوك امريكا خارج شود 
و تسري روح غرب ستيزي و 
امريكا ستيزي آن در جهان اسالم 
نيز باعث تشديد گرايش آنان به 

روسيه در برابر غرب باشد
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را در اين مورد به خرج نداده است. 
آنچه اما در ش��رايط كنوني از جهان اس��الم عموماً و از كشورهاي اس��المي پيرامون 
روس��يه خصوصاً انتظار مي رود حداكثري كردن رويكردهاي مرحله اول و دوم مواجهه 
با تراث شرق شناسي روسي است. به  ويژه در شرايط كنوني كه امواج بيداري اسالمي و 
خودآگاهي تاريخي مسلمانان در حال افزايش مي باشد، به عنوان گام هاي نخست حركت 
به سوي تمدن اسالمي، توجه به رويكرد مرحله دوم ضروري مي باشد و براي اين منظور 

الزم است با مختصات كلي مكتب شرق شناسي روسي آشنا شد. 
مكتب شرق شناسي روسي با ويژگي هايي از مكاتب شرق شناسي غربي متمايز مي شود 
كه توجه به برخي از آنها مي تواند به پروژه تمدن س��ازي انقالب اسالمي مدد رساند. به 

عنوان مثال: 
الف. در مكتب مذكور، به ريش��ه هاي اقتصادي- اجتماعي كشورهاي مسلمان بيشتر 
از مكاتب غربي توجه ش��ده اس��ت. اين ويژگي به خص��وص تحت تأثير انديش��ه هاي 
ماركسيس��تي قرن 19 به بعد، باعث ش��ده تا توج��ه روس ها به ريش��ه هاي مذكور در 
مناطق غير شهري )روستايي( به مراتب بيش��تر از توجه شرق شناسي اروپايي بدان ها 
باشد. اين مسئله باعث مي ش��ود كه تحليل هاي اقتصادي آنها از سطح كالن تا سطوح 
خرد اجتماعي را شامل ش��ود. از اين  روي، اطالعات مكتب شرق شناسي روسي درباره 
ريشه هاي اقتصادي- اجتماعي مناطق روستايي جهان اسالم )مرتبط با روسيه( نه فقط 

ذي قيمت، بلكه منحصر به فرد مي باشد.
ب. در مكتب مذكور تحت تأثير انديشه هاي ماركسيسم- كمونيسم به نقش قاعده هرم 
اجتماع در تحوالت تاريخ بيشتر از نقش رأس هرم توجه نشان داده مي شود. از اين  روي، 
تاريخ نگاري روسي )برخالف تاريخ  نگاري اروپايي( بيش از آنكه ناظر به تاريخ سالطين 
و دربار باش��د، معطوف به تاريخ توده و مردم اس��ت. هر چند در انديشه اسالمي، نظام 
سياس��ي در توجه همزمان به مردم و حاكميت كارآمد مي شود، اما در وضعيت كنوني 
جهان اسالم- كه بيشتر گرفتار سالطين، امراء و حاكمان دست  نشانده و جداي از مردم 
مي باش��د- توجه به ظرافت هاي تاريخ نگاري روس��ي به ويژه تئوري هاي ناظر به قدرت 
توده ها و نحوه اجرايي شدن آنها، در پيشبرد پروژه تمدن اسالمي- كه مستلزم برداشته 
شدن شكاف ميان مردم و حاكميت از طريق جايگزيني حاكمان مردمي مي باشد- نقش 

بسزايي خواهد داشت. 
ج. روسيه كشوري آسيايي- اروپايي است و از اين حيث، هر چند داراي اشتراكاتي با 
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اروپا مي باشد، اما وجه آس��يايي آن باعث ايجاد افتراقاتي با آنها نيز شده است. افتراقات 
مذكور كه بخش��ي از مميزات هويتي روس��يه را تأمين مي كند، باعث شده تا روسيه به 
صورت آگاهانه در برخي از زاويه ديدهاي غربي درباره شرق اسالمي موضع گيري داشته 
باش��د. به عبارت ديگر در مكتب شرق شناس��ي روس��ي به صورت مكرر شاهد مناقشه 
و مخالفت با تحليل ها و رويكردهاي مكاتب شرق شناس��ي اروپايي هس��تيم. نقدهاي 
مذكور- كه بيشتر با مباني و غايات خود روس��يه هماهنگ مي باشد- هر چند همواره و 
ضرورتاً به طرحي ايجابي براي شرق اسالمي رهنمون نمي ش��ود، اما همين قدر كه در 
تقابل تمدني به تضعيف بخش هايي از تمدن رقيب- كه خود روس��يه نيز بخشي از آن 

مي باشد- مي انجامد، مي  تواند قابل مالحظه و درخور توجه باشد. 
البته بايد توجه داشت كه عالوه بر ويژگي هاي مذكور، برخي ويژگي هاي منفي نيز در 
مكتب شرق شناسي روسي وجود دارد كه هم سو شدن با آنها باعث كندي و حتي انحراف 
پروژه تمدن سازي اسالمي مي ش��ود. به عنوان مثال تاريخ نگاري روسي- به  ويژه شاخه 
جزم گرا و ارتدوكس آن كه به اصول ماركسيس��م- لنينيس��م وفاداري كامل دارند- با 
تحليل خطي و جزمي تاريخ باعث ش��ده ت��ا تحوالت تاريخ جز از دريچه تنگ مش��تي 
ذهنيات كليشه اي و فراروايت های ذهنی نگريسته نشود. دريچه مذكور نه تنها قادر به 
رصد كامل همه يا بسياري از تحوالت اساسي در جهان اسالم نبوده، بلكه همان مقدار 
از تحوالتي را نيز كه امكان رص��د دارد، صرفاً به رنگ تطبيق با نظريات دگم پيش��يني 
مي بيند. به عبارت ديگر دترمنيسم تاريخي ماركسيسم باعث شده تا تحوالت تاريخي 
از حيث حضور اراده هاي انس��اني مورد مطالعه قرار نگيرند. حذف اراده هاي انساني در 
پروژه تاريخ از طريق سنجه قرار دادن صرف نوعي بينش جدلي ديالكتيك كه بر فرمول 
تك خطي »تز، آنتي تز و سنتر« استوار است ، به  طور حتم به توقف پروژه هايي مثل پروژه 
تمدن س��ازي انقالب اس��المي خواهد انجاميد؛ چراكه در آن، راه براي هر گونه ابداع و 

نوآوري كه مستلزم فراروي از فرمول هاي پيشيني مي باشد، بسته مي شود. 
نكته حائز اهميت اين اس��ت كه از زمان انقالب اكتبر 1917 با روي كار آمدن و غلبه 
مطلق كمونيست ها مكتب شرق شناسي روس��ي كم كم رونق خود را از دست داده و از 
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زادن محققاني چون پطروشفسكي،1 مينورسكي،2 
بارتل��د،3 ايوان��ف4 و... عقيم مانده اس��ت.5 طرفه 
اينكه درست از همين زمان به بعد، در كشورهاي 
اسالمي شاهد نوعي خودآگاهي تاريخي در پرتو 
امواج انقالب اس��المی و بيداري اسالمي هستيم. 
توجه به اين مسئله از دو حيث مهم است. نخست 
از اي��ن حيث كه در غي��اب متون جدي��د و رو به 
افزايش شرق شناسي روسي درباره اسالم، فرصت 
كافي براي مطالعه متون به دس��ت مي آيد و دوم از اين حيث كه در غياب شرق شناسي 
فعال روسي، از جانب جهان اس��الم مي تواند جريان تاريخ نگاري اسالمي درباره روسيه 
)روسيه شناسي اسالمي( به منظور ارايه قرائتي متفاوت از آنچه تاكنون خود روس ها از 

خود داشته  اند، فعال شود. 
ظرفيت تاريخي مهم ديگري كه مي توان در روسيه آن را فعال كرد و به پيش  برد و به 
پروژه تمدن سازي اسالمي مدد رساند، منزلت تاريخي اقوام مسلمان در روسيه مي باشد. 

1. شهرت ايليا پاولويچ پطروشفسكي مورخ و خاورشناس روس��ي در ايران بيشتر به دليل نگارش كتاب اسالم 
در ايران؛ از هجرت پيامبر تا پايان قرن نهم و نوع قضاوتي كه در آن درباره امام علي)ع( بيان كرده مي باشد: »علي 
پرورده محمد و عميقاً به وي و امر اسالم وفادار بود. علي تا سرحد شور و عش��ق پايبند دين بود. صادق و راستگو 
بود. در امور اخالقي بسيار خرده گير بود. هم سلحشور بود و هم شاعر. همه صفات الزمه اولياءاهلل در وجودش جمع 
بود«. كتاب پطروشفسكي سال ها قبل به همت كريم كشاورز ترجمه و توسط انتشارات پيام نخستين بار در سال 

1353 منتشر شده است. 
2. والديمير فيودورويچ مينورسكي )1966-1877( خاورش��ناس و ايران شناس روسي با شروع انقالب اكتبر، 
مسكو را به مقصد لندن ترك گفته و تا پايان عمر در آنجا به سر برده است. وي در سال هاي 1908-1904 در تبريز 
خدمت كرده است. برخي از كتاب هاي وي كه به فارسي ترجمه شده عبارت اند از: ايران، دين و تاريخ آن، حماسه 
ملي ايرانيان، تذكره الملوك؛ رساله اي در باب دستگاه هاي ديواني و تأسيسات و بنيان هاي اداري دولتي در عهد 

صفويه و... 
3. واسيلي والديمير بارتلد معروف به ويلهلم بارتلد )1930-1869( ترك شناس و ايران شناس روسي و نويسنده 
كتاب معروف جغرافياي تاريخي ايران مي باش��د. وي بعضي از مقاالت خود را به زبان مادري اش )آلماني( تأليف 
كرده  است. مجموعه آثار بارتلد كه در سال هاي 1977-1963 ميالدي در مسكو انتشار يافته، بيش از هفت هزار 

صفحه  است. 
4. ميخاييل سرگيويچ ايوانف ايران شناس روسي و نويس��نده كتب متعدد درباره تاريخ ايران، استاد علوم تاريخ 
در دانشگاه دولتي مسكو و مسئول كرسي تاريخ كشورهاي خاورميانه بوده اس��ت. تاريخ ايران از زمان باستان تا 
امروز، تاريخ نوين ايران، تاريخ انقالب مش��روطه ايران، تاريخ عمومي ايران و... برخي از آثار ترجمه ش��ده وي به 

فارسي مي باشد. 
5. البته در همين دوره، به منظور ارج گذاري به زحمات مستشرقان روسي در انيستيتوي نسخ خطي پطرزبورگ، 
براي هر مستش��رق مكاني در نظر گرفته ش��ده تا امكان جمع آوري كامل پرونده علمي وي )اعم از تأليفات خود 

مستشرق و آنچه درباره وي نگارش كرده اند( وجود داشته باشد. 

در حالي كه اروپا و امريكا در 
مناسبات درون جهان اسالم، 
با اسالم سني بهتر و راحت تر 
كنار آمده اند، روسيه به  ويژه 
به دليل مشكالت خاص خود با 
چچن كه به شدت داراي افكار 
وهابي گري هستند، در مناسبات 
درون جهان اسالم به تشيع بسيار 

خوش بين تر از تسنن مي باشد
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يكي از مشكالت اساسي مس��لمانان در كشورهاي غير اس��المي- حتي مسلماناني كه 
تابعيت آن كشورها را دارند-  اين است كه به عنوان شهروند درجه دو محسوب مي شوند. 
اين در حالي است كه مسلمانان به ويژه مس��لمانان تاتاري و آذري1 در روسيه به عنوان 
شهروندان درجه يك شناخته مي شوند. علت اساسي اين تفاوت در اين نكته نهفته است 
كه مردم روسيه اسالم را جزء تاريخ، تمدن و فرهنگش��ان مي دانند.2 به عبارت ديگر از 
نظر آنها، تاريخ روسيه از طريق تاريخ اسالم و مسيحيت حيات و دوام يافته است نه اينكه 
مسيحيت و اسالم عارض بر تاريخ روسيه شده باشند. از همين روي، به راحتي مي  توان 
اين مطلب را مطرح كرد كه از آنجا كه تمدن  يك ق��وم، مواد خود را از دل تاريخ آن قوم 
درمي آورد و اسالم نيز بخشي از تاريخ روسيه است، پس براي تحقق تمدن آينده روسي، 

ناگزير از حفظ و بسط ميراث اسالمي در روسيه هستيم.3 
حسب اسناد تاريخي، در زمان ايوان مخوف4 تعداد مسلمانان )تاتارها( و روس ها يك 
اندازه بوده  اس��ت )هر كدام قريب به هفت ميليون(. اين پرس��ش بسيار جدي است كه 
چرا پس از گذشت حدود پنج قرن، اينك جمعيت تاتارهاي روسي حداكثر ده ميليون 
1. اقوام مسلمان در روسيه به ترتيب اعتبار و منزلت اجتماعي عبارت اند از: تاتارها، آذري ها، ازبك ها، تاجيك ها 

و قرقيزي ها. 
2. چند سال قبل در حالي كه در مسكو، جشن 850 سالگي اش گرفته مي شد، تاريخ قازان هزارمين سال خود 
را مي گذراند و موزه هزاره آن تأسيس شد. اين بدين معني است كه حضور مسلمانان تاتار در روسيه حداقل 150 
سال بيشتر از روس هاي مسكويي بوده است. روس ها خود ضرب المثلي بدين مضمون دارند كه: پوست هر روسي 
را كه بخراشي، تاتار مي شود )روس ها در وجود زيرپوستي شان تاتار هستند(. تاتارها- برخالف چچني ها كه به رغم 
برخورداري از موقعيت مالي برجسته! فاقد فرهنگ معقول و مقبولي هستند- از گذشته تاكنون، هم از نظر مالي و 

هم از نظر فرهنگي موقعيت برجسته اي داشته اند.
3. واقعيت اين است كه سياس��ت دولت روسيه نيز در خصوص مسلمانان بر اس��تراتژي »كنترل« و »هدايت« 
آنها استوار است نه بر تضاد با آنها. به عبارت ديگر دولت روس��يه به خوبي دريافته كه تضاد با مسلمانان در روسيه 
بسيار هزينه بر بوده و ممكن است در نهايت به تبديل ش��دن آنها به قدرت اصلي روسيه بي انجامد. از همين  روي، 
دولت مردان روسي به سياس��ت كنترل و هدايت مس��لمانان روي آورده اند. سياس��ت هاي كنترلي بيشتر شامل 
سياست هاي مواليد و سياست هاي سكونتي )مثاًل جلوگيري از سكونت مسلمانان در منطقه طاليي تا حد امكان( و 

سياست هاي هدايتي بيشتر شامل رشته هاي تحصيلي، مناصب حكومتي، مشاغل اقتصادي و... مي باشد. 
4. هر چند در برخي از متون، به دليل وحشي گري و قساوت غير قابل توصيف جان دميانيوك )زندان بان مشهور 
نازي در اردوگاه مرگ سوبي بور( از وي نيز به عنوان ايوان مخوف ياد ش��ده است، اما در اصل اين عنوان متعلق به 
ايوان چهارم واسيليويچ )1584-1530( نخستين تزار روس مي باش��د كه به خاطر جنايت هاي بي بديلش آن را 
مخوف لقب داده اند. وي خود را جانشين امپراتورهاي بيزانس- كه يك قرن قبل از وي توسط عثماني ها منقرض 
شده بود- مي دانست و مي خواست كشورش را از زير سايه اشغال مغول ها كه معتقد بود مايه عقب ماندگي روسيه 
ش��ده اند، بيرون ببرد. از همين روي، وارد جنگ با تاتارها ش��ده و در چندين نبرد تاتارهاي ولگا را شكست داده و 
شهرهاي غازان و آستراخان را به خاك روسيه ضميمه كرد. اگرچه وي در نهايت از خان تاتار كريمه شكست سختي 
خورد به گونه اي كه حتي مسكو نيز در معرض س��قوط قرار گرفت. ايوان چهارم حتي نسبت به خود روس ها نيز 
مخوف بود. وي حدود 12000 نفر از بويارها را از بين برد و زمين هاي آنها را تصاحب كرد و يك بار نيز بسياري از 
اهالي شهر نووگرود در شمال مسكو را كه ش��ورش كرده بودند، در رودخانه غرق كرد. واقعيت اين است كه در پي 

مرگش، روسيه براي چندين دهه دچار آشوب و هرج  و مرج گرديد. 
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و جمعيت قوم روس بالغ بر صد ميليون نفر اس��ت؟ آيا اين همه كاهش جمعيت تاتارها 
تنها به دليل تاتاركشي زمان ايوان مخوف بوده يا علل تاريخي ديگري نيز وجود دارد؟ 
با همه اتفاقاتي كه افتاده، اينك نگاه مردم روسيه به اس��الم و مسلمانان نگاهي مثبت 
است و اين مسئله از جهات متعدد مي تواند براي پررنگ كردن و حداكثري كردن اسالم 
در آنجا ظرفيت س��ازي كند. به عنوان مثال در ميان همه اقوام اين قاعده جاري اس��ت 
كه نمايندگان تاريخي آنها )شخصيت هاي ملي،  مذهبي، علمي، هنري و نظامي اي كه 
نماد يك تاريخ يا يك دوره از آن مي شوند( بايد از همان تاريخ باشند. از همين روي، يك 
ايراني تبار هر چند هم سرشناس و مهم باش��د، نمي تواند نماينده تاريخي ملت الجزاير، 
مغرب، آفريقاي جنوبي يا هر ملت ديگري باش��د. همچنان كه ايرانيان نيز نمايندگان 
تاريخي خود را از ميان اقوام غير ايراني انتخاب نكرده و نمي كنند. طرفه اينكه بسياري از 
نمايندگان تاريخي روسيه از شخصيت هاي مسلمان هستند. به عنوان مثال مي توان به 
مسلمان تاتاري عبداهلل طغاي- نويسنده و شاعر معروف كه مجسمه بزرگش در يكي از 
خيابان هاي معروف مسكو نصب است- اشاره كرد. يا مي توان به الكساندر پوشكين1 شاعر 
معروف روسيه در قرن نوزدهم اشاره كرد كه در حالي كه وي از جانب پدر، حبشه اي تبار 
)چهار نس��ل قبل وي به حبش��ه برمي گردد( و از جانب مادر اتيوپيايي تبار مي باشد، به 
راحتي به عنوان ش��خصيت هويت بخش به مردم روسيه پذيرفته مي شود. همچنان كه 
مي توان به آنا احمد طواه به عنوان تنها زن ش��اعر معروف در روسيه اشاره كرد كه تبار 
اسالمي داشته و اهل پطرزبورگ بوده است. عالوه بر شخصيت هاي فرهنگي، حتي برخي 
از سرداران بزرگ و ملي روسيه نيز داراي تبار اسالمي هستند. به عنوان مثال مي توان به 
سردار كوتوزوف- قهرمان مبارزه با ناپلئون كه مجسمه آن در جاهاي مختلف روسيه از 
جمله جلوي كليساي كازان )كليساي اصلي و مركزي ارتدوكس ها در سن پطرزبورگ( 
اش��اره كرد كه داراي تبار تاتاري مي باش��د.2 در هر حال، فضاي اجتماعي روسيه بسته 
نبوده، بلكه به گونه اي اس��ت كه حتي انس��ان هاي غريبه نيز مي توانند در درازمدت در 

1. الكس��اندر سرگيويچ پوش��كين )1837-1799( شاعر و نويس��نده روسي س��بك رومانتيسيسم است. وي 
بنيان گذار ادبيات روسي مدرن به حساب مي آيد و برخي او را بزرگ ترين شاعر زبان روسي مي دانند. جد مادري 
وي پسرخوانده تزار پطر كبير بوده است. تمبر يادبود دويستمين سالگرد تولد پوشكين در سال 1999 در روسيه 
منتشر شد. شايع شده بود كه همسرش رابطه نامشروع با يكي از افسران فرانسوي به نام جرج دانتس دارد. پوشكين 
براي حفظ اعتبار و اصالتش، معشوق احتمالي همس��رش را به يك دوئل فراخواند و در اين دوئل، از ناحيه شكم 

آسيب ديد و دو روز پس از آن درگذشت. 
2. كوتوزوف خودش مسيحي مي باشد، اما تبار تاتاري آن نشان مي دهد كه اسالف وي مسلمان بوده اند )تاتارها 
همه مسلمان هستند(. شايد آنها از مسلماناني بوده  اند كه در زمان ايوان مخوف زير فشار دستگاه سياسي مجبور 

به پذيرش مسيحيت شده اند. 
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ذات تاريخ آنها قرار گيرند. به عنوان مثال عالوه بر نمونه هاي پيشين مي توان به خاندان 
يوسوپف اشاره كرد كه داراي تبار اسالمي بوده و ثروتمندترين خانواده روسي در زمان 
خود مي باش��ند؛ به گونه اي كه تزارها از اين خانواده براي اداره امور مملكتي شان قرض 

مي گرفتند. 
وجود چنين شرايط مساعدي بدين معني اس��ت كه حتي در وضعيت كنوني نيز اگر 
مس��لمانان روس��يه بتوانند در هر يك از حوزه هاي هويتي )علمي، نظامي، هنري و...( 
بدرخشند، به راحتي مي توانند شخصيت هويت بخش قوم روسي گردند. نكته مهم در اين 
خصوص اين است كه شخصيت هاي هويت بخش در ميان اقوام به راحتي ظهور نمي كنند 
و هرگاه هم ظهور كردند )و اين ظهور به معني يگانگي روح آنها با روح قومي اس��ت( به 
راحتي حذف نمي ش��وند. واضح اس��ت كه اگر تعداد قابل مالحظه اي از شخصيت هاي 
هويت بخش قوم روسي از ميان اقوام مسلمان ظهور كنند، در آينده نه چندان دور زمينه 

بسيار مساعدي را براي تصرف تدريجي اسالم در قوم روسي مي توانند ايجاد كنند. 
توجه به اين نكته مهم است كه بدانيم تعداد مسلمانان روسيه به تنهايي بيشتر از تعداد 
مسلمانان كل اروپاست. از اين  روي، هرگونه سرمايه گذاري و برنامه ريزي كيفي درباره 
آينده مسلمانان روسيه مي تواند به بهبود وضعيت كميت قابل توجهي از آنان بي انجامد. 
عالوه بر مسئله كميت، يكي از ديگر تفاوت هاي مهم وضعيت مسلمانان در روسيه و اروپا 
نحوه برخوردي است كه از جانب مردم آن مناطق با آنها مي شود. واقعيت اين است كه در 
حالي كه در اروپا نگاه انسان غربي همواره بر مسلمانان سنگيني كرده و نوعي تحقير را 
بر آنها تحميل مي  كند، در روسيه چنين حسي به مسلمانان دست نمي دهد. نتيجه اين 
دو وضعيت در درازمدت مي  تواند خود را نشان دهد. در وضعيت نخست )اروپا(، معموالً 

يكي از چند اتفاق مي افتد: 
الف. بس��ياري از مس��لمانان براي فرار از تحقير اجتماعي، در ابتدا خود را در شرايط 
تقيه قرار داده و پ��س از مدتي، تداوم همراهي ش��ان با آداب و س��لوك غربي كم كم بر 
شخصيت شان تأثير گذاشته و از اين پس، نه از سر تقيه، بلكه از سر اعتقاد در مخالفت و 
ستيز با اعتقادات اسالمي ظهور مي يابند. به عبارت ديگر اين افراد در نهايت يا مسيحي 

شده و يا حداقل سكوالر. 
ب. برخي از مسلمانان براي فرار از تحقير اجتماعي به مناطق مسلمان نشين مهاجرت 
كرده و عرصه حضور خود در قلب تمدن  رقيب را از دس��ت مي دهند. قطعاً اين رويكرد 
نمي  تواند مطلوب باشد؛ چراكه آينده پردازي اسالمي اقتضاي حضور در عرصه هاي كالن 
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جهاني از طريق حضور در عمق فرهنگ ها و تمدن هاي رقيب را دارد. اساساً پيروان ديني 
كه داعيه مديريت جهاني و جهان شمولي دارد، نمي توانند و نبايد چنان وضعيتي پيدا 

كنند كه ناگزير از بسنده كردن به عرصه هاي حضور حداقلي باشند. 
ج. تعداد كمي از مس��لمانان با تحمل همه فش��ارها و تحقيرهاي اجتماعي، به حضور 
اس��المي خود در عمق فرهنگ غرب ادام��ه مي دهند. اين جريان، در بهترين ش��رايط 
مي توانند به ي��ك اقليت ذي نفوذ تبديل ش��وند كه البته به نظر مي رس��د با مديريت و 

مهندسي بتوان نتايج اين حضور را حداكثري كرد. 
اين در حالي است كه در وضعيت دوم )روسيه(، مهيا بودن شرايط به  ويژه به ضميمه 
حضور كميت قابل توجهي از مسلمانان در روس��يه، مي تواند نوعي بهينگي رو به تزايد 
را دائماً فراهم آورد. به عبارت ديگر وضعيتي كه در بهترين شرايط در اروپا مي توانست 
براي مسلمانان حاصل آيد در روسيه حداقل نتيجه است. به عبارت سوم، شرايطي كه به 
ظاهر وضعيت مسلمانان در اروپا را حداكثري مي كند، در وضعيت هاي نازل مسلمانان 

در روسيه مهياست. 
واقعيت اين است كه حافظه تاريخي جهان اسالم نسبت به روسيه در مقايسه با اروپا 
همدالنه تر عمل مي  كند. برخي زمينه هاي مشترك ميان جهان اسالم و روسيه- از جمله 
اينكه هر دو بيشتر با عالم شرقي هماهنگ  هس��تند تا با عالم غربي و نيز اين مسئله كه 
در مقايسه با اروپا روسيه از تاريخ استعماري كم رونق تري برخوردار مي باشد و...- باعث 
شده تا نوعي تعامل نسبتاً بشردوستانه ميان آن دو برقرار باشد. قرائن و داليل تاريخي 
گواه آن هستند كه حتي در سال هاي حكومت كمونيس��تي نيز روابط روسيه و جهان 
اسالم بهتر از روابط جهان اسالم و غرب بوده اس��ت.1 اين مسئله باعث شده تا آن نفرت 
عمومي كه در جهان اس��الم نس��بت به غرب و امريكا وجود دارد، در مجموع نسبت به 
روسيه وجود نداشته باشد. شايد روابط جهان اسالم با روسيه چندان هم دوستانه نباشد، 
اما حداقل خصمانه هم نيست. اين بدين معني است كه شرايط براي حداكثري كردن 

روابط اسالمي و حضور مسلمانان در روسيه به مراتب مهياتر از غرب مي باشد. 

1. در اين خصوص صرفاً مقايسه ميان روسيه و غرب مورد نظر است وگرنه حقيقت اين است كه در زمان حكومت 
كمونيست ها حداقل در خود روسيه وضعيت مسلمانان به شدت به وخامت گراييد. اين مسئله البته حتي در مورد 
مسيحي ها نيز صادق است، هرچند فشاري كه در آن دوره بر مساجد اسالمي آمده به مراتب بيشتر از فشاري است 
كه بر كليسا ها آمده است. در خود مسكو گرچه كليس��اي جامع شهر تخريب شد و به جاي آن پارك و استخر زده 
شد، اما در مجموع تعداد مساجدي كه در دوره مذكور تخريب شده اند به مراتب بيشتر از تعداد كليساهايي است 
كه تخريب شده اند. شايد اين جمله دقيق تر باشد كه بگوييم: در دوره حكومت كمونيستي، مساجد »تخريب« و 

كليساها »تعطيل« شدند. 
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طرفه اينكه به دليل عدم نفرت اجتماعي جهان اس��الم نسبت به روسيه، در حالي كه 
روسيه تنها 30 ميليون مسلمان دارد و خود كشوري اسالمي نمي باشد، از جانب جهان 
اسالم به عنوان عضو ناظر در كنفرانس كش��ورهاي اسالمي پذيرفته شده است. اين در 
حالي است كه هندوستان به  رغم اينكه داراي 200 ميليون مسلمان مي باشد، نه عضو 
اين كنفرانس و نه ناظر آن است! اين مس��ئله بدين معني است كه كشورهاي اسالمي 
خود تمايل دارند تا از مجموع ظرفيت هاي روسيه در راستاي اهداف خود استفاده كنند. 

ظرفيت هاي جغرافيايي 
كشور روسيه با 17/075/400 كيلومتر مربع وسعت )حدود يازده برابر مساحت ايران(، 
حتي پس از جدا شدن 14 كشور از آن، هنوز در جايگاه بزرگ ترين كشور دنياي معاصر 
قرار دارد. پس از آن، كانادا بزرگ ترين كش��ور دنياست كه مس��احتش نصف مساحت 
روسيه مي باشد. اين در حالي اس��ت كه بخش هاي زيادي از مساحت آن خالي از سكنه 
يا داراي سكنه اندكي مي باشد.1 بيشتر مردم روسيه در بخش اروپايي )غربي( آن ساكن 
هستند2 و تراكم جمعيت آن 8/3 تن در هر كيلومتر مربع بوده كه از پايين ترين نرخ هاي 

تراكم جمعيت در جهان مي باشد.3

1. از آنجا كه كشور روس��يه در عرض هاي باالي جغرافيايي واقع شده، بيش��تر مناطق آن سردسير و كم بارش 
مي باشد و به همين دليل، بيشتر مناطق آن )به ويژه بخش بزرگ سيبري( خالي از سكنه و غير حاصلخيز مي باشد. 
با اين همه، به سه دليل به نظر مي رسد كه اين بيش از آنكه براي روس��يه يك تهديد باشد، فرصت است: نخست 
اينكه گرماي سال فزون زمين به دليل سوراخ شدن اليه زمين تا آنجا براي ساكنان كره زمين نگراني ايجاد كرده 
كه اين تئوري را مطرح كرد ه اند كه تاريخ زمين نش��ان از حركت آن از عصر يخ بندان به سوي عصر آتش مي دهد. 
در اين صورت، در دهه ها و قرون آينده، در حالي كه بخش هاي قابل مالحظه اي از مناطق مسكوني كنوني زمين 
به دليل گرماي زياد قابل سكونت نيست، س��يبري روس��يه مي تواند يكي از بهترين مناطق مسكوني باشد؛ دوم 
اينكه حتي تا زمان حاصل شدن شرايط نكته نخس��ت، به نظر مي رسد با پيشرفت روزافزون تكنولوژي گرمايشي 
در آينده نه چندان دور بسياري از مناطق سيبري كه در گذشته به دليل سرماي زياد قابل سكونت نبوده اند، قابل 
سكونت خواهند شد. همچنان كه در مقايس��ه حال و گذش��ته نيز چنين مطلبي قابل دريافت است؛ بسا مناطق 
بسيار سردي كه در گذشته غير قابل س��كونت بوده اند و امروزه به دليل پيشرفته بودن تكنولوژي گرمايشي قابل 
سكونت شده  اند؛ سوم اينكه در حالي كه بس��ياري از محققان معضل اساسي آينده بشر را »آب شيرين« مي دانند 
درياچه بايكا- بزرگ ترين مخزن آب شيرين دنيا- در سيبري واقع شده است. به ويژه پس از آنكه مارگارت هيلدا 
تاچر )2011-1925(- نخس��ت وزير اس��بق انگليس- جمله معروفش مبني بر اينكه »منابع طبيعي دنيا ميراث 
جهاني اند« را گفت، روسيه نسبت به حفاظت از سيبري حساسيت ويژه اي به خرج مي دهد و شايد يكي از داليلي 
كه روسيه بخش قابل توجهي از بودجه خود را به مس��ائل نظامي اختصاص مي دهد، آمادگي براي هرگونه تهديد 

نسبت به سرزمين وسيعش به ويژه سيبري  باشد. 
2. كشور روسيه در آسياي شمالي و اروپاي خاوري واقع است و با اقيانوس آرام شمالي و اقيانوس منجمد شمالي 

و نيز با درياي خزر، درياي سياه و درياي بالتيك داراي مرز آبي مي باشد. 
3. ح��دود 85درصد از جمعيت روس��يه در 15درصد خاكش- يعن��ي بخش غربي روس��يه- زندگي مي كنند؛ 

بخش هايي كه عمدتاً مناطق اصلي مسلمانان به حساب مي آيند. 
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موقعيت جغرافيايي و تاريخ مناسبات ويژه روسيه با كشورهاي اسالمي به گونه اي است 
كه به خوبي مي تواند براي وضعيت تمدني آينده جهان اسالم واجد ظرفيت  هاي بالفعل 

و بالقوه قابل توجهي باشد كه برخي از آنها عبارت اند از: 
1. در قرون اخير كشور روسيه حداقل از دو جهت به مناسبات دروني كشورهاي اسالمي 
هم جوار1 خود توجه داشته است: نخست از حيث مقتضيات همسايگي2 و دوم از حيث 
قدرت استعماري.3 اين هر دو حيث، باعث شكل گيري نوعي مكتب شرق شناسي روسي 
در برابر مكاتب شرق شناسي غربي )انگليسي، فرانسوي و آلماني( شده است. مطالعه آثار 
مكتب مذكور از چند جنبه در مطالعات آينده پژوهي جهان اسالم مي تواند مؤثر باشد: 
اول اينكه در اين آثار جهان اسالم از ديد يك ناظر خارجي )غير اسالمي( مورد ارزيابي 
قرار گرفته و نقاط ضعف و قوت آن شناسايي شده است. توجه يافتن به اين نقاط مي  تواند 
انگيزه تقويت قوت ها و رفع ضعف ها را در بين مس��لمانان تش��ديد كند؛ دوم اينكه آثار 
مذكور معموالً حاوي راهبردهايي براي حداكثري كردن ظرفيت هاي جهان اس��الم در 
جهت اهداف و آرمان هاي روسي هستند كه اطالع يافتن از آنها مي  تواند در ترسيم نقشه 
راه آينده جهان اسالم- به گونه اي كه ظرفيت هاي مذكور به خدمت آرمان هاي اسالمي 
درآيند- مؤثر باشد؛ س��وم اينكه با مطالعه آثار مذكور، دورنماي آمال و آرزوهاي روسي 
نيز تا حدودي به دست مي آيد كه توجه به اين چشم انداز نيز مي تواند هم پروژه تعامل با 
انسان و تاريخ روسي و هم پروژه تصرف در انسان و تاريخ روسي را- كه هر دو مقتضاي 

حركت به سوي تحقق تمدن اسالمي هستند- تسهيل كند. 

1. روسيه با 14 كشور آسيايي و اروپايي مرز زميني داش��ته و با كشورهاي پيرامون درياي برينگ، درياي ژاپن، 
درياي خزر، درياي سياه و درياي بالتيك ارتباط دريايي دارد. 

2. عالوه بر اينكه كشورهاي همسايه در مقايسه با كشورهاي غير همسايه و دور از يكديگر از مسائل مشترك و 
مستمر بيشتري برخوردار هستند، وجود برخي مسائل خاص مثل جنگ، مهاجرت، بالياي طبيعي )سيل، زلزله 
و...( كه كشورهاي هم جوار بيشتر از كش��ورهاي غير هم جوار با آنها درگير هستند نيز باعث مي شود تا كشورهاي 
همسايه به تاريخ و مناس��بات داخلي يكديگر بيش��تر توجه پيدا كنند. وجود بيش از يك ميليون و دويست سند 
تاريخي در آرشيو اسنادي روسيه كه تنها درباره ايران مي باشد و نيز وجود صدها و بلكه هزاران جلد كتاب و مقاله اي 
كه در قرون اخير توسط نويسندگان روسي درباره مسائل مختلف جهان اسالم )به ويژه كشورهاي هم جوار روسيه( 

نگارش يافته اند، بهترين مؤيد براي اثبات ادعاي مذكور مي باشد. 
3. از آنجا كه هرگونه حضور استعماري موفق در كشورهاي مستعمره مستلزم شناخت هر چه بيشتر ظرفيت ها، 
امكانات و محدوديت هاي آنها مي باشد، كشورهاي استعماري براي پيشبرد و تسهيل پروژه استعماري شان ناگزير 
از مطالعه جدي و عميق كشورهاي مستعمره هستند. به عنوان مثال كشور روس��يه به عنوان يكي از كشورهاي 
استعمارگر از قرن 18 به اين سو، به ويژه با دغدغه نيل به آب هاي آزاد جنوب )درياي عمان( مطالعات گسترده اي 
درباره ايران و مناس��بات داخلي آن داشته اس��ت. يكي از بهترين تالش ها درباره ثبت اخبار ايران توسط روس ها 
مجموعه اي چند   جلدي شامل اخبار مطبوعاتي درباره كشورهاي هم جوار روسيه مي باشد كه در حوالي سال هاي 

1900-1860 به همت شخصي به نام خميراف جمع آوري شده و سه جلد آن مخصوص اخبار ايران مي باشد. 
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2. اقتضاي همس��ايگي با كش��ورهاي اس��المي، مراوده و رفت وآمد بيشتر ملت هاي 
مسلمان با ملت روس��يه را موجب ش��ده اس��ت. عالوه بر جمعيت بيش از 30 ميليون 
مس��لماني كه تابعيت روس��ي دارند،1 تعداد قابل مالحظه اي مس��لمان نيز هر ساله از 
كش��ورهاي مس��لمان هم جوار به منظور تحصيل، تجارت، كار و... وارد آن مي ش��وند. 
مراودات مذكور از جهات متعددي مي توانند به گسترش حوزه اسالمي و نهايتاً پيشبرد 
پروژه تمدن سازي اسالمي كمك كنند:2 نخست اينكه جمعيت اندك روسيه3 در مقايسه 
با وسعت جغرافيايي زياد آن )به  ويژه با احتساب نرخ رشد منفي جمعيت در آن كه معادل 
6/5- درصد مي باشد(،  بيان گر اين است كه بخش هاي زيادي از كشور روسيه در آينده 
نه چندان دور خالي از سكنه يا واجد ساكناني پير و ناكارآمد خواهد بود و در اين صورت، 
اداره اين كشور مستلزم پذيرش حداكثري مهاجران و تابعيت دادن بدان ها خواهد بود.4 
از اين روي، مراوده حداكثري جهان اسالم با روسيه مي  تواند به استفاده حداكثري آنها 
از شرايط مذكور بي انجامد؛ دوم اينكه رش��د كمي مسلمانان از 13 ميليون نفر در زمان 
فروپاشي5 شوروي به بالغ بر 30 ميليون در شرايط كنوني بيان گر اين است كه در حالي 
كه نرخ رشد جمعيت ديگر اقوام در روسيه سير نزولي دارد، نرخ رشد جمعيت مسلمانان 
در آن از سيري صعودي برخوردار است. اين بدين معني است كه مجموعه شرايط روسيه 
با رشد مس��لمانان در آن ناس��ازگار نبوده يا از ظرفيت مانعيت اندكي برخوردار است. 
تابعيت مسلمانان در كشور روسيه باعث مي شود تا از شهروندي درجه دو به شهروندي 
درجه يك ارتقا يافته و حضوري كيفي در آن داشته باشند. همچنان كه رشد كمي آنها 

نيز باعث مي شود تا اقليت آنها به تدريج ميل به اكثريت يابد. 

1. از اين تعداد حدود سه ميليون نفر شيعه مي باشند. 
2. توجه به اين نكته الزم اس��ت كه ظرفيت هاي جمعيتي روسيه براي جهان اس��الم تنها معطوف به جمعيت 
مسلمان آنجا نيست، بلكه ويژگي هاي خاص مردم روسيه و در مجموع شرايط كلي  موجود در آنجا نيز به گونه اي 

است كه مي توان از آن به عنوان يك ظرفيت مستقل سخن به ميان آورد. 
3. حسب سرشماري سال 2008، روسيه با داشتن 142 ميليون نفر جمعيت، داراي رتبه نهم جمعيت در ميان 
كشورهاي معاصر مي باشد كه با توجه به وسعت جغرافيايي زيادش، نرخ تراكم جمعيت در آن معادل 3/8 تن در هر 

كيلومتر مي باشد كه در نوع خود يكي از پايين ترين نرخ هاي تراكم جمعيت در جهان مي باشد. 
4. كشورهايي كه داراي جمعيت پير هستند به شدت در معرض ورشكس��تگي قرار مي  گيرند؛ چراكه به عنوان 
مثال س��ازمان بيمه آنها در حالي كه درآمدي حداقلي دارند، بايد جمعيت زيادي را مورد حمايت قرار دهند )به 
عبارت ديگر با ورودي حداقلي، وظايف و خروجي حداكثري از آنها مطالبه مي شود(. چنين كشورهايي يا بايد به 

صورت پيشيني الگوي توازن نسلي را اعمال كنند و يا مهاجرپذير باشند. 
5. با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در س��ال 1991، تعداد 14 كش��ور كه در مجموع حاوي 26درصد خاك 
شوروي و نصف جمعيت آن بودند، از آن جدا شدند. جالب توجه است كه اين فروپاشي در غياب هرگونه درگيري  
خونين )به  جز درگيري مختصري در منطقه گرجستان( و در زماني كه گورباچف در منطقه كريمه به سر مي برده 
توسط هفت نفر از اعضاي برجسته ك.گ.ب. كه همه آنها چند روز بعد خودكشي مي كنند، صورت گرفته است. 
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3. روسيه كشوري گسترده در جهت شرق- غرب مي باشد؛ از همين  روي، بخشي از آن 
اروپايي و بخشي آسيايي است )اور- آسيايي(. گستردگي روسيه به اندازه اي است كه دو 
نقطه مقابل شرقي- غربي آن حدود نه ساعت اختالف افق دارند. طي مسافت ميان دو 
افق مذكور بيش از ده س��اعت هوايي به طول مي انجامد. منطقاً ممكن نبوده كه در اين 
گستره وسيع، همه مردم از يك بوم و فرهنگ برخوردار باشند،  اگرچه همه آنها در ذيل 
يك نظام سياسي قرار دارند. تنوع بومي، مستلزم تنوع مزاجي و تنوع فرهنگي مي باشد. 
وجود تنوع فرهنگي در سرزميني غير اس��المي بدين معني است كه فرهنگ اسالمي 
در آنجا با طيفي از فرهنگ ها روبه رو مي باش��د كه از ارتدوكس و جزم گرا شروع شده و 
به فرهنگ هاي منعطف و قابل هم س��و ختم مي شود. بي شك، همه فرهنگ هاي متنوع 
روسي از يك درجه مخاصمت و غيريت با فرهنگ اسالمي برخوردار نيستند و اين يعني 
امكان تعامل متصرفانه1 جهان اسالم با بخش��ي از فرهنگ هاي روسي. به عبارت ديگر 
تنوع فرهنگي روسيه اين امكان را در اختيار فرهنگ اسالمي قرار مي دهد تا در برخي از 
مناطق براي »حضور و بقا« و در برخي از مناطق براي »نفوذ و توسعه« خود برنامه ريزي 
داشته باشد. به عبارت س��وم، تنوع فرهنگي روسيه باعث مي شود تا وجود فرهنگ هاي 
ارتدوكس و جزم گراي آن در نهايت نتوانند به عنوان مانع اساس��ي بر س��ر نفوذ و بسط 

فرهنگ اسالمي در روسيه عمل كنند. 
4. حدود 115 ميليون نفر از جمعيت 142 ميليوني روس��يه داراي نژاد روسي بوده و 
سايرين داراي نژادهاي تاتاري، اوكرايني، چوواشي، چچني، ارمني، داغستاني، مغولي، 
آواري، اينگوشي، چركسي، بالكاري، اوستيايي، آذري، گرجي و... هستند. از سوي ديگر، 
هر چند زبان رسمي در سراسر روسيه پهناور، زبان روسي مي باشد، اما حدود 27 زبان 
رس��مي ديگر نيز در جمهوري ها و مناطق خودگردان آن وجود دارند. امروزه در فلسفه 
علم، پرسش هاي زيادي در خصوص نسبت نژاد و علم و يا نسبت زبان و علم مطرح است. 
طرح اين پرسش ها بدين معني است كه همه نژادها و زبان ها نسبتي علي السويه و يكسان 
با پروژه علم نداشته، بلكه برخي از نژادها و زبان ها براي توليد برخي از علوم، مستعدتر و 
برخي ديگر غير مستعد هستند. بر اين اساس،  وجود نژادها و زبان هاي متعدد در روسيه 

1. در فرهنگ اسالمي، گفت وگوي با فرهنگ هاي غير ديني نه فقط جايز، بلكه توصيه شده است. اما بايد توجه 
داش��ت كه در اين فرهنگ، گفت وگو براي گفت وگو صورت نمي گيرد، بلكه ه��دف از آن جذب و انحالل فرهنگ 
غير در فرهنگ اسالمي است. از اين  روي، به لحاظ كالمي گفت وگوي اسالمي با فرهنگ هاي غير در همه مراحل 
خود معطوف به تصرف در غير مي باش��د. اين البته بدين معني نيس��ت كه در فرهنگ  هاي غير اسالمي هيچ چيز 
مفيد و مثبت براي فرهنگ اسالمي وجود ندارد،  اساساً فرآيند تصرف بدين معني است كه اليه هاي هم سو و مثبت 

فرهنگ هاي غير اسالمي وارد فرهنگ اسالمي شده و اليه هاي ناسازگار و منفي آن طرد و نهايتاً حذف شوند. 
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به خودي خود مي  تواند يك پديده مثبت تلقي شود.1 شايد يكي از علت هايي كه روسيه 
در بسياري از علوم همچنان سرآمد و شاخص جهاني مي باشد، وجود زمينه هاي مستعد 
و مناسب زباني- نژادي با آن علوم در آن مي باش��د.2 بي شك، تعامل جهان اسالم با اين 
مجموعه متنوع زباني- نژادي مي تواند ظرفيت هاي مثبت زبان ها و نژادهاي روسي در 
خصوص علوم را در اختيار آنها قرار دهد. البته نبايد پنداشت كه به صرف مراوده و تعامل 
جهان اسالم و روسيه، ظرفيت هاي مذكور در اختيار فرهنگ اسالمي قرار مي گيرد، بلكه 
هم بايد اراده  اخذ و اقتباس آن ظرفيت ها در جهان اسالم حداكثري شود و هم شرايط 
فرهنگي- تاريخي جهان اسالم مناس��ب مقام اخذ و اقتباس باشد،3 در غير اين صورت، 

بسا مراودات بينافرهنگي كه به اقتباسات فرهنگي نينجاميده است! 

ظرفيت هاي ايدئولوژيك و ديني 
روسيه كشوري است كه در تاريخ معاصر خود حدود هفت دهه حكومت ايدئولوژيك 
را تجربه كرده و از فراز و نشيب هاي متعدد آن دوره اندوخته اي بس عظيم فراهم آورده 
است. حكومت هاي ديني به دليل نسخه هاي پيش��يني اي كه ارايه مي دهند از جهاتي 

1. اساساً كشورهايي كه از تنوع نژادي- زباني برخوردارند، نس��بت به كشورهايي كه فاقد اين ويژگي هستند از 
شانس بيشتري براي ظهور شخصيت هاي نس��بتاً جامع فرهنگي برخوردارند؛ چراكه شخصيت هاي مذكور خود 
حامل ظرفيت هاي نژادها و زبان هاي زيادي هستند و طبيعي است كه براي فرهنگ ها، نژادها و زبان هاي زيادي نيز 
مي توانند مفيد باشند. ظهور نويسندگاني چون ماكسيم گوركي )1936-1868: داستان نويس، نمايش نامه نويس 
و مقاله نويس انقالبي روس و از بنيانگذاران سبك رئاليسم سوسياليستي(،  داستايوفسكي )1881-1821: شاعر، 
رمان نويس و پدر سورئاليست ها(، تولستوي )1910-1828: نويسنده كتاب جنگ و صلح كه هم متأثر از فرهنگ 
غربي بود و هم بر آن تأثير گذاشت(، گوگول )1852-1809: بنيانگذار سبك رئاليسم انتقادي در ادبيات روسي( 

و... در قرون اخير روسيه كه همگي داراي شهرت جهاني هستند به خوبي مؤيد ادعاي مذكور است.
2. ناگفته نماند كه متأسفانه مردم روسيه به  رغم توان مندي شان در توليد علوم،  از قابليت ها و ظرفيت هاي اندكي 
براي تبديل آنها ب��ه تكنولوژي و برنامه اداره و مديريت برخوردار هس��تند. اين در حالي اس��ت كه اگر توانمندي 
آنها در برنامه سازي و تكنيك سازي معادل توانمندي ش��ان در توليد علوم مي بود بي شك،  روسيه نه فقط يكي از 
ابرقدرت هاي معاصر، بلكه تنهاترين ابرقدرت  بود. به نظر مي رسد  جهان اسالم نيز از چنين نقصي رنج مي برد؛ چه، 
به  رغم وجود آموزه ها و بسترهاي علمي مساعدي كه باعث غنا و پر شدن گنجينه تراث اسالمي شده، جهان اسالم 
كمتر توانسته تا ميان آنها و برنامه ها و تكنيك ها پل بزند. از اين  روي،  مطالعه در احوال و ويژگي هاي آفاقي و انفسي 

روسيه، در عين حال مي تواند مطالعه درباره يكي از مشكالت و معضالت مهم جهان اسالم باشد. 
3. دو ش��رط ذكرش��ده را در مقام مثال مي توان چنين تبيين كرد كه دانش��جويي كه در كنار يك عالم زندگي 
مي كند، به رغم شرايط امكاني ادراكي كه دارد، مادام كه خود اراده استفاده از عالم مذكور را نكند، صرف در كنار 
يكديگر زندگي كردن برايش طرفي نمي بندد. همچنان كه كودكي كه در كنار يك عالم زندگي مي   كند، حتي اگر 
اراده استفاده از او را نيز داشته باشد، به دليل آنكه در وضعيت سني-  علمي مناسب براي استفاده بردن از آن عالم 
نيست، در كنار او بودنش برايش چندان سودي نخواهد داشت. از اين روي،  جهان اسالم هم بايد اراده استحصال 

ظرفيت هاي مثبت ديگر فرهنگ ها را داشته باشد و هم در شرايط امكاني رصد و اقتباس آنها قرار گرفته باشد. 
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ش��بيه به حكومت هاي ايدئولوژيك هس��تند،1 اما حكومت ه��اي ايدئولوژيك ضرورتاً 
حكومت ديني نيس��تند و بهترين مؤيد اين ادعا حكومت ايدئولوژيك دوره كمونيستي 
شوروي اس��ت كه نه تنها ديني نبوده، بلكه به ش��ديدترين وجه ممكن ضد ديني بوده 

است.2
روس��يه با تجربه حكومت ايدئولوژيك، تاريخ قابل مطالعه اي براي اديان الهي- كه با 
مبنا، غايت، روش و اصول متفاوتي مثل كمونيسم نسخه  پيشيني و از باال به پايين ارايه 
مي دهند- فراهم كرده است. به عبارت ديگر تاريخ روس��يه كمونيستي مي  تواند بستر 
مناسبي براي ارزيابي رويكردهاي ايدئولوژيك و شبه ايدئولوژيك باشد. در ميان اديان 
آس��ماني موجود، يهوديت و اسالم به دليل ارايه نس��خه هاي رفتاري پيشيني، داشتن 
متافيزيك سنگين، ارايه نسخه  هاي كالن  روايت )شامل و فراگير( و... شبه ايدئولوژيك 
هس��تند و از اين حيث، تأمل در تاريخ روسيه كمونيس��تي به اين اديان به خوبي نشان 
مي دهد كه بس��ترهاي مش��ابه آنها با رويكردهاي ايدئولوژيك- كه در واقع بسترهاي 

امكاني انحراف آنها هستند- كدام اند. 
كمونيسم و ماركسيس��م3 نيز همانند اسالم به نقد ليبراليس��م غربي پرداخته است؛ 
البته واضح اس��ت كه مباني، مآلي و روش هاي نقد اس��المي به غرب مدرن متفاوت از 
متناظرهاي كمونيستي- ماركسيس��تي آن مي باشد، با اين همه در اصل نقد غرب، اين 
دو مشترك هستند.4 اين پرسش براي جهان اس��الم بايد به صورت جدي مطرح شود 

1. بدتر از اين، در كشور ما متأسفانه ايدئولوژي و دين )س��نت( به مثابه يك چيز در نظر گرفته مي شوند. شايد 
اساس اين اشتباه به دريافت ناقصي از رويكرد شهيد مطهري و دكتر شريعتي باشد كه هر دو در توضيح دين از واژه 
ايدئولوژي استفاده كرده اند. واقعيت اين اس��ت كه برخالف نوع كاربرد مثبتي كه شهيد مطهري و دكتر شريعتي 
از واژه ايدئولوژي داش��ته اند، اين واژه امروزه در هيچ جاي دنيا به عنوان يك واژه مثبت تلقي نمي شود و بلكه در 

مباحث علمي، رويكردهاي ايدئولوژيك به مثابه يك فحش و نقد اساسي تلقي مي شود. 
2. بسياري از كس��اني كه آگاهانه رويكردهاي ضد ديني اتخاذ كرده اند به  رغم اينكه مي دانند ايدئولوژي بسيار 
متفاوت از دين است، از آنجا كه ايدئولوژي چيزي منفي  مي باشد، با يكي دانستن آن با دين در واقع دين را منفي 

مي كنند. 
3. الزاماً ميان كمونيس��م و ماركسيس��م ارتباطي وجود ندارد و از همين روس��ت كه با فروپاش��ي كمونيس��م، 
ماركسيسم همچنان به حيات سياسي و علمي خود كمابيش ادامه مي دهد. با اين همه، نمي توان منكر شد كه در 
مراحل نخستين انديشه هاي كمونيستي و ماركسيستي، آن دو قرين يكديگر بوده اند و در آن شرايط، تا حد قابل 
زيادي مي توان از نقد يكي به نقد ديگري پل زد، همچنان كه مي توان قوت يكي را پش��توانه و دليل قوت ديگري 

دانست. 
4. به نظر مي رسد حتي در نشان كردن برخي محورهاي نقد نيز ميان ماركسيسم و اسالم مشابهت هايي وجود 
دارد. به عنوان مثال هم اسالم و هم ماركسيسم جاي مفهوم كليدي »عدالت« را در فلسفه سياسي ليبراليسم خالي 
مي بينند با اين تفاوت كه ماركسيسم اصرار بر جايگزيني مفهوم عدالت به جاي مفهوم آزادي به مثابه كليدي ترين 
مفهوم فلسفه سياسي مدرن دارد، در حالي كه اس��الم به تعامل متوازن دو مفهوم مذكور مي انديشد و هر كدام را 

بدون ديگري غير قابل تحقق مي داند. 
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كه چگونه ماركسيسم منتقد غرب، امروزه تبديل به بخشي از آن شده است؟ آيا چنين 
نتيجه اي نمي  تواند تهديدي براي آينده جريان نقد اسالمي نسبت به غرب باشد؟ تأمل 
در فرآيند اضمحالل نسبي جريان ماركسيسم شرقي در ليبراليسم غربي جدا از شناخت 
كاستي هاي نقد ماركسيستي به ليبراليسم به ش��ناخت و تمايز نقطه عزيمت هاي نقد 

اسالمي از آن منجر خواهد شد.1
از طرف ديگر برخورد افراطي روس��يه كمونيست با مس��ئله دين باعث شده تا پس از 
فروپاشي آن نوعي اقبال عمومي در بين مردم روسيه به دين پيدا شود. به عبارت ديگر 
افراط كمونيست ها در نفي دين و ضديت با آن باعث شده تا عكس العمل آن نوعي عطش 
به دين باشد. از اين رو، بسياري از كليساها تعطيل و تخريب شده، دوباره احيا و بازسازي 
شده و ظرفيت هاي جديدي را ايجاد كرده است. در خصوص وضعيت دين و دين داري 
در روسيه و ظرفيت هاي ايجادشده ناشي از فروپاشي شوروي كمونيستي، توجه به نكات 

ذيل حائز اهميت است:
1. خوشبختانه به رغم سركوب شديد دين )به ويژه اسالم(2 و نمادهاي اجتماعي آن در 
روسيه كمونيستي، گسست نسلي چنان اتفاق نيفتاد كه بتواند مانع انتقال تجربه ديانت 
به نسل هاي آتي آن )نسل هاي پس از فروپاشي شوروي( شود؛ چراكه دهه هاي نخست 
حضور كمونيسم شاهد درگيري و مقاومت نهادهاي ديني در برابر تهاجم سياست هاي 
الحادي كمونيست هس��تيم و تنها در چند دهه اخير آن، تجربه ديانت حداقلي شد كه 
همان نيز با پيدا شدن ش��رايط ضعف در نظام سياسي شوروي )پس از مرگ استالين(، 

1. به عنوان مثال هم انديشه ماركسيسم و هم انديشه اسالم ادعاي ليبراليسم مبني بر اينكه كامل ترين و آخرين 
نسخه مشاركت و مديريت عمومي مي باش��د را نفي مي كنند، با اين تفاوت كه ماركسيسم گذار از ليبراليسم را به 
جبر تاريخ حوالت داده و هگل وار، اراده هاي انساني را به زير چرخ ارابه تاريخ مي برد و اسالم گذار از آن را از طريق 
تبيين مناسبات انسان و آينده بر محور سه گانه »آينده نگري، آينده گروي و آينده پردازي« رقم مي زند. بر اساس 
انديشه اسالمي، تئوري هاي پايان در ليبراليس��م )مثل تئوري هاي پايان تاريخ، پايان علم، پايان ايدئولوژي و...( 
رويكردهايي ديگر براي مهر زدن به اراده هاي انساني در ساختن و پردازش آينده خود مي باشند. در حالي كه انسان 
نه فقط بايد با چشم خود به فردا بنگرد و با پايش نيز بدان سو رود، بلكه با علم و دين و عقل خود، فردايش را بسازد. 
2. عبدالحسين مسعود انصاري- سركنسول هندوس��تان، وزيرمختار ايران در كشورهاي اسكانديناوي و الهه، 
استاندار اصفهان، شيراز و گيالن، سفير ايران در افغانستان و پاكستان و...- پدرخانم دكتر مهدي محقق، دو دوره در 
زمان رضاشاه سفير ايران در روسيه بوده )پدرش مشاورالممالك وزير خارجه رضاشاه نيز دو دوره و خواهرزاده اش 
احمد ميرفندرسكي نيز يك دوره سفير ايران در روسيه بود اند(. وي در كتاب شش  جلدي زندگاني من و نگاهي به 
تاريخ سياسي ايران و جهان مي نويسد: در زمان انقالب 1917 دو شعار به صورت عمومي مطرح بود كه عبارت بودند 
از:  مذهب افيون توده هاست؛ هركس كار نمي كند نان نمي خورد؛ و يك شعار هم بر در خانه اشراف نوشته شده بود: 
ورود سگ و تاتار )يعني مسلمان( ممنوع! نظر به اينكه مسيحيان س��گ را نجس نمي دانند و ورود آن را به منزل 
نه تنها عيب نمي  دانند، بلكه نوعاً از آن استقبال مي كنند، واضح اس��ت كه شعار مذكور براي باال بردن حساسيت 
رنج مسلمانان )كه سگ را نجس العين مي دانند( ذكر كرده اند تا نشان دهند كه از نظر آنها جايگاه اجتماعي سگ 

و مسلمان به يك اندازه است! 
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كم كم در حال تقويت شدن بود. به عبارت ديگر به دليل طوالني نشدن تجربه الحادي 
كمونيس��م، نهادهاي ديني و متدينين كاماًل از بين نرفتند1 و قبل از اينكه به اندازه غير 
قابل جبران تضعيف شوند، با فروپاشي شوروي جان دوباره يافتند. خاطرات ديانت ورزي 
آزاد )قبل از انقالب بلشويكي( به همراه خاطرات مقاومت جريان ديانت در برابر جريان 
الحاد كمونيستي، تجربه ديانتي روسيه را سنگين و عبرت آموز كرده است. اساساً شايد 
بتوان چنين تحليل كرد كه اگر جريان ديانت به صورت يكنواخت و بدون فراز و نشيب 
در تاريخ به جلو آيد، عالوه بر آنكه جذابيت خود را از دست مي دهد، ضمانت تداومش نيز 
به خطر مي افتد. اين در حالي است كه بحران هاي تاريخي اي كه دين ورزي را به حاشيه 
مي برند ناخواسته باعث مي شوند تا در اعماق دل متدينين نوعي عطش نسبت به ديني 

كه پيش از آن برايشان تبديل به عادت شده بود، ايجاد شود. 
2. ش��واهد حاكي از آن اس��ت كه به  رغم عطش مردم به دين پس از تمام شدن دوره 
اختناق كمونيستي- در حالي كه اسالم در حال رشد روزافزون است- مسيحيت به داليل 
ذيل نتوانسته جاذبيت هاي الزم را براي جوانان خود ايجاد كند:2 نخست اينكه مسيحيت 
بيش از آنكه مجموعه اي از »احكام« باش��د، مجموعه اي از »كرامات« و »مراس��مات« 
است. به عبارت ديگر تجلي ديانت مسيحي نه در احكام نداشته يا كمتر داشته آن، بلكه 
بيشتر در مراسماتي چون عشاي رباني، غسل تعميد، عيد پاك و... است كه عمدتاً  تنها 
در كليسا برگزار مي شوند و اين مسئله باعث مي شود تا جوان مسيحي در خارج از كليسا 
نتواند تمايزي روشن و مس��تدام ميان خود و غير مسيحيان احس��اس كند. به عبارت 
سوم، آنچه نظام رفتاري- زيستي انسان مس��يحي را پر مي كند، نه شريعت مسيحي،3 
بلكه قوانين عرفي بوده و طبيعي است كه انسان مس��يحي با التزام به قوانين عرفي هر 
چند مي تواند احساس قانون مداري نمايد، اما نمي  تواند احساس ديانت ورزي مسيحي 
كند؛ دوم اينكه متأس��فانه حتي در قرن بيست ويكم هم آيين مس��يحيت هنوز تا حد 
رضايت بخشي خرافه زدايي نشده است. بسا مسيحيان متديني كه در حالي كه تحصيالت 

1. البته علت اصلي محو نشدن دين و تجربه ديانت در سال هاي حكومت كمونيسم اين است كه اساساً ماهيت 
باطني و قلبي دين به گونه اي است كه با اقدامات ظاهري و بخش نامه اي به راحتي از بين نمي رود. 

2. داليل مذكور تنها به مسيحيت روسيه اختصاص ندارند، بلكه عام و ناظر به خود آيين مسيحيت مي باشند. از 
اين  روي، در صورت اثبات شدن به معني چشم انداز تيره مسيحيت در سراسر دنيا خواهد بود.

3. اساساً  مسيحيت فاقد شريعت اجتماعي بوده و بيشتر طريقتي است تا شريعتي. 
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عالي دانشگاهي هم دارند، اما همچنان پايبند 
به خرافات عوامانه هستند1 و طبيعي است كه 
وجود خراف��ات، جاذبيت هاي ايمان��ي را براي 
جوانان مس��يحي حداقلي مي كند؛ سوم اينكه 
الهيات مسيحي به دليل خردناپذيري اش بيش 
از اندازه تأويلي ب��وده و الهي��ات تأويلي باعث 
مي شود تا دين آنچنان قابليت تفسير شدن پيدا 
كند كه در نهايت هيچ آموزه ثابت و غير تأويلي 
در آن وجود نداش��ته باش��د. واقعيت اين است 
كه در حال حاضر آموزه ه��اي كاماًل ثابت و غير 
تأويلي مسيحيت از تعداد انگشتان يك دست 
هم كمتر مي باش��د. در چنين شرايطي، جوان 
مسيحي احس��اس مي كند هر س��بك زندگي  

)حتي سبك هاي كاماًل سكوالر و الئيك( را مي توان به گونه اي تفسير كرد كه مسيحي 
تلقي ش��ود و در اين صورت، نيازي به فراگيري رسمي آيين خود- آن سان كه اسالفش 

بدان پايبند بوده اند- نمي كند. 
3. در حالي كه جاذبيت هاي مسيحيت در روس��يه رو به تقليل و تحليل رفته، شواهد 
حاكي از آن است كه اسالم در آنجا در حال رشد روزافزون مي باشد. بر اساس آمار، كشور 
روسيه در زمان فروپاش��ي اتحاد جماهير ش��وروي )1991( جمعيتي در حدود 154 
ميليون نفر داشته كه با احتساب هشت ميليون روسي اي كه از جمهوري هاي جداشده 
دوباره به خاك روس��يه آمدند، جمعيتش در آن زمان 162 ميليون نفر مي شود. حدود 
13 ميليون نفر از اين 162 ميليون نفر مسلمان بودند. امروزه در حالي كه جمعيت 162 
ميليوني روسيه در 1991 به 142 ميليون تقليل يافته،2 جمعيت 13 ميليوني مسلمان ها 
در آن زمان به حدود 30 ميليون افزايش يافته  است. روند رو به رشد مسلمانان در روسيه 
باعث حساسيت دولت به اين مس��ئله گشته اس��ت و از همين روي، در سال هاي اخير 

1. به عنوان مثال روس ها در حالي كه يك��ي داخل خانه و ديگري بيرون در خانه اس��ت با يكديگر خداحافظي 
نمي كنند؛ چراكه آن را مايه جدايي و تفرقه مي دانند يا وقتي روبه روي يكديگر نشسته اند، اگر كف پاي آنها ديده 
شود آن را توهين به ديگري تلقي مي كنند يا در حال ايستاده اگر كسي يكي از پاهايش را خم كرده باشد، چنين 

تلقي مي كنند كه وي خواهان مفعول واقع شدن است يا... 
2. به دليل سياس��ت هاي غلط جمعيتي و يا به دليل عدم اجراي صحيح و درست آنها، امروزه رشد جمعيت در 

روسيه 5/6درصد منفي است. 

يكي از مشكالت اساسي مسلمانان 
در كشورهاي غير اسالمي- حتي 
مسلماناني كه تابعيت آن كشورها 
را دارند-  اين است كه به عنوان 
محسوب  دو  درجه  شهروند 
مي شوند. اين در حالي است 
كه مسلمانان به ويژه مسلمانان 
تاتاري و آذري در روسيه به عنوان 
شهروندان درجه يك شناخته 
مي شوند. علت اساسي اين تفاوت 
در اين نكته نهفته است كه مردم 
روسيه اسالم را جزء تاريخ، تمدن 

و فرهنگشان مي دانند
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سياس��ت هايي انقباضي از جانب دولت براي مهار جمعيت مسلمانان در روسيه صورت 
گرفته اس��ت.1 به عنوان مثال از آنجا كه بسياري از مسلمانان روس��ي به  ويژه تاتارها و 
آذري ها بازاري هستند، سياست هايي اتخاذ شد تا برخي از بازارهايي كه مثل بازار چركيز 
و بازار لوژنيكي غلبه در آنجا با مسلمانان است، تعطيل شوند و در مقابل به آنها پيشنهاد 
مي شود كه به سيبري مهاجرت كرده و در آنجا در همان شغل پيشين خود مشغول به 
كار شوند! يا اينكه سياست هايي اتخاذ شده تا حضور مسلمانان در منطقه طاليي روسيه 
)مسكو، س��ن پطرزبورگ،2 سرگي پاساد،3 ياروس��الول،4 اوگليچ،5 رستوف،6 پريسالول 

زالسكي،7 و...( كم رنگ يا محو شود. 

1. البته به اين نكته بايد توجه داشت كه مسلمانان روس��يه بومي آنجا هستند نه اينكه مهاجر باشند و به همين 
علت، دولت نه مي  خواهد و نه مي تواند كه به مبارزه با آنها برخيزد، بلكه تالش مي كند تا آنها را در راستاي اهداف 

و سياست هاي خود هدايت و كنترل نمايد. 
2. پطرزبورگ در سال 1703 توسط پطر كبير با بنيان قلعه پتروپاول بر دلتاي روي نيوا تأسيس شد و به مدت دو 
قرن پايتخت روسيه بود. از جاهاي ديدني اين شهر، قلعه پتروپاول، رود نيوا، موزه آرميتاژ )سومين موزه بزرگ دنيا(، 
كليساي كازان، باغ تابستاني، كاخ زمس��تاني، مترو )عميق  ترين متروي جهان با 110 متر عمق(، كليساي جامع 
سنت ايزاك )اسحاق مقدس( و... مي باشد. شهر مذكور در جنگ جهاني دوم در حالي كه به مدت 900 روز محاصره 
بود، تسليم نشد. معروف ترين صفت سن پطرزبورگ، شهر »شب هاي سفيد« است كه به دليل عرض جغرافيايي 
خاص آن، از 21 ژوئن تا 17 ژوئيه )اول خرداد تا اواخر تير( به مدت 50 روز تاريكي ش��ب و روشنايي سحر در هم 

مي آميزند )در 25 و 26 ماه مي مصادف با 5 و 6 خرداد، خورشيد كمتر از 9 دقيقه غروب مي  كند(. 
3. موقعيت مذهبي شهر سرگيف پاس��اد )كه در 80 كيلومتري مسكو مي باش��د( به گونه اي است كه مي توان 
از آن به »قم روس��يه« ياد كرد. صومعه معروف ترويتس��كي س��رگيف- كه در قرن 14 توس��ط كشيش سرگي 
رادونژسكي ساخته شده و درون آن چندين كليسا و مركز آموزش��ي از جمله »آكادمي علوم الهي روسيه« وجود 
دارد- مهم ترين مركز آموزش مذهبي ارتدوكس هاي روسيه مي باشد. شمايل ترويتسكي مقدس كه توسط آندري 
روبلف مشهور ترين شمايل نويس صومعه مذكور خلق شده و اينك در گالري ترتياكوف نگهداري مي شود، يكي از 

شاهكارهاي دست انسان محسوب مي شود. 
4. ش��هر ياروس��الول )مهد اولين تئاتر حرفه اي روس��يه( در 260 كيلومتري شمال مس��كو واقع شده و اينك 
عنوان غير رسمي »پايتخت فرهنگي حلقه طاليي روسيه« را داراست. مشهورترين چيني اروپا و روسيه )چيني 
كوزنتسوف( در سال 1884 در اين شهر ساخته ش��د. همچنان كه مدرسه عالي تئاتر روسيه نيز در اين شهر واقع 

شده است. 
5. كاخ تزار دميتري )قرن 15( و كليساي دميتري )قرن 17( معروف به كليساي خونين در اين شهر واقع شده 
اس��ت. تزار دميتري آخرين تزار از خاندان روريكويچ پس��ر هفتمين زن ايوان مخوف در اين شهر كشته شد. در 
زمان رسيدگي به قتل تزار، ناقوس بزرگ كليسا، گنهكار ش��ناخته شد و لذا زبان آن كنده و حلق و گوشش بريده 
و خودش به شهر توبولس��ك تبعيد ش��د كه البته در اواخر قرن نوزدهم و پس از اتمام دوره محكوميتش به شهر 

اوگليچ بازگردانده شد! 
6. صومعه آورامايف، قديمي ترين صومعه روسيه در اين شهر واقع شده است. 

7. شهرت اين شهر به حكومت 23ساله الكساندر نفسكي )شخصيت محبوب روس ها( در آن مي باشد. صومعه 
گوريتسكي كه در قرن 18 با داش��تن 600 كليسا و 20 صومعه مركز حوزه اس��قفي بوده و نيز كليساي اسپاسو- 

پرياوبراژنسكي )قديمي ترين ساختمان سنگي روسيه( در اين شهر واقع شده اند. 
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4. در خصوص مسئله كاهش جمعيت روسي  )مسيحي(1 و افزايش جمعيت اسالمي 
در روس��يه، عالوه بر سياس��ت هاي انقباضي كه از جانب دولت عليه مسلمانان طراحي 
شده، برخي سياست هاي انبس��اطي نيز به نفع مسيحيان اتخاذ ش��ده است. به عنوان 
مثال نوعي حس��اب س��رمايه گذاري مادر باز ش��ده كه بر اس��اس آن به حساب هر زن 
حامله بابت نوزاد داخل شكمش مبلغ 13 هزار دالر ريخته مي شود.2 البته مبلغ مذكور 
مصارف خاص داشته و قابل هزينه ش��دن در هر مورد كه والدين اراده كنند نمي باشد. 
همچنين نوعي حساب سرمايه گذاري كودك نيز باز ش��ده كه هر نوزاد از زمان تولد تا 
زمان هفت  س��الگي ماهي 300 دالر از آن دريافت مي  كند. حسب نظريه مدودوف- از 
آنجا كه عمده بزرگان و مؤثران در تحوالت تاريخ، فرزندان سوم به بعد خانواده هايشان 
بوده اند- خانواده هاي روسي تشويق مي شوند كه بيش از سه فرزند داشته باشند. پيرو 
همين سياست، كودكاني كه فرزند سوم و بعد از آن هس��تند، از جانب دولت 700 متر 
زمين در شهر محل تولدش��ان به صورت رايگان دريافت مي كنند. طرفه اينكه با وجود 
همه سياست هاي انبساطي دولت، خانواده هاي روس��ي به ندرت تن به فرزنددار شدن 
مي دهند. در خيابان هاي مسكو، تعداد سگ ها و گربه هاي در بغل زنان به مراتب بيشتر 
از كودكان بوده و بيشتر كودكاني كه احياناً به چش��م مي آيند، كودكان تاجيك و ديگر 

اقوام مسلمان هستند. 
5. به نظر مي رس��د با معضل جمعيتي روس��يه از جهات مختلف براي وضعيت اسالم 
و مسلمانان در آنجا ظرفيت سازي شده اس��ت. به عنوان مثال با شكست سياست هاي 
انبساطي دولت در خصوص مديريت جمعيت مسيحي، بر اجراي سياست هاي انقباضي 
كمتر پافشاري مي شود؛ چراكه تشديد سياست هاي انقباضي اگر هم معضل رشد منحني 
جمعيت اسالمي را در روسيه متوقف يا منفي كند، معضل نبود سكنه الزم در سرزمين 
پهناور روسيه را تشديد مي  كند. آنچه براي دولت روس��يه در درجه اول مطلوب است، 
باال بردن منحني رش��د جمعيت آن به منظور تبديل يك كشور پير به يك كشور جوان 
است و البته در درجه دوم تالش مي شود تا منحني رش��د به نفع مسيحيت و نه اسالم 
تغيير يابد؛ دوم اينكه شكست سياست هاي انبساطي دولت روسيه در خصوص مديريت 

1. عالوه بر مسئله كاهش جمعيت غير مسلمان روسيه، از همين مقدار جمعيت موجود نيز اكثريت آنها را زنان 
تشكيل مي دهند كه از كارآمدي اجتماعي پايين تري نس��بت به مردان برخوردار هستند. در حال حاضر از 142 

ميليون نفر جمعيت روسيه، 77 ميليون آنها زن و 66 ميليون آنها مرد مي باشند. 
2. در روسيه سه نوع ازدواج وجود دارد:  ازدواج هايي كه در كليسا ثبت مي شوند؛ ازدواج هايي كه در دفاتر رسمي 
ثبت مي شوند؛ ازدواج  هايي كه اساساً ثبت نشده است. طرفه اينكه سياست هاي انبساطي دولت روسيه در خصوص 

مهندسي جمعيت، حتي شامل فرزنداني كه از طريق زنا )ازدواج ثبت  نشده( به دنيا مي آيند نيز مي شود. 
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جمعيت مسيحي باعث شده تا زمينه  رواني براي شنيدن همدالنه نظريه هاي اسالمي 
درباره تقويت خانواده و جايگاه كودكان در جامعه فراهم و تشديد شود. به نظر مي رسد 
در شرايط كنوني بهترين فرصت براي ارايه نظريات اسالمي درباره جايگاه زن )به مثابه 
مادر( و نيز ارايه نظام تربيت اسالمي درباره كودكان باشد. به عنوان مثال يكي از معضالت 
كودكان و جوانان روسي اس��تفاده بي رويه از شراب اس��ت. هر چند آيين مسيحيت نه 
تنها با شرب خمر مشكلي نداشته ، بلكه در مواردي آن را مستحب مي داند، با اين همه، 
پيامدهاي فرهنگي- اجتماعي ناشي از ش��رب مداوم خمر چنان معضل  آفرين شده كه 
اين پرسش براي خانواده هاي روسي اساسي گشته است كه چگونه مي توان فرزند غير 

آلوده به شراب تربيت كرد؟ 
6. مسلمانان روسيه ريشه قفقازي دارند.1 قفقاز جنوبي شامل آذربايجان، ارمنستان، 
گرجستان و قفقاز ش��مالي ش��امل اياالت  و جمهوري هاي چچن، اوس��تياي شمالي، 
قره چاي چركسيا )چركسستان(، اينگوش و كاباردا بالكاريا مي باشد. البته ديگر اياالت  
مسلمان مثل داغستان )در غرب درياي خزر(، تاتارستان و باشقيرستان )در ساحل ولگا( 
و چوواش )در مركز روسيه( به لحاظ فرهنگي بيش��تر به قفقاز شمالي نزديك هستند 
تا به قفقاز جنوبي. قفقاز ش��مالي كه به لحاظ عقيدتي به ش��دت متأثر از آراي وهابيت 
مي باشد، داراي جمعيتي بيشتر از قفقاز جنوبي2 مي باشد. در بخش هاي قابل مالحظه اي 
از قفقاز ش��مالي، تصوف قادريه، نقش بنديه و اخيراً نعمت اللهيه حضور پررنگي دارند.3 
در ميان جمهوري هاي قفقاز ش��مالي، چچني ها رويكردهاي وهابي گري تندي دارند و 
از آنجا كه سال ها با دولت مركزي درگيري داشته اند و طي اين درگيري ها حدود 250 
هزار نفر كشته  )كه تعداد 40 تا 50 هزار نفر از آنها كودك بوده اند( داده اند، روابط روسيه 
با وهابي ها غير حس��نه و بلكه تيره مي باشد. بس��ياري از چچني ها با مهاجرت به ديگر 

1. منطقه قفقاز منطقه اي مهم و استراتژيك اس��ت. در گذش��ته اين منطقه نقطه تالقي امپراتوري ايران، روم 
)عثماني( و روسيه بوده اس��ت. در حال حاضر قفقاز به لحاظ جغرافياي سياسي و حتي در مسابقات ورزشي جزء 

اروپاي شرقي به حساب مي آيد. 
2. هر چند نمي توان گفت كه قفقاز جنوبي متأثر از تفسير ايراني از اسالم مي باشد، اما مي توان گفت كه به لحاظ 
فرهنگي قفقاز جنوبي از ايران متأثر اس��ت و اين مس��ئله چندان هم نبايد عجيب باشد؛ چه روزگاري اين مناطق 
جزء خاك ايران بوده اند. در ميان مناطق قفقاز شمالي نيز سياست هاي فرهنگي تاتارستان بيشتر به ايران متمايل 

است تا عربستان. 
3. به نظر مي رسد تقويت جريان هاي تصوف در آن مناطق در نهايت به نفع ايران و به ضرر وهابيت باشد؛  چراكه 
در حالي كه وهابي ها بر ظاهر مناسك اسالمي مناسب تفسير وهابيت از اس��الم پافشاري دارند، جريان تصوف با 
بي اعتنايي به مناسك ظاهري دين بر رويكردهاي باطني بدان اصرار دارد. البته در برخي از مناطق اسالمي از جمله 
مغرب اسالمي )مراكش(، به شكل پارادوكس��يكالي جريان تصوف و وهابيت به يكديگر گره خورده اند و در قفقاز 

شمالي نيز اگر جريان تصوف فعاالنه عمل نكند، بعيد نيست كه در آينده چنين اتفاقي بيفتد. 
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جمهوري هاي مسلمان نش��ين و در غياب خانواده هايش��ان، گروه هاي چريكي افراطي 
راه اندازي كرده و با ادبيات و نوش��ته هاي تند همواره با دولت درگير هستند. به همين 
علت در سال هاي اخير دولت روسيه چاپ و نشر كتاب هاي ناظر به مسئله جهاد اسالمي 
)حتي كتب تفسيري مشتمل بر آيات جهاد( را ممنوع اعالم كرده و با متخلفين برخورد 
سخت قانوني مي كند. خوشبختانه بدبيني دولت به رويكردهاي وهابي گري باعث شده 
تا متقاباًل دولت روسيه به رويكردهاي عقل گراي ش��يعي و اسالم گرايان معتدل سني1 
متمايل ش��ود. از اين  روي، در ش��رايط كنوني جمعيت سه ميليوني ش��يعه در روسيه 
وضعيت مناس��بي دارند و به نظر مي رس��د بهترين فرصت براي تقويت روابط فرهنگي 

ايران و روسيه حاصل شده باشد.2
7. سال ها قبل- زماني كه آذربايجان از ايران جدا مي شود- شاهد ظهور نوعي ادبيات 
هس��تيم كه بعدها با عنوان »ادبيات جدايي« )آيرلخ ادبيات( از آن ياد ش��ده است. در 
ادبيات جدايي شعرها و ترانه  هايي جان سوز به ثبت رسيده است3 كه در اكثر آنها مردم 
آذربايجان آرزو كرده اند كه دوباره س��رزمين آنها جزء قلمروي ايران شود. 4بي شك در 
1. مسلمانان معتدل سني در روس��يه نهادي مردمي به نام »شوراي مفتيان روس��يه« را به ثبت رسانده اند كه 
اعضاي آن را به واقع مي  توان مذهبي هايي در لباس ديپلمات ناميد. در حال حاضر راويل عين الدين رئيس بخش 
اروپايي اين شورا، رياست آن را نيز بر عهده دارد. وي به واقع يك ديپلمات حرفه اي است كه مدتي قبل در يكي از 
جشن هاي تولدش به منظور جلب برخي از ديگر ديپلمات ها حدود 100 هزار دالر هزينه كرد! شوراي مذكور يك 
دانشكده اسالمي )معروف به عنوان عربي كليه( دارد كه به دليل فعاليت مش��اركتي با انيستيتوي شرق شناسي 
روسيه، از طريق انيستيتوي مذكور مي تواند به دانش آموختگان خود مدرك رسمي اعطا كند. يك كالج اسالمي 

نيز در مسكو وابسته به اين شورا وجود دارد كه فعاليت آن در حد يك دارالقرآن محدود مي باشد. 
2. متأسفانه به رغم اينكه حضرت امام وضعيت رو به سقوط شوروي سابق را پيش بيني كرده بودند،  ايران اقدامات 
پيشيني الزم را براي ورود و تأثيرگذاري به كشورهاي مسلمان جداشده از روسيه انجام نداده و زودتر و بيشتر از آن 
عربستان به ميدان آمده و با صرف هزينه هاي هنگفت و تربيت طلبه اهداف خود را دنبال مي كند. با توجه به مساعد 
بودن شرايط سياسي في مابين دولت ايران و روسيه و نيز شرايط بدبيني دولت روسيه به رويكردهاي وهابي گري 
به نظر مي رسد ايران با تكثير و تشديد حضور خود در عرصه فرهنگي كشورهاي مذكور- به ويژه كشورهايي كه در 

گذشته جزء خاك ايران بوده اند- بتواند موفقيت هاي فرهنگي گسترده اي كسب كند. 
3. هر چند با نگاه جامعه شناسي تاريخي، جدا شدن آذربايجان از ايران يك رنج تاريخي را براي ايران به ارمغان 
آورده است، اما با نگاه فلسفه تاريخي به نظر مي رسد به دليل جدا شدن آذربايجان از ايران است كه امروزه تشيع 
عالوه بر شيعيان كش��ور آذربايجان، در عمق خاك روسيه حدود س��ه ميليون جمعيت دارد؛ جمعيتي كه عمدتاً 
از طريق همان آذربايجان به روس��يه آمده اند و به صورت بالقوه يك ظرفيت قابل مالحظه براي ايران محس��وب 

مي شوند. 
4. سيد حسن تقي زاده اهل روستاي ونند نخجوان مي باشد كه پس از انقالب 1917 به ايران كوچ كرده و حدود 
15 سال بعد كه از جانب برخي عالمان ديني تكفير مي شود، از ايران فرار كرده و دوباره به ونند مي رود. وي در كتاب 
زندگي طوفاني مي  نويسد: وقتي به روستا رسيدم يكي از اقوام را ديدم كه دارد نهال مي كارد. او از وضع جدايي از 
ايران و مصيبت هايي كه دولت شوروي بر آنها به بار آورده سخت گاليه داشت. به او گفتم شما كه از اين حكومت 
ناراضي هستيد چرا برايشان نهال مي كاريد؟ گفت آرزو دارم روزي دوباره اينجا قلمرو ايران شود و سربازان ايران 
بيايند و از من ماليات بخواهند و من ندهم و آنها مرا به همين درختي كه خودم كاشته ام ببندند و كتكم بزنند و به 

زور از من ماليات بگيرند! 
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ميان شيعيان روس��يه، آذري ها از قرابت تاريخي- فرهنگي بيش��تري نسبت به ايران 
برخوردارند و با همه كم كاري هايي كه صورت گرفته باز هم به نظر مي رسد كه مي توان 
ضعف ها را جبران كرد و تأثير فرهنگي قوي اي بر آنها گذاشت. عالوه بر آنها، جريان هاي 
اسالم سني، اسالم وهابي و بهاييت نيز در روس��يه حضور دارند. جريان  اسالم سني به 
گونه اي اس��ت كه هر چند بالفعل تحت تأثير فرهنگي ايران نيس��تند، اما عنادي هم با 
ايران ندارند و اگر فعاليت هاي فرهنگي به صورت صحيح و مستمر در آنجا برگزار شود، 
قطعاً ثمربخش خواهد بود. مس��لمانان وهابي )همان گونه كه شرح آنها گذشت( روابط 
خصمانه اي با دولت روسيه دارند و فضاي فعاليت فرهنگي ميان آنها تا حد زيادي بسته و 
تنگ مي باشد. بهايي ها اما در داخل روسيه مي توانند يك رقيب تلقي شوند؛ آنها از زمان 

تزار1 تاكنون روابط حسنه اي با دولت روسيه داشته و دارند. 
8. يهود صهيونيست در منطقه اي از زمين سكونت دارد كه بيشترين درصد زاد و ولد 
در آنجا صورت مي گيرد. اين بدين معني اس��ت كه به هر ميزان هم كه صهيونيست ها 

1. پيوند بهاييت و روسيه از زمان آغاز بابيه )ريش��ه بهاييه( از مسلمات تاريخ ايران اس��ت. برخي از داليل اين 
پيوند عبارت ان��د از: وعده مال محمدعلي زنجاني )رئيس شورش��يان بابيه در زنجان( به پي��روان خويش در زمان 
جنگ با قشون دولتي مبني بر آمدن دولت روس به ياري آنها و نيز اعتراض سفير روس در ايران به اميركبير بابت 
سركوب شورش مزبور؛ تصميم س��ران بابيه در هنگام تجمع در »بدشت« ش��اهرود )1264 ق( مبني بر اقدام به 
آزادسازي علي محمد باب از زندان ماكو و گريختن به خاك روس��يه در صورت عدم توانايي براي دفع قواي دولت 
ايران؛ تكاپوهاي سؤال برانگيز كنسولگري روسيه در تبريز در جريان اعدام باب، همچون: وجود ارتباط و دوستي 
ميان حاجي علي عس��كر تبريزي )از مرتبطان و خادمان باب در تبريز و اطرافيان و مقربان خاص حسين علي بهاء 
در تبعيد عثماني( با عضو كنسول خانه روسيه در تبريز؛ دستور امپراتور روس قبل از اعدام باب به كنسول خود در 
تبريز مبني بر تحقيق كامل پيرامون جريان بابيت و گزارش آن به دربار تزار؛ همكاري نزديك اعضاي خاندان افنان 
)خويشاوندان مادري باب و نمايندگان عباس افندي در ايران( با سفارت روسيه و فعاليت ميرزا محمدتقي افنان 
وكيل الدوله و منسوبان نزديكش به عنوان نمايندگان تجاري روسيه در بمبئي و يزد و عضويت شريك تجاريشان 
در سفارت روس در تهران؛ روابط و همكاري افسران و ديپلمات هاي روسي نظير كاپيتان تومانسكي )افسر توپخانه 
روسيه در عشق آباد و از مأموران زبده آن كشور( با بهاييان، به  ويژه با ابوالفضل گلپايگاني و مهدي گلپايگاني )دو 
نويسنده و مبلغ مشهور بهايي( در ترجمه و ترويج آثار بهاييان و انتش��ار مجله بهايي در روسيه؛ همكاري عناصر 
شاخص بهايي با تشكيالت و مؤسسات روس تزاري در ايران )همچون س��فارت خانه و بانك استقراضي روسيه(؛ 
تحصن بهاييان در كنس��ولگري در اصفهان )1320 ق( براي تحصيل رسميت مس��لك خويش به ضمانت دولت 
روسيه؛ وعده ها و پيش گويي هاي مكرر سران بهاييت به اتباع خويش مبني بر شكست ناپذيري امپراتوري تزاري 
و برخورداري آن از تأييدات الهي؛ حسن روابط دولت مردان »روسوفيل« در حكومت قاجار نظير محمدتقي ميرزا 
ركن الدوله حاكم خراس��ان با بهاييان؛ پيوند ديرين، ديرپا و خانوادگي حس��ين علي بهاء با استعمار تزاري )چهار 
تن از منسوبين نزديك بهاء در خدمت سفارت روسيه در تهران قرار داش��تند و خود بهاء نيز زماني كه در جريان 
ترور نافرجام ناصر الدين شاه توسط بابيان به اتهام هم دستي با تروريست ها دستگير شد و تا مرز اعدام پيش رفت، 
با حمايت جدي، صريح و پي گير س��فير روس پرنس دالگوركي از زندان و اعدام نجات يافت و تحت الحفظ مأمور 
سفارت از ايران خارج شد و به مناسبت اين ماجرا و نيز حمايت روس ها از بهاييان در عشق آباد، بهاء، الواحي در تقدير 
از تزار و سفير وي صادر كرد(؛ تشكيل اولين مركز تبليغاتي مهم بهايي ها در خاورميانه )با عنوان مشرق االذكار( در 
عشق آباد روسيه و با حمايت جدي و آشكار روس هاي تزاري و نصب اوراق بناي آن به دست ژنرال سوبوتيچ روسي و 
اقدام جمع درخور مالحظه اي از بهاييان ايراني مهاجر به عشق آباد مبني بر اتخاذ فاميلي روسي )نام پدر + اوف( و... 
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تالش كنند تا ت��وازن جمعيتي را ب��ه نفع خود به 
هم بزنند، در خاورميانه موفق نخواهند ش��د. اين 
در حالي است كه وضعيت روسيه به كلي مي تواند 
براي آنها متفاوت باشد؛ در حال حاضر در حالي كه 
تنها حدود يك ميليون يهودي در روسيه هستند، 
بزرگ ترين البي هاي روس��يه متعلق به آنهاست.1 
همچنان كه بسياري از س��مپات هاي يهود )مثل 
حسني  مبارك( تحصيل كرده روسيه بوده و حتي 

برخي از مسئولين اس��راييل )مثل وزير امور خارجه آن( روسي تبار هستند. بسياري از 
مظاهر يهودي را مي  توان در روسيه مشاهده كرد.2 روسيه جمعيتي اندك و سرزميني 
وسيع دارد و اين براي هر جرياني كه به انديشه  هاي جهان شمول معتقدند )مثل اسالم و 
يهود( مي تواند هوس برانگيز باشد. قرائني وجود دارد كه نشان مي دهد يهود براي تسخير 
روسيه گام هايي برداشته است. به عنوان مثال چند سال قبل كه در مسكو آتش سوزي 
گسترده اي ش��د، بالفاصله پس از آتش سوزي يهودي ها س��اختمان هاي آتش گرفته را 
با قيمت هاي ن��ازل خريداري كردند. به همي��ن دليل، برخي حت��ي معتقدند كه خود 
آتش سوزي با مديريت يهودي ها صورت گرفته است. همچنين مي توان به ازدواج هاي 
يهودي ها با روسي تبارها اش��اره كرد. بدين صورت كه بسياري از دختران يهود با مردان 
روسي  ازدواج مي كنند و فرزندان خود را يهودي  تربيت مي كنند. متأسفانه اين آمار در 
روسيه )به دليل اينكه مرد خانه، روسي تبار است( به عنوان آمار يهودي  ها ثبت نمي شود.3

9. دنياي غرب پس از چند قرن تجربه زيست منهاي خدا و معنويت، در دهه هاي اخير 

1. از حدود سه هزار رسانه )به معني عام( موجود در روس��يه كنوني حدود هفتاد درصد آنها يا مستقيماً يهودي 
بوده يا وابستگي مالي به يهود دارند. سياست كلي يهود در روس��يه بر اختالف افكني ميان مسلمانان و مسيحيان 
ارتدوكس استوار مي باشد. از همين روي، در سال هاي گذشته- قبل از اينكه بحران چچن توسط باقروف و دولت 
پوتين حل شود- رسانه هاي مذكور زياد تالش مي كردند تا سياست خارجي ايران را به حمايت از چچن معطوف 

كنند. خوشبختانه درايت دستگاه ديپلماسي ايراني در اين مورد باعث شد تا ايران وارد بازي مذكور نشود. 
2. به عنوان مثال روي پله هاي كتابخانه لني��ن )كه مدتي قبل به كتابخانه ملي تغيير نام يافت( عكس س��تاره 
داوود مشاهده مي شود. الزم به ذكر اس��ت كه چند دوره رؤساي اين كتابخانه- كه گفته مي شود دومين كتابخانه 
بزرگ دنياست- يهودي بوده اند. همچنين محصوالت ساخت اسراييل در روسيه به وفور يافت مي شود. متأسفانه 
از محصوالت ايراني تنها خرماي ايران در روسيه وفور داش��ته كه آن هم به دليل برخي كارشكني ها فعاًل محدود 

شده و در شرف قطع شدن است. 
3. عالوه بر اينها، برخورد مرموزانه اساتيد يهودي دانشگاه هاي روس��يه به  ويژه با دانشجويان مسلمان نيز قابل 
توجه است. آنها معموالً چنان رفتار مي كنند كه دفاع تزهاي مسلمان ها گاه تا چند سال به تأخير مي افتد. از همين 

روي، دولت ايران از دانشجويان ايراني خواسته تا جايي كه امكان دارد تزهاي خود را با اساتيد يهودي نگيرند. 

به  روسيه  مسلمانان  تعداد 
تنهايي بيشتر از تعداد مسلمانان 
كل اروپاست. از اين  روي، 
و  سرمايه گذاري  هرگونه 
برنامه ريزي كيفي درباره آينده 
مسلمانان روسيه مي تواند به 
بهبود وضعيت كميت قابل 

توجهي از آنان بي انجامد
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بيش از هر زمان ديگر احساس بن بست كرده و ناگزير دوباره به عالم معنويت روي آورده 
اس��ت. اما از آنجا كه غرب مخالف حضور مناسك ديني در تجربه زيستي بشر مي باشد، 
در اين رجعتش به معنويت، به دنبال معنويت هاي بدون منس��ك و به تعبير واضح تر به 
دنبال »طريقت«هاي بدون »ش��ريعت« رفته اس��ت. از همين  روي، در دهه هاي اخير 
شاهد رشد بوديسم در جهان غرب هس��تيم. طرفه اينكه بوديسم- دين فاقد منسك و 
شريعت و طبيعتاً به دور از عالم سياست- مدتي است كه با سياست هاي استكباري گره 
خورده است.1 روسيه نيز از اين قاعده استثنا نمي باشد. از اينكه به درستي تعداد بودائيان 
روسيه به چه اندازه اس��ت، آماري دقيق در دست نمي باشد، اما قرائن حاكي از آن است 
كه بوديسم در روسيه در حال رشد مي باشد. اينكه بزرگ ترين معبد طاليي بوديست ها 
در سراس��ر اروپا مدتي قبل در پايتخت جمهوري كلموك افتتاح شد، معني دار بوده و 
نمي تواند تصادفي باشد. با قطع نظر از مس��ائل سياسي، كمترين چيزي كه مي توان در 
اين خصوص تحليل كرد، احساس نياز به معنويت و عرفان در ميان مردم روسيه مي باشد. 
به نظر مي رسد جهان اسالم با حداكثري كردن فعاليت هاي فرهنگي خود بتواند بخشي 
از نياز مذكور را از طريق اشاعه معنويت اسالمي برآورده سازد. واقعيت اين است كه اگر 
معنويت اسالمي به درس��تي تبليغ شود، براي مردم روس��يه و غير آن به مراتب بيشتر 
از معنويت بوديس��تي جذاب خواهد ب��ود؛ چراكه معنويت اس��المي برخالف معنويت 
بوديس��تي )كه به دور از اجتماع و در ميان كوه ها و... حاصل مي شود(، مي تواند در متن 
تجربه زيستي انسان ها سريان يابد و براي نيل آن نيازي به رياضت هاي طاقت فرسا- كه 
با روحيه انسان مدرن امروزي ناس��ازگار مي باشد- نيس��ت. به عنوان مثال مي توان با 
معرفي شخصيت هاي معنوي اس��المي مثل حضرت امام)ره( به درستي نشان داد كه 
عالم اسالمي تا چه ميزان ظرفيت رشد معنوي انسان ها را بدون آنكه اختاللي در مسير 

زندگي عادي آنها ايجاد كند،  دارد.
مهم ترين مسئله اي كه الزم اس��ت در خصوص ظرفيت هاي ايدئولوژيك روسيه براي 
جهان اس��الم همواره بدان توجه شود اين اس��ت كه الگوي مديريت صرفاً ايدئولوژيك 
شوروي سابق بايد مايه عبرتي براي جهان اسالم باشد كه مبادا به بهانه برپايي حكومت 
ديني )اسالمي( به تكرار اش��تباهات ش��وروي بپردازد. از اين روي، ضمن بهره وري از 
اش��تراكات حاصل از رويكرد ايدئولوژيك محور ش��وروي با برخي از دغدغه هاي اسالم 

1. از اخيرترين نتايج پيوند بوديسم و استعمار مي توان به فاجعه  ميانمار اشاره كرد كه حاكمان بودايي با اشاره 
امريكا و غرب بيش از بيست هزار از مسلمانان بومي ميانمار را آتش زدند! 
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حكومتي، الزم اس��ت تا به صورت تفصيلي بر نق��اط افتراق و تماي��ز حكومت فقهي و 
حكومت  هاي ايدئولوژيك واقف شده و بر نقاط مذكور تحفظ ورزيم. 

ظرفيت علمي- تراثي 
از آنجا كه روابط بينا فرهنگي ضامن تداوم و بلكه بقاي فرهنگ ها مي باشد، كشورهاي 
مختلف دنيا همواره بدان اهتمام مي ورزند. الگوهاي روابط بينافرهنگي اما متفاوت بوده 
و هر كشوري در هر زماني به اقتضاي ش��رايطش يكي از آنها يا چند تا را )البته با رعايت 
اولويت ها( انتخاب مي كند. در اين ميان به نظر مي رسد با دوام ترين و بهترين نوع آنها، 
مراودات و تعامالت علمي- تراثي1  باشد. برخي از امتيازات اين نوع تعامل بينافرهنگي 

عبارت اند از: 
1. هر يك از الگوه��اي تعامل بينافرهنگي از ظرفيت خاصي ب��راي انتقال محتوا هاي 
فرهنگي برخوردارند؛ برخي از آنها ناظر به اليه هاي بيروني و عيني تر فرهنگ، برخي ناظر 
به اليه هاي مياني آن و نهايتاً برخي ديگر ناظر به بنياني ترين اليه هاي فرهنگ مي باشند. 
با اتخاذ هر يك از الگوه��اي مذكور تنها محتواي همان اليه اي كه ناظر بدان هس��تند، 
قابليت انتقال خواهند داشت. الگوي تعامالت علمي- تراثي از اين امتياز برخوردار است 
كه همزمان ناظر به دو الي��ه  مياني و بنياني فرهنگ كه اليه هاي بادوام تر آن هس��تند، 
مي باشد. در اين ميان، به ويژه تعامالت تراثي به دليل قابليت بااليي كه در تداوم بخشي 
به هويت تاريخي اقوام و حتي در هويت بخش��ي جديد به آنها دارند، از اهميت  بسزايي 

برخوردارند. 
2. هر چند تجربه تاريخي گواه اس��ت كه حتي تعامالت علم��ي- تراثي هم مي  توانند 
سياس��ت زده ش��وند؛ بدين معني كه نتايجش��ان تابع متغيري از معادالت و مناسبات 
سياسي باش��د، اما همان تجربه تاريخي نيز گواه اس��ت كه در مقايسه با ديگر الگوهاي 
تعامل، الگوي تعامالت علمي- تراثي كمترين تأثير را از حوزه هاي سطحي تر و كم دوام تر 
مثل حوزه سياست2 داشته است. واقعيت اين اس��ت كه با قطع نظر از برخي استثناها، 
بس��ياري از اهل علم، خود چنان مجذوب جاذبيت هاي علم مي ش��وند كه كمتر حاضر 

1. منظور از تعامالت علمي، انتقال تجارب علمي )تجربي( اقوام و فرهنگ ه��اي مختلف به يكديگر و منظور از 
تعامالت تراثي، گفت وگوي فرهنگ ها بر پايه قديمي ترين و اصيل ترين رساله ها و نسخ فرهنگي مي باشد. 

2. البته سياست آن گونه كه ارس��طو تعريف كرده يا آن  گونه كه در كالم و سيره امامان معصوم شيعه)ع( مطرح 
ش��ده- كه به  طور خالصه مي توان از آن با عنوان »تدبير جامعه« ياد كرد- خود نوعي »علم« اس��ت، اما سياست 
در معني امروزي آن )كه نوع حاد و افراطي آن نام سياست ماكياوليستي شناخته مي شود( نه يك علم، بلكه يك 

»رويكرد« است. 
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مي شوند آنها را با جاذبيت هاي غير علمي عوض كنند. به 
عبارت ديگر در الگوي تعامالت علمي-  تراثي، سياس��ت 

توسط علم و تفكر راهبري مي شود نه برعكس. 
3. نتاي��ج الگوهاي تعامالت علمي- تراثي در مقايس��ه 
با ديگر الگوها از قابليت دوام و بقاي بيش��تري برخوردار 
اس��ت؛ چراكه به عنوان مثال برخ��الف الگوي تعامالت 
سياسي كه بيشتر قائم به افراد و دولت ها هستند، الگوي 
تعامالت علمي-  تراثي بيشتر قائم به روابط دروني اشياء 
مي باشد. به عبارت ديگر علم بيشتر از منطق دروني اشيا بهره مي برد و سياست از عوارض 
)بيروني( آنها. از همين  روي، نتايج تعامالت علمي- تراثي برخالف نتايج بسياري از ديگر 
الگوهاي تعامل، كمتر در معرض تفاسير و تأويالت قرار مي گيرد؛ چراكه ساختار حاكم 
بر منطق دروني و بيروني آنچه علم و تراث خوانده مي شود، در برابر تفاسير و تأويالتي كه 

با آن ناهم خوان و ناسازگار هستند، مقاومت مي كند.
با توجه به نكات مذك��ور- بدون آنك��ه از ظرفيت ه��اي ديگر انواع الگوه��اي تعامل 
بينافرهنگي غفلت شده باشد- بر ضرورت اهتمام به الگوي تعامالت علمي- تراثي تأكيد 

مي شود. 
الف. ظرفيت تراثي 

حسب آمار رس��مي، در مراكز علمي- سياسي روسيه، هزاران نس��خه و رساله علمي 
مربوط به حوزه تمدن اس��المي وجود دارند. اين آثار كه عمدتاً به زبان عربي، فارسي و 
تركي نگارش يافته اند، بخش قابل مالحظه اي از تراث كم نظي��ر و بلكه عمدتاً بي نظير 
اسالمي هستند كه در عمق مرز و بوم روسيه قرار گرفته اند. اينكه چرا و چگونه روسيه به 

اين تراث دسترسي پيدا كرده، داليلي دارد؛ از جمله اينكه: 
1. روسيه كش��ور همس��ايه تعداد قابل توجهي از كشورهاي اس��المي به  ويژه ايران و 
عثماني )تركيه( مي باشد؛ دو كش��وري كه هر كدام به لحاظ س��ابقه تمدني از جهاتي 
منحصر به فرد هستند. نه كش��ور روسيه و نه دو كشور اس��المي مذكور نمي توانستند 
مرزهاي خود را تا مدتي طوالني به روي يكديگر ببندند، بلكه آنها ناگزير از تعامل بوده اند. 
رفت  و آمد نيروي انساني اين كشورها به يكديگر به منظور تجارت، سياحت، عيادت و... از 
طرفي و نيز نيازمندهاي دوطرفه دولت هاي مذكور به يكديگر از طرف ديگر اقتضا داشته 
تا ميان آنها قراردادها و معاهداتي وجود داشته باشد. قراردادها و معاهدات مذكور امروزه 

واقعيت اين است كه در 
حالي كه در اروپا نگاه 
انسان غربي همواره بر 
مسلمانان سنگيني كرده 
و نوعي تحقير را بر آنها 
تحميل مي  كند، در روسيه 
چنين حسي به مسلمانان 

دست نمي دهد
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بخشي مهم از تراث مشترك اين كشورها هستند كه برخي از آنها در يكي از كشورها و 
برخي ديگر درون همه كشورهاي طرف  قرارداد وجود دارند. 

2. در قرون اخير در حالي كه به داليلي چند، كشورهاي اس��المي و از جمله تركيه و 
ايران در شرايط انحطاط و عقب ماندگي تاريخي قرار داشته اند، كشور روسيه تبديل به 
يك كشور قدرتمند استعماري شده است. در ابتدا و در شرايط فقدان مراكز باالدستي 
بين المللي مثل جامعه ملل و سازمان ملل، كش��ورهاي استعماري به اشغال و استثمار 
منابع كشورهاي ضعيف تر مشغول شده بودند و در اين فرآيند، غارت منابع تراثي از جمله 
كتاب  ها و رساله هاي خطي در صدر اولويت ها بوده اس��ت كه در مورد روسيه به عنوان 
مثال مي توان به غارت اسناد و رساله هاي 166 مجلدي بقعه شيخ صفي1 اشاره كرد كه 
اينك در كتابخانه ملي پطرزبورگ2 )معروف به كتابخانه سالتيكوف شدرين( وجود دارند.

3. از ويژگي هاي مثبت مردم روس��يه محافظت از تراث تاريخي شان مي باشد. كشور 
روس��يه از اوايل قرن نوزدهم تاكنون س��ه جنگ بزرگ )يعني انقالب دكابريست ها در 
1825، انقالب 1905 و انقالب 1917( را تجربه كرده و در دو جنگ جهاني مش��اركت 
مستقيم داشته و بارها شهرهاي مهم آن محاصره شده يا به اشغال درآمده اند، با اين همه، 
يك سند از اسناد آن به يغما نرفته و گم نگشته است. ممكن است برخي از اسناد را خود 

1. كتابخانه بقعه  شيخ صفي الدين اردبيلي در زمان حياتش و با اهداي كتاب از طرف مريدان او كه از اقصي نقاط 
كتاب هاي نفي��س را به كتابخانه مراد خود تقديم مي كردند، تأس��يس ش��د و پس از آن روز ب��ه روز رونق گرفت 
)به ويژه اينكه قبر خود ش��يخ صفي ني��ز در همين مكان قرار گرف��ت(. در زمان صفويه، ش��اه عباس كتب فقهي 
و عربي و مذهبي اش را وقف كتابخانه آس��تان قدس و كتب فارس��ي و دواوين ش��عرا را وق��ف بقعه جدش نمود. 
كتابخانه مذكور تا اوايل قاجار بعد از كتابخانه آس��تان قدس رضوي، قديمي ترين كتابخانه ايران بود كه سالم بر 
جاي مانده بود. س��ياحاني چون پيترو دالواله )1028 ق / 1619 م(، آدام اولئاري��وس )1048 ق / 1637 م( ژان 
باتيست تاورنيه )1088 ق / 1677 م( و جيمز موريه )1236 ق / 1821 م( از اين بقعه و كتابخانه اش ديدن كرده 
و هر يك مطالبي در سفرنامه هاي خود نگاشته اند كه حكايت از نفاس��ت و غناي فرهنگي نسخ آن كتابخانه دارد. 
همچنان كه از نويس��ندگان ايراني، ميرزا عبداهلل افندي در كتاب رياص الحكما، محمدتقي حكيم در كتاب گنج 
دانش، محمد حس��ن خان اعتمادالس��لطنه )صنيع الدوله( در كتاب مرآه البلدان و... از آن كتابخانه با عظمت ياد 
كرده اند. در جريان جنگ دوم ايران و روس و پس از تصرف تبريز توس��ط س��ردار پاس��كويچ روسي، به پيشنهاد 
سنكوسكي مستشرق روسي و همت گريبايدوف، شهر اردبيل تصرف و كتابخانه آن غارت شد. در كتاب گريبايدوف 
در گرجس��تان و ايران آمده كه كتب مذكور به صورت امانت و براي مطالعه به تفليس برده ش��ده است! بر اساس 
فهرستي كه پروفسور ژرژمار براي آقاي عبدالعزيز جواهركالم فرستاده، كتاب هاي موجود در كتابخانه بقعه پس از 
غارت روسيه، 119 عنوان مي باشد كه عناوين آنها در منبع »فهرست كتب وزارت معارف« تأليف آقاي عبدالعزيز 
جواهركالم آمده است كه البته همه آنها در عهد پهلوي به دستور علي اصغر حكمت به تهران )موزه ايران باستان( 

منتقل شده و محافظت مي شود.
2. روسيه تنها كشوري اس��ت كه دو كتابخانه ملي و همچنان دو مجلس دوماي دارد؛ يكي در مسكو و يكي در 

سن پطرزبورگ. 
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آنها به داليلي رو نكرده باشند،1 اما اس��ناد آنها كماكان در جاي خودش محفوظ است. 
روحيه مثبت مردم روسيه در محافظت از تراث تاريخي شان باعث شده تا بسياري از تراث 
كشورهاي اسالمي را كه به داليلي چند سر از خاك روسيه درآورده نيز محافظت نمايند.2

4. امروزه با تراث تاريخي اقوام به مثابه گنجينه هويتي آنها برخورد مي ش��ود. مردم و 
بيشتر از آنها، دولت روسيه به اهميت تراث اسالمي اي كه در اختيار دارند،  واقف هستند؛ 
آنها مي دانند كه نگهداري از اين تراث مي تواند داليلي چندمنظوره داشته باشد: مي توان 
از آنها براي بهره وري اقتصادي استفاده كرد و آنها را به موزه هاي اسالمي يا حتي غربي به 
قيمت هاي گزاف فروخت؛ همچنان كه مي توان از آنها بهره وري سياسي كرد و با تحريف 
و تقطيع ش��ان اهداف خاصي را دنبال كرد؛ يا آنكه مي توان از آنها بهره وري فرهنگي يا 
علمي كرد و ضمن استفاده علمي از آنها، محتواي آنها را در راستاي هويت سازي بومي 

به كار گرفت و... 
حسب آمار، حدود ده هزار مجلد از نسخ خطي اس��المي در دنياي معاصر وجود دارد 
كه از اين ميان حدود 50 هزار نسخه خطي اسالمي )به زبان هاي عربي، فارسي و تركي( 
در روسيه وجود دارند كه تاكنون تنها 20 هزار از آنها توسط مؤسسه الفرقان لندن و به 
همت آقاي زكي اماني فهرست شده است. به عنوان مثال در انيستيتوي نسخ خطي در 
پطرزبورگ، تعداد 3058 نسخه خطي فارسي )حدود 60 جلد( و مجموعاً 10 هزار نسخه 

1. به عنوان مثال نامه اي كه يك خانم مسيحي روسي در سال 1909 به تولستوي نوشته و از وي درخواست كرده 
تا راهي عملي به او پيشنهاد كند تا مانع از مسلمان شدن فرزندانش شود؛ به همراه پاسخ  قابل توجه تولستوي به 
وي، مبني بر اينكه چرا از مسلمان شدن فرزندانتان بيمناك هستيد؟ اسالم دين و آييني درست و خوب بوده و من 
به محمد)ص( و آيينش احترام مي گذارم و... تا چند س��ال قبل از طرف روس ها اعالم مي شد كه گم شده و اخيراً 
به همت رايزن فرهنگي ايران در روس��يه جناب آقاي دكتر ابوذر ابراهيمي تركمان اسناد مذكور در مركز آرشيو 
ملي روسيه پيدا شده و ان شاء اهلل به زودي در دانشگاه تهران و با حضور برخي از مسئولين بلندپايه ايراني و روسي 

رونمايي خواهد شد. 
2. به عنوان مثال در حالي كه در مراكز اسنادي ايران حدود 20 نسخه اصلي از فرمان شاهان صفوي وجود دارد،  در 
گرجستان حدود 200 نسخه اصل فرمان شاهان صفوي و حدود 100 نسخه سواد فرمان شاهان صفوي وجود دارد. 
در روسيه كنوني عالوه بر 17 آرشيو ملي، تقريباً همه شهرها و گاه برخي محله ها! مركز آرشيو مخصوص به خود 
دارند كه از همين روي،  برخي از روسيه با عنوان »كشور آرشيوها«  ياد كرده اند. مركز آرشيو دولتي- تاريخي روسيه 
در پطرزبورگ )خيابان زانفسكي( كه مشتمل بر اسناد تاريخي روسيه تا سال 1917 مي باشد، مركز آرشيو دولتي، 
سياسي و اجتماعي روسيه در مسكو كه مشتمل بر اسناد روس��يه از 1917 به بعد مي باشد و مركز آرشيو مدارك 

كهن روسيه در مسكو كه مشتمل بر كهن ترين اسناد روسيه مي باشد، سه مركز مهم آرشيوي روسيه مي باشد. 
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خطي وجود دارد.1 همچنان كه در كتابخانه دانش��گاه پطرزبورگ،2 حدود 900 نسخه 
خطي فارسي وجود دارد. نكته جالب توجه اينكه حدود 80درصد نسخ خطي اسالمي 
روسيه مربوط به حوزه تمدني ايران )شامل ايران، افغانستان، تاجيكستان و...( مي باشد. 
شايسته است مراكز ويژه اي كه در جهان اسالم بر روي تراث اسالمي )نسخه شناسي 
و...( كار مي كنند، در گام اول اهتمام ويژه اي به فهرست كردن تراث اسالمي در روسيه 
پيدا كرده و در گام هاي بعدي به تصحيح، چاپ و نش��ر آنها بپردازند. بي شك، اقدامات 
مذكور در فرآيند عملي شدنشان ظرفيت هاي جديدي براي تعامالت تراثي ميان جهان 

اسالم و روسيه به وجود خواهد  آورد. 
ب. ظرفيت هاي علمي 

روسيه كشوري است كه در برخي از علوم- از جمله علوم هوا فضا، نظامي و...- سرآمد 
جهاني بوده و در بسياري از آنها نيز جزء كشورهاي پيشرو به حساب مي آيد. به عبارت 
ديگر روسيه كشوري دانشمندخيز و دانشمندپرور است. تعامل علمي با چنين كشوري 
مي  تواند چندمنظوره باشد: از سويي مي توان علوم موجود آن را اخذ كرد و از آنها بهره برد 
و از سويي مي توان روحيه و روش توليد علم را از آن اقتباس كرد و آموخت. با اين همه، 
وضعيت علم در روسيه كنوني را بايد از جهات متعدد نگريست. برخي از نكات قابل توجه 

در اين خصوص عبارت اند از: 
1. به رغم اينكه در روسيه، توليد علم زياد مي باشد، به نظر مي رسد روس ها در تبديل 
علم به برنامه و تكنولوژي چندان موفق نيستند. به عبارت ديگر روس ها در آزمايشگاه ها 
)كه در آنها علوم، كشف و جعل مي ش��وند( موفق اند نه در كارخانه ها )كه در آنها علوم، 
اجرايي مي گردند( و از اين زاويه مي توان آنها را هم سان مسلمانان دانست؛ چه در جهان 
اس��الم نيز در حالي كه توليد علم از درجه نس��بتاً بااليي برخوردار است، مسلمانان در 
تبديل علم به برنامه و تكنولوژي ضعيف هس��تند. از اين  روي، تعامل علمي با روس��يه 
نمي تواند اين ضعف برنامه ريزي را براي مسلمانان جبران كند و مسلمانان نياز دارند تا 
يا خود به توليد روشي براي برنامه نويس��ي و برنامه سازي اسالمي دست يازند و يا روش 

1. در زيرزمين مركز انيستيتوي نسخ خطي پطرزبورگ، آرشيو شرق شناسان از جمله 17 ايران شناس قرار دارد 
كه اجازه استفاده از اين بخش براي محققان غير روسي به سختي به دست مي آيد. 

2. اين دانشگاه نخستين دانشگاه روسيه است كه در سال 1724 )يك سال قبل از مرگ پطر كبير( تأسيس شده 
است. يك مستشرق آلماني در اين دانشگاه زبان فارس��ي تدريس كرده و نخستين بار وي موفق به نگارش دستور 

زبان فارسي شد.
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مذكور را از كشورهايي كه در اين خصوص موفق بوده اند، اقتباس كنند.1 
2. از زمان فروپاش��ي ش��وروي، وضعيت علوم انس��اني در روس��يه به شدت تضعيف 
شده اس��ت.2 در دهه هاي اخير، گو اينكه مسئوالن روس��يه اراده كرده اند تا كشورشان 
را در حوزه هاي صنعتي و تكنيكي رش��د دهند تا در حوزه علوم انس��اني. از همين  روي 
به عنوان مثال مكتب شرق شناس��ي روس��ي كه حتي ت��ا نيمه قرن بيس��تم از جهاتي 
سرآمد و موفق ترين بوده، امروزه به جرياني نحيف و ضعيف تبديل شده به گونه اي كه 
دانشكده هاي شرق شناسي آن از رنكينگ جهاني بسيار پاييني برخوردارند.3 همچنان 
كه ديگر دانشگاه هاي علوم انساني4 آن نيز رونق چنداني ندارند. رويكرد جديد روسيه به 
علم، باعث مي شود تا روسيه در مديريت فرهنگي جامعه خود كشوري به غايت ضعيف 
باشد؛ چراكه بسط علوم صرفاً فني و تجربي در غياب علوم انساني نوعي هويت تكنيكال 
به انسان مي بخشد. به عبارت ديگر انسا ن هايي كه هويت علمي شان فقط از طريق علوم 
فني و مهندسي تأمين شود، خود تبديل به ابزار و فن و تكنيك مي شوند. اين در حالي 
است كه برنامه ريزي فرهنگي در جايي كارآمد خواهد بود كه جامعه هدف داراي هويت 

فرهنگي باشد.5
3. روحيه حاكم بر برنامه ريزي علمي- صنعتي كنوني روس��يه كه بيش��تر جنبه ژني 

1. اقتباس با اخذ و تقليد متفاوت است؛ در اقتباس، روح پديده درك مي شود نه ماده و صورت آن. اين در حالي 
است كه در اخذ و تقليد ماده و صورت پديده درك شده و انتقال مي يابند.

2. ضعف علوم انساني در روسيه در مقايسه با وضعيت پيشين آن در دوره كمونيستي و حتي قبل از آن مي باشد 
وگرنه هنوز هم از جهاتي وضعيت علوم انساني در روسيه قابل مالحظه است. به عنوان مثال اكثريت قريب به اتفاق 
كتاب هايي كه در زمينه علوم انساني در روسيه نوشته مي شود، تأليفي و نه ترجمه اي است. اين در حالي است كه 
در بسياري از كشورهاي اسالمي و متأسفانه حتي در ايران بخش قابل مالحظه اي از كتب علوم انساني ترجمه اي 

مي باشند. 
3. البته در حال حاضر برخي از روس ها در زمره مستشرقين سرشناس هستند. به عنوان مثال مي توان به پروفسور 
پروزوروف )اسالم ش��ناس و شيعه شناس معاصر كه اينك معاون انيستيتوي نس��خ خطي پطرزبورگ مي باشد( و 
كتاب هاي متعدد و مطرح وي از جمله: اسالم همچون يك سيستم ايدئولوژيك، اسالم در محدوده امپراتوري قديم 
روسيه و... يا به پروفسور آندره اس��مينوف )يهودي تباري كه به تعبير استاد ديناني از مجموعه تحقيقات ايرانيان 

درباره شيخ اشراق بيشتر كار كرده است(، اشاره كرد.
4. برخي از دانشگاه هاي علوم انساني مس��كو عبارت اند از: دانشگاه RGGO، انيستيتوي دانشگاه علوم انساني 

)گائوگن(، دانشگاه MGO )در اين دانشگاه، علوم پايه نيز تدريس مي شود(. 
5. از همين روي، به نظر مي رسد دولت روس��يه در برنامه ريزي و مديريت فرهنگي خانواده، كودكان، مهندسي 

جمعيت و... با مشكل بسيار جدي رو به رو خواهد بود. 
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داشته1 و البته تا حدودي متأثر از سياست هاي كلي دوره كمونيسم مي باشد، به گونه اي 
خشن، امنيتي2 و از باال به پايين حاكم مي باش��د كه برو ن داد اين روحيه در حوزه علم، 
ظهور نوعي تكنولوژي بزرگ و مستحكم و البته غير ظريف بوده است كه البته در اكثر 
موارد نيز در نوع خود منحصر به فرد هس��تند.3 اين نتيجه را حتي در ظاهر شهرسازي 
روسيه نيز مي توان به وضوح مشاهده كرد: شهرهاي روسي داراي ساختمان هاي بزرگ 
و عمدتاً يكدست مي باش��ند به گونه اي كه به راحتي مي  توان تشخيص داد كه در آنجا 
نوعي مهندسي شهرس��ازي اتفاق افتاده نه اينكه تصادفاً مردم همه هماهنگ بناسازي 
كرده باشند. همچنان كه اين عظمت و اس��تحكام را در متروهاي شهرهاي روسيه- كه 
صدها كيلومتر در عمق بين 60 تا 110 متر در زير زمين كش��يده شده اند- نيز مي توان 

مشاهده كرد.
4. مديريت پروژه هاي علمي در روس��يه بيش��تر ب��ه صورت گروه��ي4 و در دهه هاي 
اخير تا حد قابل توجهي به صورت مجازي صورت مي گيرد.5 اينكه خاستگاه اجتماعي 
رويكردهاي مديريتي مشاركتي، ژن قومي بوده يا پيچيدگي هاي عصر مدرن مقتضي آن 

1. دكتر علي اكبر واليتي نقل مي كنند كه در زمان جنگ )زماني كه جنگ موشكي شهرها شروع شده بود(، قرار 
بود من سفري به مسكو جهت درخواست 100 موشك اس��كاد از روسيه داشته باشم. وقتي براي مشورت خدمت 
حضرت امام)ره( رس��يدم، ايش��ان فرمودند كه از روس ها چيزهاي بزرگ بخواهيد، چرا 100 موش��ك، 1000تا 
درخواست كنيد. ش��ايد معظم له نيز چنين مي انديشيدند كه ژن روس��ي به گونه اي است كه براي انجام كارهاي 

بزرگ و حجيم مستعد است.
2. روحيه امنيتي حاكم بر مديريت مدني- سياسي روسيه باعث شده تا شهروندان عادي نيز از اين روحيه متأثر 
شوند. بسياري از مسلماناني كه مدت قابل مالحظه اي در روسيه اقامت داشته اند بر اين باورند كه شهروندان روسي 
آگاهانه يا ناآگاهانه خود به عامل ك.گ.ب تبديل گشته اند؛  آنها به راحتي مواردي كه احساس شك نسبت بدان ها 

داشته باشند را گزارش مي دهند و... 
3. به عنوان مثال متروي ش��هر سن پطرزبورگ، عميق ترين متروي جهان اس��ت؛ بزرگ ترين ساعت و هواسنج 
جهان روي ساختمان دانشگاه مسكو قرار دارد )ساعتي با قطر 9 متر و عقربه  دقيقه شمار 4/13 متر(؛ بزرگ ترين 
ستاره شيشه اي )زردرنگ با روكش آلومينيومي( با قطر 9 متر روي يك ميل  58 متري بر روي يك برج 36 طبقه اي 
چند ضلعي با ارتفاع 240 متر در دانشگاه مسكو قرار دارد؛ پنج ستاره سرخ كه بر باالي پنج برج كاخ كرملين نصب 
شده اند )چهارچوب آنها از اس��تيل با پوشش طال بوده و داخل آنها از شيش��ه هاي ياقوت قرمز پر شده(، در حالي 
كه هر كدام حدود 1/5 تن وزن دارند به راحتي با وزش باد تكان مي خورند؛ وزن زنگ س��اعت نصب شده بر روي 
برج 67 متري اسپاسكايا در سال 1851، دو تن مي باشد؛ بزرگ ترين ناقوس جهان در نزديكي برج ايوان سوم در 
كاخ كرملين موسوم به »ناقوس تزار« قرار دارد كه داراي 6 متر ارتفاع و 200 تن وزن مي باشد؛ و... به  طور خالصه 

مي توان گفت كه تكنولوژي روسي يك تكنولوژي ماكرويي است نه تكنولوژي ميكرويي. 
4. به نظر مي رسد وجود روحيه فعاليت گروهي ناشي از نظام تربيتي باشد. متأسفانه در ايران به دليل نظام تربيتي 
و حتي آموزشي خاصش، فعاليت هاي فردي به مراتب بيشتر از فعاليت هاي گروهي انجام مي گيرد. اين روحيه باعث 
مي شود كه به عنوان مثال در خارج از كشور، به  رغم حضور تعداد قابل مالحظه اي از ايرانيان در يك كشور خاص، 

به ندرت اجتماع ايرانيان معطوف به يك سري فعاليت هاي هدف دار شكل   گيرد. 
5. كشور روسيه- به  ويژه شهرهاي مسكو و س��ن پطرزبورگ- از باالترين سرعت هاي اينترنت جهاني برخوردار 

مي باشد. 
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مي باشد )و بر اين اساس، هر جامعه اي به ميزاني كه مدرن تر شود، ناگزير از اتخاذ رويكرد 
مذكور مي باش��د( يا به عوامل فرهنگي، ايدئولوژيك و متافيزيك مربوط مي باش��د يا... 
خارج از حوصله اين نوشته بوده و آنچه در اينجا مهم است، توجه به اهميت و كارآمدي 
آن به ويژه در مديريت  پروژه هاي علمي مي باشد. متأسفانه به  رغم تالش زيادي كه در 
مراكز علمي جهان اسالم براي توليد و توزيع علم صورت مي گيرد، به دليل اتخاذ عمدتاً 
رويكردهاي فردي و غير مشاركتي نتيجه اندكي حاصل شده است. همچنان كه به دليل 
استفاده حداقلي از ظرفيت هاي سايبرنتيك در جهان اس��الم- كه خود معلول عوامل 

متعددي مي باشد- حتي پروژه هاي مشاركتي آنها به كندي پيش مي رود. 
5. روسيه كشوري بزرگ با مردماني كم مي باش��د. در چنين وضعيتي به  طور طبيعي 
مردم با طبع و روحيه اي بزرگ تربيت مي شوند. بازتاب اين روحيه در حوزه علم نيز باعث 
مي شود تا دانش��گاه هايي بزرگ با امكانات وس��يع به وجود آورند. واقعيت اين است كه 
دانشگاه  هاي روسيه از نظر تعداد، امكانات، تعداد هيئت علمي، نسبت استاد و دانشجو 
و... نسبت به دانشگاه هاي بس��ياري از ديگر كشورهاي دنيا س��رآمد هستند. به عنوان 
مثال روسيه داراي 1200 دانشگاه مي باش��د كه فقط دانشگاه مسكو )MGO( داراي 
7000 اس��تاد و بيش از ده نوبليست1 مي باشد. آكادمي علوم روس��يه نيز داراي حدود 
1000 انيستيتو و بالغ بر 50 هزار عضو هيئت علمي پژوهشي در مقاطع دكتري و فوق 

دكتري مي باشد.2 
به نظر مي رس��د با توجه به ويژگي هاي خاصي كه بر نظام علمي كشور روسيه حاكم 

1. كساني كه تاكنون جايزه نوبل دريافت كرده اند. 
2. سير مدارج علمي در دانشگاه هاي روسيه از زمان شوروي و حتي در بخش هاي زيادي تاكنون متفاوت از ديگر 
دانشگاه هاي دنياست. در زمان شوروي، مداركي به نام ليسانس، فوق ليسانس و دكترا وجود نداشته، بلكه مدارج 
علمي به ترتيب عبارت بودند از: ديپلم تخصصي )معادل فوق ليس��انس(، كانديتاتوري )معادل دكترا( و س��پس 
كانديداي علوم )معادل فوق دكتري(. امروزه در دانشگاه هاي اروپا و امريكا نيز مدركي به نام فوق  دكترا )پستك يا 
همان پسادكتري( وجود دارد كه حتي در عرض شش ماه نيز امكان نيل بدان وجود دارد. شرط تحصيل پستك ارايه 
رساله نيست، بلكه حتي يك مقاله نيز مي  تواند اين نتيجه را حاصل كند. اين در حالي است كه رساله دكتراي علوم 
در زمان شوروي حدود سه تا ده سال طول مي كشيده و با حضور حداقل 21 استاد تمام )پروفسور( دفاع مي شده 
است و اساساً مدرك دكتراي علوم شرط پروفسور شدن بوده است. حسب قانون دانشگاهي شوروي، در هر گرايش 
تنها يك نفر در سراسر روسيه مي  توانستند به مدرك دكتراي علوم دست يابند و تا زماني كه آن شخص زنده بوده 
از ديگري امتحان نمي گرفتند. به افرادي كه دكتراي علوم دريافت مي كردند، اس��تاد آكادميك گفته مي شده كه 
باالترين درجه علمي دانشگاهي را داشته و جايگاه ساختاري رئيس آكادمي علوم نيز از وزير علوم روسيه باالتر است. 
در حال حاضر حدود 1000 نفر استاد آكادميك در روسيه وجود دارند كه نام برخي از آنها به عنوان نام خيابان ها، 
دانشگاه ها و... انتخاب شده است. به نظر مي رسد شيوه نيل به مدرك دكتراي علوم يكي از بهترين شيوه  هاي علمي 
مي باشد؛ چراكه مستلزم تمركز تخصصي و مستمر در يك موضوع مي باشد؛ رويكردي كه متأسفانه ديروقتي است 

توسط نظام هاي علمي موجود كنار زده شده است. 
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مي باشد، در خصوص نحوه تعامل علمي جهان اسالم و 
روسيه الزم است به نكات ذيل توجه ويژه شود: 

1. روس��يه كشوري اس��ت كه س��ال ها در هايش به 
روي جهان اسالم بسته بوده اس��ت؛ در سال هاي قبل 
از انق��الب 1917 و در دوران حكومت تزارها، جنگ و 
ستيزهاي دوره اي روسيه با كشورهاي مختلف جهان 
اسالم باعث شده بود تا جهان اس��الم نتواند به روسيه 
به مثابه يك منطقه استراتژيك و قابل سرمايه گذاري 
علم��ي- فرهنگي بنگ��رد. همچنان كه در س��ال هاي 
حكومت كمونيستي نيز ايدئولوژي حاكم بر روسيه به 
گونه اي بود كه نه روس ها خواهان تعامل با جهان اسالم 
بودند و نه جهان اس��الم مي توانس��ت با آن ايدئولوژي 
كنار بيايد. مشخصاً در مورد ايران اسالمي حتي پس از 
فروپاشي شوروي نيز برخي مشكالت داخلي ناشي از 

شرايط هشت سال دفاع مقدس و نوع استراتژي سياسي ايران با كشورهاي استعماري 
در مقياس جهاني باعث ش��د تا ايران به  رغم وجود زمينه هاي مس��اعدي كه در روسيه 
و كشورهاي جداشده از آن داشت، بس��يار ديرتر از برخي ديگر از كشورهاي اسالمي از 
جمله عربس��تان ورود فرهنگي- علمي بدان داشته باش��د. با اين همه، به نظر مي رسد 
در دهه اخير بسياري از موانع تعامل علمي-  فرهنگي جهان اسالم و روسيه حتي براي 
كشور ايران برطرف شده است. فقدان تعامل مذكور به صورت جدي در چند قرن اخير، 
باعث شده تا در شرايط كنوني، روسيه از منظر برنامه هاي فكري-  فرهنگي جهان اسالم 
منطقه اي كاماًل بكر و دست نخورده تلقي ش��ود.1 از اين  روي، ورود علمي- فرهنگي به 

روسيه كنوني براي جهان اسالم مي تواند در صدر اولويت ها قرارگيرد. 
2. فقدان علوم انساني قوي و فعال در روسيه باعث مي شود تا در آينده نه چندان دور 
روسيه در حوزه برنامه ريزي فرهنگي با مش��كل جدي رو به رو شود و در آن هنگام، دير 

1. اهميت اين مسئله زماني بيشتر درك مي شود كه وضعيت روسيه را با وضعيت اروپاي غربي مقايسه كنيم. در 
حالي كه هنوز بسياري از حوزه ها و مسائل حل نشده و مهم در اروپا وجود دارند كه الزم است جهان اسالم درباره 
آنها برنامه ريزي علمي- فرهنگي داش��ته باشد؛ اما حتي همان حوزه ها و مس��ائل مذكور هم بدون سابقه و تالش 
نيست. اين در حالي است كه نه فقط متناظر حوزه ها و مسائل مذكور در روسيه، بلكه بسياري از حوزه ها و مسائل 
مهم ديگري نيز در روسيه وجود دارند كه فاقد هرگونه سابقه و تالش اسالمي است و هرگونه اقدامي كه از اين پس 

جهان اسالم در خصوص آنها داشته باشد به مثابه نخستين اقدامات ثبت خواهد شد.

حافظه تاريخي جهان اسالم 
نسبت به روسيه در مقايسه 
اروپا همدالنه تر عمل  با 
مي  كند. برخي زمينه هاي 
مشترك ميان جهان اسالم 
و روسيه- از جمله اينكه 
هر دو بيشتر با عالم شرقي 
هماهنگ  هستند تا با عالم 
غربي و نيز اين مسئله كه 
در مقايسه با اروپا روسيه از 
تاريخ استعماري كم رونق تري 
برخوردار مي باشد و...- 
باعث شده تا نوعي تعامل 
نسبتًا بشردوستانه ميان آن دو 

برقرار باشد
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يا زود به ضرورت فعال كردن علوم انساني پي خواهد برد.1 به نظر مي رسد جهان اسالم 
مي تواند قبل از فرا رسيدن آن هنگام، از طريق تأسيس مراكز پژوهشي اسالمي در حوزه 
علوم انساني در روسيه، فضاي علوم انساني اس��المي را چنان در روسيه اشباع كند كه 
در آينده براي مسئله س��ازي و حتي جهت بخشي به علوم انس��اني روسيه راهي دراز را 
پيموده باشد. به عنوان يك نمونه موفق در اين زمينه مي توان به مركز مطالعات اسالمي 
مسكو وابسته به دفتر مقام معظم رهبري با مديريت جناب آقاي دكتر هادوي كه بيشتر 
در زمينه فلسفه اسالمي در روسيه پژوهش مي كنند، اشاره كرد. مركز مذكور از طريق 
حداكثري كردن مطالعات و پژوهش هاي خود در زمينه فلسفه اسالمي و برقراري ارتباط 
با محققان و اساتيد روسي آشنا با اين زمينه علمي، توانسته تا نه تنها بر رشته مطالعات 

فلسفه اسالمي در روسيه، بلكه حتي بر مطالعات فلسفي روسي تأثيرگذار باشد. 
3. علوم انس��اني روسيه مناسب با ساختار حكومت كمونيس��تي تنظيم شده است. از 
همين  روي، با فروپاشي ش��وروي حمايت دولت از اين علوم حداقلي شده و به تبع آن، 
برخي از رشته هاي علوم انساني تعطيل و برخي ديگر حداقلي شده اند. به دليل سياست 
ويژه اي كه دولت روسيه پس از فروپاشي ش��وروي مبني بر صنعتي شدن اتخاذ كرده، 
هنوز فرصت سياست گذاري براي توليد علوم انساني مناسب با ساختار پس از فروپاشي 
پيدا نشده اس��ت. از همين  روي، برخي از ش��خصيت هاي مطرح علوم انساني روسيه از 
جمله الكس��اندر كينيش )فيلس��وف( به اروپا و امريكا هجرت كرده اند. به نظر مي رسد 

1. همچنان كه در كشور ما كه بنا به داليلي به مدت يكي، دو دهه رشته هاي فني- مهندسي جدي تر از رشته هاي 
علوم انساني گرفته ش��ده بودند، در دهه اخير اهتمام به علوم انساني به تبع ضرورت هاي اجتماعي تا آن جا بيشتر 
شده كه حتي بسياري از دانشجويان رشته هاي فني- مهندسي، مقاطع باالتر تحصيلي شان را در رشته هاي علوم 

انساني ادامه مي  دهند. 
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علت اساسي ضعف علوم انساني در روسيه،1 عدم درآمدزايي آنها در مقايسه با علوم فني و 
مهندسي است.2 اين مسئله  باعث شده تا كشورهاي ديگر رغبت چنداني براي فرستادن 
دانشجو و بورسيه كردن آنها در اين رشته ها نداشته  باشند و به تبع آن، دولت روسيه نيز 
حمايت حداكثري از آنها نداشته باشد. در چنين ش��رايطي اگر جهان اسالم مناسب با 
دغدغه ها و نيازهاي خود به حمايت از برخي از رشته هاي علوم انساني روسيه برخيزد، 

نتايج مثبت ذيل حاصل خواهد شد:3 
الف. رشته هاي مذكور در دانشگاه هاي روس��يه يا ايجاد مي شوند و يا اگر از قبل وجود 

1. نظر به اينكه نظام دانشگاهي روسيه در مقايس��ه با اروپاي غربي- كه دانشگاه هاي جديد در آن در اواخر قرن 
13 تأسيس شده اند- با بيش از چهار قرن تأخير شروع شده است، به نظر مي رسد نرخ شتاب رشد علم )هم به لحاظ 
كمي و هم به لحاظ كيفي( در روسيه به مراتب از اروپاي غربي بيشتر بوده است. با توجه به اين تأخر زماني است كه 
برخي بر اين باورند كه علوم انساني در روسيه كنوني نيز نه تنها ضعيف نيست، بلكه پابه پاي علوم پايه و فني رشد 
داشته و به  طور قطع، نسبت به زمان شوروي قوي تر هم شده است، اما به دو علت بروز بيروني ندارد: نخست اينكه 
به دليل سياست هاي امنيتي شوروي همچنان روحيه توهم توطئه بر ساختار و مردم روسيه حاكم است و معموالً 
زيرزميني فعاليت كرده و از اظهار علني نتايج علوم شان )اعم از انساني و غير انساني( پرهيز مي كنند )اين مسئله 
به  ويژه در علوم مهندسي و نظامي بيشتر رايج است( و دوم اينكه در روسيه رشد علم به معني دقيق كلمه »بومي« 
بوده و از يك ساختار و فرمت متفاوتي پيروي مي   كند. به عنوان مثال اكثر علوم انساني در روسيه در ذيل فلسفه مورد 
مطالعه قرار مي گيرد. از همين روست كه اوالً تقريباً همه دانشگاه هاي آن انيستيتوي فلسفه دارند و ثانياً در همه 
رشته هاي دكتري، درس فلسفه وجود دارد. البته در سال هاي اخير، رشته  هاي مديريت، اقتصاد و رسانه مستقل از 
فلسفه نه در ذيل آن تدريس مي شوند. واقعيت اين است كه نه روس  ها خود تمايل دارند تا علوم خود را با شاخصه ها 
و س��اختارهاي تعريف ش��ده بين المللي هماهنگ كنند و نه جريان جهاني انگيزه دارد تا خارج از آن شاخصه ها و 
ساختارها به ارزيابي علوم در روسيه بپردازد. اين مسئله باعث ش��ده تا در حالي كه در روسيه، علوم )هم در حوزه 
علوم انساني و هم در حوزه علوم پايه و طبيعي( رشد بااليي دارد، بروز جهاني نداشته باشد! حقيقت اين است كه 
نمي توان به چنين استدالل  هايي اعتنا نمود؛ چراكه علم وقتي رشد كند، بروز نتايج جديد بر آن ضروري بوده و از 
حوزه مهندسي بشر خارج مي شود. به عنوان مثال اگر شرق شناسي روسي مثل زمان شوروي بالنده و فعال باشد، 
مگر مي  توان نتايج آن را پنهان كرد؟ اساساً  اگر مي  توان نتايج ضروري علم را پنهان كرد، پس چرا روسيه نتوانسته 

نتايج ناشي از رشد و بالندگي خود در رشته هايي مثل رياضي و هوا- فضا را پنهان كند؟
2. در دوره رياس��ت جمهوري دوم پوتين، دو بار حقوق اساتيد علوم انساني دانش��گاه ها افزايش داده شد تا هم 
انگيزه هاي پژوهشي آنها تقويت شده و هم از مهاجرتشان جلوگيري شود. به  رغم اين، به نظر مي رسد هنوز حقوق 
اساتيد مذكور پايين بوده )حداكثر 1000 دالر در ماه( و علوم انساني روسيه همچنان در معرض خطر مرگ است. 
البته اساتيد روسي- مثل بسياري ديگر از كارمندان ادارات كه در قبال كاري كه به طور قانوني موظف اند براي ارباب 
رجوع انجام دهند، پول مي گيرند- به  ويژه در ايام امتحانات با هزينه هايي كه از دانشجويان براي نمره دادن به آنها 
مي  گيرند تمامي كاس��تي  هاي مالي خود را جبران مي كنند. گفته مي شود كه برخي از اساتيد از هر دانشجو براي 

نمره دادن، مبلغ پنج  هزار روبل دريافت مي كنند! 
3. برخي بر اين باورند كه تعامل جهان اسالم با دانشگاه هاي روسيه در خصوص علوم انساني بايد حداقلي باشد؛ 
چراكه روسيه خودش در علوم انس��اني يك مصرف كننده )از غرب( است و لذا در بهترين شرايط تحصيلي، همان 
علوم انساني غربي با يك واسطه زباني- فرهنگي به جهان اس��الم منتقل خواهد شد و جهان اسالم شايسته است 
كه مستقيماً با خود غرب وارد تعامل علمي ش��ود نه با واس��طه هاي زباني- فرهنگي ديگر. بر خالف باور مذكور، 
علوم انساني در روسيه رونوشتي از علوم انساني در غرب نمي باش��د. رويكرد روسيه به توليد علم به گونه اي است 
كه حتي در علوم فني و مهندسي نيز نوعي تالش حداكثري براي بومي كردن آنها مشاهده مي شود تا چه رسد به 

علوم انساني. 
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داش��ته اند تقويت مي ش��وند و از آنج��ا كه حمايت 
مال��ي اين رش��ته ها توس��ط جهان اس��الم صورت 
مي  گيرد، مراكز حمايت كننده مي توانند در تنظيم 
جهت هاي كالن پژوهشي، سفارش هاي پژوهشي، 
پايا ن نامه هاي ارش��د و دكت��ري و حتي در پذيرش 
هيئت علم��ي و... دخال��ت كنند. واضح اس��ت كه 
دخالت مذك��ور مي تواند بس��يار ن��رم و به صورت 
طبيع��ي و ب��دون هرگونه حساس��يت زايي صورت 

بگيرد. 
ب. سير حمايت جهان اسالم از رشته هاي مذكور 
قطعاً نزولي خواهد بود؛ چراكه پس از اينكه رشته هاي مذكور را ه اندازي و فعال شوند- 
به ويژه اگر كارآمدي خود را در حل بحران هاي مربوط به خود نشان دهند- جايگاه شان 
را در نظام و ساختار آموزشي دانش��گاه ها باز كرده و نيازي به حمايت بيروني نخواهند 

داشت. 
ج. حمايت جهان اسالم از رشته هاي مذكور باعث مي شود تا حجم همكاري هاي علمي 
ميان محققان و اساتيد اين رشته  ها با متناظرهايشان در جهان اسالم افزايش يافته و بلكه 
حداكثري شود. بي شك، در تعامالت مذكور بسياري از پرسش ها و دغدغه هاي جهان 

اسالم مورد پژوهش و تحقيق قرار خواهد گرفت. 
د. حمايت جهان اس��الم از رش��ته هاي مذكور زمينه مناس��ب را براي ورود برخي از 
محققان و اساتيد مس��لمان به محافل آكادميك روس��يه باز مي كند. متأسفانه حضور 
آكادميك مس��لمانان در روسيه بسيار ناچيز است و بيش��تر همان تعداد اندكي هم كه 
حضور دارند، با دغدغه  هاي اس��المي حض��ور ندارند. به عنوان مثال عبدالس��الم اويچ 
حسين اف1 )رئيس انيستيتوي فلس��فه آكادمي علوم روس��يه( به عنوان يك مسلمان 
آكادميك و صاحب نظر در حوزه فلسفه اخالق، رويكردي كاماًل سكوالر به علم داشته و 

با ديگر همكاران غير مسلمان خود چندان تفاوتي ندارد! 
عالوه بر مسئله حمايت از علوم انساني روسيه، جهان اسالم مي  تواند با تغيير سياست 
بورسيه تحصيلي تعداد زيادي از دانش��جويان خود را وارد دانشگاه  هاي روسيه كند كه 

1. وي- كه عالوه بر زبان روسي، به زبان آلماني مسلط بوده و در ميان همكاران خود نيز داراي اعتبار علمي بااليي 
مي باشد- مجله اي به زبان روسي به نام فلسفه دين منتشر مي  كند.

شواهد حاكي از آن است 
كه به  رغم عطش مردم به 
دين پس از تمام شدن دوره 
اختناق كمونيستي، مسيحيت 
نتوانسته جاذبيت هاي الزم را 
براي جوانان خود ايجاد كند 
در حالي كه جاذبيت هاي 
مسيحيت در روسيه رو به تقليل 
و تحليل رفته، شواهد حاكي از 
آن است كه اسالم در آنجا در 

حال رشد روزافزون مي باشد 
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البته در خصوص اين رويكرد نيز توجه به نكات ذيل حائز اهميت است: 
1. نظر به اينكه از سويي، دروس عمده رشته هاي علوم انس��اني دانشگاه  هاي روسيه 
در مقطع دكتري به صورت پژوهشي )by research( ارايه مي شود كه مستلزم روابط 
حداقلي دانشجو و استاد اس��ت و از سويي، زبان روس��ي يكي از زبان هاي بسيار سخت 
مي باشد كه درك ظرافت هاي علمي آن حتي نيازمند يك دهه ارتباط حداكثري با آن 
مي باشد، بورسيه از مقطع دكتري براي رشته هاي علوم انساني1 غير كارشناسانه بوده و 
مقرون به صرفه علمي نمي باشد. از اين روي، بهتر است در رشته هاي مذكور دانشجويان 
از مقطع فوق  ليس��انس- كه دروس آن عمدتاً به صورت آموزشي )by course( ارايه 

مي شود كه مستلزم ارتباط حداكثري دانشجو و استاد مي باشد- بورسيه شوند.2 
2. مسئله بورسيه دانشجويان مسلمان در روس��يه بايد از جانب جهان اسالم به معني 
دقيق كلمه مهندسي شود. به عنوان مثال شايسته است كه از همه كشورهاي اسالمي 
به تناسب،3 دانشجوياني در روسيه حضور داشته باش��ند كه در آينده، حتي اگر روابط 
سياسي روس��يه با برخي از كشورهاي اسالمي حداقلي ش��ود و امر سياست بخواهد بر 
امر علم تأثير بگذارد )كه معموالً نيز چنين بوده است(، يك باره همه امكان هاي حضور 

دانشجويان جهان اسالم در روسيه حداقلي نشود. 
3. نظام كسب علم در جهان اس��الم نبايد به ش��انس و تصادف يا به صورت انفعال از 
شرايط غير مرتبط با چش��م انداز تمدن اسالمي حوالت داده ش��ود. بر اين اساس، نظام 
بورسيه هاي جهان اسالم بايد از يك منطق روشني كه بيشترين امكان را براي حداكثري 
كردن چشم انداز مذكور فراهم مي آورد برخوردار باشد. بي شك، يكي از قواعد اين منطق، 

1. علوم پايه و فني بس��يار متفاوت از علوم انس��اني مي باشند. در علوم پايه و فني بيش��تر از اينكه دانشجو مثل 
رشته هاي علوم انساني با مفاهيم و كلمات سروكار داشته باشد، با اعداد، فرمول ها و ابزار سروكار دارد. به عبارت ديگر 
در حالي كه انتقال مفاهيم و معاني در رشته هاي علوم انساني منحصراً از طريق واژگان و كلمات صورت مي گيرد، در 
رشته هاي علوم پايه و فني از طريق واژگان و كلمات سهم بسيار ناچيزي دارند. اين مسئله باعث مي شود كه حتي 
در مقام ارايه مقاالت علمي-  پژوهشي به زبان  غير فارس��ي )مثل انگليسي، روسي و...( كار دانشجويان رشته هاي 

علوم انساني به مراتب سخت تر از كار دانشجويان رشته  هاي علوم پايه و فني باشد. 
2. البته قابل ذكر است كه اين رويكرد براي برخي از كشورها از جمله ايران نمي تواند راه حل خوبي باشد؛ چراكه 
سطح علمي اكثر دروس��ي كه در مقطع كارشناسي ارش��د در ايران ارايه مي شود، نس��بت به متناظرهايشان در 
دانشگاه هاي روسيه باالتر مي باشد و دانشجويان ايراني مي  توانند با هزينه كمتر و ارزش علمي بيشتر مقطع مذكور 
را در ايران بگذرانند. براي چنين كش��ورهايي مي  توان راه حل ديگري پيشنهاد كرد. به عنوان مثال مي  توان مدت 

زمان دوره آموزش زبان روسي را براي دانشجويان بورسيه آنجا افزايش داد. 
3. بي شك در حال حاضر چنين تناسبي وجود ندارد. به عنوان مثال در حالي كه حضور كشورهاي آسياي شرقي 
)مثل مالزي كه 1000 دانشجوي بورسيه اي و 2000 دانشجوي غير بورسيه اي در روسيه دارد(، كشورهاي آسياي 
ميانه )قزاقستان، آذربايجان، تاجيكستان و...( و برخي كشورهاي عربي خاورميانه )ليبي، سوريه و عراق( در روسيه 

پررنگ مي باشد، حضور كشورهاي آفريقايي و مغرب اسالمي در آن بسيار كم مي باشد. 



مقاالت
200

دوره سوم سال دهم شماره 33 پاييز 91

فراگيري علم از بهترين هاست. با توجه به اين قاعده، دانشجويان جهان اسالم الزم است 
در رشته هايي در روسيه بورسيه شوند كه روسيه در آن رشته  ها بهترين )مثل هوا- فضا(1 

يا يكي از بهترين ها )مثل رياضي( است. 
4. شايسته است جهان اسالم از ظرفيت دانشگاه رودن )RUDN( يا همان دانشگاه 
دوستي ملل2 در جهت آرمان هاي خود به صورت تام و تمام استفاده كند.3 دانشگاه مذكور 
با رويكرد نفي آپارتايد )برتري نژادي( و دوس��تي حداكثري ملت ها تأسيس شده و در 
آن تالش مي شود تا از همه كشورهاي جهان دانشجو وجود داشته باشد.4 نه تنها هزينه 
تحصيل براي دانش��جويان پذيرفته شده در اين دانش��گاه رايگان بوده، بلكه ماهيانه از 
جانب دانشگاه، حقوق اندكي نيز بدان ها تعلق مي گيرد. حضور حداكثري جهان اسالم در 
اين دانشگاه، زمينه آشنايي دانشجويان مسلمان با ديگر فرهنگ  ها را نيز فراهم مي كند.5 
5. نظر به اينكه تعامل علمي با روس��يه، اوالً مس��تلزم هزينه هاي مالي باالست؛6 ثانياً 
به دليل سختي زبان روسي مس��تلزم اقامت طوالني مدت در آنجا با شرايط سخت آب 

1. متأسفانه روسيه از پذيرش دانشجويان ايراني در برخي از رشته ها از جمله هوا- فضا حداقل در دانشگاه  هاي 
خاص خود )مثل دانشگاه فدرال قازان( پرهيز مي كند. حداكثري شدن روابط علمي جهان اسالم با روسيه زماني 
محقق مي شود كه ديپلماسي علمي جهان اسالم بتواند حضور خود در اين گونه رشته  ها را در روسيه حداكثري كند. 
2. در زمان شوروي اين دانش��گاه به نام پاتريس لومومبا )1925- 1961( اولين نخست وزير كشور كنگو پس از 
اشغال آن توسط بلژيك  كه يك سال پس از حكومتش توسط بلژيكي ها به قتل رسيد، مشهور بوده است. لومومبا 

قباًل از دانشجويان اين دانشگاه بوده است.
3. دانشگاه رودن- كه اينك يكي از دانشگاه هاي گران قيمت و البته با رنكينگ جهاني متوسط به پايين روسيه 
مي باشد- در زمان شوروي يكي از معتبرترين و بهترين دانش��گاه هاي روسيه بوده كه اكثر كمونيست هاي ايراني 
نيز قبل از انقالب در اين دانشگاه تحصيل كرده اند. گفته مي شود كه چه  گوارا نيز مدتي در اين دانشگاه به پژوهش 
مشغول بوده است. عالوه بر اين، در گزارش مستندي كه BBC درباره اين دانشگاه تهيه و پخش كرده، ادعا شده 
كه مقام معظم رهبري نيز قبل از انقالب، مدتي در اينجا تحصيل و پژوهش داش��ته اس��ت. تاكنون از جانب دفتر 

معظم له ادعاي مذكور نه تأييد و نه رد شده است. 
4. دانشگاه رودن به لحاظ جامعيت، شبيه دانشگاه تهران و به لحاظ كاركرد شبيه جامعه المصطفي العالميه )قم( 
يا دانشگاه بين المللي امام خميني )قزوين( مي باشد. در اين دانش��گاه، علوم انساني، پايه، فني و پزشكي تدريس 

مي شود. 
5. الزم به ذكر است كه دانشگاه مذكور حتي در ش��رايط كنوني واجد ويژگي هايي اس��ت كه با استانداردهاي 
جهاني ناهمخوان است و عدم توجه بدان ها مي تواند نتايج نامطلوب در پي داشته باشد. به عنوان مثال در حالي كه 
خوابگاه هاي دانشجويي در همه دانشگاه هاي دنيا از قانون تفكيك جنسيتي تبعيت مي كنند، در دانشگاه مذكور، 
موارد استثنايي وجود دارد: خوابگاه 16 طبقه اي شماره 10 آن به استثناي يك طبقه آن كه دختران حضور دارند، 
مخصوص پسران و خوابگاه 16 طبقه اي شماره 9 آن به استثناي يك طبقه آن كه پسران حضور دارند، مخصوص 
دختران و خوابگاه 16 طبقه  اي ش��ماره 11 آن به صورت مختلط براي متأهالن و غير متأهالن مي باشد! بي شك 
چنين الگوي حضوري نمي تواند بدون پيامدهاي منفي اخالقي )جنسي( باشد، هر چند از نظر نظام سكوالر روسيه 

شايد الگوي مذكور براي حداقلي كردن برخي پيامدهاي منفي ديگر بوده باشد. 
6. كشور روسيه يكي از كشورهاي گران و شهر مسكو گران ترين شهر دنياست. 
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و هوايي است؛1 ثالثاً به دليل پايين بودن رنكينگ 
جهاني دانشگاه هاي آن، فاقد وجاهت علمي است؛ 
رابعاً به دليل باالتر ب��ودن موقعيت علمي غرب، به 
لحاظ روان شناس��ي فاقد وجاهت اجتماعي است؛ 
و... شايس��ته اس��ت تا دانشجويان مس��لماني كه 
بورسيه روس��يه مي گيرند يكي از چند انگيزه را به 
صورت پيشيني داشته باشند: انگيزه علمي- زباني 
)براي كساني كه به هر دليلي از رويكردهاي علمي 
روس��يه يا از زبان آن خوش ش��ان مي آيد(، انگيزه 
شغلي )براي كساني كه زبان و علم روسي بيشترين 
تناس��ب را با ش��غل آنها دارد(، انگي��زه خانوادگي 
)براي كس��اني كه همسر روس��ي اختيار كرده و يا 
وابستگانش در روسيه هستند( و... به عبارت ديگر 
نظر به همه شرايط فوق، بهتر است به دانشجوياني 
كه تحصيل در روس��يه را انتخ��اب مي كنند گفته 

شود و يا اساساً  تحصيل آنها در آنجا مشروط شود به فعاليت دائم در روسيه. 
6. نظر به اينكه نخبگان دانشجويي براي تحصيالت عاليه خود معموالً  اروپا و امريكا را 
انتخاب مي كنند،2 اكثر دانشجوياني كه سر از تحصيل روسيه درمي آورند، دانشجويان 
متوسط مي باشند و طبيعتاً  همين دانش��جويان در آينده مجاري ارتباط و تعامل جهان 
اسالم و روسيه خواهند بود. تداوم اين مسئله باعث مي شود كه حوزه استراتژيك روسيه 
در آينده خالي از نيروهاي نخبه اسالمي باش��د. از اين روي، الزم است جهان اسالم اوالً 
تحصيل نخبگان دانش��جويي در روسيه را به گونه  اي مهندس��ي كند كه نياز نخبگاني 
جهان اسالم در روسيه را تأمين كند و ثانياً براي آنها امتيازات ويژه اي را در نظر بگيرد به 
گونه اي كه بتواند كاستي هاي تحصيل و اقامت در روسيه را در مقايسه با اروپا و امريكا 

جبران كند. 

1. در روسيه تنها سه ماه از س��ال )نيمه خرداد تا نيمه ش��هريور( آفتاب وجود دارد و بقيه سال، سرماي بسيار 
سوزناك )گاه تا 35 درجه زير صفر( حاكم است. 

2. برخالف روسيه كه از دانش��جويان خارجي غير بورس��يه اي )حتي از نخبگان آنها(، به دليل باال بودن هزينه 
س��رمايه گذاري روي آنها و نيز به دليل غلبه انديشه توهم توطئه در روس ها اس��تقبال نمي كند، اروپا و امريكا از 
دانشجويان نخبه جهان اسالم استقبال مي كند تا از سويي بتواند با كمك آنها بسياري از پروژه هاي علمي خود را 
به پيش  برد و از سويي بتواند بر حوزه نخبگاني جهان اسالم- به عنوان يك رقيب و دشمن قدرتمند- تأثير بگذارد. 

روند رو به رشد مسلمانان در 
روسيه باعث حساسيت دولت 
به اين مسئله گشته است و از 
همين روي، در سال هاي اخير 
سياست هاي انقباضي از جانب 
جمعيت  مهار  براي  دولت 
مسلمانان در روسيه صورت 
گرفته است. در خصوص مسئله 
كاهش جمعيت روسي  )مسيحي( 
و افزايش جمعيت اسالمي در 
روسيه، عالوه بر سياست هاي 
انقباضي كه از جانب دولت عليه 
مسلمانان طراحي شده، برخي 
سياست هاي انبساطي نيز به نفع 

مسيحيان اتخاذ شده است
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ظرفيت هاي سياسي 
همه كشورها در ارتباطات بين المللي خود تالش مي كنند تا ديپلماسي آنها به گونه اي 
باش��د كه اوالً ظرفيت هاي موجود في مابين خود و كش��ور ه��دف را حداكثري كنند؛ 
ثانياً موانع موجود براي حداكثري ش��دن ظرفيت هاي موجود را حداقل��ي كنند؛ ثالثاً 
ظرفيت هايي جديد در راستاي تقويت منافع ملي خود ايجاد كنند. براي تحقق اهداف 

مذكور، اقدامات ذيل ضروري است: 
1. ش��ناخت مس��ئوالن ذي ربط )اع��م از رئيس جمهور، وزي��ر امور خارجه، س��فير، 
كارشناس��ان مربوطه وزارت خارجه، س��ازمان هاي فرهنگي بين الدول��ي و...( از ميزان 
اهميت كشور هدف كامل باشد؛ چه، هرگونه شناخت ناقصي مي تواند اولويت هاي توجه 
در كشور هدف را جابه جا كند. به عنوان مثال عدم اطالع كافي از امكان هاي تصرف در 
كشور هدف باعث مي ش��ود تا اولويت هاي فرهنگي جاي خود را به اولويت هاي نظامي، 
سياس��ي، اقتصادي و... بدهد و بالعكس. به  طور مشخص در خصوص كشور روسيه- به 
 ويژه با توجه به قرائن و ش��واهد موجود-1 به نظر مي رسد شناخت مسئولين كشور ما و 
متأسفانه حتي مسئولين بسياري ديگر از كشورهاي اسالمي، شناختي حداقلي است. 
ظرفيت هاي تصرفي زيادي در روسيه به نفع جهان اس��الم وجود دارد كه به دليل عدم 
درك روسيه به مثابه يك ظرفيت استراتژيك، يا اساساً فعال نشده و يا به صورت حداقلي 

فعال شده است. 
2. ارتباطات با كش��ور ه��دف، هم در اليه ه��اي مختلف و ه��م در حوزه هاي مختلف 
)سياسي، فرهنگي، اقتصادي و...( حداكثري شود.2 بي شك، حداكثري شدن ظرفيت هاي 
زباني پيش شرط حداكثري شدن هرگونه ارتباطاتي خواهد بود. به عنوان مثال برقراري 
هرگونه ارتباط مفيد و بهينه3 با كشور روسيه مستلزم دانستن زبان روسي است. اساساً 
بيش��ترين حجم اطالعات رس��مي درباره يك كش��ور، اطالعات مكتوب آن مي باشد. 
اطالعات غير مكتوب هر چن��د مي  توانند در برخي از موارد جزئي مفيد باش��ند، اما در 

1. به عنوان مثال برخي از قرائن كم توجهي جهان اسالم به روسيه عبارت اند از: روابط حداقلي در حوزه تبادالت 
دانش��جويي، روابط حداقلي در حوزه توريس��م، روابط حداقلي در حوزه تجارت بين المللي و... كم توجهي مذكور 
زماني به صورت واضح تر درك مي شود كه حجم روابط كشورهاي اسالمي در خصوص موارد مذكور با كشورهاي 

اروپايي مقايسه شود. 
2. امروزه هم در علم ارتباطات و هم در تئوري هاي قدرت، ثابت شده است كه ارتباطات قدرت زا هستند؛ بدين 
معني كه هر چه كيفيت و كميت ارتباط با هدف بيشتر باشد، قدرت كنترل و هدايت آن راحت تر صورت مي گيرد 

و بالعكس. 
3. منظور از ارتباطات مفيد و بهينه، ارتباطاتي است كه با كمترين هزينه به بيشترين نتيجه ختم مي شود. 
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روابط رسمي بين الدولي فاقد اعتبار هستند. به عبارت ديگر ارتباطات پايدار و حداكثري 
نمي توانند صرفاً بر پايه داده ها )data( يا اطالعات )information( صورت بگيرند، 
بلكه عالوه بر آنه��ا نيازمند دانش )knowledge( و بصيرت  )wisdom( مي باش��د. 
دانش و بصيرت درباره يك جامعه، ضرورتاً از طريق ارتباط با مكتوبات آن جامعه صورت 
مي گيرد و قوي ترين شكل ارتباط با مكتوبات يك جامعه نيز زماني حاصل مي شود كه 
خواننده از طريق متن بتواند به ظرايف ادبي، علمي، سياس��ي و فرهنگي آن جامعه پي 
ببرد. به  طور معمول، چنين قابليتي براي افراد، پس از مقيم شدن طوالني در كشور هدف 
حاصل مي شود و اين مدت در خصوص كش��ورهايي كه زبان هاي ويژه )نادر و سخت( 

دارند، مثل روسيه، چين و... مي تواند حتي طوالني تر باشد.1
كشور روسيه در بسياري از حوزه ها از جمله حوزه مسائل سياسي به عمد داراي مقرراتي 
است كه چندان با استانداردهاي جهاني مطابقت ندارد.2 از اين روي، دستگاه ديپلماسي 
در چنين كشوري، الزم اس��ت تا عالوه بر رعايت ظرايف ديپلماس��ي جهاني به ظرايف 
ديپلماسي روسي نيز واقف باشد. با قطع نظر از سياست هاي يك دولت خاص كه ممكن 
است خواهان حداكثري كردن روابط سياسي با جهان اسالم يا بخش هايي از آن باشد، به 

1. متأس��فانه در بسياري از كش��ورهاي اسالمي از جمله كش��ور ما، سياست هاي انتخاب س��فرا و كارشناسان 
كشورهاي هدف به گونه اي اس��ت كه بيان گر آن است كه وزارت امور خارجه بيش��تر كاركرد وزارت جهانگردي 
را دارد! برخالف رويكرد بسياري از كشورهاي اروپايي كه سفرا و كارشناس��ان وزارت امور خارجه خود را از ميان 
افرادي انتخاب مي كنند كه تمام عمرشان را در حوزه فرهنگي- تمدني كشور هدف به فعاليت )اجرايي يا پژوهشي( 
مشغول بوده اند، در كشورهاي اسالمي بسا سفرا و كارشناساني كه هر چند سال در يكي از حوزه هاي تمدني كاماًل 
غير مرتبط با يكديگر )مثل برلين، مسكو و جاكارتا( حضور داشته اند و طبيعتاً در هيچ يك از آن حوزه ها نيز منطقاً 
نمي توانند شايسته عنوان »كارشناس« باشند. متأسفانه دليل مهم چنين رويكردي در جهان اسالم )و بلكه بسياري 
ديگر از كشورهاي غير اسالمي شرقي(، راهبري سياست بر علم )كارشناسي( است. همچنان كه يكي ديگر از داليل 
اتخاذ چنين رويكردهايي حداقلي تعريف كردن پيشيني رسالت سفارت  ها مي باشد؛ چه، اگر به صورت پيشيني 
رسالت سفارت  خانه ها حداكثري تعريف شود و سياست انتخاب سفرا و كارشناس��ان به گونه اي باشد كه همواره 
نتايج حداقلي در پي داشته باشد، در نهايت ناگزير از بازنگري در سياست مذكور خواهيم بود. از اين روي، شايسته 
و بايسته است كه جهان اسالم براي انتخاب سفرا و كارشناسان امور خارجه خود، مانيفست و اساس نامه اي كه اوالً 
فراتر از دولت ها و ناظر به استراتژي هاي نظام سياسي باش��د و ثانياً به صورت پيشيني رسالتي حداكثري را براي 

سفارت خانه هاي اسالمي تعريف كند، تنظيم و اجرايي كند. 
2. فاصله گيري روس ها از استانداردهاي جهاني از تاكتيك هاي موفق آنها براي حركت به سوي توليد ملي است 
كه از قضا در بسياري از موارد نيز موفق بوده اس��ت. به عنوان مثال فاصله هاي ريل هاي متروي روسيه متفاوت از 
فاصله استاندارد جهاني است و از همين  روي، هر قطاري كه بخواهد از ريل هاي مذكور استفاده كند، ناگزير بايد به 
سبك روسي ساخته شده باشد. همچنان كه هر چند معماري روسي عموماً داراي سبك هاي اروپايي )به ويژه ايتاليا، 
آلمان و هلند( مي باشد، اما نمادهاي معماري آن كاماًل بومي و روسي مي باشد. در شهر مسكو، هفت ساختمان ويژه 
وجود دارد- كه از جانب ايرانيان به هفت  خواهران معروف گشته اند- كه در زمان استالين و توسط اسراي آلماني 
ساخته شده اند. معروف است كه استالين وقتي از ساختمان هاي بناشده بازديد كرد، چنين گفت: اين ساختمان ها 

شبيه ساختمان هاي اروپايي است، چنان تغييرشان دهيد كه كاماًل روسي و منحصر به فرد شوند. 
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نظر مي رسد، سياست  كلي روسيه در قبال جهان 
اسالم با توجه به نكات ذيل شكل مي گيرد: 

1. روس��يه- و بس��ياري ديگ��ر از كش��ورهاي 
دنيا- از برقراري تعامل حداكثري با آن دس��ته از 
كشورهاي اسالمي كه به  رغم ظرفيت باالي شان 
براي همكاري با روس، به دليل شرايط بين المللي 
يا داخلي  همكاري با آنها هزينه بر است، اجتناب 
مي ورزد. به عنوان مثال همكاري سياسي روسيه 
و ايران، هر چند مي تواند براي هر دو طرف، نتايج 
مثبت زيادي را در پي داشته باشد، به دليل وجود 
فشارهاي سهمگين سياسي بين المللي كه نسبت 
به ايران وجود دارد، دولت روس��يه از حداكثري 
كردن تعامل خود با ايران پرهيز دارد. از اين روي 
الزم است در تعامل سياسي جهان اسالم )به ويژه كش��ورهاي مورد اشاره مثل ايران( با 

روسيه موضوع مذكور مورد مالحظه قرار گيرد. 
2. روسيه از برقراري تعامل حداكثري با آن دسته از كشورهايي كه در حقيقت، صورت 
تفصيلي برخي از دشمنان داخلي آن هستند، اجتناب مي ورزد. به عنوان مثال همكاري 
روسيه و عربستان هر چند مي تواند از جهاتي براي هر دو كشور مفيد باشد، اما از آنجا كه 
دولت روسيه به درستي اسالم وهابيت را صورت تفصيلي اسالم چچني )معارضان داخلي 
روسيه( مي داند،1 هم كاري آن با عربستان محدود و مش��روط مي باشد. يا در خصوص 
تعامل روسيه و تركيه، در حال حاضر هر چند تعامل مذكور نسبتاً قابل مالحظه مي باشد، 
اما به دليل مداخالت تركيه در سوريه )متحد سياسي روسيه(، گرايشات حداكثري تركيه 
به اروپا )رقيب روس��يه( و همكاري هاي مذهبي با عربستان، به عنوان مثال در آينده نه 

چندان دور تعامالت سياسي روسيه و تركيه حداقلي مي شوند. 
3. روسيه تعامل سياسي با جهان اسالم را از منظر منفعت هاي اقتصادي مورد مالحظه 

1. به عنوان نمونه اي ديگر از همكاري معارضان داخلي دولت روسيه با رقباي خارجي آن، مي توان به ترور نافرجام 
مفتي تاتارس��تان )ايلدوس فايزوف( و ترور معاون مفتي مذكور )ولي اهلل يعقوب اف( اشاره كرد كه در پي حمايت 
روسيه از سوريه به منظور فشار بر پوتين، توسط گروهي به نام »مجاهدان تاتار«- كه با چهره باز مسئوليت ترورها را 
پذيرفته و رسماً اعالم آمادگي براي ادامه كارشان كرده اند- صورت گرفته است. بي شك، دولت روسيه با دولت هايي 

كه ناامني را به درون خاكش تسري مي دهد، تعامل حداكثري برقرار نخواهد كرد. 

دنياي غرب پس از چند قرن تجربه 
زيست منهاي خدا و معنويت، در 
دهه هاي اخير بيش از هر زمان 
ديگر احساس بن بست كرده و 
ناگزير دوباره به عالم معنويت 
روي آورده است. اما از آنجا كه 
غرب مخالف حضور مناسك 
بشر  زيستي  تجربه  در  ديني 
مي باشد، در اين رجعتش به 
معنويت، به دنبال معنويت هاي 
بدون منسك و به تعبير واضح تر 
به دنبال »طريقت«هاي بدون 

»شريعت« رفته است
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قرار مي دهد. به عبارت ديگر تعامل سياسي روسيه با جهان اسالم تابع متغيري از تعامل 
اقتصادي آن مي باشد؛ بدين معني كه تعامل سياسي روسيه با هر بخش از جهان اسالم 
كه تأمين كننده بيشتري براي منافع اقتصادي روسيه باشد، بيشتر خواهد بود. الزم به 
ذكر است كه در حال حاضر، تبادل اقتصادي ساالنه روسيه حدود 800 ميليارد دالر است 
كه از اين ميان، سهم ايران تنها حدود چهار درصد آن مي باشد1 كه در مجموع معادل نيم 
 درصد از كل اقتصاد روسيه مي شود! واضح اس��ت كه با توجه به قاعده مذكور، تعامالت 

روسيه و ايران، از اين حيث نيز تعامالتي حداقلي خواهد بود. 
با اين همه به نظر مي رسد جهان اسالم ضمن توجه به دغدغه هاي روسيه و منافع ملي 
آن، مي تواند نوعي ديپلماسي فعال با روسيه برقرار كند كه نتايج تعامالت را به نفع خود 

حداكثري نمايد. برخي از سياست هاي الزم و مهم در اين خصوص عبارت اند از: 
1. به نظر مي رس��د جهان اس��الم بتواند بخش قابل توجهي از اهداف خود را از طريق 
تعامل حداكثري با جمهوري هاي خودمختار روس��يه به دس��ت آورد. كشور روسيه به 
صورت فدرالي اداره مي ش��ود و چندين جمهوري خودمختار دارد كه تنها در برخي از 
سياست هاي كالن و كلي الزم است كه با مس��كو هماهنگ باشند و در بقيه موارد خود 
آنها به صورت مستقيم و مستقل مي  توانند عمل كنند. تعامل سياسي جهان اسالم با اين 
جمهوري ها هم راحت تر و هم كم هزينه تر است و مهم تر از همه، برخي از اين جمهوري ها 
داراي اكثريت مس��لمان بوده و به دليل داش��تن مسائل مش��ترك مذهبي- تاريخي،2 

خودشان نيز خواهان حداكثري كردن تعامل با جهان اسالم مي باشند. 

1. اين در حالي است كه حجم مبادالت روسيه با تركيه 42 ميليارد دالر مي باشد و ساالنه سه ميليون و هشتصد 
هزار توريست روسي از سواحل تركيه ديدن مي كنند )هزينه سفر به سواحل تركيه ارزان  تر از هزينه سفر به برخي 
از سواحل خود روسيه است(.  طبيعي اس��ت كه اگر تركيه در برخي سياست هاي مذهبي با عربستان عليه روسيه 
همكاري نكند، به نظر مي رسد دولت روسيه نه تنها با آن مش��كلي نخواهد داشت، بلكه شواهد حاكي از آن است 
كه در خصوص مسئله اسالم در روسيه، دولت روسيه خواهان ترويج اسالم تركيه در كشورش مي باشد؛ اسالم غير 
انقالبي كه به راحتي با سكوالريسم جمع مي شود! به لحاظ عملي نيز دولت روسيه تاكنون از مسلمانان تاتارستان 
)كه چندان مجالي براي بروز انديش��ه هاي وهابي نداده و از اعتدال و مدنيت نس��بتاً بااليي برخوردارند( حمايت 

كرده است. 
2. به عنوان مثال جمهوري تاتارستان- كه در حال حاضر با داش��تن اسالم حنفي )حدود 53 درصد جمعيت(، 
قريب به 1200 مسجد، 200 كليسا و 50 عبادت گاه براي ساير اديان و مذاهب داشته و مسجد »قل شرف« آن واقع 
در شهر قازان )پايتخت تاتارستان( بزرگ ترين مسجد روسيه مي باشد- به عنوان مهم ترين مركز اسالمي روسيه، 
به لحاظ زباني به شدت متأثر از زبان و ادبيات فارسي اس��ت. به گونه اي كه در سرتاسر ادبيات و تاريخ آن امثال و 
حكم ادباي ايراني مثل حافظ، س��عدي، مولوي، نظامي و... مشاهده مي شود. اين بدين معني است كه بخش قابل 
مالحظه اي از ظرفيت هاي فرهنگي زبان فارسي- به دليل اينكه زبان مذكور خود بخشي از تاريخ و فرهنگ تاتارها 
نيز مي باشد- در حوزه نيازهاي مشترك ايران و تاتارس��تان )و نه ايران و روسيه به معني كالن آن( قرار مي گيرد. 
همين مسئله در خصوص زبان تركي نيز صادق است؛ چراكه زبان تاتاري خود ش��اخه اي از زبان تركي است و به 

لحاظ تاريخي نيز پيوندهاي عميقي ميان فرهنگ تاتار و ترك برقرار بوده است. 
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2. در بسياري از موارد، ناكارآمدي يك استراتژي نه به دليل غلط بودن آن، بلكه به دليل 
تاكتيك هاي ضعيف اجرايي آن مي باشد. به عبارت ديگر استراتژي ها تنها با يك روش 
اجرايي نمي شوند، بلكه راه هاي متعددي براي محقق كردن آنها وجود دارند. اين بدين 
معني است كه شكست يك روش و تاكتيك، به معني شكست استراتژي نيست. اگرچه 
در سياست خارجي روش هاي آزمون و خطا هزينه بر هستند، اما بي شك هزينه تغييرات 
مداوم و زودهنگام استراتژي ها بيشتر از آنها خواهد بود. از اين  روي، جهان اسالم مي تواند 
استراتژي هاي خود را با در نظر گرفتن ظرفيت هاي متفاوت حداقل دو عامل جمهوري ها 

و دولت هاي مختلف روسيه به روش هاي متفاوتي پي  بگيرد. 
3. امروزه تالش مي شود تا مهندسي ارتباطات مسبوق به آمايش هاي سرزميني- قومي 
صورت بگيرد. در آمايش هاي مذكور، ظرفيت هاي مختلف بالقوه و بالفعل يك قوم يا يك 
منطقه جغرافيايي سنجيده مي شوند و مناس��ب با آنها راهبردهايي پيشنهاد مي شوند. 
بي شك، ارتباط حداكثري جهان اسالم با روسيه نيز نيازمند نتايج چنين آمايش هايي 
درباره روسيه مي باشد. پازل چنين آمايش هايي مي تواند از طريق همايش  هاي مختلف 
درباره موضوعات متكثر جامعه روس��يه تكميل شود، مش��روط بر اينكه همايش هاي 
مذكور، جزيره اي و بي ارتباط با طرح كالن آمايش سرزميني- قومي روسيه برگزار نشوند. 
متأسفانه به رغم وجود همايش هاي بس��يار زيادي كه توسط كشورهاي مختلف جهان 
اس��الم درباره موضوعاتي چون نظام خانواده، آموزش و پرورش، پزشكي، نظامي و... در 
روسيه برقرار شده، به دليل فقدان طرح جامع آمايش سرزميني- قومي روسيه نتايج آنها 

نتوانستند به تنظيم استراتژي تعامل جهان اسالم و روسيه منجر شوند. 
4. تجزبه روس��يه براي غرب و امريكا يك آرمان اس��ت؛ آنها تنها در اين صورت است 
كه اوالً مي توانند منابع انرژي روس��يه را به صورت حداكثري اس��تحصال كنند و ثانياً 
يك رقيب جدي و قدرتمند را از سر راهشان بردارند. واضح است كه روسيه از سويي با 
انسجام بخش��ي حداكثري به تكثرات دروني اش و از سويي با حداكثري كردن متحدان 
بيروني اش در برابر اي��ن آرمان مقاومت مي  كند. به عبارت ديگ��ر در برابر آرمان غرب و 
امريكا، روسيه به دنبال تش��ديد و تقويت نقش خود در جامعه جهاني است و بي شك، 
چنين مقصودي ب��راي آن از طريق كنار آمدن با سياس��ت هاي غ��رب و امريكا حاصل 
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نمي ش��ود.1 همچنان كه مقصود مذكور از طريق نزديك و هم سو شدن با قدرت هايي 
مثل چين، ژاپن، هند و... هم حاصل نمي شود؛ چراكه كشورهاي نامبرده، خود ابرقدرت 
بوده يا در حال ابرقدرت شدن هس��تند و قدرت جهاني روسيه اقتضا دارد كه در عرض 
آنها نه در طول شان باشد. به عبارت ديگر روسيه نمي تواند مابه االمتياز خود را از حوزه 
مابه االشتراكش با ابرقدرت ها تأمين كند. در چنين شرايطي، گزينه جهان اسالم براي 
روس��يه نه فقط يك انتخاب، بلكه يك اضطرار است.2 جهان اس��الم با درك درست از 
وضعيت خود در نزد روسيه، مي تواند تعامل حداكثري اش با آن را وجه المصالحه اضطرار 

روسيه به خودش قرار دهد. 
5. جهان اسالم شايسته است تا با درك درس��ت از اولويت هاي كشور روسيه، در هر 
مرحله اي ظرفيت هاي خود را براي تحقق آن اولويت ه��ا )در صورتي كه با آرمان هاي 
اسالمي و منافع كشورهاي اسالمي ناس��ازگار نباش��ند( فعال كند. به عنوان مثال در 
شرايط كنوني كه اولويت روسيه توسعه اقتصادي مي باشد،3 جهان اسالم از جهت تأمين 
مواد خام و نيروي انساني بيش��تر و ارزان تر مي تواند در پروژه روسي مشاركت فعاالنه 
1. در سال هاي اخير روسيه دريافته است كه امريكا و غرب بي اعتناي به خواست روسيه منافع خود را حتي در 
جاها و به روش هايي كه منافع روسيه را به خطر مي اندازد، دنبال مي كنند. به عنوان مثال مواضع نظري و عملي 
غرب و امريكا در خصوص حمله به عراق و ليبي و اينك نيز تدارك حمله به س��وريه به ش��دت برخالف منافع و 
مواضع نظري- عملي روسيه مي باشد. از اين  روي، روسيه رويكرد هم گرايي )نه فردگرايي( در سياست بين الملل را 
بهانه اي براي كنترل و مهار امريكا و غرب دنبال مي كند و به همين علت، نيازمند به ِعده و ُعده از جمله جهان اسالم 
مي باشد. مجموعه تحوالت دهه  اخير نش��ان مي دهد كه برخالف اوايل فروپاشي شوروي كه نوعي عطش كاذب 
در مردم روسيه به غرب گرايي ديده مي شد، امروزه نه تنها آن عطش خاموش شده، بلكه تبديل به نوعي نفرت نيز 
شده است. روسيه كه روزگاري خود داعيه سروري بر جهان داشته و تا حدودي نيز از آن برخوردار بوده، نمي تواند 
به راحتي س��روري امريكا و غرب را بپذيرد. به عبارت ديگر در قدرت ماندن روس��يه در عرض ديگر ابرقدرت ها، 
مقتضي مقابله با آنها و نزديك شدن به مخالفان شان )جهان اسالم( است. جالب اينكه در سال هاي اخير، به  رغم 
سهل الوصول بودن ويزاي امريكا در روسيه، تعداد بسيار كمي از مردم روسيه به امريكا سفر يا مهاجرت كرده اند. 

2. روس��يه خود به اضطرارش در تعامل حداكثري با جهان اس��الم، وقوف و آگاهي پيدا كرده است، اما به نظر 
مي رسد از نظر روسيه جهان اسالم اوالً يعني اهل سنت و ثانياً يعني اعراب. شايد چنين دريافتي از جانب روسيه 
در بادي امر حداقل براي اعراب سني خوشايند باشد، اما بايد توجه داشت كه برداشت مذكور ظرفيت هاي ديگر 
مناطق و اقوام جهان اسالم را ناديده مي گيرد و اين مسئله باعث مي شود تا روسيه در تعامل خود با تسنن عربي آن 
را داراي ظرفيتي حداقلي و پايين بيابد. از اين روي به نظر مي رسد حداكثري كردن تعامل جهان اسالم با روسيه 

بيش از هر عاملي مستلزم انسجام و وحدت جهان اسالم باشد. 
3. دولتمردان روس  بر اين باورند كه با توجه به راحت  شدن تردد ميان روسيه و كشورهاي اروپايي، اگر نتوانند 
رفاه جامعه خود را در سطح رفاه جوامع اروپايي باال ببرند، مردم روسيه كه از وضع زندگي در اروپا باخبر هستند، 
عليه آنها خواهند شوريد. از اين روي، در دهه اخير اولويت دولت هاي روس، توسعه اقتصادي بوده است. البته ميان 
سياست ها و رويكردهاي عملي پوتين و رئيس جمهور قبل از آن )يلتس��ين( در برآورده كردن اين هدف، تفاوت 
فاحشي وجود داشته است. به گونه اي كه مي توان گفت در نتيجه سياس��ت هاي اقتصادي يلتسين، قشر بالفعل 
مرفه جامعه و در نتيجه سياست هاي اقتصادي پوتين قشر متوس��ط جامعه رشد كرده اند. به عبارت ديگر پوتين 
نوعي »دموكراسي هدايت شده« را قائل است كه بر اساس آن دولت اجازه دارد تا بر NGOها، تجمعات، اليه ها و 

بسترهاي جامعه مدني و... به نفع قشر متوسط جامعه دخالت كند. 
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داشته باشد. واضح است كه از آنجا كه قراردادهاي بين الدولي دوطرفه مي باشد، هر چه 
مشاركت جهان اسالم در پروژه هاي روس��ي فعال تر باشد، به همان ميزان ظرفيت هاي 

روسيه براي پروژه هاي جهان اسالم نيز فعال تر خواهد بود. 
در ميان كشورهاي اسالمي، ايران داراي وضعيتي ويژه اس��ت و تعامل سياسي آن با 
روسيه، از نظر روسيه و شايد بسياري ديگر از كشورهاي غير اسالمي، عالوه بر مالحظه 
ش��رايط كلي جهان اس��الم، مالحظات ويژه ديگري را نيز مي طلبد ك��ه برخي از آنها 

عبارت اند از: 
1. به لحاظ فرهنگي- سياسي ايران كش��وري ايدئولوژيك بوده و ضرورتاً از معيارها و 
منطق تعامل بين المللي در خصوص منافع ملي پيروي نمي كند. به عنوان مثال در قضيه 
قطع گاز گرجستان توسط روسيه، ايران بي اعتنا به منافع ملي اي كه در ارتباط با روابط 
حسنه با روسيه حاصل مي شود، به  رغم ميل روس��يه به گرجستان گاز فروخت. از اين  

روي، تعامل حداكثري با ايران ريسكي خطرناك مي باشد. 
2. نقش رهب��ري ديني اي��ران در ايجاد و ت��داوم تعامل حداكثري با ديگر كش��ورها 
تعيين كننده اس��ت. اين در حالي اس��ت كه جايگاه وي در س��اختار نظ��ام بين الملل 
تعريف  نشده مي باش��د و ويژگي هاي شخصي آن نيز به گونه اي اس��ت كه چندان قابل 
پيش بيني، محاسبه، كنترل و مهار نيست. در چنين شرايطي تعامل حداكثري با ايران 

تعامل با يك سري قواعد مبهم يا حداقل مجمل خواهد بود. 
3. سياس��ت خارجي ايران هنوز وارد مرحله بلوغ خود نش��ده1 و به نظر نمي رسد كه 
از يك اس��تراتژي فرادولتي نشئت بگيرد. به عنوان مثال سياس��ت خارجي ايران هنوز 
با گذش��ت بيش از س��ه دهه از انقالب آن، در ميانه آرمان و واقعيت مردد است؛ بدين 
معني كه مسئولين سياسي آن نمي دانند كه در چه مواردي و با چه داليلي بايد رويكرد 
آرمان گرايانه و در چه م��واردي و با چه داليلي بايد رويك��رد واقع گرايانه )بازي با قواعد 
شناخته شده و عرف موجود سياسي( بگيرند. از اين روي، حد تعامالت سياسي با آن بايد 

با توجه به شرايط »دولت وقت« و نه ظرفيت هاي »نظام سياسي« تنظيم شود. 
4. در حال��ي كه مواضع سياس��ي ايران در بس��ياري از م��وارد از جمل��ه در خصوص 

1. از نظر روس ها مهم ترين نش��انه عدم بلوغ سياست  خارجي ايران، اتخاذ سياس��ت هاي دائماً تهاجمي و غير 
هوشمندانه است. آنها معتقدند كه به عنوان مثال دكتر احمدي نژاد قبل از اينكه يكي از شعارهاي سياست خارجي 
خود مثل مسئله هولوكاس��ت را به مرحله نهايي )ديالوگ حداكثري( برس��اند، ديگري )مثاًل ضرورت تغيير مقر 
سازمان ملل از امريكا به يك كشور غير استكباري( را مطرح مي كند. به عبارت ديگر قبل از اينكه بتوانند يا بخواهند 
پيامدهاي منفي شعار قبلي را حداقلي و پيامدهاي مثبت آن را حداكثري كنند، با طرح شعار بعدي، به پيامدهاي 

منفي شعار قبلي مي افزايند! 
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درياي خزر، پاكس��تان، افغانس��تان، ع��راق، قفقاز، 
س��وريه، حماس و حزب اهلل با مواضع روسيه نسبتاً 
يكس��ان و در برخي از موارد نيز مثل آس��ياي ميانه 
و... نزديك بدان اس��ت و از اين حيث مي تواند حتي 
تا حد يك متحد اس��تراتژيك به شمار آيد، برقراري 
تعامل حداكثري با آن به دليل فشارهاي بين المللي 

هزينه بر است. 
در حالي ك��ه تقريباً تمامي مالحظات روس��يه در 
خصوص تعامل حداكثري با اي��ران از منظر تحليل 
علم سياست موجود مي تواند درست باشد، واقعيت 

اين است كه وضعيت ايران، رهبري آن، انقالب اس��المي، مردم و... به گونه اي است كه 
ظرف تحليل علوم سياس��ي موجود براي تبيين واقعيت هاي آن بس��يار تنگ است. به 
عنوان مثال در علوم سياسي موجود، رويكرد واقع گرايي در تقابل با رويكرد آرمان گرايي 
قابل مطالعه است. اين در حالي است كه از منظر اسالمي- همچنان كه از انديشه فارابي 
برمي آيد- جاده آرمان )مدينه فاضله( روي زمين و واقعيت هاي آن كشيده شده است. 
به عبارت ديگر در انديشه اسالمي، آرمان در تداوم و در طول امر واقع )عيني( است نه در 
عرض آن يا اينكه نظم آهنگ رهبري ديني انقالب اسالمي به چنگ و رصد علوم سياسي 
موجود نمي آيد، بدين علت است كه- به تعبير مرحوم آيت اهلل علي صفايي حائري- نظم 

در اسالم نه »تعهد به قراردادها«، بلكه »رعايت اولويت ها« است و... 
از طرف ديگر ايران نيز ضمن نياز به حداكثري كردن تعامل سياس��ي خود با روسيه، 

مالحظاتي دارد كه برخي از آنها عبارت اند از: 
1. تعامل حداكثري با دولت هاي غير اسالمي اگر منجر به وابستگي شوكت زداي طرف 

اسالمي در برابر طرف غير اسالمي شود، نه تنها جايز نبوده، كه حرام است. 
2. تجربه تاريخي تعامل سياسي با روس ها نشان داده است كه اخالق حاكم بر منطق 
تعامل آنها را نه دين، بلكه »منافع ملي« آنها تعيين مي كند و اگر منافع مذكور در مواردي 
به داليل عارضي )بيروني( تأمين نشود و يا حداقل تأمين شود، منطق تعامل به راحتي 

مورد وجه المصالحه قرار مي  گيرد. 
3. در كنار همه مالحظاتي كه روسيه در خصوص تعامل حداكثري با ايران دارد، ايران 

حسب آمار رسمي، در مراكز 
علمي- سياسي روسيه، هزاران 
نسخه و رساله علمي مربوط 
به حوزه تمدن اسالمي وجود 
دارند. اين آثار كه عمدتًا به 
زبان عربي، فارسي و تركي 
نگارش يافته اند، بخش قابل 
مالحظه اي از تراث كم نظير 
و بلكه عمدتًا بي نظير اسالمي 
هستند كه در عمق مرز و بوم 

روسيه قرار گرفته اند
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از ظرفيت هايي براي تعامل سياسي با روس��يه برخوردار است1 كه همواره براي روسيه 
هوس برانگيز بوده اس��ت و در اين صورت، گو اينكه روسيه ناگزير از تعامل حداكثري با 
ايران است و لذا هيچ دليل قانع كننده اي وجود ندارد كه ايران در شرايط تعامل مذكور 

از ايده آل هاي سياسي خود كوتاه بيايد! 
4. روسيه امروزي را نه با منطق سوسياليسم و كمونيسم و نه با منطق كاپيتاليسم بايد 
ارزيابي كرد، بلكه به واقع، بايد آن را مافياي بزرگي دانست كه براي نيل به منافع بيشتر 
از هر يك از منطق هاي مذكور مناسب با ش��رايط خودش استفاده مي كند. از اين روي، 

تعامل سياسي با روسيه نمي تواند در درجه روابط با متحد استراتژيك صورت بگيرد. 
5. هر چند حكومت كمونيستي ساقط شده است، اما در حوز ه هاي مختلف شاهد باقي 
ماندن شيوه ها و نتايج آن در روسيه هستيم. به عنوان مثال به لحاظ سياسي مردم روسيه 
هنوز گرفتار توهم توطئه فراگير هس��تند. اين روحيه باعث مي شود كه تعامل سياسي 
با آنها در همه حوزه ها در حكم تعامل با ك.گ.ب باش��د. به عبارت ديگر مردم روس��يه 
به شدت داراي نگاه امنيتي هستند و اين مسئله باعث مي شود تا تعامل سياسي با آنها 

همواره در فضاي ناهمدالنه )فضاي توهم توطئه( صورت بگيرد. 
در مجموع مي توان چنين جمع بندي كرد كه هر چند تعامل حداكثري جهان اسالم 
با روسيه در حوزه سياست ضروري مي باش��د، اما نظر به همه شرايط و روحيه حاكم بر 
فضاي سياسي و مردم روس��يه، جهان اسالم نمي تواند به روس��يه به مثابه يك »متحد 

استراتژيك« بنگرد. 

1. به عنوان مثال تعامل حداكثري سياس��ي ميان مسكو و تهران باعث مي ش��ود تا ضريب امنيتي هر دو كشور 
ايران و روسيه افزايش يابد. 
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انقالب اسالمی و اهداف غرب و غربگرایان در جعل 
اصطالح »اسالم  سياسي«

نرجس عبديائي1
مقدمه 

مهمترینمسائلمربوطبهجهاناسالم،بهخصوصپسازانقالباسالمی،پيداشدن
مفهومجدیدیتحتعنواناسالمگرایيسياسي،اهدافوبرنامههايآنها،درمواجهه
باغربوتأثيراتآندرجهاناس��الماست.بررس��يتودهايیایکدستاینطيفها
زیرمسئلهاسالمسياسيیااسالمگرایيسياس��يبهدورازدقتومنطقحاکمبراین
جریانهاخاصهحولمحوربيداریاسالمیاست.اینپژوهشضمنجریانشناسيو
رصدانگيزههایغربیدربهکارگيریمفهوماسالمسياسيواسالمگرایيسياسي،تبيين
اقسامگروههايمختلفاس��المگرایيسياس��يوطيفهايفعالمسلماناندرعرصه
سياسترامدنظردارد.شکلومحتواياینجریانهادرفرآیندجریانشناسياسالم،
اشتراکاتواختالفاتيدارد.شناختاسالمگرایيسياسيبهعنوانیکنمادکليازحوزه
فعاليتسياسيمسلمانانوریشههاوشاخصههايآن،کمکيمهمدرجهتشناخت

وقایعتاریخيمنتسببهآنهاازجملهبيدارياسالميوانقالبهايمعاصرميباشد.

1.کارشناسارشدعلومسياسي
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سؤالاصلیواساسیاینپژوهشآناستکهنشاندهدجریانشناسياسالمگرایي
سياسيیااسالمسياسیچهطيفهایيراشاملميشودوغربیهاازانتسابگروههای
اسالمیبهاینمفاهيموبهکارگيریاینمفاهيمدربرخوردباجریانهایاسالمیچه

اهدافیراتعقيبمیکنند.

اهداف غرب در به کارگيری اصطالح اسالم سياسي 
پسازپيروزیانقالباسالمیدرایراناسالمسياسيیکيازنسبتهاوعناوینياست
کهازناحيهرس��انههایغربیبهجریانهايسياسيموجوددرجهاناسالماختصاص
پيداکردهاس��ت.تعابيرمختلفينظيربنيادگرایياس��المي،تجدیدحياتاس��المي،
فعالگرایياسالمي،اس��المگرایيسياسی،احياگرياس��المي،اصالحطلبياسالمی
ورادیکاليسماس��الميمترادفبااینواژهمطرحميش��ود.1برايمدیریتغربزدن
برچسبهايمختلفبهاس��الم،فينفسهمفيدودرراس��تاياهدافشاناست.»توجه
کنيدمابهاسالميکهبرخيمردمآنرابدونصفتميدانندباورنداریم.درواقعاسالم

بهشيوههايمتفاوتبسياريبراساسنيازمفسرانتفسيرشدهاست...«2
تأملدقيقتردرفهممعناياس��المسياسيوبرخيدسيس��ههایيکهدرآننهفته
است،ازطریقضدآنصورتميگيرد.مقابلاسالمسياسيپدیدهاسالمغيرسياسي
ميباشد.باتوجهبهایندوعبارتدرمفهومشناسيواژهاسالمسياسيبهچندمطلب

اشارهميکنيم:
1.اس��المدونوعسياس��يوغيرسياس��يبودهوبهتبعآنیکيحقيق��تودیگري
ساختگياس��ت.ازآنجاکهاس��المسياس��يبادیگرمکاتبدرعرصهسياسيمبارزه

ميکند،3درنتيجهاسالمغيرسياسيصلحطلب،عموميواصيلاست.
2.هرچهازاسالمسياسيتقبيحشود،اس��المغيرسياسيوطرفدارانآنازمواردي

مانندخشونت،ترور،دنيازدگيو...مبراولذاتحسينبرانگيزهستند.

1.سيدمحمدرضامحمودپناهي،چالشهاياسالمسياسيوغرب،تهران،مرکزاسنادانقالباسالمي،1389،
ص50.

2.آنجلراباساودیگران،استراتژيامریکا؛توسعهشبکههايسکوالروليبرالدرجوامعاسالمي،ترجمهعلياکبر
اسدي،تهران،اندیشهسازاننور،1390،ص113-114.

3.تماماینمواردشایعامانادرستميباشد.بهطورنمونهاسالمگرایيسياسيیااصولگرایيمعتدلبااستکبار
خارجيواستبدادداخليمبارزهميکند،اماباادیانالهيدیگرهمزیستيمسالمتآميزدارد؛نمونهآناسالمگرایي
سياسيدرنظامایرانميباشد.امامدیریتغربآنطورکهمنافعنظامسرمایهداريوصهيونيستبينالمللاقتضا

ميکند،تحليلکردهوآنرارسانهايمينماید.
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3.تمامآنچهازفعاليتهايسياسيمنتسببهمسلميندیدهميشود،حتيعقایدو
رفتارمنحرفالئيکهاوتکفيريها،نوعياسالم)نهعملکردمسلمانان(ميباشد.

بهاینترتيبتنهاراهمبارزهباجریانهاياسالمسياسيتوسطدشمنانش،مبارزهبا
اسالماصيل،قرآن،نبوتوباالخرهبهراهانداختنجنگهايصليبيیابهتعبيرمدرنتر
برخوردتمدنهاميباشد.اینهاقضایایياستکهمقدمات،گزارههاونتایجآنساخته

دستاستعمارجدیدودرجهتاهدافپيشبينيشدهميباشد.
اسالمسياسيدرجریانمفهومسازيرس��انههایغربیازجهاتيدربرابرواژهاسالم
س��نتينيزقراردارد.ایندس��تهبنديدرادامهطرحجدایيدینازسياستودوشقه
کردناسالمشکلگرفت.قرآنوسيرهنبويکهوجهمشترکمسلمانانسنيوشيعه
ميباشدبهصراحتوجدیتواردمباحثسياسيشدهوداراياحکاموقوانيناجتماعی
وسياسیاست.درنتيجهمخفیکردنشکستطرحجدایيدینازسياستبهخصوص
پسازانقالباسالمی،ازبدیهيتریندالیلموردتوجهرسانههایغربیوغربگرایاندر

انتشاراصطالحاسالمسياسییااسالمگرایيسياسياست.
سياستمدارانغربیورسانههاییکهتحتسيطرهآنهاقراردارندهيچگاهنخواستند
بپذیرندکهاسالمنيازيبهاینتقسيمسياسيوغيرسياس��ينداردبلکهشالودههاي
ایندینباآموزههايسياسيش��کلگرفتهاس��ت.»غربيانامروزهبهاسالمبهعنوان
دینيعليهنوگرایيومدرنيسمنگاهميکنندامااسالمدینيبراساسترتيباتقرارداد
اجتماعيوتأسيسجامعهسياسياست؛اینمسئلهمهمبنيانجامعهمدنيميباشد.«1

عليعزتبگوویچرهبرمسلمانانبوسنيوهرزگوینميگوید:
مدینهپيامبرراهيجدیدمياننظریهدولتخدایيفيلسوفانمسيحي
واتوپيستهايیونانيبود؛بهایندليلنامگذارياسالمسياسيچيزي

جداازاسالمواقعينيستتمامياسالمسياسياست.2
گاهياسالمسياس��يدرمقابلهبادموکراس��يوفرهنگمدرنيتهغربيمفهومسازي

ميشد.
دردیدگاهآموسپرلماترماهيتواقعياس��المصرف��اًمقاومتدر
برابردموکراسينيستبلکهکاًلدش��منفرهنگسياسيدموکراتيک
اس��ت.-اوبهغلط-اس��المرایکجنبشرادیکالوجنگساالرنظير

1.استفانشوارتز،دوچهرهاسالم؛اسالموهابيواسالمشيعي،ترجمهسعيدعابدپور،قم،خاکریز،1390،ص30.
2.همان.
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جنبشهايبلشویکفاشيسمونازیسمميخواندکهنميتوانآنرابا
مسيحيتغربس��ازشدادوبنابراینایاالتمتحدهبایدمطمئنشود

کهاینجنبشدرنطفهخفهشدهاست.1
برنامهنظامس��رمایهداريبرايتثبيتوحاکميتمدرنيتهدرجوامعغربومقابلهبا
اعتراضاتمردمينسبتبهاصولنژادپرستانه،غيرعادالنهوغيرمردمساالرانهاقليتي
یکدرصديبراکثریتمردم،نيازبهطرحپدیدهدشمنتراش��يتوسطاینزرساالران
راداشت.آسانترینگزینه،تفس��يرجریانهايسياسياسالمبهاسالمسياسيوارایه
طرحخشنوغيردموکراتيکازآنهادربرابرنظامهايدموکراسيومدرنيتهبود.امادر
بهاراسالميوحوادثسالهاي2011و2012صدايعدالتطلبيمللاسالميبلندتر
ازآوايساختگيجهانسلطهعليهاسالمگرایيسياسيبودوجنبش99درصديوبه
تبعآنشورشهايدیگررادرغالباینجوامععليهنظامسلطهوشاخصههايمدیریتي

آن،سامانداد.
اصطالحاسالمگرایيسياس��يدردورانمعاصر)خاصهبعدازیازدهسپتامبر2001(
ازسويدشمناناس��المدرکناربهکارگيريواژهخشونتاسالميیکیازاهدافخود
تهاجمبهاس��المنابوجنبشهایتحتتأثي��رآنبهخصوصانقالباس��المیقرار
دادهشدهاست.یکيازراهبردهاياینمفهومس��ازیها،القايتفکرخشندراسالمو
بهرهگيريانتخابيومورديازآیاتقرآنکریماست.»قرآنبهطورآشکاريازسوي
تندروانوتجزیهطلبانمسلمان،یهودیانومسيحيانباهدفنمایشاسالمبهصورت

زشتمورداستفادهقرارميگيرد.«2
هراسافکنيازدیگرعللاس��تفادهواژهاس��المسياس��يومترادف��اتآندرفرآیند
مفهومسازيجهانسلطهعليهمس��لمانانميباش��د.آنهااگربتوانندتمامجهانيانرا
ازحضوراسالمگرایيسياس��يدرعرصهبينالمللبهوحشتمياندازندتادرسایهآن
منافعخودرادنبالنمایند.ترسایجادش��دهدرمردمازدورانحاکميتکليساباتمام
ش��اخصههايخاصخوددس��تاویزهراسافکنيآنهاازجریانهايخواهانمدیریت
سياسياس��المميباش��د.»افکارعموميغربپایانقرنحاضرراعصرخطراسالمي
تلقيميکنند.وروداسالمبهميدانسياستحرکتيارتجاعيتعبيرميشودومعادل

1.فواز.اي.جرجيس،امریکاواس��المسياس��ي،ترجمهمحمدکمالس��روریان،تهران،پژوهشکدهمطالعات
راهبردي،1382.

2.استفانشوارتز،همان،ص41.



21
5

ي«
اس
سي

الم
»اس

ح
طال

اص
عل

رج
ند

رایا
ربگ

وغ
رب

فغ
هدا

یوا
الم

اس
الب

انق
91

يز
پای

33
اره

شم
م

ده
ال

س
وم

هس
دور

بازگشتبهقرونوسطيانگاشتهميشود.«1
بنيادگرایياسالميازدیگرنس��بتهایياس��تکهبهطورناروابرجریانهاياصيل
اس��المياطالقميش��ود؛حتياگربهمعنايمثبتآنیعنيتالشبرايبازگشتبه

بنيادهايدینيباشد.
بنيادگرایياس��الميیکاختراعاسالمينيس��ت،درهمهدورانها
بنيادگرایيدینيوجودداشتهاستوتاریخقدیمدرهيچمرحلهاياز
وجودآنخالينبودهاس��ت.دردورانجدیدنيزبنيادگرایيمسيحي
درایاالتمتحده،اروپاواس��رایيلش��کلگرفتهاس��ت.نهتنهابااین
بنيادگرایيهاباآهنوآتشدرداخ��لاینجوامعدموکراتيکبرخورد

نشد،بلکهبهآناناجازهدادهشدهکهآزادانهفعاليتکنند.2
تضادآش��کارطرحوروشزندگيازس��وينظریهپردازانمتأثرازسياس��تاسالمي
باس��بکزندگيمصرف��يومادهگرایانهس��رمایهداريازدیگرعل��لمخالفتغرببا
اسالمگرایيسياس��يوتخریباینجریانميباشد.اس��المگرایيسياسيباتأکيدبر
خداوندبهمثابهمرجعتمامامورانس��اننقطهمقابلمفاهيمبنيادیندنيايسکوالرو
انسانمحورميباشد.ازتفاوتهايدیگرایندومکتببش��ريوالهياصالتعدالتو
شریعتدرحياتسياسياسالميوقانونمحوريوآزاديدرزندگيليبراليسمميباشد.
بنيادگرایي3ودیگرواژگانمترادفآنبهوسيلهمدیریتسياسيغربوبهعنوانضد
مکاتبسياسيليبرالساختهوپرداختهشد.»غيرعاديبودنوافراطگرایيبنيادگرایي
درمقابلاعتدالومنطقپذیريهژمونيغربيقرارميگيرد.«4اینگونهمعرفيبههمراه
تبليغاتوسيعبراينامناسبنشاندادنمکتبسياسياسالم،تالشياستتاغربرا
خوببنمایاندوطيآنحقيقتمکاتبسياس��يغربودستاوردهايمدیریتيعليل
آنپنهانبماند.دراینفرآیندپروژهشرقشناسيدراداياینخدمتکمکزیاديبه
جهانسلطهنمود.خاورپژوهيازطریقمدرنترینراههاياستبدادفکريبهجهانيان

اینگزینههاراتلقينکرد:
1.بينغربوشرقتفاوتمطلقومنظموجوددارد.

1.سيدمحمدرضامحمودپناهي،همان،ص14.
2.فضيلابونصر،رویارویيغربگرایيواس��المگرایي،ترجمهحجتاهللجودکي،تهران،وزارتامورخارجه،

1387،ص151.
3. undamentalism

4.بابيسعيد،هراسبنيادین؛اروپامداريوظهوراسالمگرایي،ترجمهغالمرضاجمشيديهاوموسيعنبري،
تهران،دانشگاهتهران،1379،ص37.
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2.بازنمایي1هايغربازشرقنهبرواقعيتجوامعمدرنشرقيبلکهبرتفاسيرمتني
وذهنياستوارند.

3.شرقالیتغير)راکد(ویکنواختاستوقادربهتعيينهویتخودنيست.
4.شرقوابستهوفرمانبردارودارایساختاریاستبدادیاست.2

برخيجریانهاياسالمگرایيازتلقينفکريمدیریتغربدرتحقير)خيالي(شرق
وبهطورخاصاسالمبهواسطهمفهومبنيادگرایيسرخوردهشدند.درحاليکهاینواژه
اولينباردرجهانغربونسبتبهبخشيازجامعهمدرنشکلگرفت.»پروتستانهاي
مسيحيبراياولينبارخودرابنيادگراخواندند.مس��يحيتانجيليکهعنواندیگري
برايبنيادگرایاناس��تدردههدومقرن20بهجریانسياس��يودینيدربرابراصول
وآموزههايمدرنيسمتبدیلگش��ت.«3س��لطهگرانغربيعيوبيکهدرجوامعخود
ميدیدند،برايانحراففکريمردمخودشانسریعبهجوامعشرقيواسالمينسبت
دادند.همچنينآنعيوبرابهخاورشناسانبرايتوصيفشرقوجهاناسالمتزریق
ميکردندوآنهانيزآنرابههمراهدیگرواژگاننامأنوسميانجوامعاسالمينشردادند.
برخيخاورشناس��انوبهپيرويازآنهامسلمانانروشنفکرغربزده
اینواژهارتجاعيرادربرابرگروههاياسالميبهکارميبرند.گروههایي
کهبرايمبارزهباغرببهاوجبيداريرسيدهوبهقيامومقاومتدربرابر

مظاهرتمدنغربدستزدهاند.4
استعمارونظامس��رمایهداريکوش��يدتادوگانگيعجيبيراميانبشریتباعنوان
غربتوسعهیافتهوشرقعقبماندهایجادوافکارعموميهردوسوراازپروسههمدلي
درجهتسعادتبهپروژهتضادریشهايانحرافدهد.بابيس��عيددسيسهغربيهارا
درتزریقاسالمس��اختگيبهافکارعموميوبهتبعآننفوذجریانهايبدليوکاذب
اس��المگرایياینگونهتوصيفميکند:»آنهادریکدورهايش��رقواسالمرابهگونه
انحرافش��دهبيانومعرفيکردند.«5روایتهايجهانغربازاسالموجریانهايآن
درواقعبرايمعرفي،توجيهوتقویتهویتبياساسخودشانبود.نتيجهاینميشد
کهغربعقالنيتداشتاماش��رقغيرعقالنيبود.غربتساهلداشتوشرقجزمي

1. representation
2.بابيسعيد،همان،ص38.

3.محسنقنبريآالنق،بنيادهايسياس��يجنبشصهيونيسممس��يحيوانگارهموعودگرایي،قم،مؤسسه
آموزشي-پژوهشيامامخميني،1388،ص84.

4.همان.
5.بابيسعيد،همان،ص40.
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بود.غربپيشرفتهبودوشرقسنتيو...1درنتيجه
برخيازاس��المگرایانني��زفریفتهاینزش��تو

زیبانمایيشدند.
تروریسمیکيدیگرازواژگانساختگياستعمار
غربوبازیگراناوعليهجریانهاياس��المگرایي
سياسيدرعرصهبينالملليميباشد.»نامگذاري
تروریسمبهاس��الميدليلخاصيداردکههویت
اینتروریس��مازدیگرانجداشود.پسنظامهاي
حکومتيغربزدهنيزکهازسويکشورهايغربي
حمایتميشوند،ودرداخلجهانعربيوخارج
ازآنتاختوتازميکنندبایدتروریس��مخوانده
شوند.اماحقيقتایناستکهایناصطالحاتاز
سويرسانههايتبليغيبهخاطراهدافسياسيبه
کاربردهميشوندتاحقایقراواژگونهجلوهدهند.«2

چندنکتهدربررسيحمالترسانهايازسويقدرتهايسلطهطلبعليهاسالمگرایي
سياس��يقابلبررس��ياس��ت.تمامیاقریببهاتفاقاتهاماتيکهبهاینجریاناتزده
ميشود،نظيرافرطيگريوتروریس��موبنيادگرایيمنفيو...درجوامعغرببهوفور
یافتميش��ودوبرخيهاتوس��طمدیریتسياس��يسلطهحمایتميش��وند.برخي
عيوبموجوددراینجوامعکهمردمشانازآنبيزارهستند،بهدالیليازجملهمنافع
سرمایهداريغرباصالحنميش��وند.درعوضمدیریتسياسيسلطهجامعهخودرا
بهواس��طهبازيهایيمتوجهاینعيوبکهساختهومتورمش��دهغرباست،درجهان
خاورميانهمينماید.درنتيجهافکارعموميجوامعمدرنيتهراازعقبماندگيفرهنگي
دروني،بهسمتفقروخشونتاسالمسياسيوتبليغاتکاذبدراینبارهجهتميدهد.
نکتهدیگراینکهبس��ياريازجریانهايالئيکوتکفيريس��اختهدس��تغرببراي
مبارزهبااسالمگرایيسياس��يوجریاناصولگرايمعتدلميباشند.جریانهايبدلي
تازمانيکهبرايمبارزهبااسالمگرایيسياسيکارایيدارندحمایتشدهوبعدازآنبه
طورمستبدانهوسرکوبگرانهايازعرصهبازيهايسياستجهانيامپریاليستمحو

1.همان.
2.فضيلابونصر،همان.

قرآن و سيره نبوي که وجه 
مشترک مسلمانان سني و شيعه 
مي باشد به صراحت و جدیت 
وارد مباحث سياسي شده و 
داراي احکام و قوانين اجتماعی 
و سياسی است. در نتيجه مخفی 
کردن شکست طرح جدایي دین 
از سياست به خصوص پس از 
انقالب اسالمی، از بدیهي ترین 
دالیل مورد توجه رسانه های 
غربی و غربگرایان در انتشار 
یا  سياسی  اسالم  اصطالح 

اسالم گرایي سياسي است
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خواهندشد.نمونهآنفرآیندتشکيل،بزرگنمایيوسرکوبوبازسازيجریانتکفيري
بنالدنوالقاعدهدرسالهاياخيرميباشد.همچنينازطرفيمدیریتسياسيسلطه،
عالوهبربازيدادنوفریبجوامعخوددرمس��ئلهاس��المگرایيسياسي،تاحدتوان
جوامعجهانيودولعربرا،ازجنایتصهيونيس��م1بهسمتمسائلساختگياسالم

سياسيواختالفاتداخليسوقميدهد.

اسالم گرايي سياسي در جريان الئيک و سازشکار 
اگرچهجریانالئيکنيزب��همعنايجدایيدینازسياس��توتفکيکحوزهفرديو
عمومياست،اماباسکوالریسمتفاوتدارد.درجریانالئيکدیندرحيطهخصوصي
حياتانس��انهاقرارميگيردوليدرسکوالریسمنهتنهاازس��اختارحکومتيحذف
ميش��ودبلکهباورهايدینيدرمقابلعلموعقلقرارميگيرد.دراینجاتنهابخشياز

دینکهبتواندباعلموعقلبشريحاکمبرجامعهبهتوافقبرسد،دوامپيداميکند.
اسالمجریانهايالئيکنيزباسکوالرهامتفاوتاستاماهردودرطيفجریانهاي
سياسيغربگراجايميگيرند؛زیراآنهابرايموضوعسياستدراسالمحرفدارند.
آنسخنایناستکهاسالمدرسياستنقشندارد.»مس��لمانانليبرالازایننظربا
س��کوالرهامتفاوتاندکهایدئولوژيسياس��يآنهامبانيمذهبيدارد.اماآنهاطرفدار
برنامهايهستندکهباتفکراتوایدههايغربيدموکراسيوپلوراليسمسازگارباشد.«2
وجهمش��ترکایندوجریانمغایرتجديوعدمادغامباجریانهاياس��المگرایي
اصولگراومعتدلميباشد.مدیریتغربازاینتفاوتهادرارایهاستراتژيدرمقابل
اس��المگرایيبهخوبيبهرهميبرد.»ازآنجاکهس��کوالرهايليبرالحاميخش��ونت
نيستندودرمقابلازتساهلمذهبيپشتيبانيميکنند،بایدبتوانندهمراهمسلمانان

ليبرالوميانهرودرجریانهاياصليجايپایيپيداکنند...«3
لذاجریانهاياس��المگرايالئيکباعنواندیگريبهناماس��المليب��رالدرميدان
مبارزاتاجتماعيجايگرفتند.اس��المگرایيليبرالجریان��يمخالفبامفهومدولت
1.صهيونيس��مودولتغاصباس��رایيلپدیدهبدليادیانآس��ماني،یعنيبنيادگرایيمس��يحيتسياسيو
افراطيگريهايیهودیتسياسيونمودروشنتروریسموخش��ونت،ارتجاعفکريوبازگشتقرونوسطيدر
جریانهايمذهبي-سياسيجهانميباش��د.اینافراطيگريدینيوحاميانش،باغصبسرزمينفلسطيننه
تنهانمادجریانهايبدليوانحرافيازمسيحيتویهودیتميباشند،بلکهتنهاپدیدهاياستکهدرعصرحاضر
باغصبوغارتخاکوسرزمينمستقلدرقارهايدیگرواخراجوکشتارملتآنتشکيلشدهودوامیافتهاست.

اینجریاننيزتوسطمدیریتسياسيغربساخته،پرداختهودرتمامسالهاازآنحمایتشد.
2.آنجلراباساودیگران،همان،ص113.

3.همان،ص187.
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اسالميميباشد.اینجریانریش��ههايدموکراسياس��الميراازمفهومقرآنيشورا
اس��تنباطکردهوآنهارابهباورنظامسياسيمس��اواتطلبانههدایتمينماید.1وجه
مشترکتماميطيفهايليبرالدراینمطلبخالصهميشودکه»ارزشهاياسالمي

بادموکراسي،تکثرگرایي،حقوقبشروآزاديهايفرديسازگاريدارد.«2
اسالمليبرالیاهمانميانه3شناسایيشدهازس��ويمدیریتغربدارايمصادیقي
ميباشد.فدراسيونسازمانهاياسالمياروپا)UCIDE(،فدراسيونمليمسلمانان
فرانسه)FNME(،شورايمسلمانانبریتانيا)MCB(4همچنينبرخيازجریانهاي
ليبرالدربالکاننظيرجامعهاسالميبوسنيوهرزگوین،دانشکدهمطالعاتاسالميو
مدرسه»قاضيخسروبيگ«درسارایوو،جامعهاسالميکوزوو،جامعهدراویشاسالمي
علياللهيدرتيرانا،جامعهاس��الميعلویانآلباني،جامعهجهانيبکتاش��يهبهعنوان
نمونههاییازایناسالمگرایيمعرفيش��دهاند.5درایراننيزجمعيتتوحيدوتعاونبا

شعارگفتمانجهانیمسلمانان،دراینردهقرارمیگيرد.
حتيدرميانجنبشهايصوفيگرایانهمسلمينبرخيسمتوسويالئيسيتهليبرالي

داشتهوموردتوجهجریانشناسيغربميباشند.
برخيازجنبشهايصوفيبسيارميانهروهستند؛براينمونهانجمن
طرحخيریهاالحباشلبنانبرميانهگريوتساهلتأکيدداردومخالف
فعالگرایيسياسيوخشونتاس��ت.فتحاهللگولنهمشکليازاسالم
صوفيانهوم��درنراتبليغميکندومخالفآناس��تکهدولتقوانين
اسالميرااجراکندوازرژیمهايایرانوعربستانسعوديبسيارانتقاد

ميکند.6
قراردادننظ��اماصولگرايای��راندرکنارنظامتکفيريآلس��عودخ��ودحاکياز
کمسواديیافکرسازمانیافتهمدیریتغربدرمقابلهبااسالمگرایياصولگراوتخریب

آنميباشد.
مدیریتسياس��يغربجریانهاياس��المسياس��يليبرالوالئيکهارادرتعامل
بایکدیگرقرارميدهد.»ش��رکايسياس��يغربدرمنازعهبااس��المگرایيرادیکال،

1.همان،ص113.
2.همان،ص113.

3.اینطيفجریانهادرتحليلهايغربيبهنادرستيوازغرضورزيباعنواناسالمميانهمفهومسازيشد.
4.آنجلراباساودیگران،همان،ص152-154.

5.همان،ص154-156.
6.همان،ص116-117.
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مسلمانانميانهروليبرالوسکوالردارايارزشهايسياسيسازگارباارزشهايجهاني
هستندکهزیربنايتمامجوامعليبرالمدرنراتشکيلميدهد.«1مرکزمطالعاتاسالم
ودموکراسيواشنگتنازمؤسساتياستکهاینمأموریترابرعهدهدارد.»هدفاین
مرکزگردهمآوردنمحققانوفعاالندرجهاناس��المبرايترویجدموکراسياست.
شرکاياینمرکزسکوالرهاواسالمگرایانميانهرو)ليبرال(ميباشندکهبهدموکراسي

اعتقاددارندوخشونترانفيميکنند.«2
بعدازشکستکمونيسم،اسالمواس��المگرایيبهعنوانتنهارقيبغربمطرحشد.
طراحانمبارزهبااینرقيببهمدیریتسياس��يغربپيش��نهادهم��اننوعمبارزهبا
کمونيسترادادند؛ازجملهاینکهشبکههايگستردهايازاسالمليبرالرابرايمبارزهبا
اسالمگرایياصولگرابسازند.»فعاليتهايشبکهسازي)اسالمليبرالیاميانه(ایاالت
متحدهوانگلس��تاندرطولجنگسردآموزههايارزش��منديبرايمنازعهکنونيبا

اسالمرادیکالاست.«3
رش��دس��ازمانيجریاناس��المالئيکوليبرالوحمایتازآنهاخودبهخودکمک

ارزشمنديبرايبراندازياسالمگرایيسياسيتوسطمدیریتغربميباشد:
طرحوپيشنهادمابرايتقویتشبکهمسلمانانميانهرو-ليبرال-نيز
عمدتاًازنظرماهيتتدافعياست؛زیراماپيشنهادتقویتتوانمنديها
وعمدتاًظرفيتهايمس��لمانانميانهروبرايمقاومتدربرابرش��يوع
ایدئولوژيهايافراطيرامط��رحميکنيم.بااینح��الماتالشهاي
معطوفبهترویجدموکراس��يراهمدرنظرداریمکهبهطورمستقيم
رویارویيبانظامهايسياسياقتدارگرا)مانندایرانوعربستان(4رابه

عنوانبخشضروريازیکاستراتژيبزرگمطرحميکند.5
برچسباس��المافراطيهمچونعناویندیگربراياس��المگرایيسياسياصولگرا
)کهخواهاندولتوقوانيناسالمياس��ت(ازپروژهمفهومسازيغربدرتخریباین

1.همان،ص118.
2.همان.

3.همان،ص207.
4.طرحيکهنویسندگانکتابميدهندپرورشاسالمگرایيالئيکوليبرالدربرابرهردواسالمگرایيتکفيري

واصولگراميباشد.
5.نویسندگاناینکتابآنجلراباسا،چریلبنارد،الولاچ.شوارتزوپيترسيکل،زیرنظرمؤسسهپژوهشيرند
)Rand(فعاليتميکنند.اینمؤسسهازجملهمراکزمهمپژوهش��يراهبرديامریکاستکهبهقصدکمکدر

اتخاذراهبردهايمناسبازسويرهبرانامریکافعاليتميکند.
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جریاناتنشئتگرفتهاس��ت.همچنيندرکنارهمقراردادننظامعربستانوایرانبه
همينمنظوروبرايتخریبجریاناصولگراينظاماس��الميوشيعهایرانميباشد.
عربستانوآلسعوددربس��ياريموارد،ازجملهمقابلهبااسالمگرایياصولگراهمراه،

حاميوهمکارغربميباشد.
غربگرایانطيفدیگريازجریانهايذیلایندس��تهميباشند.اینمسلماناناز
ناماسالمدرمواقعالزمبهرهبردهامااسالمرابهعنوانمکتبتعاليبخشجامعهونظام
سياسينميپذیرند.»برخياس��المگرایانغربرابهعنوانتمدنیکپارچهباشکوهو
دشمناسالمتلقيميکنند.اینگروهازفعالگرایانبرايعناصريکهدرایاالتمتحده

وجهاناسالممناديجنگبااحياگرياسالميهستندمصونيتفراهمميکنند.«1
جریانغربگرایيبهطورخالصهرودررويهرنوعجریاناس��المگرایيسياس��ي
درجهانتشيعوتس��نناس��ت.»غربگرایيباهمهنش��انههاونيروهایشعليهجهان
عربياس��الميازداخلاعالمجنگکردهوغربهمهنيروهایشرابرايپش��تيبانياز
غربگرایيدررویارویيبااسالمگرایيبهطورغيرمستقيمبسيجکردهاست.همانگونه
کهدرمخالفتبااسالمگرایيازهمهسالحهایشبهشکلمستقيماستفادهميکند.«2

کماليس��میاطرفداراناصالحاترضاخانيبهطورخاصوتمامجریانهايسکوالر
ازجملهاس��الماردغانيمعاصرکميدرلفافهتر،همينخطفکريراحداقلدرعرصه
سياستواجتماعپيميگيرند.البتهاسالماردغانيادعاداردکهدارايحرفدرمقابل
غرباستواحتماالًمنظورشاندرجزئياتمدیریتينهدراصلوکلنوعنظامحکومتي
ميباشد.پشتيبانيويازعملياتناتودرليبي،تأکيدويبردموکراسيواسالمسکوالر
وفشاربرسوریه،رفتارهایياستکهاینگونهاسالمگرایيراموردتوجهمدیریتغرب
وامریکاکردهاست.بااینحالويدرمواقعيازخش��ونتوکشتاریهودیانانتقادوبه
فضيلتوارزشقيامامامحسين)ع(اعترافمينماید.جمعایندوگونهگرایشحاکي
ازاعتقادويدرحوزهفرديودرعوضرفتاريمتفاوتباآناعتقادیاحتيمغایرش،در

حوزهاجتماعيميباشد.
جریاناتغربزدهبااینعنوانکهاصالحاتسياسيدرجامعهمسلمينبرپانمایند،
تنهاراهرس��يدنبهترقيرااس��تفادهازروشوس��بکزندگيغربيدرجهاناسالم
ميدانستند.آتاتورکدر1924خالفتترکهايعثمانيراالغاکردورژیمسکوالريرا

1.فواز.اي.جرجيس،همان،ص36.
2.فضيلابونصر،همان،ص150.
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درترکيهبامحورغربگرایيتأسيسنمود.انحاللخالفتدرترکيهدرسال1924آغاز
تحولاسالمگرایيسنتيبهاسالمگرایيسياسيالئيکدرقرونمعاصربود.آتاتورک
حتيظاهريکهاس��المگرایيالئيکبعدازرحلتپيامبرباعنوانخالفتاسالميبنا
کرد،راموردهجومقرارداد.»طرفدارانآتاتورکبالغوخالفت،رابطهمستقيمبيناسالم
واقتداردولتيراکهبيشازهزارسالقدمتداش��تازميانبردند.درمقابلاینرفتار

منجربهتحرکجديتراسالمگرایيسياسيگردید.«1
دینازنظرروشنفکرانغربزدهدرعرصهسياس��تبرنامهايکهموجبپيشرفتو
ترقيشودندارد.آنهاتمدنغربرابهترینجایگزینتمدناسالمدراینمواردميدانند.
لذاحداقلبهگفتوگوومسامحهباجهانمدرنيتهبهايزیاديميدهند.»آنهاغربرا
مساويباتمدنوپيشرفتميدانندودرنتيجهتنهاابزارتعاملمثبتومنفيمسلمانان
ميباشد.لذاازاینتمدنجدیدبرايپيوستنبهآنویادرصورتنبودامکانارتباطو

گفتوگو،بهعنوانیکسالحبرايرویارویيباآنبهرهگرفتهميشود.«2
گروههايسازشکارمثلتش��کيالتخودگرداندردههاخيرنمونهدیگرانحرافدر
جریاناسالمگرایيسياسيميباشند.یاسرعرفاترهبراینتشکيالتبعدازمدتها
ایستادگيبهس��ازشکاريبادولتغاصباس��رایيلرويآورد.درنهایتموجودیت
اسرایيلرابهرس��ميتش��ناخت.3درحاليکهبنيادگرایيصهيونيس��مهرگزبهاین
سازشهادلنبس��توازتوس��عهطلبيهايغاصبانهخودکوتاهنيامدواسالمسياسي
سازشکارازحقسرزمينيووطنخودچشمپوش��يکرد.بعدازمرگیاسرعرفاتنيز
آنچهرخدادهغالباًازبيکفایتياسالمسياسيسازشکار)بهرهبريمحمودعباس(در
مواجههبااسرایيلغاصبوحاميانشخبرميداد.شایددرآیندهمواضعاینجریانبا

اصولگرایانهمسوشود.

اسالم گرايي سياسي در جريان تکفيري و خشن 
طيفهايتکفيريوخشنیکيازجریانهايمنحرفاسالمگرایيسياسيميباشند.
ایندستهازمس��لماناندرفعاليتهاياجتماعيباش��اخصهنگاهتکبعديبهدینو
پيرويازرأيونظرش��خصيوافتادندردامانحرافاتعقيدتيبهدورانصدراس��الم

1.بابيسعيد،همان،ص74.
2.السيدرضوان،اسالمسياسيمعاصردرکشاکشهویتوتجدد،ترجمهمجيدمرادي،تهران،مرکزبازشناسي

اسالموایران،1383،ص16.
3.عبداهللکرمی،پيروزیحماسوچشماندازآینده،قم،بوستانکتاب،1387،ص19.
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پيش��ينهدارند.1درعصرحاضرنيزعملکردوافکارعقيدتي-
سياسيجاهالنهتکفيريهابهگونهمستقيمیاغيرمستقيم
عليهاسالمگرایيسياسياصولگراودستاویزدشمناناسالم

ومدیریتسرمایهداريقرارگرفتهاست.
تکفيريهاجزگروهخودشانمابقيمسلمانانرابهبهانههاي
مختلفمشرکیاکافرميدانند.توسلبهاوليايالهيوطلب
شفاعت،ساختنبارگاهبرايمزاربندگانخاصحقبهنشانه
تکریمو...ازمواردياستکهآنهابرايتکفيرمسلمانانسني
وش��يعهبهآنتوس��لميجویند.2توسلمس��لمينبهاوليا

برايتوحيدوعبودیترباستوتوس��لتکفيريهابهاعمالشيعهوسنينسبتبه
تکریمبزرگانشان،برايتکفيرمسلمينميباشد.وهابيتوتمامشاخههايبروزآندر
اسالمگرایيسياسيعصرحاضرنمونهاینگروهميباشند.برخيوهابيهاامروزهکمي
ميانهروترازجریانعموميوتکفيريوهابيميباشند.اماطيفمحوريبهدقتوشدت
درتدارکدشمنيباجریاناصيلاس��المگرایيسياسيدرجوامعشيعيوسنيونيز

احاطهبرفرآیندبيدارياسالميوقبضهآنميباشند.
محمدبنعبدالوهابوش��اگردانويدررون��قجریانهايتکفي��ريدورانمعاصر
تالشویژهداش��تند.ويدرارب��عقواعدوکشفالش��بهاتتصریحداردکه:»ش��رک

1.امامعلي)ع(پيشوايشيعيانقربانيجهالتهاواسالمگزینشيجریانتکفيريخوارجبود.»عليباخوارج
جنگکردوبهسختيآنهاراشکستدادامایکيازآنهاويرابهقتلرساند.علياولينزمامدارمسلمانانبودکه
بهدس��تتندروانيباتفکرتروریستيکشتهشد.بهاینترتيبدوچهرهاس��المبامعرفيخوارجوعليبهصحنه

آمد.«،استفانشوارتز،همان،ص61.
شيعياندردورانمعاصرنيزقربانيانتروریسمخشونتطلبانغربيودستاویزآنهادربرخيطيفهايمسلمين
ميباشند.درسالهايجنگایرانوعراقاینغربوجریانهايساختگيآنهاازجملهوهابيتبودکهبهشدت
ازتجاوزاتعراقحمایتميکردند.»جنگميانشيعهومسلمانانتندرووخشنچهرهخودرادرقرننوزدهمو
نبردهايميانمسلمانانایرانيوفرقهوهابيتدرعربستاننشاندادوبعدهاعراقتحتحکومتصدامحسينبا

استفادهازاینانگيزههااعرابرابهجنگعليهایرانتهييجکرد.«همان،ص65.
2.وهابيهابهخوبيميدانندکهتوسلدرمکتبشيعهباتوحيدآميختهاست.توسلبهعللغيرطبيعيدوگونه
است:1.توسلبهعنوانعللمستقلدرتأثير2.توسلبهعنوانواسطهدررساندنمتوسالنبهخدايسبحانبا

اعتقادبهاینکهآنهامظهروآیتحق)نهبيشتر(ميباشند.
اگرطلبحاجتفقطازخداباشدليکنازراهوسایطمقدسيکهدراثرعبادتخدامراتبمعنويواالیيکسب
کردهاند،ميتواندبهاذنخدامارابهرحمتوتوجهالهينزدیکومشمولعنایاتخاصهآنکند.اینمطلبهيچ
منافاتيباتوحيدنداردوعقلونقلبهجوازآنحکمميکنند.توسلدرفرهنگاماميهازنوعتوسلبهوسائلعادي
است.مثاًلبرايکسبنوروگرمابهآفتابوبرايرفعتشنگيبهآبوبرايبرطرفشدنگرسنگيبهغذاتوسل
پيداميکنيم،کهتوسلبهمجاريفيضالهياست.بهطورمسلمخاندانعصمتوطهارتبهمراتبازاینمجاري

فيضماديبرتروباالترند.عبداهللجواديآملي،توحيددرقرآن،قم،اسراء،1383،ص596.

سياست مداران غربی 
و رسانه هایی که تحت 
سيطره آنها قرار دارند 
نخواستند  هيچ گاه 
بپذیرند که اسالم نيازي 
به این تقسيم سياسي و 
غير سياسي ندارد بلکه 
شالوده هاي این دین 
با آموزه هاي سياسي 

شکل گرفته است
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مسلمانانغليظترازش��رکبتپرستاناست.دراینرس��الهبيشاز24بارمسلمانان
)بهجزوهابيها(رامشرکخواندهوبيشاز25بارمسلمانانراکافر،بتپرست،مرتد،
منافق،منکرتوحيد،دش��منتوحيد،دشمنخدا،مدعياناس��الم،اهلباطل،نادانو
ش��ياطينناميد.«1یکيازفقهايوهابيبهنامصنعانيدررسالهالتطهيراالعتقادکفر
مس��لمانان)غيروهابيها(رااصليميداندنهارتداديوبيشاز30بارناممش��رکبر
مسلمانانگذاش��تهوبيشاز15بارآنانراملحد،کافربهکفراصلي،وپرستندگانبت
خواندهاست.«2همچنيننویسندگانرسائلالهديمسلمانانراباالقابيچونمشرک،
مشرکبزرگ،زشتترینمشرکانومشرکانبدفرجامخواندهاند؛»غيرازوهابيانباقي

مسلمانانخواهناخواهمشرکاندوخونومالشانمباحاست.«3
آغازتاریخوهابيتبازيقماريبودکهبينسعوديها،غربيهاومحمدبنعبدالوهاب
بستهشد.درآنهنگامجهانشيعهوس��نيبهبازیچهبودنوانحرافاینجریانواقف
بودهوباآنبهمخالفتومبارزهپرداختند.»تاریخدردآلودوپرفرازونشيبخاورميانه
درطولقرن20ميالديتاحدزیاديبس��تگيبهتصميمات20سالاولاینقرندر

مکهومدینهونقشقماربازانمدینهدارد.«4
بدليبودن،بيریشگيوعدماصالتازخصوصياتگروههايتکفيريميباشد.باتوجه
بهآثارومدارکواعترافاتهمفر5جاسوسانگليس��ي،وهابيتیکجنبشساختگي
ميباشد.اینجریانهايبدليبامدیریتغربدرمبارزهبااسالمگرایيسياسياصيل

سعينمودهودراینعرصهازدستاویزدینبهرهميبرند.
اخيراًقدرتهايشيطانيبزرگبهوسيلهحکومتهايمنحرفخارج
ازتعليماتاسالميکهخودرابهدروغبهاسالمبستهاندبرايمحوقرآن
وتثبيتمقاصدشيطانيابرقدرتهاقرآنراباخطزیباطبعميکنند
وبهاطرافميفرستندوبااینحيلش��يطانيقرآنراازصحنهحذف
ميکنند...ميبينيمکهملکفهدهرس��المقدارزیاديازثروتهاي
بيپایانمردمراصرفطبعق��رآنکریمو...تبليغاتمذهبضدقرآني
ميکنندووهابيتاینمذهبس��راپابياس��اسوخرافات��يراترویج

1.حميدرضااسماعيلي،القاعدهازپندارتاپدیدار،تهران،اندیشهسازاننور،1386،ص27.
2.همان.
3.همان.

4.استفانشوارتز،همان،ص143.
5.همفر،خاطراتهمفر،ترجمهمحسنمؤیدی،تهران،اميرکبير،1363،ص36-63.
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ميکنندومردموملتهايغافلراسوقبهسويابرقدرتهاميدهندو
ازاسالمعزیزوقرآنکریمبرايهدماسالموقرآنبهرهبرداريميکنند.1
خودکامگيواس��تبدادفکراجتماعيازدیگرش��اخصههايتکفيريهاوجریانهاي
غربيهمسويآنهاميباشد.»وهابيتدرجهانعربتوتاليتاریسمراآورد.توتاليتاریسم
وهابيمانندمارکسيس��متجربهاجتماعيمبتنيبراعمالزوروفشاربرايرسيدنبه

جامعهايمدرننبودبلکهواکنشيتندروانهمحسوبميشود.«2
خشونتازشاخصههايجریانتکفيريدرمواجههبابرخيموضوعاتاجتماعياست.
مدیریتغربآنرادررفتارتکفيريهاهم،مانندخش��ونتموجوددرجوامعمدرنيته
نادیدهميگرفت؛زیرانميتوانستبهفرزنددوستداش��تنيخودنسبتناروایيبزند،
درعوضآنرابهجریانهاياصيلاس��المگرایيسياسيبرچس��بزد.»نابگرایيو
پيورتانيسمابنعبدالوهابوشکارکفاردراسالمغالباًدرقالبخوارجسابقهدارد.آنهابه
طورکليموضوعجدیديدرتاریخجهاننبودند.هنگاميکهابنعبدالوهابشروعبه
جمعآوريپيروانخودنمود،آتشزدنزنانجادوگردرانگليسوماساچوستامریکا
امريعاديبودوتفتيشعقایدازسويکليسايکاتوليکدرپرو،مکزیکواسپانيابه
صورتدائموجودداشت.س��وزاندنکتابدرغربچنانگستردهووسيعبودکهقابل
بياننيست.«3هماکنوننيزمللجهاناخبارآتشزدنکتابمقدساسالمیعنيقرآن
کریمازسويافراطيهايخشنمس��يحيویهوديودیگررفتارهايمتعصبانه،نظير
تروروحشيانهمسيحيانشيعهشدهومبلغيناسالمواهانتبهبزرگاندینيوحمایت
ازاهانتکنندگان،تهيهکاریکاتورهايمختلفوموهنازنبياکرم)ص(،مقابلهاجباري

باحجابزنانوتضييعدیگرحقوقزنانومسلمانانرامطلعميشوند.
تظاهرجریانهايتکفيريخاصهس��عوديهابرموجهنش��اندادنخودوبهتبعآن

تخریبجریانهاياسالمگرایيسياسياصولگرا،ازدیگرشاخصههايآنهابود.
س��عوديهادرهمهجاتصویريعقبافتادهووحشيازشيعهترسيم
کردندووهابيتراحافظوحاميواقعياس��المسنتيبهغربياننشان
دادند.اماواقعيتکاماًلعکسآنبود؛شيعياندرلبنان،آلباني،ترکيه،
عراقودیگرکشورهانيرویيمتمایلبهپيشرفتهاوتغييراتاجتماعي
بودندام��اوهابيهاتفک��ردینيتنفروع��دمتحملدیگ��رانراتبليغ

1.استفانشوارتز،همان،ص214.
2.همان،ص135.

3.همان،ص102-103.
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ميکردند.1
نفاقودورویيجریاناس��المگرایيسياس��يدرتکفيريهايوهابيخصيصهدیگر
اینطيفدرمقابلهباصراحتوصداقتاس��المگرایيسياسياصولگرابود.حتياین
جریانهايس��اختهغربگاهيازکنترلمدیریتغربهمخارجش��دهوآنهارادور

ميزنند.
زمانيکه]امام[خمينيآشکارااعالمداش��تکهازغربتنفردارداو
هموارههماهنگبانقطهنظراتشعملميکرد.ایرانازگروههايمسلح
معدوديبهجز]مانند[حزباهلللبنانحمایتميکردوليغربایرانرا
بهعنوانحاميتروریستدولتيمعرفيکرد.ایراندستبهتالشيبراي
بهحرکتآوردنجوامعشيعيآلباني،ترک،عرب،پاکستاني،هنديو
سایرمللغيرایرانينزد.برخالفایرانيانرفتارسعوديهابسيارپيچيده
بود.وهابيهاخودرادربرابرغربيانبهدورویيوتظاهرتضمينکردند.
آنهادرتمامماجراهايدنيامشارکتدارندوتامسلمانانسنيدرکره

زمينراتابعخویشنکننددستازپاينخواهندکشيد.2
اسالمگرایيسياس��يدرجریانتکفيريوهابيهاآش��کاریاپنهانطيفهایيرادر
جهانرهبريمينماید؛نمونهآن،گروهالقاعدهکهجریانيتکفيريباخاستگاهوهابي-
سعوديميباش��د.خاس��تگاهاصليالقاعده،وهابيتاس��تکهخودریشهدرجنبش
س��لفيمذهبحنبليوپيرواناهلحدیثدارد.3اینگروهتوأمانتحتحمایتغرب
وجریانهايتکفيريمتولدشد.»درتش��کيلالقاعدهعالوهبراشخاصيکهرهبريو
مدیریتس��ازمانراعهدهداربودنددولتهايمتعدديمانندعربس��تانوپاکستانو
ایاالتمتحدهنيزهمکاريبسيارمؤثرداشتندکهبدوناینهمکاريهاامکانتأسيس

چنينمؤسسهايوجودنداشت.«4

اسالم گرايي سياسي در مقابل اسالم ناب اصول گرا 
اکنوندیگرتردیدیوجودنداردکهرسانههایغربیجریانهایمتفاوتومتناقض
اسالمسياسیرادرمقابلاسالمنابواصولگراکهامامخمينی)ره(درانقالباسالمی

1.همان،ص216.
2.همان،ص231.

3.حميدرضااسماعيلي،همان،ص52.
4.همان،ص54.
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باتکيهبرآنبهنظامشاهنشاهیوسلطهغربدرایرانپایاندادعلمکردهاند.اینطيف
ازجریاناسالمیازآموزههاياسالمبرايمشارکتدرحوزههاياجتماعيالگوگيري
مينمایند.سياستاسالمياندیشهوپش��توانهفکرياینجریاناتميباشد.دراینجا
تالشمیکنيمشاخصههایایناس��المراکهمیتواندالگویبيداریاسالمیباشدبه

اختصارتبيينکنيم:
1. سياست اسالمي در مواجهه با اسالم سياسي 

سياستاسالميتنهابهفعاليتهايسياسيبيهدفیادارايبرنامههايکوتاهمدت
درونرژیمطاغوتشناختهنميشود،بلکهرابطهايمستقيمبانظامسياسيدارد.

اسالمسياستاست،اسالمازسياستدورنيست.اسالم،یکمملکت،
یکحکومتبزرگبهوجودآوردهاست؛اسالمیکرژیماست،یکرژیم
سياسياست.منتهاسایررژیمهاازبسياريازامورغافلبودندواسالم
ازهيچچيزغافلنيست.یعنياسالمانس��انراتربيتميکندبههمه

ابعاديکهانساندارد...1
درمفهومسياستاسالمي،دینمختصبهزندگيفردينيستبلکهعمومي،حاضر

وناظردرتمامشئونحياتاجتماعيميباشد.
اسالم...مکتبياس��تکهبرخالفمکتبهايغيرتوحيديدرتمام
شئونفرديواجتماعيوماديومعنويوفرهنگيوسياسيونظامي
واقتصاديدخالتونظارتداردوازهيچنکتهولوبس��يارناچيزکهدر
تربيتانسانوجامعهوپيش��رفتماديومعنوينقشدارد،فروگذار
ننمودهاستوموانعومشکالتسرراهتکاملرادراجتماعوفردگوشزد

نمودهوبهرفعآنهاکوشيدهاست...2
اسالمسياسيوسياستاس��الميوجریانهايمتأثرازایندوبهدورانصدراسالم
مرتبطميشود.اززمانرس��ولخدا)ص(جریانهايمتأثرازسياستاسالميوجود
داش��ت.ازاولينحامياندیدگاهتش��کيلحکومتاس��الميپيامبربودندکهباوجود
حاکميتبتپرس��تانبهطورمرحلهايجنب��شخودرادربرابرسياس��تهايمادي
وغيرالهيبهتکاملرس��اندند.جریانسياستاس��الميحضرترسولازکادرسازي
طوالنيمدتدردرونجامعهشروعشدوباقيامعليهحکومتوبرپایينظاماسالميدر

1.صحيفهامام،ج6،ص200.
2.همان،ج21،ص402-403.
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مدینهادامهیافتوبانوشتننامهودعوترهبراندیگرکشورهابهبعدجهانيسياست
اسالميواردشدند.

همزمانبادورانرحلتنبياکرم)ص(پدیدهاسالمسياسيبهمعنايمنفيآنیعني
بهرهوريازاسالمدرسياس��تشروعش��د.پيامبرکهصحتمبانيسياستاسالميو
جریانهايحاصلازآنرادرغدیرودرمواقعدیگرباطرحموضوعرهبريدرسياست
اسالمي،اهميتوانتصاباوازسويخداوندمهرتأیيدزدهبود،دربستربيماريمواجهبا
ظهورجریاناسالمسياسيشد.عدماطاعتازنبيدرماجرايغدیر،عدماطاعتازوي
درهمراهيباسپاهاسامهونياوردنقلموکاغذبراينگاشتنآخرینوصایاينبيبرخي
اسنادظهوراینپدیدهرانش��انميدهد.جریانهايمتأثرازاینبعداسالمسياسيبه
نصبخليفهیارهبردرنظاماسالمياعتقادينداشتند.بهنظرآنهاخليفهپيامبرازسوي
خداوندتعييننشدهواماممعصومنميباش��د.اینبهطورواضحمعنايسياسيکردن
اسالمنهاسالميکردنسياستراميداد؛چراکهاگررهبرنظاماسالميالهيومنصوب

وينيستپساوامرونواهيوينيزمنصوبپروردگارنخواهدبود.
معاصرباامامعلي)ع(نيزجریانهايمتأثرازسياستاسالميبهرهبريامامدربعد
فعاليتدردرونحکومت)ابوبکر،عمروعثماندرحدمش��اورهخليفهبهسوياحکام
الهي(وتشکيلحکومتاسالميایجادشد.درمقابلبنيادگرایيافراطي)تأکيدبرروش
خلفايپيشين،خوارج(،اسالمگرایيس��اختگيمعاویه،فعاليتهايسياسيعایشهو
طلحهوزبيردرحدتالشبرايتأثيرگذاريدرقدرتش��کلگرف��ت.درنهایتاولين
امامورهبردیني-سياسيش��يعياندرمحلحکومتیعنيمسجدکوفهباطرحترور
برنامهریزيشدهمخالفانسياستاسالميوجریانعلويبهشهادترسيد.اینوقایعدر
دورانسایرائمهادامهیافتودسيسههايشيطانيدرقالبهايمختلفبهمقابلهعليه
سياستاسالميوجریانهايناشيازآنپرداخت.شهادتیاترورتکتکائمهتوسط
تکفيريهاودنياطلبان،انتهايفعاليتهاوکارشکنيهاياینجریانهايسياسيدر

ارتباطبارهبرانسياستاسالميبود.
ائمه)س(هرکدامدرمبارزهعليهجریانهايشيطاني»اسالمدستآویزسياست«به
مقابلهپرداختهوسياستاسالميراازراههاينظامي،علمي-فرهنگي،اقتصاديودر
دوبعددرونحکومتيوصدورآنبهمللدیگرفعالنمودهومنتش��رکردند.تماماین
بزرگوارانبهشهادترسيدندکهاکثرآنهادسيسهپنهانيازسويجریانهايالئيکو
تکفيريونوعيترورسياسيمحسوبميشد.حتيشهادتامامحسين)ع(جهاديبود
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کهدرآنعدهايازخاندانشبهطرزناجوانمردانهترور
شدند.بهعالوهترورش��خصيتائمهونيزجریانهاي
دیگرعلوي-سياسيوس��ایرمباحثيکهازحوزهاین
پژوهشخارجاس��ت.نکت��هدیگراینک��هجریانهاي
انحراف��يازیهودونص��اريدرگرمک��ردناینطيف
تخریبيعليهسياس��تائمهنقشایفامينمودند.بعد
ازظهورامامخمينيموضوعوالیتفقيهوجریانهاي
سياسيخواهانحکومتاسالميدرعصرغيبترونق
یافت.بنابرایناوليننظامحاص��لازتئورينظاممند
شيعهدرعصرغيبتیعنيوالیتفقيهجامعالشرایطبه
نيابتازامامزمان)عج(درتماماموريکهامامعهدهدار

بود)بهجزاختصاصاتمعصوم(،یعنيجمهورياسالميایرانتحققیافت.
ریشههايجریاناتاصولگرادردورانمعاصرمجموعهايازعواملداخليوخارجي
هستند.محمدسعيدالعش��ماويکهخودطرفداراسالمغيرسياسياستاینریشهها
رادر»تاریخاستعمار،ایجادحکومتپاکستان،ایجادحکومتاسرایيل،حکومتهاي
نظاميوشبهنظامي،فساد،سقوطغرب،کش��فنفت،تکنولوژي،افزایشبينظميدر

نظامبينالملل،سلوکجنسيوامامتدرایران«ميشمارد.1
سياستاسالميدرمواجههباواژهعاریتيغربیعنياسالمسياسي،برايبررسيفکر
سياسيدرجریانهاياسالمگرایيسياسياصولگراميانجوامعشيعهوسني،عبارتي
مناسبتراس��ت؛نهاینکهباتوجهبهآموزههايتش��يعدرحقانيتباشد.اسالمگرایي
سياسيشيعهدرحاليکهبهپش��توانهرهبريائمهووالیتفقيهدرعصرغيبتتداوم
ميیافت،امااسالمگرایياهلسنتبدونحضوریاتوجهبهالگوورهبريشایستهفعاليت
مينمود.لذااصليترینتمایزدرجریاناصولگرايشيعهوسنيوجودرهبريونقش
آندرفرآیندمبارزاتسياسيميباش��د.دورانمعاصرهمزمانبابيدارياسالميدر
جوامعمسلمينشاهدبروزروشنتريازایننقصهاحتيدرجریاناصولگرايمعتدل
اهلسنتميباشد.اگرچهنقصچهارچوبرهبريونظامحکومتيمطلوبمبتنيبر
امام،مشکالتيرابرکميتوکيفيتروندانقالبهاوپيروزيهايسياسي-درمقایسهبا
همينمبارزاتدرجریانهايشيعياصولگرايمعتدل-باخودبههمراهداشتهاست.

1.محمدسعيدالعشماوي،االسالمالسياسي،قاهره،مدبوليصغير،1416ق،ص110.

جریان هاي بدلي تا زماني که 
براي مبارزه با اسالم گرایي 
سياسي کارایي دارند حمایت 
شده و بعد از آن به طور 
مستبدانه و سرکوب گرانه اي 
از عرصه بازي هاي سياست 
محو  امپریاليست  جهاني 
خواهند شد. نمونه آن فرآیند 
و  بزرگ نمایي  تشکيل، 
سرکوب و بازسازي جریان 
تکفيري بن الدن و القاعده در 

سال هاي اخير مي باشد
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علمايشيعهازاصليترینرهبرانجریاناس��المگرایيسياسياصولگرادردوران
معاصرميباش��ند.لذامدیریتغرببهمبارزهباآنهاقدعلمکردهوبرچس��بارتجاعو

استبدادبهآنهاميزند.
علما]يشيعه[بهعرفاناحترامگذاشتهوباشوروعشقغيرمعمولي
محمدواهلبيتشبهویژهعليوحسينرامحترموبزرگميشمارند.
آنهاآزادانهدرجس��توجويفهممعنویتعميقاسالمسنتي]اسالم
اصيل[ميباشند؛همهاینهاموجبدیوانگيوهابيهاميشود.علماي
ایرانيش��رکوخرافاتایرانقبلازاسالمرابهدورریختهاماازميراث
عظيمفرهنگيخودمحافظتکردهوبهتحقيقوپژوهشميپردازند.
آنهاچهرهکثرتگراياس��الميهس��تند.هرچندازدیدغربيانمانند

مرتجعينوتنگنظرانشدیدبهنظرميآیند.1
منظورازکثرتگرایيدراینجاتحملگروههايرقيبومنظورازاسالمسنتيهرنوع

اسالمياستکهمانندوهابيتالئيکهابازیچهبيگانهنبودهواصالتداشتهباشد.
...مابعدهااگرتوفيقپيداکنيمبهش��رقوغ��رباثباتميکنيمکه
ایندموکراسيکهماداریم،ایندموکراسياستنهآنکهشمادارید...و
طرفدارهايابرقدرتهستندوهمهمردمرادراختناقعظيمگذاشتند.2
امامخمينيدردورانمعاصربهعنوانالگويرهبريدراسالمگرایياصولگرادشمني
مدیریتغربراباخودهمراهداشت.غربيهادرحاليبهمبارزهباایرانوامامخميني
ميپرداختندکههرگزبهش��خصيتجامعومتعادلامامتوجهينداشتند.»غربيانبه
نادرستيش��خصيتيمثلامامخمينيرابهعنواننمونهايازاسالمتندروميداننددر
حاليکهويعارفيبزرگوغيرمتعصببود.«3پویایيواجتهادازشاخصههايجریان
اسالمگرایيامامخمينيميباشد.»عليرغماتکايخمينيبرمفاهيمسياسيمدرن
گفتمانشبدونذکرهرگونهدکترینهايسياس��يمدرنمنحص��راًدرعبارتنظریه

سياسياسالميخالصهميشود.«4
اش��تراکبرجستهاس��المگرایيسياسيش��يعهباجریانهاياهلس��نتدربخش
فعالگرایيسياسي،ایناستکهدرابتدايراه،ميانهمسيروبعدازپيروزي،بهواسطه

1.استفانشوارتز،همان،ص190.
2.صحيفهامام،ج6،ص463.

3.استفانشوارتز،همان،ص74.
4.بابيسعيد،همان،ص129.
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گرایشهايالئيکيیاتکفيري،ابزاروبازیچهمدیریتغربنميباشند.
2. شاخصه هاي اسالم گرايي ناب و اصول گرا 

نش��انههایيازش��اخصههايعموميجریانهاياس��المگرایيسياس��يدرمبحث
رهيافتانگيزههایاس��المسياسیذکرش��د.اس��المگرایيدراینجریاناتبایستي
معتدل،باثبات،اهلجهاد،شهادتطلب،قيامکننده،بهدورازافراطوتفریط،متکيبر
اصول،اهلبصيرت،پویاودرنتيجههدایتیافتهباشد.همچنينشاخصههايجریانات
تکفيريوالئيکراکهدرهمانمبحثآمد،نداش��تهباشد.بهاینترتيبحقمحوري،
عدالتخواهي،صداقتدرسياستوسازشناپذیري1نيزدرجریاناصولگراميباشد.
توجهویژهبهاصولدرفرآیندمبارزاتسياسيحتيسالهابعدازپيروزيوتشکيل
دولتازشاخصههايمهماینجریانميباشد.دراینراستااصولگرایيبابنيادگرایي
تفاوتاساس��يدارد.برخيهاازرويغرضاینهارادرغربواس��المیکمعناکردهو
عدهايناآگاههمازآنپيرويکردند.اصولگرایيگرایشبهریش��هوخاستگاهوتأکيد
براصولاساسيبانگاهبهآیندهاست.امابنيادگرایيبازگشتبهگذشتهوتوقفدرآن
راپيميگيرد.اصولگرایيراميتواندرتأکيداسالمبراصولپنجگانهمذهبشيعهو
سهگانهاشتراکيبااهلتسننیافت.همچنيندرحدیثثقلين2دواصلمهمعترتو
قرآنمطرحشدهکههميشهباهمهمراههستند.بههرحالدراصولگرایياصلاجتهاد
وتوجهبهمقتضياتزمانومصالحاسالمومسلمينفراموشنميشود.اصولگرایيبا

عقالنيتمعتدلنيزهمراهميباشد.3
عقلگرای��يمعتدلازدیگرش��اخصههايجریانهايمتأثرازسياس��تاس��الميو

اصولگرایيميباشد.
نظریهعقالنيتاعتداليبهمددباورهايپایهیعنياوليات،وجدانياتو
فطریاتحقانيتپارهايازاعتقاداتدینيراثابتميکندبهگونهايکه
تشکيکبردارنباشد.پارهايدیگرازاعتقاداتدینينيزباحقانيتدسته
اولارزشمعرفتشناس��يپيداميکندوهمچني��نمعقوليتاعتقاد
دینينيزبااینفرآیندثابتميش��ود؛زیراکسانيکهبهخردناپسندي

1.رک:محمدحسنعبداللهي،اصالحاتعلوي،قم،مرکزپژوهشهاياسالميصداوسيما،1384.
2.پيامبر)ص(درحدیثيمتواترفرمودند:انیتارکفيکمالثقلين:کتاباهللوعترتیاهلبيتیوانهمالنیفترقا

حتییرداعلیالحوضوانکملنتضلوااناتبعتمواتبعتمواستمسکتمبهما.
3.عبدالحس��ينخس��روپناه،کالمجدید،قم،مرکزمطالعاتوپژوهشهايفرهنگيحوزهعلميهقم،1379،

ص72.
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ونامعقوليتباورهايدین��يحکمکردهاندبهآنجه��تبودهکهگویا
باورهايدینيفاقدروشمعرفتشناس��يیاتحقيقپذیرياند.براین
اس��اسصدقوکذبرابرآنهاب��اورنميکردند.پسن��هتنهاباورهاي
دینيمعقوليتدارندبلکهحقانيتنيزدارندوباقراینودالیلفراواني

تأیيدپذیرند.1
اس��تعمارغربدرفرآیندتکميلبدلسازيبهدقتميکوش��دتاچهرهاينامناسب
راازجریانه��اياصيلوش��اخصههايآندراف��کارعمومينهادینهس��ازد.تاکتيک
غرببدلس��ازيوتوليدنمونههايتقلبيميباش��د.عملياتتروریس��تيرابهجاي
شهادتطلبي،تعصبوتحجروخشونترابهجاياس��المگرایي،جهادقوميتگرایي
وقبيلهسازيرابهجاياس��المخواهيوامتگرایي،غربزدگيووابستگيرابهجاي
پيشرفتواستقاللبهافکارعموميملتهاتزریقميکنند.ازسويدیگردرتالشاند
سازشکاريرابهاسمعقالنيت،فسادوهرجومرجرابهاسمآزاديودیکتاتوريرابهنام

نظموامنيتدرميانملتهاجابيندازند.
اسالمگرایيسياسيبااشارهبهاصولمش��ترکفعاليتهايسياسيآنهاعماًلبااین

گزینههامعرفيميشود:
1.اسالمتنهااس��الماس��تواس��المفروکاس��تهوتقليلیافتهبهس��رمایهداريیا

سوسياليسمدیگراسالمنيست.
2.غربقابلاعتمادنيس��توبرايرهایيازس��يطرهآنبایددرعرصههاينظامي،

سياسي،علميوفرهنگيبهمقابلهباتمدنغربپرداخت.
3.درمقاب��لالگوهاونظامهايحکومتيقدیموجدیداس��المالگ��ويویژهايبراي
حکومتواجتماعداردکهاستعمار،استبداد،تبعيضعليهمسلميندرسطحبينالمللي
وتمایزماهويدوتمدناسالموغربتشکيلحکومتاسالميراضرورتميبخشد.

4.برايموفقيتمسلميندرسطحجهانابتدابایداسالمودیدگاههايخاصآنرادر
داخلسرزمينهاياسالميحاکمنمودوحکومتهاياستبداديراساقطکرد.

5.حاکميتغيرالهيطاغوتاستوهرحکومتيبرايمشروعبودنبایدمنسوببه
خدا،قرآنوسنتنبويباشد.

6.دستاوردهايمنفيتمدنغربنشانهروحعدالتگریزاینتمدنودرنتيجهزوال
وانحطاطآناست.

1.همان،ص75-76.
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7.وضعقانونواجرايآنبایدطبقشریعت
باشدتاتمایزاتوظرفيتهايواقعياسالمدر

زمينههايمختلفتحققیابد.
8.الگ��وياس��المي،الهي)دیني(اس��تنه
انس��انيوبرپایهتمدنينهش��رقيونهغربي

خواهدانجاميد.1
آنچ��هرهبريجمهورياس��الميای��راناز
ویژگيهاياصولگرای��يمدنظردارد،خاتمه
مبح��ثومعرفيکنن��دهطيفه��اياصي��ل
اسالمگرایياصولیميباشد.ایمانوپایبندي
ب��هآندرعرصههايمختل��ف،عدالت،حفظ
استقاللسياسي،تقویتخودباوريواعتماد
بهنفسملي،جه��ادعلمي،تثبي��توتأمين

آزاديوآزاداندیشي،اصالحوتصحيحروشها،ش��کوفایياقتصاديازجملهآنموارد
است.2

الف. اسالم گرايي اصولی شيعه در سياست 
مذهبشيعهاگرچههموارهسياس��يبودهامااسالمگرایيمعاصرازاوایلقرنبيستم
نموداجتماعيیافتومسلمانانمدعيدخالتفعالدرسياستواجراياحکامشریعت
بهعنوانقانون،نقشپررنگتريایفانمودند.برخيازعلمامثلآیتاهللنائينيدربحث
حکومتمحدودبهقانون،کوشيدندتااصولمربوطبهحکومتقانونرابااصولعقاید
شيعهسازگارسازند.اماباشکستاینکوششهاوتحکيمساختقدرتمطلقهبعداز
مشروطه،نوسازيبهشيوهغربيوتضعيفمواضعروحانيون،زمينهنظريتقابلميان
اسالمگرایاناصولگراوجریاناتالئيکفراهمشد.دراینمرحلهعلمايشيعهباعبوراز
نظریهمشروطهبهتدریجازحمایتقانوناساسيدستکشيدندوازقانونشرعاسالم

ونظامسياسياسالمحمایتکردند.
برخيازجریانهاياصولگرابهحضورخودبراينقشآفرینيدرسياس��تبهعنوان
مرحلهمقدماتيودرصورتنبودشرایطقيامعليهطاغوت،اکتفاميکنند.جریانهاي

1.سيدمحمدرضامحمودپناهي،همان،ص41-42.
2.بياناتمقاممعظمرهبريدرجمعمسئوالن،1385/3/29.

طيف هاي تکفيري و خشن یکي از 
جریان هاي منحرف اسالم گرایي 
سياسي مي باشند. این دسته از 
مسلمانان در فعاليت هاي اجتماعي 
با شاخصه نگاه تك بعدي به دین 
و پيروي از رأي و نظر شخصي و 
افتادن در دام انحرافات عقيدتي به 
دوران صدر اسالم پيشينه دارند. 
در عصر حاضر نيز عملکرد و افکار 
عقيدتي- سياسي جاهالنه تکفيري ها 
به گونه مستقيم یا غير مستقيم عليه 
اسالم گرایي سياسي اصول گرا و 
دستاویز دشمنان اسالم و مدیریت 

سرمایه داري قرار گرفته است
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نائيني)1355-1276ق(وش��يخفضلاهللن��وري)1288-1222(،حزباهلللبنان،1
مدرس)1316-1249(وکاش��اني)1340-1260(2ازجملهای��نطيففعالگرایي

سياسيشيعهدردورانمعاصرميباشند.
برخيازجریانه��اياصولگرايمعتدلدرمب��ارزاتخودبهط��ورصریحخواهان
برکناريرژیمطاغوتوبرقراريحکومتاسالميميباشند.جریانسياسيوالیتفقيه
درایرانکهازسال1342بروزیافتازجملهجریانهايمتأثرازسياستاسالمياست
کهخواهانتشکيلحکومتبرمبناياصلوالیتفقيهبود.امامخمينيباطرحنظریه
والیتفقيهضمنردمشروعيتسلطنتمشروطهبهنظریهاصليشيعهدربارهامامتو
والیتوحکومتنيابتعامهبازگشتوبهاینترتيبدر1357)1979م(باحرکتبه
سمتحکومتاسالميبهرهبريایشانانقالبشدوجمهورياسالميتأسيسگردید

وجریانهايناشيازسياستاسالميدرتشيعواردمرحلهجدیديشدند.
جریاننوابصفوي)1334-1328(ازدیگرجریانهايسياس��يمتأثرازسياس��ت
اسالميبود.3نوابطرحيباعنوانحکومتاسالميارایهدادهبودکهدرآندردرجهاول
حکومتراحقعلماميدانست.ويازروشهايتبليغاتي،سعيدرحضوردرمجلس،
نصيحتوانذارمدیرانسياس��ي،همکاريباعلما،مبارزهمسلحانهو...برايرسيدنبه
اهدافخودبهرهبرد.البتهنائين��يهمحکومترادرصورتعدمام��کانبهغيرفقها،
توجيهميکرد.اماجریاننواببهقاطعيتخواهانپيادهکردناحکاماس��المدرتمام

1.بعدازحمله1982اس��رایيلبهلبنان،س��هعاملمقابلهبااس��رایيل،اعتقادبهوالیتفقيهوپيرويازامام
خمينيوضرورتایجادتشکيالتجدید،باعثشدکهگروههايمتفرقاسالميلبناننظيرتجمععلمايبقاع،
کميتههاياسالميوجنبشاملاسالميباکمکوراهنمایيهايعلياکبرمحتشميپور)سفيروقتجمهوري
اسالميایران(دردمشقدربلعبکباهمجمعشوند.اماگردهمایيگروهيازحوزویاننجفوقمبودکهدرهمان
سالپایههاياینجریانرابناکرد.عليخسروشيري،انقالباسالميایرانوشيعيانلبنان،تهران،مرکزاسناد

انقالباسالمي،1389،ص130-182.
مدیریتاصليواکثریتشورايحزباهلل،ریاستشوراياجرایي،جهاديوسخنگوودبيرکلومعاوندبيرکل

حزباهللبهعهدهروحانيوناست.عليخسروشيري،همان،ص185.
اهدافاصليیاحداقلميانهاینجریانمقابلهبااستعمارواتحادوهمکاريدرداخللبنانجهتبهبوداوضاع

داخليکشورميباشد.
2.آقایاننوري،کاش��انيومدرسحداقلدرش��رایطموجودنقشآفرینيدرحکومترابراياسالميکردن

بخشهایيازآنبهعنواناهدافمبارزاتيخودوحاميانشاندرنظرداشتند.
3.فدایياناس��المجری��انمبارزاتيمرتب��طبادورانس��لطنتمحمدرضاش��اهپهل��ويبود.ای��نگروهدر
سالهاي1334-1324بارهبريس��يدمجتبيميرلوحي)نوابصفوي(فعاليتهایيراعليهاستبدادداخليو
استعمار)مبارزهبااسرایيلومخالفتباپيمانسنتو(انجامداد.تماماهدافآنهادراسالميشدنتمامبخشهاي
حکومتخالصهميش��د.آناناولينگروهازاس��المگرایيسياسيبودندکهطرححکومتاس��الميرابهعنوان
اساسنامهنظريیامانيفستخودمنتشرنمودند.نرجسعبدیائي،»شيوههايمبارزاتيفدایياناسالمدرمبارزه

باطاغوت«،15خرداد،س8،ش28.
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جنبههايفرهنگي،اقتصادي،سياسيونظاميو...درهمانزمانبود.
جریانهاياسالمگرایيشيعهبرخالفتسننبهطورصریحازتشکيلحکومتفراملي
یاجهاني)درعصرغيبت(حمایتنميکند.اگرچهتئ��وريصدورانقالبوحمایتاز
مستضعفينودولشيعهو...درراستايخواستههاوسياستهايفراملياینطيفها
ميباشد،اماتشکيلحکومتجهاني،آرمانياستکهباظهورحضرتمهديدوازدهمين

پيشوايتشيعبهنحوکاملتحققميیابد.
ب. اسالم گرايي اصولی اهل سنت در سياست 

اصولگرایيسياس��يدراهلس��نتنيزباتوجهبهاهدافنهایيگونههايمختلفي
دارد.گروهيازآنهاب��اتوجهبهاوضاعبهنقشآفرینيدرسياس��توحضوردرمجلس
وساختارهايسياس��يبراياعمالخواس��تههايخودرويميآورند.جریانسياسي
جماعتاسالميافغانستان1نمونهآنهاستکهباگذشتس��الهاهنوزمبارزهجديو

فراگيريبرايرسيدنبهقدرتبهمعنايتشکيلحکومتانجامندادهاست.
برخ��يازجریانهاياهلس��نتازهمانابتداخواهانتش��کيلحکومتاس��المي
ميباشند.جریاناسالمگرایيسياسياخوانالمسلميندرایندستهجايميگيرند.2
حماسجریاندیگرياستکهخواهانحکومتملياس��الميبودودربخشهایياز

فلسطيناهدافمليخودراتحققبخشيد.3
طيفيازجریانهاياسالمگرایيسياسياهلس��نتخواستههايفرامليبهمعناي

1.یکيازاحزابمهماسالمگرادرافغانستانکهمؤسسانآنپوهاندوبرهانالدینربانيميباشند؛اهدافاین
حزب،دفاعازاستقاللسياسي،اقتصاديوفرهنگي،حفظحاکميتمليوتماميتارضي،تأمينعدالتاقتصادي،
سياسيواجتماعيبرپایهآموزههايدینيواصولدموکراسيميباشد.همچنينمعتقداستکهازگرایشهاي
نژاديوقوميوصنفيومنطقهايوزبانيوطبقاتياجتنابميورزد.وابس��تگيبهاس��تبدادداخليواستعمار
خارجيرانفيوباآنمبارزهميکند.ش.نحقش��ناس،دس��ایسوجنایاتروسدرافغانستان،تهران،کميته

فرهنگيدفترمرکزيجمعيتاسالميافغانستان،1363،ص334-335.
2.اخوانالمسلميندر1307شبهرهبريحسنالبنادرش��هراسماعيليهمصرتأسيسشد.هماکنوناخوان
شعبههايمختلفيرادرکشورهايعربيازجملهمصر،فلسطين،اردن،سوریهو...دارد.اگرچهاینهاتاکتيکهاي
مبارزاتيمرحلهايوتقریباًمسالمتآميزيداشتند،اماشعارعمدهآنهاتشکيلدولتاسالميومبارزهبااستعمار
بود.اس��حاقموسیالحسينی،اخوانالمس��لمين،ترجمهس��يدهادیخسروش��اهی،تهران،اطالعات،1375،

ص81-85.
درشرایطکنونیاخوانالمسلمينسوریهایدهوتاکتيکمبارزاتیهمس��وباغرب،برایبراندازینظامسوریه

اتخاذنمودهاست.
3.مقاومتاسالميیاحماسباهدفآزاديتمامخاکفلسطيندر1987توسطشيخاحمدیاسين،عبدالعزیز
رنتيسيومحمدطهاعالمموجودیتکردوازس��ال2007کنترلبرنوارغزهرابهدستآورد.هدفعمومیآن
برقراریدولتاس��المیوهدفاستراتژیکآنآزادس��ازیهمهسرزمينفلسطينمیباش��د.جوادالحمدوایاد
برغوثی،سيریدراندیشهسياسیحرکتمقاومتاسالمیفلسطين،تهران،مرکزپژوهشهایعلمیومطالعات

استراتژیکخاورميانه،1382،ص60-61.
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تشکيلخالفترادارند.شعاراصليحزبالتحریربرقراريخالفتاسالميوبازگشت
بهعصرطالیيخالفتميباش��د.»اهدافتعيينش��دهحزبالتحریرعبارتاس��تاز
بازآفرینيیکدولتاس��المي-تعبيريآرمانيازخالفت-کهزمانيبرجهاناس��الم

حاکمبود.«1

1. گروهبينالمللبحران،اسالمرادیکالدرآسيايميانهدرواکنشبهحزبالتحریر،ترجمهاحسانموحدیان،
تهران،پژوهشکدهمطالعاتراهبردي،1383،ص24.

حزبالتحریردرسال1952بهرهبريتقيالدینالنبهاني)1977-1909(فقيهوفعالفلسطينياهلسنت
تأسيسشد.محلتأسيسحزببخشيازبيتالمقدسبودکهدرآنزمانتحتحاکميتاردنبود.پسخاستگاه

منطقهاياینحزباردنبود،امابهسرعتبهمناطقدیگرجهاناسالمگسترشیافت.
اگرچهبرخيهاالنبهانيرابهحنفيهاخاستگاهوهابيت،مرتبطميدانندامادرواقعويدارايرویکردمذهبي
مستقلازچهارمذهبرسمياهلتس��ننبود.دولتآرمانيمدنظراینحزبکهازسطحکشوربهمعنايعلمي
فراترميرودآميزهايازخالفتکهنوحاکميتمدرنميباشد.»مؤلفهاصليدولت،شخصحاکمیعنيخليفه
خواهدبود.ويتوسطمجلساالمهکهیکشورااستانتخابميش��ود.اعضاياینشورانيزبهنوبهخودتوسط
مردمانتخابميشوند.احزابسياس��ينيزمجازبهفعاليتخواهندبود؛مش��روطبهاینکهبرمبنايایدئولوژي
اسالميعملکنندودرچهارچوبشریعتدربرابرخليفهپاسخگوباشند.اميرميتواندکنترلامورنظاميوروابط
خارجيرابرعهدهداشتهباشد.امکانبرقراريروابطدیپلماتيکبادولتهايامپریاليستمانندانگلستانوامریکا
وجودنداردوچنيندولتيبااسرایيلدروضعيتجنگخواهدبود.یکدولتاسالميازپيوستنبهسازمانهاي
بينالملليمانندس��ازمانمللامتناعخواهدکردوبهطورکليباکافراندرحالتجهادخواهدبود.محوراصلي
سياستاقتصاديحزبالتحریربازگش��تبهنظامپوليطالپایهوتنفرازس��رمایهدارياستاماآنچهکهدقيقاً

جایگزیننظامسرمایهداريميشودمبهماست.«
اینجریانسياسيحضورمسالمتآميزدرقدرتبرايرسيدنبهآنرانميپذیرد.»حزبالتحریردربيشترآثار
خودمشارکتدردموکراسيپارلمانيیاهرگونهاتحادبادیگراحزابسياسيبهمنظورکسبقدرتراردميکند.«
اینحزبازتروروخشونتنيزبرايرسيدنبهقدرتاس��تفادهنميکند.»حزبالتحریرباسياستامریکادر
خاورميانهبهشدتمخالفاستاماخواستاراقدامتروریس��تيبرضدامریکانيست.درواقعحزبالتحریرمدعي
مخالفتبافعاليتهايتروریستياس��توبرایننکتهاذعانداردکهکش��تارغيرنظاميانبيگناهبرضدقوانين

امریکاست.«گروهبينالمللبحران،همان،ص27-30.
گس��ترهفعاليتحزبمختصبهمنطقهخاصينيست؛اینجریاندرسطحجهانيش��عبههاوبخشهایيرا
تأسيسنمودهاست.»جریانالتحریردرخاورميانهوشمالآفریقا)اردن،مصر،تونس،عراقوسوریه(ودراروپاي
غربي)آلمان،دانمارکوانگليس(اندونزي،پاکستانوآسيايميانه)ازبکستانوتاجيکستان(بهصورتشبکههاي
کوچکیابزرگوبهگونهقانونيیاغيرقانونيبهفعاليتهايخودادامهميدهند.گروهبينالمللبحران،همان،

ص40-52.
ازنظرحزبالتحریرهيچکدامازدولتهايکنونيصالحيتتامراندارند.»عربس��تانس��عوديوایرانفاقد

معيارهاياصليیکدولتاسالميميباشند.«گروهبينالمللبحران،همان،ص150.
اماازطرفياینحزبازس��وينئووهابيهايرادیکالمتهمبهپذیرششيعهميباشد.گروهبينالمللبحران،

همان،ص137.
درجریانهايبيدارياس��الميمحمدعالابوالعزائمیک��يازرهبرانحزبالتحریرمصر،مردمرابهش��دتاز
س��پردنقدرتحکومتيبهوهابيهابرحذرميدارد.»ويهشداردادکهسلفيهايوهابيدرصورترسيدنبه
قدرتمصررابهدورانجاهليت)حداقل5هزارسالپيش(برميگردانند.«خبرگزاريجمهورياسالميایران،

کدخبر:30686701.
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نتيجه گيری 
رهبرمعظمانقالبدرخطبههاينمازجمعهتهران
درتاریخ1390/11/14ازس��هجری��اندرفضاي
اسالمگرایيسياسيیعني1.جریاناسالمتکفيري
متحجروخشن؛2.جریاناسالمالئيکوسازشکار؛
3.جریاناس��الماصولگرايمعتدلوعقالنينام
بردند؛کهتنهایکجریانآناصيلاستودوجریان

دیگرساختگيدستبيگانه،خاصهجهانغربميباشد.
همچنانکهبدليبودنبرخيطيفهايمس��لماننقشآفریندرعرصهسياس��تاز
دیدتيزبينرهبرانقالبپنهاننمانده،درآیندهنيزموضوعازمنظرمردموجریانهاي
اسالمگرایيسياسيبهدقتوارسيميش��ود.جریانهايغيراصيلدردوگروهعمده
اس��المگرایيتکفيري،متحجروخش��نوگروهاسالمالئيکسازش��کارتقسيمبندي
ميشوند.اینبدینمعناستکهجریانهايس��اختگيباهرعنواني،درداخلایندو
دستهقابلارزیابياس��ت.ازطرفيجریاندیگريبهناماسالماصولگرايمعتدل،به
عنوانجریانحقيقياسالمگرایيسياسيمعرفيميشود.آگاهيواطالعرسانيازاین
چينشخودقدممهميدرپيشبرداهدافجریانهاياصيلوبيرونکشيدنپردههاي
ابهاموغبارآلودگيدرعرصهحياتاجتماعيمسلمانانميباشد.افکارعموميبهمرور
دقتویژهايدرفرآیندانقالبورهبريوروندبعدازپيروزيدارندتامباداجریانهاي

اصيلوبدلجایگزینهمشدهوبعدازسالهادوبارهبهوضعيتاولبازگردد.
یکراهتميزجریانهاياصيلوکاذبدرآیندهانقالباتاسالمي،رویکردشاننسبت
بهدوقطبمستضعفينومستکبرینميباشد.»دوقطبمستضعفينجهانبهرهبري
جنبشمسلمينومستکبرانجهانبهرهبريامریکاوناتوایجادشدهاستواردوگاه
سوميوجودندارد.«1درنتيجهازخطوطقرمزجریانهاياصيلاسالمسياسيوتميز
ازطيفکاذبدرتمامفرقاس��الميحضوریاعدمحضورآنهادرجبههمستضعفينو
مستکبرینبامدیریتغربميباشد.دراینراستااردوگاهسوميوجودنداشتهوهمه

خطمشيهابهیکيازایندوقطبختمميشود.
چش��ماندازجریانشناسياسالمگرایيسياس��يازسياستاس��الميوجریانهاي
متأثرازآندرش��رایطمعاصرازحضور،پرورشوغلبهدوحوزهاس��الماهلس��نتو

1.خطبههاينمازجمعهتهران،1390/11/14.

اشتراک برجسته اسالم گرایي 
سياسي شيعه با جریان هاي 
اهل سنت در بخش فعال گرایي 
سياسي، این است که در ابتداي 
راه، ميانه مسير و بعد از پيروزي، 
به واسطه گرایش هاي الئيکي یا 
تکفيري، ابزار و بازیچه مدیریت 

غرب نمي باشند
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تش��يعجریانهاياصولگرايمعتدلوعقالنيخبر
ميدهد.جریانهايتکفيريوسازش��کارباپيشروي
جریانه��اياصولگرایيعقالنيدرعرص��هجهانيو
جنبشهايسياس��يکمرنگخواهندشد.الزمهاین
موفقيتدردرج��هاولهمگرای��يجریانهاياصيل
اسالمگرایيسياسيدرتشيعوتس��ننميباشد.این
جریاناتباپيدایشبيدارياس��الميکهموجعلنيو
گستردهآندرسالهاي90-1389باپيروزيتونس
وغلبهبرحکومتهايدیکتاتوريمصروليبيویمن
بهقطعيترسيدهميتواندبروزکاملوجامعيداشته
باشد.کنارکشيدناینجریانات،یاافتادندردامغرب
درایجادتفرقهدرونيجریانهاياصولگرايشيعهو
سنيوتالشبرايتقابلطيفهاياهلسنتوتشيع،
ميتواندبهتشکيلنظامهایيباسرکردگيجریانهايغيراصيلتکفيريیاسازشکار
الئيکمنجرشود.دراینهنگامبعدازسالهادوبارههماننظامهايدیکتاتوريبانفوذ
وتوطئهاجانبریشهدوانيدهورشدميیابد.دوبارهالزماستانقالبيشودوخونهایي
ریختهشودتادیکتاتوريحاصلازجریانهايغيراصيلریشهدواندهدرجوامعاسالمي

سقوطنمایدوتاریخهمينگونهتکرارشود.
احزابوکادررهبريجریانهايسياسيجهاناسالمنقشاساسيدرپيشرفتاهداف

اصيلدارند.
شاخصههاياحزابونخبگانسياسي،هوش��ياريوبياعتماديبه
وعدههايامریکاونهراس��يدنازتهدیدهايپوش��اليدشمناناسالم،
پرهيزازورودب��هبازيهايدالرهاينفتيوابس��تگانومتحدانغرب
درمياندولغربي،کمکبهرونداحيايهویتاسالميملتها،تکيه
برمردمس��االريدیني،بياعتنایيبهاس��الميامریکایيوانگليسي،
پافش��اريبراصولپرهي��زازمقاوم��توتکيهبرعقالني��توحکمت

ميباشد.1
نگریستنبهچشماندازاسالمگرایيسياسياصولگرایاندقتدربرخوردباتهدیدها

1.همان.

در  انقالب  معظم  رهبر 
خطبه هاي نماز جمعه تهران 
 1390 /11 در تاریخ 14/
از سه جریان در فضاي 
اسالم گرایي سياسي یعني 
1. جریان اسالم تکفيري 
متحجر و خشن 2. جریان 
اسالم الئيك و سازشکار3. 
جریان اسالم اصول گراي 
معتدل و عقالني نام بردند؛ 
که تنها یك جریان آن اصيل 
است و دو جریان دیگر 
بيگانه،  دست  ساختگي 

خاصه جهان غرب مي باشد
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راميطلبد.تبييناینموضوعبامثالهایيازپدیدهبيدارياسالميقرن21روشنگري
ميکند.

بازماندگاناصليصحنهمصر،تونسودیگرکشورهادربحرانعميق
اعتم��ادجهانيوبحرانتصميمگي��ريفرورفتهاند؛کهبع��دازناتواني
درمهاروس��رکوببيداريملتهاتالشميکنندکهب��راتاقفرمان
ملتهامسلطش��وند.بانفوذبهدروناحزابقوميوایجادتفرقهميان
مردموازروشهايگوناگوندیگرس��اختارهايفاسدقبليراحفظو
خسارتبسيارگستردهناش��يازبيدارياس��الميراجبرانکنندوبا
کمکدالرهاينفتيحکومتهايوابس��تهمنطقه،ضمنحفظرژیم

صهيونيستيبهجبههمقاومتضربهبزنند.1
مدیریتبهينهجریانه��اياصولگرايمعتدلعقالنيدرجهانتش��يعوتس��نن،
برانقالبهاوطرحهايحکومتيبعدازآنواس��تمراردررس��يدنب��هآیندهمطلوب
اس��المگرایي،نقشمهميایفاميکند.الگويموفقانقالباسالميایرانخودسندي
برچش��ماندازآیندهاینجریانهاوانقالبهاميباش��د.دراینهنگامتالشدرجهت
پيشرفتونهادینهکردنآموزههاياسالمنابمحمدي)ص(وپاناسالميسم،بيخدایي
والحادرابهعقبنشاندهوراهرابراينفوذاس��الماصيلدرميانتمامجوامعوادیانو
محوهرگونهمکتبس��اختگيودروغينکهخودرادرپوششناماسالمیامسيحيت
یایهودیتپنهاننمودهان��د،فراهممينمای��د.اولينآنهاجریانس��اختگيوغاصب
صهيونيسمبينالمللاستکهباهمگرایيجریانهاياصولگرایيحاکموجنبشهاي
فعالاصولگرایيدرس��الهايآتيبهیاريواذنخدواندمتعالضعيفترودرنهایت

نابودخواهدشد.

1.همان.
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خاطراتي پر از ابهام و پرسش هاي بي پاسخ!! 

دكتر سيد حميد روحاني 
در شماره پيش اين فصلنامه، بخشي از خاطرات جناب هاشمي رفسنجاني زير عنوان 
»مبارزه در ترديد و ابهام« مورد نقد و نظر قرار گرفت و اين نكته يادآوري و توضيح داده 
شد كه چون ش��يوه خاطره نگاري ايشان به گونه اي اس��ت كه به نظر مي رسد گوينده و 
نويس��نده اين خاطره ها، در تمام دوران نهضت امام با ترديد و ابهام اين مسير را دنبال 
مي كرده و از اعماق قلب به آرمان ها و انديش��ه هاي امام باورمند نبوده است، آن عنوان 

براي نقد بخش نخست خاطرات ايشان برگزيده شد. 
با بررسي دقيق تر، عميق تر و همه جانبه تر خاطرات ايشان، نكته هاي ديگري جلب نظر 

كرد كه بايسته است به برخي از آنها اشاره شود. 
1. نامحرم دانستن مردم 

جناب هاشمي در اين خاطره نويس��ي ها با مردم بي پرده، صاف و شفاف سخن نگفته 
اس��ت و حتي در مواردي عادي و پيش  پا افتاده با پرده پوش��ي، نهان كاري، سربسته و 
آهسته گذاشته و گذشته اس��ت، گويي ملت بزرگ ايران را كه امام با همه وجود به آنها 
عشق مي ورزيد و آنها را محرم راز مي دانس��ت، نامحرم مي داند! در صفحات ديگر به آن 

مي پردازيم. 
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2. معرفي نامه خانوادگي 
در اين خاطره نويسي ها تالش شده است كه با مناسبت يا بي مناسبت از افراد و اعضاي 
خانواده س��خني به ميان آيد! گويا انگيزه اصلي از اين خاطره نويس��ي ها مطرح كردن و 
معرفي كردن نورچشمي ها، آقازاده ها، نزديكان و بستگان بوده است، نه روشن و آشكار 

كردن زوايايي از تاريخ ايران و انقالب اسالمي. در خاطرات ايشان آمده است:
... مهدي و ياسر از اينكه در صف اول نماز ]جمعه[ ديده مي شوند خيلي 

خوشحال بودند...1
...ياسر و مهدي از مدرسه آمدند، مقداري خوابيدند خسته بودند...2

...مهدي و ياس��ر به برف ب��ازي در باغچه مش��غول اند، گاهي هم دعوا 
مي كنند...3

... ياسر به درد گوش مبتال شد و بيدارمان كرد، قرص خورد و خوابيد...4
... بچه ها عفت و مهدي را با لباس در آب انداختند...5

... م��ن و عفت و فاط��ي و مهدي و ياس��ر براي روزه گرفتن س��حري 
 خورديم!...6

... عفت و فاطي و محسن براي مراسم احيا به جامعه الصادق رفتند...7
... براي اقامه نماز جمعه به دانش��گاه تهران رفتم... عفت و بچه ها هم 
آمدند. مهدي و ياسر از اينكه در فيلم و در صف اول نماز ديده مي شدند 

خيلي خوشحال بودند...8
... عفت به خانه فائزه رفت...9

...ديروقت به خانه آمدم. محسن و عفت بيدار بودند...10
...تلفني با جبهه تماس گرفتم و خبر رفتن فرزندم محسن را به قرارگاه 
كربال دادم... وقتي داشتم به مجلس مي رفتم محسن را ديدم كه لباس 

1. علي اكبر هاشمي رفسنجاني، عبور از بحران، تهران، دفتر نشر معارف انقالب، 1386، ص289. 
2. همان، ص245. 
3. همان، ص235. 
4. همان، ص189. 
5. همان، ص122. 
6. همان، ص112. 
7. همان، ص124. 
8. همان، ص289. 
9. همان، ص294. 

10. همان، ص139. 
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بسيجي پوشيده آماده حركت است. لذت 
بردم...1

جناب هاش��مي رفتن محس��ن به جبهه را با آب و تاب 
روايت كرده و از خويشتن داري همسرش در برابر به جبهه  

رفتن فرزندشان چنين باليده است: 
... جالب اس��ت كه عفت هم ب��ا صبر و 
منطق برخورد مي كند و با اينكه معموالً 
غيبت خيلي كوتاه بچه هايش را متحمل 

نمي شود در اين مورد اظهاري نمي كند. اين روحيه در بسياري از مادران 
مسلمان كه فرزندانشان داوطلبانه به جبهه مي روند وجود دارد...2

ليكن به نظر مي رس��د اين رفتن به جبهه جنبه نمايشي داش��ته و بازديدي از مناطق 
جنگي بوده است؛ ثانياً بنابر آنچه در خاطرات جناب هاشمي آمده مهندس محسن در 
تاريخ 10/مرداد/61 رهسپار قرارگاه كربال شده است، مشخص نيست چند روز يا چند 
ساعت در مناطق جنگي گذرانده است كه پس از آن، بازديد از معدن اورانيوم در اطراف 
يزد داشته و متعاقباً در تاريخ دوشنبه اول شهريور61 به تهران رسيده و در جمع خانواده 

قرار داشته است.3
3. ژست رهبري و فرماندهي 

از ديگر نكته هايي كه در خاطرات جناب هاش��مي فراوان خودنمايي مي كند، ادعاي 
رهب��ري و راهنماي��ي در نهضت و انق��الب، حتي در مورد امام اس��ت؛ گوش��ه هايي از 
آن در ش��ماره پيش اين فصلنامه آمد. اين گون��ه داعيه ه��ا و خودنمايي ها در البه الي 
خاطره گويي ها در شرايطي مطرح مي شود كه در كارنامه او هيچ گونه نمونه اي از درايت، 
مديريت و توانايي برجسته در امور كشوري و كشورداري و ابتكار عمل در عرصه سياسي 
و زمامداري و نيز در عرصه جنگ و جبهه ديده نمي شود و از نقش فرماندهي ايشان در 
دوران دفاع مقدس- با اينكه ديرزماني جانش��يني فرماندهي كل قوا را بر دوش داشته 
است- نكته هاي برجسته اي روايت نشده است و اصوالً در دوران دفاع مقدس در مناطق 
جنگي  كمتر حضور داشته و بيش��تر با كنترل از راه دور تنها از پيشرفت ها و پسرفت ها 

1. همان، ص140؛ الزم به يادآوري است كه جناب هاشمي در اين كتاب دست كم 44بار از همسرش عفت نام 
مي برد! 

2. همان، ص140. 
3. همان، ص163. 

اين  در  هاشمي  جناب 
خاطره نويسي ها با مردم 
بي پرده، صاف و شفاف 
و  است  نگفته  سخن 
حتي در مواردي عادي و 
پيش  پا افتاده با پرده پوشي، 
نهان كاري، سربسته و آهسته 

گذاشته و گذشته است
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آگاهي مي يافته اس��ت. البته در اين مورد نيز غالباً ش��ادروان حاج سيد احمد خميني 
خبرهاي تازه و دست اول به ايشان مي داده اند. 
4. ناديده گرفتن رهنمودها و ديدگاه هاي امام 

چنانكه در ش��ماره پيش اين فصلنامه يادآوري كردم جناب هاش��مي به رغم ارادت 
ديرينه نسبت به امام، به علت داشتن برخي خصلت هاي ويژه و عدم باورمندي الزم به 
اصل واليت  فقيه كمتر توانستند در برابر ديدگاه ها و دستورات امام به عنوان ولي فقيه 
واجب االطاعه، تعبد داشته باشند و اوامر و نواهي آن سالك عارف و فقيه جامع الشرايط 
را بپذيرن��د و به كار بندن��د؛ از اين رو هر جا ك��ه برخوردها و موضع گيري ه��اي امام با 
ديد شخصي او تضاد داش��ت يا هم خواني نداشت، س��خت آزرده و گله مند بودند و در 
خاطراتشان نيز به برخي از بي اعتنايي هاي خود به ديدگاه ها و رهنمودهاي امام اشاره 

كرده اند كه به آن خواهيم پرداخت. 
5. ناشكيبايي در برابر ناهنجاري ها 

جناب هاش��مي در خاطرات خود در مواردي اذعان دارند كه در برابر هر گونه برخورد 
و رخدادي كه با خواست ايش��ان جور نيايد، توان خويش��تن داري و بردباري ندارند، يا 
بي درنگ از كوره در مي روند و پرخاش مي كنند يا متأثر مي ش��وند و اشكش��ان جاري 

مي شود: 
... امروز در جلس��ه، برخورد تندي با آقاي عمادالدين كريمي نماينده 
نوش��هر و آقاي علي  گلزاده غفوري داش��تم. تقصير از آنها بود ولي من 
نمي بايس��ت از جا در مي رفتم. خداوند به من كم��ك كند كه بر خودم 
مسلط باش��م و بتوانم از آنها هم عذرخواهي رسمي كنم. آقاي كريمي 
اخطار قانوني بي موردي داد... آقاي غفوري شعاري صحبت كرد كه من 

را ناراحت كرد.1
... اظهارات آقاي علي  گلزاده غفوري و خانم اعظم طالقاني كه شعارگونه 
و تحريك كننده بود من را عصباني كرد و به آنها پرخاش كردم. بايد اين 

حالت پرخاش را ترك كنم خوب نيست و مضر است...2
اين روحيه دور از شأن يك مسئول ژرف نگر، انديشمند و مدير و مدبر است و از آن سو 
موجب آن است كه اطرافي، بسياري از نادرستي ها را براي پرهيز از تركش هاي او پنهان 

1. همان، ص71. 
2. همان، ص87. 
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دارند يا وارونه بنمايانند. اگر مسئول در برابر ناهنجاري ها 
و تلخي ها نتواند خويشتن دار باشد و خشم و خواهش هاي 
نفس��اني را كنترل كند، چگونه مي تواند مس��ئولي موفق 
براي اداره امور كشور باشد و رس��الت خويش را در سامان 
بخشيدن به اوضاع ناهنجار اجتماعي با همراهي و همكاري 

ملت به پايان برد. 
6. ناديده انگاشتن ويژگي ها و برجستگي هاي امام 

آنان كه ام��ام را از نزديك ديده و چند صباحي با ايش��ان 
ديدار و گفت وگويي داشته اند مي دانند كه در گفتار و كردار ايشان نكته هاي گرانبهايي 
نهفته بود كه به انسان ها درس مي داد و آناني كه آمادگي داشتند مي توانستند از رفتار و 
كردار ايشان درس ها بياموزند و پند بپذيرند و در راه خودسازي از آن  بهره ها بگيرند، از 
اين رو مي بينيم برخي از طالبي كه در نجف اشرف پاي درس امام مي نشستند و با امام 
ديدار و گفت وگويي داشتند از ويژگي هاي امام خاطره هايي دارند كه اگر نتوانستند از آن 
الگو بگيرند، دست كم برخي از آن را در مصاحبه ها و نوشته هاي خود بازگو كرده اند كه 
اكنون زير عنوان ويژگي هاي امام به چاپ رسيده و منتشر شده است. در مورد خاطرات 
آقاي هاشمي رفس��نجاني پرسش اين است كه جناب ايش��ان در درازاي ده سال آزگار 
ديدار و گفت وگو با امام آيا نكته هاي برجسته، آموزنده و در خور بهره گيري در گفتار و 
كردار امام نديدند كه در خاطرات خود از آن ياد كنن��د يا اينكه پرداختن به ويژگي ها و 
برجستگي هاي امام را دون شأن خود مي دانس��تند و بي اعتنا از كنار آن گذشتند؟ آخر 
كسي كه در خاطرات خود حتي ش��وخي هاي بي اهميت خانوادگي را برجسته كرده و 
آورده است چگونه امكان دارد در آن سال هاي متمادي كه نامبرده با امام در ارتباط بود 
سخني بديع و آموزنده از امام نشنيده باشد كه در خاطراتش بازگو كند تا نسل امروز و 

نسل هاي آينده از آن بهره گيرند و الهام پذيرند؟ 
7. خالف گويي پيرامون برخي از جريان ها 

جناب هاشمي در خاطرات خود افزون بر نهان كاري و پوشيده داشتن برخي از رويدادها 
از مردم، برخي از رخدادها مانند جريان مك  فارلين را آن گونه كه بايد و شايد بازگو نكرده 
بلكه مطالبي خالف واقع آورده است كه به بررسي ژرف و همه جانبه نياز دارد تا واقعيت 
آن جريان و كساني كه در آن نقشي داشتند و چگونگي ارتباط آنان با مقامات امريكايي و 
انگيزه آنان از نزديك شدن به شيطان بزرگ به درستي روشن و آشكار شود و ملت ايران 

جناب هاشمي رفسنجاني 
در جاي جاي خاطرات 
خود تالش كرده است 
و  رويدادها  پيرامون 
تاريخي  جريان هاي 
دوران انقالب اسالمي با 
پرده پوشي و پنهان كاري 

قلم بزند و سخن بگويد
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در جريان متن آن رخداد قرار گيرد. 

پرده پوشي و نهان كاري 
چنانكه در آغاز اين نوش��تار يادآوري ش��د جناب هاشمي رفس��نجاني در جاي جاي 
خاطرات خود تالش كرده است پيرامون رويدادها و جريان هاي تاريخي دوران انقالب 
اس��المي با پرده پوش��ي و پنهان كاري قلم بزند و س��خن بگويد. البته آوردن برخي از 
موضوعات و رويدادهاي سياسي شايد در يك برهه زماني به مصلحت امنيت كشور و نظام 
نباش��د و براي بازگو كردن آن به گذر زمان نياز باشد، ليكن جناب هاشمي در خاطرات 
خود برخي از جريان ها و رويدادها را سربسته گذاش��ته و گذشته است كه نه تنها جنبه 
اسرار و امنيتي نداشته بلكه توضيح آن براي مردم مي توانست يك سلسله واقعيت هاي 
تاريخي را روشن كند تا براي نس��ل امروز و نس��ل هاي آينده درس عبرت باشد. از اين 
دست جريان، دستگيري و مرگ شيخ حس��ن الهوتي در سال 1360 است كه در پرده 
ابهام مانده و تاكنون نيز كس��ي براي مردم توضيح نداده است كه نامبرده چرا دستگير 
شد و چگونه درگذش��ت؟! در آن روزها اين خبر را كه الهوتي بر سر هواداري از سازمان 
»مجاهدين خلق«! با امام و نظام جمهوري اسالمي مشكل پيدا كرده و در صف مخالفان 
قرار گرفته است همگان دريافتند، ليكن علت دستگيري و بازداشت او از سوي دادستان 
انقالب اسالمي و مرگ او در زندان در همان ساعت هاي اوليه اي كه بازداشت شده بود، 
تاكنون براي ملت ما روشن نشده و در پرده ابهام مانده است. انتظار مي رفت كه جناب 
هاشمي رفس��نجاني چون با اين جريان از نزديك درگير بوده اس��ت، بي پرده و شفاف 
واقعيت ها را آشكار سازد و مردم را در متن اين رويداد تاريخي قرار دهد. بي ترديد شرح 
و بيان موضع سياسي آقاي الهوتي و اينكه چرا دادستان انقالب اسالمي او را بازداشت 
كرد و آيا مرگ او به علت خودكشي يا سكته بود، از مسائل مهم امنيتي و اطالعاتي نيست 
كه بازگو كردن آن به مصلحت نظام جمهوري اس��المي نباشد ليكن جناب هاشمي در 
خاطرات خود اين جريان را به گونه اي سربس��ته، پيچيده و با پرده پوش��ي و نهان كاري 
مطرح مي كند و مي گذرد كه جز رازداري براي يك خطاكار و در تاريكي نگاه داش��تن 
مردم، نامي نمي توان بر آن نهاد. ما سير آورده هاي خاطرات هاشمي درباره شيخ حسن 

الهوتي را پي مي گيريم: 
... شب مهمان آقاي الهوتي بوديم؛ از امام و ماها شكايت داشت كه چرا 
در جريان حادثه كوچصفهان از ايشان حمايت نشده است. بايد با ايشان 
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صحبت و احساساتش را آرام و تنظيم كرد. 
بچه ها در بحث شركت داشتند.1

... شب آقاي الهوتي آمد و بحث زيادي 
درباره موضع ايش��ان داش��تيم، ايش��ان 
از موضع ام��ام، ما، مردم، صدا و س��يما و 

مجلس انتقاد داشت.2
س��اعت 3 بعد از ظهر خب��ر دادند كه از 
طرف دادس��تاني انقالب ب��ه خانه  آقاي 
الهوتي ريخته و خانه را تفتيش مي كنند. 
به آقاي الجوردي گفتم با توجه به سوابق 
و مبارزات آقاي الهوتي بي  حرمتي نشود. 

گفت دنبال مدارك وحيد الهوتي هستند. اول شب اطالع دادند كه آقاي 
الهوتي را به زندان برده اند و احمدآقا هم تم��اس گرفت و ناراحت بود، 
قرار شد بگويم ايشان را آزاد كنند. آقاي الجوردي پيدا نشد به آقاي سيد 
حسين موسوي تبريزي دادستان كل انقالب گفتم و قرار شد فوراً آزاد 
كنند. احمدآقا گفت امام هم از شنيدن خبر ناراحت شده اند. شب را در 

مجلس خوابيدم.3
پنج شنبه 7آبان: اول وقت بعد از نماز و كمي مطالعه عفت تلفني اطالع 
داد كه آقاي الهوتي را ديشب به بيمارستان قلب برده اند. بالفاصله تلفن 
زد و گفت از دني��ا رفته اند. تماس گرفتم معلوم ش��د صحت دارد. آقاي 
الجوردي دادستان انقالب تهران گفت آقاي الهوتي اتهامي نداشتند، 
براي توضيح مدارك مربوط به وحيد آم��ده بودند كه به محض ورود به 
زندان دچار س��كته قلبي ش��ده و معالجات بي اثر مانده است. قرار شد 
پزشكي قانوني نظر بدهد. ساعت هشت صبح جلسه علني تشكيل شد. 
من خبر فوت ايش��ان را دادم و ضمن اعالم خبر گريه كردم، نتوانستم 
خودم را كنترل كنم. از اين حالت عده اي انتقاد داشتند و عده اي تعريف 

1. همان، ص64. 
2. همان، ص129. 
3. همان، ص285. 

بر اهل انديشه، قلم و 
نظر پوشيده نيست كه 
از اهداف اوليه و مهم 
خدمتي  خاطره نگاري 
به تاريخ و آشكار كردن 
گوشه هايي از زواياي 
و  رويدادها  ناپيداي 
جريان هاي تاريخي است 
كه نويسنده و گوينده 
خاطرات از آن آگاهي يا 

در آن نقشي داشته است 
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كردند...1
... به دفترم آمدم. درباره كيفيت دفن آقاي الهوتي مشورت هايي شد)؟( 
قرار شد روابط عمومي مجلس اعالن كند. دادستاني مي خواست بدون 
اطالع به قبرستان ببرد، موافقت نكردم... س��اعت سه و نيم بعد از ظهر 
تشييع جنازه آقاي الهوتي را اعالم كرده بودم. سعيد و فاطي در مجلس 
بودند، گفتند دادستاني س��اعت 3 بعد از ظهر قبل از آمدن مشايعين، 
جنازه را حركت داده، به الجوردي اعتراض كردم. گفت كميته خودسري 

كرده است.2
جمعه 8آبان: ... قرار شد فاتحه اي براي مرحوم الهوتي بگيريم، چون 
خانواده ايش��ان به خاطر نارضايتي ش��ديد از جريان، حاضر نشد اعالن 

فاتحه كند...3
چهارش��نبه 13آبان: احمدآقا خميني س��اعت ده صبح آمد و پرونده 
آقاي الهوتي را كه از دادستاني براي اطالع دادن به امام گرفته بود آورد 
و ليستي از اشيايي كه در بازرسي منزل آقاي الهوتي برده بودند، و گفت 
در مورد ايشان بهتر بود با ظرافت عمل شود، به خاطر خدمات ايشان در 

دوران مبارزه.4
جمعه 15آبان: اول شب، حميد و فائزه آمدند و شب را پيش من ماندند، 
چون تنها بودم، مقداري آنها را تسليت دادم و ارشاد كردم. غير مستقيم 
گله داشتند كه چرا با صراحت نگفتم كه آقاي الهوتي در زندان سكته 

كرده و فوت شده.5
سه ش��نبه 26آبان: آقاجالل را فرس��تاده بودم كه چيزهاي شخصي 
مرحوم الهوتي را كه دادستاني هنگام بازداشت ايشان از منزلشان برده 

بود بگيرد، بعدازظهر آمد...6
سه شنبه 2شهريور1361: با آقاي رباني املش��ي درباره گواهي فوت 

1. همان، ص286. 
2. همان، ص287. 
3. همان، ص288. 
4. همان، ص291. 
5. همان، ص292. 
6. همان، ص300. 
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مرحوم حسن الهوتي تلفني صحبت 
كردم.1

بر اهل انديش��ه، قلم و نظر پوش��يده نيست كه از 
اهداف اوليه و مهم خاطره نگاري خدمتي به تاريخ و 
آشكار كردن گوشه هايي از زواياي ناپيداي رويدادها 
و جريان هاي تاريخي است كه نويس��نده و گوينده 
خاطرات از آن آگاهي يا در آن نقش��ي داش��ته است 
و با بازگو كردن آن، تاريخ نگاران را در هر چه بيشتر 
روشن كردن موضوعات و رويدادها و ترسيم درست 
و شفاف آن براي نس��ل امروز و نسل هاي آينده مدد 

مي كند. اكنون بايد از جناب هاشمي پرسيد كه انگيزه و نظرشان از تنظيم اين خاطرات 
چه بوده؟ و چه برنامه و انديشه اي در سر داشته اند؟ اگر هدف، گامي يا گام هايي در راه 
روشن كردن برخي از ماجراها و جريان هايي بوده است كه ايشان از آن آگاهي دارند و در 
آن نقشي داشته اند، چرا و چگونه در بيشتر موارد، خاطرات خود را با رمز و راز و كد و كنايه 
و اشاره بازگو كرده و سربسته گذاشته و گذشته است؟ و اگر هدف از اين خاطره نگاري ها 
تنها خودنمايي و مطرح كردن فاميل و بس��تگان و نورچشمان خويش است بايد گفت 

زهي تأسف. 
آقاي هاشمي براي توجيه اين ابهام گويي مصلحت نظام و كشور را بهانه كرده و با اين 
دستاويز شيوه خاطره گويي خود را سياستمدارانه و حكيمانه وانمود كرده  است، ليكن 
با نگاهي به اين خاطرات مي بينيم كه او در مواردي با رمز و راز و پنهان كاري گذش��ته 
كه هيچ گونه ارتباطي به مصلحت نظام و كشور ندارد. با نگاهي دوباره به آنچه در باال از 
زبان جناب هاشمي درباره شيخ حسن الهوتي آورده شد اين واقعيت به درستي روشن 
مي شود. او نوشته است: »آقاي الهوتي... از امام و ماها شكايت داشت كه چرا در جريان 
حادثه كوچصفهان از ايشان حمايت نشده است؟« خب؛ »حادثه كوچصفهان« چه بوده؟ 
آيا بازگو كردن آن مصالح نظام را به خطر مي انداخت؟! نوش��ته است: »آقاي الهوتي... 
از موضع امام، مردم، صدا و س��يما و مجلس انتقاد داش��ت«؛ آيا بازگو كردن انتقاد او به 
امام، مردم، صدا و سيما و مجلس با مصلحت نظام منافات داشت يا با مصلحت فاميلي؟ 
پوشيده داش��تن ديدگاه هاي سياس��ي الهوتي از مردم و بازگو نكردن اين واقعيت كه 

1. همان، ص164. 

ابهام گويي و سربسته گذاشتن 
در  جريان ها  و  رويدادها 
هاشمي  جناب  خاطرات 
رفسنجاني تنها به جريان آقاي 
الهوتي محدود نمي شود؛ در 
جاي جاي اين خاطرات-  حتي 
در موارد برخي از جريان ها 
و رويدادهاي عادي و پيش پا 
افتاده مي بينيم كه پرده پوشي و 
نهان كاري صورت گرفته است 
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نامبرده تا واپسين لحظه هاي زندگي خود هوادار س��ازمان منافقين بود و حتي نسبت 
به آن دسته از افرادي كه رسماً تغيير ايدئولوژي داده بودند با دستاويز اينكه مي خواهم 
آنها را ارشاد كنم سمپاتي داش��ت، برخالف مصلحت نظام بود يا مصلحت انديشي هاي 
قبيل��ه اي؟ مگر آي��ت اهلل مهدوي كن��ي در خاطرات خود آنچ��ه را كه درب��اره الهوتي 
مي دانستند و در جريان آن قرار داش��تند بازگو نكردند؟ آيا توضيح خداپسندانه ايشان 
درباره موضع سياس��ي و ديدگاه انحرافي و ساده انديش��انه الهوتي به مصلحت نظام و 
انقالب آسيب رس��انيد تا پنهان كاري جناب هاش��مي درباره نامبرده درخور توجيه و 
تأمل باشد؟ حضرت مهدوي كني با راستي و درستي و صفا و صداقت در خاطرات خود 

از الهوتي چنين ياد مي كنند: 
... بعد از اعالم مواضع ]س��ازمان مجاهدين خلق[ ظاهراً آقاي الهوتي 
با آنها قطع ارتباط نكرده بود و مدعي بود كه من با اينها هس��تم تا شايد 
بتوانم آنها را برگردانم. سازماني ها1 به منزل ايشان رفت  و آمد مي كردند، 
از كساني كه بنا به اظهار آقاي الهوتي به خانه ايشان رفت و آمد داشتند 
بهرام آرام، تقي شهرام و دختر آقاي دزفولي به نام بتول دزفولي و وحيد 
افراخته بودند. آقاي الهوتي مي گفت اينها گاهي ش��ب ها هم در منزل 
من مي مانند و اظهار مي كرد كه درصدد هستم اينها را برگردانم. وحيد 
افراخته الهوتي را لو داده بود چون بيش از همه با ايشان تماس داشت...2 

ايشان در مورد ديگر روايت كرده اند: 
... مرح��وم آقاي الهوتي ف��ردي انقالبي و عالقه مند ب��ه امام بود ولي 
روحيه اي داشت كه بيشتر مي توانست با آقايان نهضتي ها3 و با مجاهدين 
و حتي بني صدر بسازد چون سوابقي داشت و يكي از فرزندانش هم جزو 

مجاهدين خلق بود...4
آيا اين ش��يوه خاطره گفتن با راس��تي و درس��تي و يك رنگي با مردم نزديك تر است 
يا سربسته و دربس��ته گذاش��تن و حتي بازگو نكردن اينكه چرا الهوتي به امام و مردم 
انتقاد داش��ت؟! آيا اين گونه نهان كاري  و به اصطالح رازداري براي بس��تگان و نزديكان 
و نورچش��مان و فاش نكردن كاس��تي ها و لغزش هاي آنان مي تواند خاطرات هاشمي 

1. منظور سازمان مجاهدين خلق است. 
2. خاطرات آيت اهلل مهدوي كني، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمي، 1385، ص146. 

3. منظور نهضت آزادي است. 
4. خاطرات آيت اهلل مهدوي كني، همان، ص226. 
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را در ميان مردم اعتبار ببخش��د يا اينكه مردم ما 
به اين گونه كتاب ها و خاطرات به چش��م گفتار و 
نوش��تاري جهت دار، جانب دارانه و سانسورش��ده 
مي نگرند و آن را معتبر نمي دانند. جناب هاشمي 
در اين خاطرات نه تنها ديدگاه سياسي و نامردمي 
الهوتي را سانس��ور مي كند، حت��ي از آوردن اين 
واقعيت كه فرزند او )وحيد( عضو منافقين بوده و 
خودكشي كرده است نيز خودداري مي ورزد! از هر 
ش��خصي كه در خاطرات او نامي به ميان آمده در 
زيرنويس، پيش��ينه و كاركرد او آورده شده است، 
جز وحيد كه هيچ گونه اشاره اي به پيشينه او نشده 

است. 
او در خاطرات خود مي آورد: »بعد ازظهر خبر دادند كه از طرف دادس��تاني انقالب به 
خانه آقاي الهوتي ريخته و خانه را تفتيش مي كنند، به آقاي الجوردي گفتم با توجه به 
سوابق و مبارزات آقاي الهوتي بي حرمتي نشود«؛ اما توضيح نمي دهد كه آقاي الهوتي 
چه جرمي مرتكب شده بود كه بايستي به خاطر سوابق او، بي حرمتي نكنند! اگر جرمي 
نداشت چرا به الجوردي اعتراض نكرده اند كه چرا به خانه او ريخته اند و به تفتيش خانه 
او پرداخته اند؟! و اگر مج��رم بود و بايد به خاطر س��وابق او بي حرمتي نكنند چرا دنبال 
الجوردي بوده كه او را فوراً آزاد كنند؟! آقاي هاشمي طبق كدام قانون )جز قانون عصر 
شاهنشاهي(  مي تواند »بگويد« كه او را آزاد كنند؟! مگر نمي گويد درباره مرگ او »قرار 
شد پزش��كي قانوني نظر بدهد«! چرا نظر پزش��ك قانوني را در خاطرات خود، حتي به 
صورت زيرنويس نياورده است؟! چرا »دادس��تان مي خواست بدون اطالع ]جسد[ را به 
قبرستان ببرد«؟! چرا »دادستاني س��اعت 3 بعدازظهر قبل از آمدن مشايعين جنازه را 
حركت داد«؟! چرا »از گريه هاشمي براي مرگ الهوتي عده اي انتقاد داشتند و عده اي 
تعريف كردند«؟! »تعريف« شايد براي اين بوده است كه هاشمي با آن شجاعت و دالوري 
منقلب شده و گريسته است!! اما »انتقاد« براي چه؟! انتقادكنندگان چه ذهنيت منفي 
نسبت به الهوتي داش��تند كه حتي اظهار تأس��ف از مرگ او را ناروا مي دانستند؟! چرا 
»خانواده الهوتي حاضر نشدند اعالن فاتحه كنند«؟! از چه رويدادي نارضايتي داشتند؟! 
آيا بي پاسخ گذاشتن اين پرسش ها و پنهان داشتن جريان هاي مرموز و مشكوك مربوط 

كساني كه از تاريخ سررشته 
ندارند و اهميت آن را برنمي تابند 
نبايد براي برآوردن هوس هاي 
و  آقازاده ها  سيري ناپذير 
»بادمجان دور قاب چين ها« 
كه تنها هدفشان ساختن آينده 
خويش است رخصت دهند كه 
يادداشت هاي پراكنده اي را كه 
به ويرايش و تكميل و تصحيح 
اساسي نياز دارد سرهم بندي كنند 

و شتاب زده به بازار بياورند 
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به الهوتي از مردم، در راستاي مصلحت نظام 
اس��ت يا مصلحت باندي و قبيله اي؟ جناب 
هاشمي در خاطرات خود اگر مصلحت نظام 
و انقالب اسالمي را در نظر داشت بي ترديد 
علت مرگ الهوتي را كه احتماالً خودكشي او 
با قرص سيانور بود با صراحت بازگو مي كرد تا 
امروز برخي از نورچشمان او كه دلي پركين 
و چركين از انقالب اسالمي دارند ادعا نكنند 
كه مرگ الهوتي »مسموميت با سم استركنين در زندان اوين« بوده است و با اين دروغ 
نظام جمهوري اسالمي ايران را به كشتن او متهم كنند. شايد براي برخي از خوانندگان 
باور خودكشي الهوتي به عنوان آخوندي س��ابقه دار دشوار باشد، ليكن بايد دانست كه 
نامبرده در دست سازمان منافقين و ديگر عناصر التقاطي به گونه اي مسخ شده بود كه 
انگار از اسالم همان برداشت را داشت كه افراد وابسته به سازمان و ديگر پيروان تز اسالم 
منهاي واليت داشتند. خاطره اي كه از او در نوفل لوشاتو دارم مي تواند رويكرد او از اسالم 
را تا پايه اي نمايان س��ازد. او در يك سخنراني در جمع دانش��جويان و ديگر ايرانيان در 
نوفل لوشاتو اظهار كرد: شكنجه هاي وحش��يانه و توان فرسا به فرزندم در برابر چشمانم 
به حدي وحش��تناك و براي من دردناك بود كه من در آن لحظه اگر چاقو يا چيز تيزي 
در دسترسم بود مسلماً پسرم را مي كش��تم تا از آن شكنجه هاي وحشيانه راحت شود!! 
)نزديك به اين مضمون( آقاي الهوتي اگر پيرو اسالم راستين و پايبند به انقالب اسالمي 
بود منزل خود را پس از پيروزي انقالب اسالمي به يك زرادخانه براي سازمان منافقين 
بدل نمي كرد و از پشتيبانان پروپاقرص سازمان، اعضاي نهضت آزادي و بني صدر معزول 
قرار نمي گرفت. جناب هاشمي آنچه از زبان شادروان حاج سيد احمد خميني)ره( آورده 
است كه »در مورد ايشان ]الهوتي[ بهتر بود باظرافت عمل شود، به خاطر خدمات ايشان 
در دوران مبارزه«، گواه ديگري است كه نشان مي دهد نامبرده به خودكشي دست زده 
است و مرحوم حاج سيد احمد بر اين نظر بوده است كه اگر با او »باظرافت« و ماليمت 
برخورد مي ش��د ش��ايد او كنترل اعصاب خود را از دس��ت نمي داد و خود را به هالكت 

نمي رساند. 
دختران هاش��مي گويا ديواري كوتاه ت��ر از ديوار روحاني مظلوم حاج  س��يد احمد آقا 
نيافته اند؛ از اين رو در يك مصاحبه به ايشان خرده گرفته اند كه »... احمد خميني پس از 

جناب هاشمي در اين خاطره گويي هاي 
خود درباره تصميم امام به جابه جايي 
دادستان كل كشور و انتصاب آقاي 
يوسف صانعي به جاي رباني املشي 
به گونه اي ناشيانه و نسنجيده سخن 
مي گويد كه نه تنها مايه اتهام و ذهنيت 
منفي نسبت به مرحوم رباني املشي 
مي شود، بلكه امام را نيز زير سؤال مي برد
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مرگ آيت اهلل! الهوتي و فرزندش كاري براي آنها نكرد...«! نشريه شهروند از زبان حميد 
الهوتي و دختران هاشمي آورده است: 

... مرحوم س��يد احم��د خميني احتمال م��ي داده ك��ه الهوتي با آن 
سم خودكشي كرده اس��ت، احتمالي كه به گفته فاطمه هاشمي بعيد 
مي نمايد. در اين گفت وگو فائزه هاشمي نيز از مرحوم سيد احمد خميني 
به دليل عدم پيگيري شايسته مرگ مشكوك پدر همسرش انتقاد كرده 

است...1 
در صورتي كه مرحوم حاج سيد احمد پس از پيگيري و جس��تاري همه جانبه به اين 
نتيجه رسيد كه الهوتي خودكشي كرده است؛ ليكن گويا نامبردگان اين چشمداشت را 
داشتند كه حاج سيد احمدآقا)ره( طبق خواست آنها اعالم كنند كه او را در زندان مسموم 
كرده اند! آخر چه كسي باور مي كند كه دادس��تاني، الهوتي را براي بازجويي و تحقيق 
دستگير كرده و به زندان گسيل داشته است ليكن هنوز پاي او درست به زندان نرسيده او 
را بدون بازجويي و گرفتن اطالعات پيرامون سالح هاي گوناگوني كه در منزل او به دست 
آمده بود و همكاري او با سازمان تروريستي منافقين، مسموم كنند و از ميان ببرند. اگر 
مي خواستند زهركش كنند به دستگيري و گس��يل به زندان نيازي نبود؛ در بيرون نيز 
مي توانستند بدون گذاشتن ردپايي او را از ميان ببرند. اصوالً دادستاني به زهركش كردن 
او چه نيازي داشت و چه بهره اي از آن مي گرفت؟ راستي آنهايي كه از حاج سيد احمد 
خميني)ره( خرده مي گيرند كه چرا جريان »مرگ مشكوك«! الهوتي را پيگيري نكرده 
است چرا از جناب هاشمي رفس��نجاني انتقاد نمي كنند كه به رغم آن قدرت فراقانوني 
كه به خود رخصت مي داده است در كار قضايي و دادستان انقالب اسالمي- بنابر آنچه 
در خاطرات آورده است- دخالت و امر و نهي كند، درباره مرگ الهوتي پيگيري نكرده و 
حقايق را آشكار نساخته است. اگر بنابر ادعاي دختران هاشمي مرگ نامبرده در زندان 
به علت اين بوده كه او را مس��موم كرده اند، جناب هاشمي در اين جرم شريك است كه 
سكوت كرده و مجرم را به دس��ت قانون نسپرده و به مردم نش��ان نداده است و بايد در 
پيشگاه ملت پاسخگو باشد و اگر مي داند و يقين دارد-  كه دارد- نامبرده خودكشي كرده 
است س��كوت در برابر اتهام فرزندانش به نظام جمهوري اس��المي، كتمان آن و انتشار 
خاطراتي خنثي و ابهام آميز و رعايت مصالح قبيله اي، تحريف تاريخ و نگاه داشتن ملت 

ايران در تاريكي و ناآگاهي است. 

1. شهروند امروز، آبان1387، ش70. 
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اين ادعا كه امام نيز از دستگيري الهوتي »ناراحت شده اند« با واقعيت هم خواني ندارد. 
امام از ارتباط نامبرده با سازمان منافقين خبر داشتند و بي ترديد انتظار ايشان از دستگاه 
قضايي اين بود كه اين حامي و پشتيبان سرسخت گروهك ملحد و منافق را تحت پيگرد 
قانوني قرار دهند. امام عاشق يقه چاك دوست، رفيق، فاميل، قبيله، عزيزان و نورچشمان 

نبود تا آنان را از قانون مستثني بداند؛ امام با صراحت آورده اند: 
...من بارها اعالم كرده ام كه با هيچ كس در هر مرتبه اي كه باش��د عقد 
اخوت نبس��ته ام؛ چهارچوب دوستي من در درس��تي راه هر فرد نهفته 

است...1
امام در پيام ديگري اعالم مي دارند:

... من با خداي خود عهد كردم كه از بدي افرادي كه مكلف به اغماض 
آن نيستم هرگز چشم پوشي نكنم. من با خداي خود پيمان بسته ام كه 
رضاي او را بر رضاي مردم و دوستان مقدم دارم؛ اگر تمام جهان عليه من 
قيام كنند دس��ت از حق و حقيقت برنمي دارم... من بعد از خدا با مردم 
خوب و شريف و نجيب پيمان بسته ام كه واقعيات را در موقع مناسبش 

با آنها در ميان گذارم...2
آقاي هاشمي اگر در خاطرات خود توضيح مي داد كه امام چرا پس از خودكشي الهوتي 
فرزندان او را كه افتخار دامادي او را دارند، به حض��ور نپذيرفتند و با آنان ديدار نكردند 
تا تسلي خاطري براي آنان باش��د، موضع امام در مورد آقاي الهوتي به درستي روشن 
مي شد و در آن صورت او نمي توانست با ادعاي اينكه »امام هم از شنيدن خبر ]دستگيري 

الهوتي[ ناراحت شده اند« پشتيباني خود از نامبرده را توجيه كند. 

خاطراتي گنگ، ابتر و خنثي 
ابهام گويي و سربس��ته گذاش��تن رويدادها و جريان ها در خاطرات جناب هاش��مي 
رفسنجاني تنها به جريان آقاي الهوتي محدود نمي شود؛ چنانكه پيش تر اشاره شد در 
جاي جاي اين خاطرات-  حتي در موارد برخي از جريان ها و رويدادهاي عادي و پيش پا 
افتاده مي بينيم كه پرده پوش��ي و نهان كاري صورت گرفته اس��ت و خاطره هاي جناب 
هاشمي را در بس��ياري از موارد، خنثي، بي فايده و شبهه برانگيز س��اخته است. مانند: 

1. صحيفه امام، ج21، ص326. 
2. همان، ص331-332. 
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»آقاي خلخالي آمد و شبهه اي را برطرف كرد كه نويسنده 
نامه موهن را مي شناسد«!1 راستي خواننده از اين جمله 
گنگ و بي س��روته چه مي فهمد و آوردن آن در خاطرات 
چه خدمتي به تاريخ است و چه اطالع و آگاهي به خواننده 
مي دهد؟ يا مانند اين خبر كه »... ام��روز ناهار ميهمان2 
آقاي رباني املش��ي بودم؛ درباره مديري��ت بيت آيت اهلل 
منتظري بحث شد«.3 آيا باز كردن اين بحث در خاطرات 
كه اكنون هم آقاي منتظري فوت كرده و هم بيت او هويت 
خود را از دست داده است، برخالف مصلحت نظام و كشور 
است؟ يا اينكه جناب هاشمي اصوالً به ياد ندارد كه در آن 

روز با مرحوم رباني املشي درباره بيت منتظري چه بحث و گفت وگويي كرده اند؛ در اين 
صورت بايد پرسيد آوردن اين خبر ابتر چه برآيندي مي تواند داشته باشد و چه فايده اي 

به حال خواننده دارد و چه خدمتي به تاريخ است؟ 
ما براي روشن شدن اين واقعيت كه بخش زيادي از خاطرات جناب هاشمي رفسنجاني 
نه براي خواننده فايده اي در بر دارد و نه نكته ناگفته و ندانس��ته اي را در تاريخ روشن و 
آشكار مي سازد و نه كمك و راهگش��ايي براي محققان و پژوهشگران است، آورده هاي 

گنگ، ابتر و نارساي خاطرات او را دنبال مي كنيم: 
صبح زود آقاي فاكر آمد و درباره تنبيه متخلفان مجله اميد توضيحاتي 

داد.4
عصر، مهندس چمران آمد و از اينكه در جريان اخير بخشي از نيروهاي 
ش��يعه لبنان به اتهام سازش طرد شده اند، گله داش��ت و معتقد بود كه 

سفير ما عامل وحدت نيست.5
احمدآقا آمد و راجع به بنياد مستضعفان و چيزهاي ديگر)!( مطالبي 

داشت.6
عصر يكي از معلمان مدرسه دخترانه پارس��ا آمد و از كارهاي ايذايي 

1. علي اكبر هاشمي رفسنجاني، همان، ص175. 
2. در اصل: مهمان. 
3. همان، ص209. 
4. همان، ص209.
5. همان، ص213.
6. همان، ص215.

نهان كاري و خاطره گويي  
معماگونه جناب هاشمي 
تنها به رويدادهاي پس از 
پيروزي انقالب اسالمي 
محدود نمي شود. او از 
برخي جريان ها و حوادثي 
كه در دوران مبارزه و اوج 
انقالب روي داده است 
نيز با رمز و راز و »تقيه«!! 

سخن مي گويد 
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انجمن حجتيه در آنجا در مخالفت با انقالب مي گفت؛ بيش��تر برداشت 
بود تا خبر موثق.1

صبح به زيارت امام رفتم. از آقاي رباني املش��ي دف��اع كردم و گفتم 
مظلوم واقع شده.2

آقاي ري شهري... نگران آثار تصميم هاي فوق قانوني امام در بيانيه هاي 
اخير بود.3

آقاي مهندس ميرحسين موسوي تلفن كرد كه خبرگزاري اطالع داده 
است كه صادق طباطبايي در آلمان به اتهام قاچاق ترياك بازداشت و با 
سپردن وثيقه آزاد شده. احمدآقا تلفن كرد و گفت صادق خودش تكذيب 

كرده است و معتقد است كه در ساكش گذاشته اند.4
تعويض دادستان كل كشور ]رباني املشي[ مواجه با عالمت سؤال شده 

و جواب قانع كننده اي نداريم به مردم بگوييم.5
ستاد پيگيري فرمان امام پرونده آقاي سيد حسين موسوي تبريزي به 
دادگاه را به خاطر بازداشت غير قانوني چند نفر در فرودگاه اعالم كرده 

است.6 
احمدآقا آمد و گفت ف��ردا مي خواهد به مالق��ات محمدمهدي رباني 
املشي برود براي مذاكره در خصوص س��مت جديدي كه ممكن است 

عضويت شوراي نگهبان باشد.7
شب جلسه ش��وراي مركزي حزب داش��تيم. آقاي رباني املشي هم 
شركت كرده بودند. احمدآقا امروز در منزلشان با ايشان مالقات كرده و 
پيشنهاد عضويت در شوراي نگهبان داده كه قبول نكرده است. آيت اهلل 
خامنه اي براي راضي كردنشان، خصوصي با ايشان مذاكره كردند. آخر 
ش��ب احمدآقا تلفن كرد كه باز هم هنوز نپذيرفته؛ قرار ش��د من هم با 
ايش��ان صحبت كنم... با آقاي رباني املشي تماس گرفتم ايشان سخت 

1. همان، ص219. 
2. همان، ص253. 

3. همان. 
4. همان، ص255. 

5. همان. 
6. همان، ص256. 

7. همان. 
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رنجيده است و از طرف اطرافيان تحت 
فشار است كه سمتي نپذيرد. ايشان را 
نصيحت ك��ردم و گفتم اي��ن مقابله به 
حس��اب مي آيد و خس��ارت دارد، قرار 
ش��د قبول كند... باالخره پيش از ظهر 
اطالع داد كه پذيرفته است، به احمدآقا 
اطالع دادم. اگر حكم ايشان اعالم شود 

به خيلي از بحث ها خاتمه خواهد داد.1

خاطراتي مسئله ساز و جنجال آفرين 
آنچ��ه آورده ش��د گوش��ه ها و فرازهاي��ي از هزاران 

خاطره هايي از اين دست است كه مي بينيد برخي از آن به پايه  اي گنگ است كه شايد 
خود آقاي هاشمي رفس��نجاني نتواند آن را باز كند و توضيح دهد كه منظور چيست و 
كيست؛ برخي از آن نيز تنها هنري كه دارد اين است كه مايه كنجكاوي و پرسش هاي 
بي شمار خواننده مي شود و نمي تواند پاسخي براي آن بيابد؛ برخي ديگر از اين خاطره ها، 
شبهه انگيز و مسئله ساز است و در واقع مي تواند خوراكي براي ضد انقالب و تحريف گران 
تاريخ فراهم كند تا از اين فرازهاي مبهم، نارس��ا و سربس��ته هر آنچه را كه مي خواهند 

ببافند، بسازند و به چهره ها و شخصيت ها نسبت دهند و آنان را زير سؤال ببرند. 
اينجاس��ت كه روش��ن مي ش��ود كس��اني كه از تاريخ سررش��ته ندارند و اهميت آن 
را برنمي تابن��د نبايد براي ب��رآوردن هوس هاي س��يري ناپذير آقازاده ه��ا و »بادمجان 
دور قاب چين ها« كه تنها هدفش��ان س��اختن آينده خويش اس��ت رخصت دهند كه 
يادداش��ت هاي پراكنده اي را كه ب��ه ويرايش و تكمي��ل و تصحيح اساس��ي نياز دارد 
سرهم بندي كنند و شتاب زده به بازار بياورند و نه تنها رويدادها و جريان هاي تاريخي را 

خدشه دار كنند، بلكه آب به آسياب دشمن بريزند. 
جناب هاشمي در اين خاطره گويي هاي خود درباره تصميم امام به جابه جايي دادستان 
كل كش��ور و انتصاب آقاي يوس��ف صانعي به جاي رباني املش��ي به گونه اي ناشيانه و 
نسنجيده س��خن مي گويد كه نه تنها مايه اتهام و ذهنيت منفي نسبت به مرحوم رباني 
املشي مي شود، بلكه امام را نيز زير س��ؤال مي برد. او در يك مورد-  چنانكه در باال آمد- 

1. همان، ص257. 

به  وابسته  كارگردانان 
امريكا و شاه مانند اردشير 
زاهدي و برخي از اعضاي 
رسانه هاي  و  ملي  جبهه 
و  درون مرزي  وابسته 
برون مرزي تالش كردند كه 
عناصري مانند سيد كاظم 
شريعتمداري و دكتر كريم 
سنجابي را در برابر امام 
»علم« كنند و به عنوان رهبر 

انقالب! به صحنه آورند 
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مي گويد: »صبح به زي��ارت امام رفت��م و از آقاي رباني 
املشي دفاع كردم و گفتم ]او[ مظلوم واقع شده«! بدون 
اينكه توضيح دهد كه مواد اتهام وي در نزد امام چه بوده 
اس��ت؟ و او در برابر چه اتهامي از آن مرحوم دفاع كرده 
است؟ و بدين گونه دس��ت دش��منان روحانيت متعهد 
و تحريف گران تاري��خ را باز مي گذارد تا هر نس��بتي كه 
خواستند به آن مرحوم بدهند و اتهامات گوناگوني بر او 
وارد كنند. او در مورد ديگر مي آورد: »تعويض دادستان 
كل كشور ]رباني املشي[ مواجه با عالمت س��ؤال شده و جواب قانع كننده اي نداريم به 
مردم بگوييم«!! و بدين گونه براي خواننده اين ذهنيت را ايجاد مي كند كه از نظر مردم 
جابه جايي رباني املشي سؤال برانگيز بوده اس��ت و مردم علت و سبب اين »تعويض« را 
مي پرسيدند! و روي آن كنجكاو بوده اند؛ در صورتي كه از نظر مردم هوشيار و آگاه ايران 
جابه جايي پس��ت و مقام طبق روال كشور، امري عادي اس��ت و قرار نيست كساني كه 
به پستي گمارده مي شوند براي هميش��ه در آن مقام ماندگار باشند. جناب هاشمي از 
عهد »دقيانوس« حرف نمي زند كه كس��ي جز او! از آن دوره خبر نداشته باشد! در سال 
1361 كه مرحوم رباني از دادستاني كل كش��ور كنار رفت، حتي براي يك نفر از مردم 
پرسش��ي پديد نيامد، چراكه اين گونه جابه جايي در هر چند گاهي فراوان روي مي داد. 
جناب هاشمي از آنجا كه خود را يك ملت مي پندارد! نظر و ديد خود را به عنوان »مردم« 
مطرح مي كند. او از كنار گذاش��تن رباني املش��ي از دس��تگاه قضايي ناخشنود بوده و 
»جواب قانع كننده اي« براي خود نداش��ته، مي گويد »ج��واب قانع كننده اي نداريم به 
مردم بگوييم«! اگر او در انديش��ه جواب به مردم بود خاطرات آكنده از ابهام به نمايش 
نمي گذاشت. جناب هاشمي در خاطرات خود، با طعنه به امام درباره جابه جايي دادستان 
كل كشور ادعا مي كند كه »مواجه با عالمت سؤال شده و جواب قانع كننده اي نداريم به 
مردم بگوييم«! ليكن به خاطرات پرحجم خود نگاه نمي كند كه در آن هزاران مطلب و 
گزارش گنگ، نامفهوم، مبهم و معماگونه آمده است كه خواننده آن »مواجه با عالمت 
سؤال مي شود و پاس��خ قانع كننده اي نمي يابد«! آيا مردم درباره ادعاي جناب هاشمي 
مبني بر اينكه در نزد امام »از آقاي رباني املش��ي دفاع ك��ردم و گفتم ]او[ مظلوم واقع 
شده«! »مواجه با عالمت سؤال« نمي ش��وند؟ آيا جناب هاشمي در اين مورد دغدغه اي 
ندارد كه »جواب قانع كننده اي به مردم نداده اس��ت«؟! آيا از ديد آقاي هاشمي، رباني 

در مورد خط موازي بايد 
گفت شگردي كه به كار 
گرفته شد توانست براي 
يك روز )تاسوعا( اثرگذار 
باشد، ليكن اين نيرنگ و 
ترفند نيز با هشدار امام 
و هوشياري مردم در هم 

شكسته شد



26
1

خ!! 
پاس

 بي 
اي

ش ه
رس

م و پ
 ابها

ر از
ي پ

طرات
خا

91
يز 

 پاي
33 

اره
شم

م 
 ده

ال
 س

وم
ه س

دور

املشي مظلوم واقع شده بود؟ و امام كه او را از دادستاني بركنار كرد، به او ظلم روا داشت؟ 
خرده گيري و نارواگويي جناب هاشمي درباره امام در اين جريان تنها در اين پايه محدود 

نمي ماند بلكه چنين ادامه مي يابد:
با آقاي محمدمهدي رباني املش��ي مالقات داش��تم كه هنوز از عزل 
ايشان و ديگران از شوراي عالي قضايي گله دارند كه در اين موضوع بحث 
كرديم؛ گفتم كه گزارش هاي زيادي در چند مورد از طرق مختلف به امام 

رسيده و ايشان را ناراحت كرده بود و پس از رفع ترديد جبران كردند!!1
جناب هاشمي براي اينكه ثابت كند به رباني املشي ظلم شده است، امام را زير سؤال 
مي برد كه با تأثيرپذيري از گزارش هاي زيادي كه از »طرق مختلف به ايشان رسيده بود« 
به »عزل« رباني املشي دست زدند و او را از دستگاه قضايي كنار گذاشتند و »پس از رفع 
ترديد« و دريافت اينكه اين گزارش ها البد مطابق واقع نبوده است »جبران كردند«!! آيا 
امام از ديد جناب هاشمي رفسنجاني تا اين پايه بي مباالت بودند كه به محض دريافت 
گزارش هايي از اينجا و آنجا بدون تحقيق و تأمل و بدون به دست آوردن اطالعات كافي و 
الزم از واقعيت ماجرا، تصميم گيري مي كردند و به عزل و مجازات يك شخص و شخصيت 
دست مي زدند و پس از وارد آمدن ضربه سنگين به آبرو و اعتبار آن شخص به اصطالح 
»جبران« مي كردند؟! راستي امام چگونه »جبران كردند«؟! اگر منظور از »جبران« اين 
است كه او را به عنوان يكي از فقهاي شوراي نگهبان منصوب كردند، بايد دانست امام در 
همان روزي كه او را از مقام دادستاني و شوراي عالي قضايي كنار گذاشتند بر آن بودند 
كه مسئوليت ديگري به او واگذار كنند؛ س��خنان امام در روز 19دي ماه1361 در جمع 

مقامات قضايي و اعالم جابه جايي در مورد دادستاني كل كشور چنين است: 
... نكته ديگر، اين ش��وراي عالي قضايي... من بايد تشكر كنم از اينها. 
اينها زحمت كشيده اند؛ دو، سه سال زحمت كش��يده اند، رنج برده اند، 
خدمت كرده اند و اين طور نيس��ت كه آنها هم براي مقامي آمده  بودند. 
آنها از بزرگان روحانيون هستند. آنها هم مثل ساير روحانيون از محلي 
كه مأنوسشان بوده است و مطلوبشان بوده است آمدند در يك محيطي 
كه زحمتش زياد و رنجش زياد و كارش زياد و مسئوليت پيش خدايش 
هم زياد و نارضايتي پيش مردم هم زياد. اين طوري نيست كه اينها آمده 
باشند يك بهره اي برده باشند. برايشان هم هيچ مطرح نيست كه حاال 

1. همان، ص276. 
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اينجا خدمت بكنند يا آنجا خدمت بكنند. يك مرد اسالمي روحاني كه 
با روحيات اسالم مأنوس است فرقي پيشش نيست كه حاال بشود رئيس 
ديوان عالي كشور و دادستان كل كشور يا كار ديگري بكند، جور ديگري 
خدمت بكند، اين هم فرقي مابينش نيست... بناءً عليه اگر يك مصالحي 
اقتضا بكند كه آن آقاياني كه مدتي رنج كشيده اند اين رنجشان را حاال 
بدهند كسي ديگر بكشد و خودشان مثاًل استراحت كنند يا در جايي كه 
زحمتش كمتر است و گرفتاريش كمتر است آنجا خدمت بكنند، اين طور 
نيس��ت كه- حاال فرض كنيد- اش��خاصي خيال كنند كه... اين آقايان 

نامطلوب بودند و رفتند... 
و حاال ما مي خواهيم اين رنج را به گردن آقاي آقا شيخ يوسف صانعي به 
عنوان دادستان كل ]بگذاريم[... از اين جهت، من اين آقا را به جاي آقاي 
رباني ]مي گذارم[ در عين حالي كه از ايشان هم تشكر مي كنم و تقدير 
مي كنم و ايشان هم بايد يك فكري كرد كه يك جايي باز خدمت بكنند 

و بتوانند خدمت به اين كشور بكنند و خدمتگزار باشند...1
چنانكه مي بينيد امام در همان  روز جابه جايي و بازپس گيري مسئوليت از رباني املشي 
با صراحت اعالم كرده اند كه »بايد فكري كند كه ]ايش��ان[ يك جايي خدمت بكنند«؛ 
از اين رو، يك هفته بعد )28دي61(  ايش��ان را به عضويت در شوراي نگهبان منصوب 
كردند.2 بنابراين، انتصاب آن مرحوم به عنوان يكي از اعضاي شوراي نگهبان به ادعاي 
جناب هاشمي كه »پس از رفع ترديد جبران كردند« ارتباطي ندارد و او بايد توضيح دهد 
كه از اين ادعا و نسبت ناروا به امام چه منظوري داشته است؟ جناب هاشمي با اين ادعاي 
خالف واقع، امام را انساني دهن بين و زودباور نمايانده است كه بدون تحقيق و بررسي 
و با دريافت گزارش از اين و آن، شتاب زده و نس��نجيده درباره افراد و اشخاص تصميم 
مي گيرد و عزل و نصب مي كند و ظلم روا مي دارد و آنگاه كه خالف آنچه را دريافته بود به 
اثبات رسيد، پشيمان مي شود و جبران مي كند!! در صورتي كه امام نه ترديدي داشتند 
تا »رفع ترديد« شده باشد، نه بي تأمل و تحقيق و از روي شتاب تصميمي گرفته بودند و 

حقي را ضايع كرده بودند كه بخواهند جبران كنند. 
آيا اين گونه ادعا در خاطره گويي هاي جناب هاش��مي خنجري نيس��ت كه از پش��ت 

1. صحيفه امام، ج17، ص230-231. 
2. همان، ص242. 
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بر امام زده مي ش��ود؟ آيا اين گون��ه پنداربافي ها و 
نارواگويي ها از ده ها توطئه و نقشه هاي دشمن براي 
خدشه دار كردن سيماي ملكوتي امام، تأثيرگذارتر 
نيست؟ نهان كاري و خاطره گويي  معماگونه جناب 
هاشمي تنها به رويدادهاي پس از پيروزي انقالب 
اس��المي محدود نمي ش��ود. او از برخي جريان ها 
و حوادثي كه در دوران مب��ارزه و اوج انقالب روي 
داده است نيز با رمز و راز و »تقيه«!! سخن مي گويد 
و درب��اره برخي از آنچ��ه در روزه��اي اوج انقالب 
اسالمي واقع شده است سربسته مي گذرد. او درباره 
راهپيمايي تاريخي روزهاي تاسوعا و عاشوراي سال 

57 مي گويد: 
... آن روزها با ما از طرف رژيم مذاكره مي ش��د. نماينده رژيم تيمسار 
مقدم بود. يك جلسه پيش از س��فر آقاي مطهري به پاريس، آمد منزل 
ايش��ان و با او گفت وگو كرديم. گفت وگوي مهمي بود1... سرانجام رژيم 
راهپيمايي را پذيرفت، اما شرايطي گذاشت؛ از جمله اينكه راهپيمايي 
از حسينيه ارشاد به باال باشد، شرط ديگر اين بود كه در شعارها به شاه 
اهانت نشود. هر دو شرط نقض شد و راهپيمايان »مرگ بر شاه« را در آن 
روزها در گسترده ترين سطح شعار دادند... راهپيمايي تاسوعا با تصويب 
جمع ما ]؟[ در كميته اي سه نفري مركب از من و مهندس سحابي و يك 
نفر ديگر )؟!( و به داليلي با دعوت آقاي طالقاني انجام شد كه در عاشورا 
هم به همان گستردگي با خواست مردم ادامه پيدا كرد... ويژگي منحصر 
به فرد اين راهپيمايي ها اين بود كه سرنوشت انقالب را رقم زد و ما بر سر 
دوراهي مرگ و حيات قرار گرفتيم. اگر تهديد رژيم را مي پذيرفتيم پيامد 
آن ادامه سلطه و حاكميت رژيم بود. در نپذيرفتن هم احتمال بمباران 
هوايي و قتل عام مطرح بود كه با تأكيد امام به اس��تقبال خطري بزرگ 
رفتيم و قدرت و تهديدناپذيري انقالب را در برابر رژيم ثابت كرديم. در 
هر دو راهپيمايي تاسوعا و عاشورا آماده شهادت بوديم و به خاطر فشار 

1. در اصل:  است. 

اينكه شيادان وابسته به طاغوت 
)جهانخواران- زورمداران( 
پيوسته روي مذاكره با ملت ها 
و دولت هاي انقالبي پافشاري 
مي ورزند به اين علت است 
كه بتوانند در ميان آنان افراد 
و  ضعيف النفس  ساده لوح، 
زودباور را شناسايي كنند و با 
تهديد و تطميع، بيم و نويد و 
شگردهاي شيطاني ديگر آنان را 

تحت تأثير قرار دهند 
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زيادي كه بر رژي��م وارد مي كرد احتمال خطر، آن ه��م براي افراد جلو 
صف ها، بسيار بود.1

رهبرتراشي-  خط موازي 
اس��تكبار جهاني و در رأس آن ش��يطان بزرگ آنگاه كه دريافتند پشتيباني سياسي، 
تسليحاتي و تبليغاتي از شاه نمي تواند انقالب اسالمي را از حركت به پيش بازدارد و تاج 
و تخت شاه را استواري  بخشد، به دو شگرد شيطاني ديگر رو آوردند: 1. رهبرتراشي 2. 

خط موازي؛ اين دو ترفند از واپسين تيرهايي بود كه امريكا و شاه در تركش داشتند. 
كارگردانان وابسته به امريكا و شاه مانند اردشير زاهدي و برخي از اعضاي جبهه ملي و 
رسانه هاي وابسته درون مرزي و برون مرزي تالش كردند كه عناصري مانند سيد كاظم 
شريعتمداري و دكتر كريم سنجابي را در برابر امام »علم« كنند و به عنوان رهبر انقالب! 
به صحنه آورند و شماري از مردم به پاخاس��ته و انقالبي را به سوي  آنها بكشانند. مثلث 
امريكا- شاه- ليبراليست ها با بهره گيري از رسانه هاي تبليغاتي درون مرزي و برون مرزي، 
در اين توطئه نقش اساسي داش��تند كه البته راه به جايي نبردند و در واقع آب در هاون 
مي كوبيدند؛ چراكه ملت انقالبي ايران  آگاه تر و هوش��يارتر از آن بودند كه با اين ترفند 
فريب بخورند و سر در راه رهبران قالبي، خلق الساعه و مرموز بگذارند و به بيراهه كشيده 

شوند. 
در مورد خط موازي بايد گفت ش��گردي كه به كار گرفته ش��د توانست براي يك روز 
)تاسوعا( اثرگذار باشد، ليكن اين نيرنگ و ترفند نيز با هشدار امام و هوشياري مردم در 
هم شكسته شد. در اين شگرد شيطاني نيز مثلث شوم امريكا- رژيم شاه- ليبراليست ها با 
همدستي برخي ار روحانيان مرعوب شده و فريب خورده نقش فعال و ريشه اي داشتند. 
رژيم شاه در گام نخست شايعه اي را در سراسر كش��ور رواج داد كه در روزهاي تاسوعا 
و عاشورا ارتش ش��اه از زمين و هوا راهپيمايان تهراني را به خاك و خون خواهد كشيد 
و قتل عام خواه��د كرد. در گام دوم برخ��ي از مهره هاي فريبكار و نيرنگ باز رژيم ش��اه 
مانند تيمسار مقدم به س��راغ برخي از روحانيان رفتند و با  آنان به مذاكره نشستند. در 
اين مذاكره توانس��تند دل آنان را خالي كنند و به آنان بباورانند كه حمله ارتش شاه به 
راهپيمايان در روزهاي تاسوعا و عاشورا جدي، حتمي و ترديدناپذير است، مگر آنكه در 
اين راهپيمايي ها از سردادن شعار ضد شاه خودداري شود. بدين گونه توانستند با برخي 

1. علي اكبر هاشمي رفسنجاني، دوران مبارزه، تهران، دفتر نشر معارف انقالب، 1386، ص327. 
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از روحانيان، به اصطالح قرار و مدار بگذارند. در 
گام سوم با آمدن صدها تن از مأموران دوره ديده 
س��اواك در ميان راهپيمايان تاسوعا كوشيدند 
كه كنت��رل ش��عارهاي مردمي و انقالب��ي را در 
دست بگيرند و از شعار ضد شاه پيشگيري كنند. 
سوليوان آخرين سفير امريكا در ايران درباره اين 
دو ترفند، به كاخ سفيد چنين گزارش داده است: 

تاريخ: 11دسامبر1979- سند شماره )31(
از: سفارت امريكا در تهران

به: وزارت امور خارجه واشنگتن. دي. سي- فوري 
تهيه كننده گزارش: سوليوان 

طبقه بندي: سري
شماره: تهران 2095

موضوع: تظاهرات عاشورا- شواهد اوليه 
1. تظاهرات صلح آميزي كه امروز در تاريخ 10دس��امبر ]تاسوعا[ در 
تهران صورت گرفت، به وسيله رهبران مذهبي و نمايندگان بازار بسيج 
ش��ده بودند. در هر حال ترتيبات الزم براي سازماندهي اين تظاهرات و 
كسب تفاهم با مأمورين امنيتي دولت ايران توسط نمايندگان جبهه ملي 
صورت گرفت. در جريان تظاهرات به كريم سنجابي رهبر جبهه ملي ارج 

گذاشته شد و از طرف مردم استقبال خوبي از وي به عمل آمد.
2. اردشير زاهدي كه مذاكره كننده اصلي دولت براي برنامه راهپيمايي 
بود، در غ��روب آن روز به من گفت ك��ه تعدادي از افراد م��ا نيز در اين 
تظاهرات شركت كردند و س��عي كردند كه آن را به ميانه روي بكشانند. 
وي همچنين متذكر شد كه عده اي از ميانه روها، به جاي عكس خميني، 

عكس شريعتمداري را حمل مي كردند. 
3. تمام اينها نش��ان دهنده هم��كاري بين دولت و رهب��ران ميانه رو 
مي باشد تا بدين ترتيب رهبران سياسي ميانه رو به جاي خميني كسب 
وجهه كنند. اين براي شاه تاكتيك خوبي است، اگر او متعاقباً بخواهد با 
جبهه ملي به عنوان طرف اصلي براي تشكيل يك دولت ائتالفي مذاكره 

از ويژگي هاي ليبرال ها اين است 
كه پيش از آنكه در انديشه مبارزه 
با جهانخواران و زورمداران باشند، 
دنبال گفت وگو، مذاكره و دادوستد 
با آنها هستند؛ ديگر اينكه در برابر 
تهديد دشمن زود خود را مي بازند 
و مرعوب مي شوند و كوتاه مي آيند
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كند. پيش از اين س��ناتور مصباح زاده در بحث 
درباره ضعف سياسي جبهه ملي به ما گفته بود، 
در صورتي كه خواسته شود، كيهان مي تواند در 
عرض چند هفته از اينها قهرمان ملي بس��ازد. 
موقعي كه چند روز پيش من او را ديدم او به من 
گفت كه وي درصدد است بعد از عاشورا دست 

به انتشار چيزي شبيه روزنامه بزند. 
4. به  طور خالصه به  نظر مي رسيد كه اقداماتي 
در دست اس��ت تا از طريق دس��تكاري در افكار عمومي، جبهه ملي با 
زيركي، رهبري مخالفين را از دس��ت خميني بيرون آورد- شاه معتقد 
است كه مي تواند با جبهه ملي در مورد تشكيل يك سلطنت مبتني بر 

قانون اساسي مذاكره كند ولي با خميني هرگز. 
5. زاهدي معتقد است كه گروه خميني از اين تاكتيك آگاهند و ممكن 
است تظاهرات 10دس��امبر )تاس��وعا( را يك پيروزي براي ميانه روها 
بدانند؛ بنابراين ممكن است كه بخواهند تظاهرات 11دسامبر )عاشورا( 
را به خشونت بكشانند، خصوصاً اينكه خميني نيز در بيانيه اش1 از جاري 

شدن »رود خون« در عاشورا سخن گفته است. 
6. فعاليت هاي صبح عاشورا نشان نمي دهد كه چه اتفاقي خواهد افتاد. 
تعدادي كمتر از آنكه در روز تاسوعا )10دسامبر( جمع شده بودند، صبح 
خيلي زود جمع شدند و به طرف خيابان شاهرضا در حركت اند. جمعيت 
مانند روز 10دسامبر كه در آن تمام گروه ها خود به جانب غرب به سوي 
شهياد روانه شدند، حركت مي كنند اما بسيار پراكنده تر؛ هر چه به ظهر 
نزديك تر مي شويم، راهپيمايي هاي بي هدف به اندازه معتنابهي به چشم 

مي خورد. 
7. گروه هايي هم نزديك سفارت به برگزاري برنامه هاي خاص عاشورا 
كه عبارت اند از سينه زني و زنجيرزني، مشغول بودند. )يكي از گروه ها به 
منظور استفاده تبليغاتي در تلويزيون، پيراهنشان را درآوردند و در مقابل 
عكاسان شروع به سينه زني كردند و با تمام شدن كار عكاسان، آنها نيز 

1. در اصل: بيانه اش. 

طبق شواهد موجود برخي از 
جلودارها و سردمداران روحاني 
كه مرعوب جوسازي هاي شيطاني 
سازمان هاي جاسوسي و عوامل سيا 
و ساواك قرار گرفته بودند، ملت 
به پاخاسته و انقالبي تهران را در 
راهپيمايي روز تاسوعا از سردادن 

شعار مرگ بر شاه بازداشتند
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پيراهن خود را پوشيده و به سوي جنوب رهسپار شدند(. 
8. اگر گروه خميني بخواهند براي به دس��ت گرفت��ن كنترل اوضاع، 
تظاهرات عاشورا را به خشونت بكش��انند، بدون شك خواهند توانست 

به همين منظور تظاهركننده كافي براي برآشفتن اوضاع بسيج كنند. 
)گزارش داشتيم مبني بر اينكه عامالن تحريك كننده اي به جمعيت 
توصيه مي كردند قصر شاه را كه بدون شك توسط ارتش از آن محافظت 

مي شود به  آتش بكشانند.( 
9. از طرف ديگر اگر گروه خميني احساس كنند كه از طرفداري عناصر 
مؤثري در مناطق نفتي، سيس��تم بانك ها و ادارات برخوردارند، ممكن 
اس��ت ترجيح دهند مقصود خود را با اعتصابات عملي كنند و بر دولت 
فشار آورند و به برخورد خشونت آميز در روز عاشورا دست بزنند. در هر 
حال از آنجايي كه طرفداران و نزديكان خميني روي مسئله عاشورا تكيه 

زيادي كرده اند، نخواهند گذاشت كه اين روز بدون حادثه بگذرد. 
10. در طول روز، ما گزارش هاي بيش��تري خواهيم داد. بدبختانه در 
اوايل صبح باران قطع شد و هوا روشن و ماليم است و به نظر مي رسد كه 

هوا در طول 12 ساعت ديگر نيز مناسب باشد. 
سوليوان1 

هاشمي رفسنجاني و جريان  موازي 
از خاطرات جناب هاشمي- كه چند صفحه پيش آورده شد- به دست مي آيد كه: 

1. او نيز در جريان توطئه خط موازي كاماًل بازي خ��ورده و ناآگاهانه به كانالي افتاده 
است كه توطئه گران امريكايي- شاهنشاهي- ليبراليستي ساخته بودند. او تهديد عوامل 
رژيم شاه مبني بر بمباران هوايي راهپيمايان تاسوعا- عاشورا را تا آن پايه جدي و قطعي 
مي پندارد كه براي چاره جويي دست به دامان امام مي شود كه شايد امام دستور دهند 
راهپيمايي اين دو روز به كلي ملغي شود!! »اين تهديد را به امام منتقل كرديم، امام تأكيد 

كردند كه به هر حال راهپيمايي بايد انجام شود«!!
2. اين بيم و هراس و نگراني آقاي هاشمي درباره قتل عام راهپيمايان برآيند مذاكره اي 

1. اس��ناد النه جاسوس��ي امريكا، دانش��جويان مس��لمان پيرو خط امام)ره(، تهران، جهان كتاب، 1379، ج3، 
ص504-506. 
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بود كه با تيمسار مقدم داشت. اينكه شيادان وابسته به طاغوت )جهانخواران- زورمداران( 
پيوسته روي مذاكره با ملت ها و دولت هاي انقالبي پافشاري مي ورزند به اين علت است 
كه بتوانند در ميان آنان افراد س��اده لوح، ضعيف النفس و زودباور را شناسايي كنند و با 
تهديد و تطميع، بيم و نويد و شگردهاي ش��يطاني ديگر آنان را تحت تأثير قرار دهند و 

بدين گونه انقالب را مهار كنند. 
3. جناب هاشمي رفسنجاني در اين بخش از خاطرات خود نيز واقعيت ها را درز مي گيرد 
و با راستي و درستي آنچه را كه روي داده است براي تاريخ و نسل هاي امروز و فردا بازگو 
نمي كند. او بدون اينكه توضيح دهد كه چه انگيزه و انديشه  اي او را به مذاكره با تيمسار 
مقدم واداشته است و چه مطالب و مس��ائلي در اين مذاكره رد و بدل شده است، نتيجه 
مذاكره را بازگو مي كند: »س��رانجام رژيم راهپيمايي را پذيرفت اما شرايطي گذاشت از 
جمله اينكه راهپيمايي از حسينيه ارش��اد به باال شد، شرط ديگر اين بود كه در شعارها 

به شاه اهانت نشود...«!!
نخست بايد از جناب هاشمي پرس��يد كه او به نمايندگي از چه كس��اني به مذاكره با 
مقامات رژيم شاه نشسته و از آنها به اصطالح اجازه راهپيمايي با آن شروط رسوا گرفته 
است. اگر از طرف ملت ايران به خود رخصت داده اس��ت كه با رژيم به مذاكره بپردازد، 
خود بهتر مي دانست كه ملت به پاخاسته و انقالبي و پيروان راستين راه امام، يك سال 
پيش از آن، در آن دوراني كه رژيم شاه در اوج قدرت بود، با خشم و خروش انقالبي و با 
تقديم عزيزاني به ميدان شهادت، راهپيمايي هاي منظم، مستمر و قدرت شكن برگزار 
كردند و نهضت اسالمي ايران را به انقالبي فراگير و كاخ برانداز بدل ساختند و صد البته 
در آن مقطعي كه رژيم شاه در مرز سقوط و فروپاش��ي قرار گرفته بود، به ميانجي گري 
ليبرال منشانه جناب هاشمي نياز نداش��تند كه با چانه زني از رژيم در حال زوال اجازه 
راهپيمايي بگيرد. اين گونه گفت وگوهاي پشت پرده و بده بستان هاي محرمانه با دشمن 
هيچ گاه با راه ملت و رهبر انقالب هم خواني نداشت. اين شيوه ليبرال هاي سازشكار بود 

كه راه مردم را اصوالً بلد نيستند يا اين راه را گم كرده اند.
از ويژگي هاي ليبرال ها اين اس��ت كه پيش از آنكه در انديشه مبارزه با جهانخواران و 
زورمداران باشند، دنبال گفت وگو، مذاكره و دادوستد با آنها هستند؛ ديگر اينكه در برابر 

تهديد دشمن زود خود را مي بازند و مرعوب مي شوند و كوتاه مي آيند. 
4. آقاي هاشمي در خاطره هاي خود آورده اس��ت كه »هر دو شرط نقض شد«!! البته 
مردم به پاخاس��ته و انقالبي هيچ گاه و هرگز منتظر نمي ماندند كه رژيم در حال زوال و 
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در مرز مرگ و س��قوط براي آنها خ��ط و مرز تعيين 
كند كه از كجا و در چه مس��يري راهپيمايي كنند و 
چه شعارهايي س��ردهند و از سردادن چه شعارهايي 
خودداري ورزند، ليكن جناب هاش��مي در اين مورد 
نيز همانند بسياري از موارد، از بازگو كردن واقعيت ها 
خودداري ورزيده و آنچ��ه را كه روي داده درز گرفته 
اس��ت. طبق ش��واهد موجود برخ��ي از جلودارها و 
س��ردمداران روحاني ك��ه مرعوب جوس��ازي هاي 
ش��يطاني س��ازمان هاي جاسوس��ي و عوامل سيا و 
س��اواك قرار گرفته بودند، ملت به پاخاسته و انقالبي 

تهران را در راهپيمايي روز تاسوعا از سردادن شعار مرگ بر شاه بازداشتند؛ البته مردم به 
شكل خودجوش جسته و گريخته اين گونه شعارها را بر زبان آوردند، ليكن اين شعار در 
راهپيمايي روز تاسوعا فراگير و همگاني نشد، چون برخي از سردمداران باور كرده بودند 
كه سردادن اين شعار مايه حمله هوايي و زميني ارتش ش��اه به سوي تظاهركنندگان 
و راهپيمايان خواهد ش��د. از اين رو مي بينيم كه آقاي هاشمي از وحشت و نگراني خود 
از احتمال حمله رژيم ياد مي كند: »... احتمال بمب��اران هوايي و قتل عام مطرح بود كه 
با تأكيد امام به اس��تقبال خطري بزرگ رفتيم... در هر دو راهپيمايي تاسوعا و عاشورا 
آماده شهادت بوديم و به خاطر فشار زيادي كه بر رژيم وارد مي كرد احتمال خطر، آن هم 
براي افراد جلو صف ها ]بخوانيد آقاي هاشمي ها[ بسيار بود«! من نمي دانم اگر »احتمال 
بمباران هوايي و قتل ع��ام« مي رفت، جلوي صف و عقب صف چه تفاوتي داش��ت؛ اين 
توهم، ريشه در آن مذاكرات منحوسي داشته كه صورت گرفته است و تيمسار مقدم با 
تأثير رواني روي جناب هاشمي توانسته است مرگ را در برابر چشمان او مجسم سازد. 

در عصر روز تاسوعا تلفن هاي زيادي از مردم تهران به نوفل لوشاتو شد. در اين پيام هاي 
تلفني مردم به امام شكايت داشتند كه ما امروز هر گاه شعار مرگ بر شاه و مرگ بر امريكا 
سرمي داديم از جلودارها پيغام مي رسيد كه از سردادن اين گونه شعارها خودداري شود. 
امام با شنيدن اين خبر سخت ناراحت شدند. مرحوم سيد احمد خميني از سوي امام با 
تهران تماس گرفتند و ياد دارم كه به آيت اهلل شهيد بهشتي تلفني پيام امام را رساندند 
كه اگر قرار باشد كساني مردم را از ش��عار اصلي انقالب باز بدارند، من با پيامي به مردم 
تكليف همه را معين خواهم كرد. از اين رو  توطئه مثلث ش��وم امريكا- ش��اه- ليبرال ها 

در عصر روز تاسوعا تلفن هاي 
به  تهران  مردم  از  زيادي 
اين  در  شد.  نوفل لوشاتو 
پيام هاي تلفني مردم به امام 
شكايت داشتند كه ما امروز 
هر گاه شعار مرگ بر شاه و 
مرگ بر امريكا سرمي داديم از 
جلودارها پيغام مي رسيد كه 
از سردادن اين گونه شعارها 

خودداري شود
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شكست خورد و خط موازي در نطفه خفه شد و 
مردم در راهپيمايي چند ميليوني روز عاش��ورا 
حماسه آفريدند و سخن آخر خود را با شاه و رژيم 
شاهنشاهي زدند و شمارش معكوس براي سقوط 
ش��اه از راهپيمايي روز عاشورا ش��تاب بيشتري 
گرفت و توطئه گران،  سازشكاران و سرسپردگان 

به خط امريكا را كاماًل منزوي و نااميد ساخت. 
5. جناب هاش��مي آورده اس��ت »راهپيمايي 
تاسوعا با تصويب جمع ما در كميته سه نفري مركب از من، مهندس سحابي و يك نفر 
ديگر)؟( و به داليلي)؟!(  با دعوت آقاي طالقاني انجام ش��د«! اين خاطره نيز مانند ديگر 
خاطره هاي او در پرده ابهام قرار دارد و روش��ن نيس��ت نقش اين كميته در راهپيمايي 
عاشورا چه بوده اس��ت؛ ليكن آنچه اجماالً از آن مي توان دريافت،  اين است كه سياست 
موازي مثلث امريكا- شاه- ليبرال ها مورد تصويب و تأييد اين كميته قرار داشته است و 

در واقع اين كميته مجري سياست آن مثلث شوم بوده است. 
6. آقاي هاشمي ساده لوحانه مي پنداشته است كه در راهپيمايي روزهاي سرنوشت ساز 
تاسوعا و عاشورا- طبق قول و قرار او با تيمسار مقدم- اگر تظاهركنندگان مرگ بر شاه 
نگويند، مي توانند جلوي حمله هوايي و زميني ب��ه راهپيمايان را بگيرند! غافل از اينكه 
اگر رژيم شاه قدرت و توان حمله و بمباران راهپيمايان را داشت، بي ترديد اگر آنها در آن 
روزها به جاي »مرگ بر شاه«، »جاويد شاه« مي گفتند، بي ترديد مورد حمله و سركوب 
قرار مي گرفتند. آنها به شعار مردم نگاه نمي كردند، به عمل آنها نگاه مي كردند كه رژيم 
شاهنشاهي را با خروش انقالبي خود به مرز سقوط و فروپاشي كشانده و كاخ خون پايه 
شاه را در معرض فرو ريختن قرار داده بودند. چنانكه امروز نيز مي بينيم برخي از عناصر 
ليبرال دموكرات و ساده انديش بر اين باورند كه اگر ملت ايران شعار مرگ بر امريكا سر 
ندهند و پرچم امريكا را آتش نزنند، شيطان بزرگ بر سر لطف مي آيد و از منافع سياسي 
و منابع سرشاري كه به دنبال انقالب اسالمي در ايران و منطقه از دست داده است، چشم 
مي پوشد و از توطئه ضد ايران دست مي كشد. غافل از اينكه امريكا حاضر است ملت ايران 
روزي هزاران بار مرگ بر امريكا بگويند و پرچم امريكا را آتش بزنند اما برخالف خواست 
امريكا دنبال خودكفايي نباش��ند، به ابداعات و ابتكارات در عرصه تكنولوژي، صنعتي، 
پزشكي، و نظامي دست نزنند، بنيه دفاعي خود را استواري نبخشند، برخالف سياست 

برخي از عناصر ليبرال دموكرات و 
ساده انديش بر اين باورند كه اگر 
ملت ايران شعار مرگ بر امريكا سر 
ندهند و پرچم امريكا را آتش نزنند، 
شيطان بزرگ بر سر لطف مي آيد و 
از منافع سياسي و منابع سرشاري 
كه به دنبال انقالب اسالمي در ايران 
و منطقه از دست داده است، چشم 

مي پوشد
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رژيم صهيونيستي در منطقه گام برندارند و در يك كالم از اسالم ناب محمدي)ص( كه 
با منافع و آز و نياز استعماري جهانخواران هم خواني ندارد پيروي نكنند و انديشه هاي 
ليبراليستي و تز استعماري اس��الم منهاي واليت فقيه را با دل و جان بپذيرند. چنانكه 

امام اعالم مي دارند: 
... همه توطئه هاي جهانخواران عليه ما از جنگ تحميلي گرفته تا حصر 
اقتصادي و غيره براي اين بوده است كه ما نگوييم اسالم جوابگوي جامعه 

است و حتماً در مسائل و اقدامات خود از آنان مجوز بگيريم...1 

1. صحيفه امام، ج21، ص290. 
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نقدی  بر خاطرات عباس امیرانتظام 

دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران 
اشاره 

مقاله حاضر نقد اجمالی اس��ت به برخي از نكات مهم كتاب آن س��وي اتهام خاطرات 
عباس امیرانتظام كه بعد از 21 سال نگاشته شده اس��ت. نويسنده در قالب نگارش اين 
كتاب، توضیحات خود را در مورد طرح انحالل مجلس خبرگان، جاسوسي و... ارايه كرده 
است. اين كتاب در دو جلد و در سال 1381 توسط نش��ر ني منتشر شده است و داراي 
چهار بخش است: بخش اول بررسي دوران انقالب، دولت موقت و سفارت، بخش دوم به 
ريشه يابي علل بازداشت، بخش سوم به جمع بندي نكاتي چند از خاطرات و بخش چهارم 

به ضمايم و اسناد اختصاص يافته است. 

نکات مهم این اثر 
در روز 23بهمن از طرف مهندس بازرگان به سمت معاونت نخست وزير 
و سرپرست نخست وزيري منصوب شدم و در طول ده روز بعد، سمت ها 
و مس��ئولیت هاي  زير نیز به من محول ش��د: 1. س��خنگويي دولت 2. 
مسئولیت صدور اجازه خروج از كش��ور... 3. نمايندگي نخست وزير در 
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صدا و سیما 4. مسئولیت پاسخگويي به مكاتبات سفارتخانه ها... تا روز 
21تیرماه1358 در نخست وزيري مش��غول انجام وظايف خود بودم... 
در اواخ��ر آذرماه1358 طبق دعوت س��اختگي كمال خ��رازي معاون 
وقت وزارت امور خارجه و بدون اطالع وزير ام��ور خارجه وقت، صادق 
قطب زاده، به تهران آمدم و در 28آ ذر1358 به طور غیر قانوني بازداشت 

شدم... 1 
داوطلبان )وكالت من( عبارت بودند از: مرحوم حجت االس��الم دكتر 
حش��مت اهلل مقصودي، مرحوم س��رهنگ غالمرضا نجاتي، دكتر علي 
تابن��ده و حمیدص��ادق  نوبري. البته تع��داد ديگري نی��ز )در خصوص 
پذيرفتن وكالت( اع��الم آمادگي كردن��د كه من از نام آن��ان بي اطالع 
هس��تم... طبق گفته مجتبي میرمهدي نماينده دادستان انقالب، فقط 
اسناد مكاتبات بین دولت موقت و دولت امريكا در سفارت موجود بود و 
آن هم به اين ترتیب كه اسناد تكثیر شده و در كلیه فايل هاي سفارتخانه 
قرار داده شده بود تا دانشجويان بدون كوچك ترين زحمتي به آنها دست 

يابند... 2
يكي از كارگزاران اشغال س��فارت امريكا، مهندس بهزاد نبوي، ضمن 
مصاحبه اي چنین گفت: »ما سفارت امريكا را اش��غال كرديم تا دولت 
موق��ت را از اريكه قدرت ب��ه زير بكش��یم«... حاكمی��ت انحصارگرا با 
فروكاهی��دن موقعیت سیاس��ي و بین المللي خود، براي حل س��ريع تر 
ماجرا و تصور بهره برداري از آن به مذاكره با امريكا متوسل شد. حسن و 
مهدي كروبي در تاريخ 27ژوئیه1980 با نمايندگان امريكا در مادريد 
مالقات كرده و توافق كردند كه پس از سوگند رياست جمهوري ريگان 
در واش��نگتن، گروگان ها را آزاد كنن��د... مالقات ديگري نیز توس��ط 
دكتر صادق طباطبايي با وارن كريس��توفر معاون وزارت خارجه امريكا 
در پاري��س و در اوت 1980 براي مبادله گروگان ها در مقابل اس��ترداد 

دارايي هاي ايران صورت گرفت.3 
امروز صبح با اردش��یر پسر 6س��اله ام در حالي كه در پیاده روي غربي 

1. عباس امیرانتظام، آن سوي اتهام، تهران، ني، 1381، ج1، ص8. 
2. همان، ص9. 

3. همان، ص10. 
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خیابان پهلوي ]ولي عصر[، حول  و حوش محموديه قدم مي زديم، آقاي 
مهندس مهدي بازرگان را ديدم... درباره سروصداي شهر و تیراندازي ها 
پرسیدم. گفت كه دلیل آن را نمي داند. پرسیدم چه بايد كرد؟ پاسخ داد 
بايد نزديك رفت و از جريانات آگاه شد. پیشنهاد كردم كه آيا به همكاري 
من احتیاج دارند؟ گفت: بله، البته به شرطي كه كارهاي بازرگاني ات را 
كنار بگذاري... از 7شهريور به بعد روزها به دفتر مهندس بازرگان مي روم 
و در مالقات ها و مصاحبه ها غالباً در كنار ايش��ان هستم... ما از روي بام 
دفتر جريانات خیاباني را نظاره مي كنیم. هیچ كس نمي داند كه نتیجه 
كار چیست و به كجا خواهد كشید... من براي رسیدگي به كارهاي دفترم 
در اين ماه به اروپا رفت��م و در پاريس با اس��تفاده از فرصت براي ديدن 
آيت اهلل خمیني به نوفل لوشاتو رفتم. با ابراهیم يزدي نیز كه از مشاوران 
آيت اهلل است ديدار كردم و او مرا به حیاط كوچك ديگري كه آيت اهلل در 

آنجا مي نشیند، برد و به ايشان معرفي كرد.1 
هیئتي به نمايندگي كمیس��یون حقوق بش��ر امريكا ب��ه ايران آمده 
بود. مهندس بازرگان از من خواس��ت تا به نمايندگي ايشان در جلسه 
حقوق بش��ر كه با شركت ريچارد كاتم، جان اس��تمپل، ريچارد فالك و 
يك كش��یش امريكايي- كه نام او را فراموش ك��رده ام- از طرف امريكا 
و هیئت ايراني ش��امل آقايان حس��ن نزيه، دكتر عبدالكريم الهیجي، 
مهندس بنافتي، دكتر علي اصغر صدر حاج س��یدجوادي و احمد صدر  
حاج سیدجوادي در دفتر حقوق بشر در طبقه دوم ساختمان روبه روي 
حسینیه ارشاد برگزار مي ش��د، ش��ركت كنم... در آخر جلسه ريچارد 
كاتم پیش��نهاد كرد كه براي ادامه گفت وگو با هیئت حقوق بشر امريكا 
از طريق جان استمپل اقدام كنم... در اوايل آذر 1357 مهندس بازرگان 
پیشنهاد كرد كه با سولیوان مالقات كند و محل مالقات را در دفتر من 
مناسب دانست. من پیشنهاد ايشان را به استمپل گفتم و سولیوان سفیر 
كبیر امريكا به اتفاق استمپل براي ديدن مهندس بازرگان به دفتر من 

آمدند...2 

1. همان، ص15. 
2. همان، ص16. 
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در اواخر آذر مهندس بازرگان از من خواس��ت تا مالقاتي بین ايشان و 
آيت اهلل موسوي  اردبیلي با سولیوان فراهم كنم. اين مالقات در قیطريه 
در منزل دكتر فريدون سحابي انجام شد. موضوع مورد بحث وادار كردن 
شاه به جلوگیري از خونريزي و خرابي بود. در مورد قانون اساسي آينده 
ايران نیز مذاكراتي شد... صبح )اوايل دي 57( در دفتر مهندس بازرگان 
بودم. دكتر يداهلل س��حابي هم حضور داشت. دكتر علي امیني به ديدن 
آقاي بازرگان آمد و پیام شاه را به ايشان رساند. وي گفت: »اعلیحضرت 
عالقه مندند تا شما يك دولت ملي تش��كیل دهید.« مهندس بازرگان 
ضمن تشكر، پیشنهاد ش��اه را رد كرد. دكتر امیني پاسخ داد: »رياست 
شوراي سلطنت را بپذيريد.« مهندس بازرگان آن را هم رد كرد. سپس 
دكتر امیني از دكتر سحابي خواست تا رياست شوراي سلطنت را بپذيرد. 

ايشان هم اين پیشنهاد را قبول نكرد.1
من هفته اي چند بار با نماينده كمیس��یون حقوق بش��ر امريكا و دبیر 
سیاسي سفارت امريكا »جان استمپل« بنا به توصیه و راهنمايي مهندس 
مهدي بازرگان مالقات مي كنم... كابینه ازهاري باالخره س��قوط كرد و 
عده اي از ملیون سرش��ناس دعوت ش��ده اند تا كابینه ائتالفي تشكیل 
دهند. بازرگان، س��حابي و سنجابي عذر خواس��تند. دكتر صديقي هم 
موفق به تشكیل كابینه نشد. باالخره شاپور بختیار پذيرفت و كابینه اش 
را معرفي كرد... استدالل من اين بود كه با شرايط فعلي او قادر نخواهد 
بود اهدافش را اجرا كند و بهتر است كه هر چه زودتر از مقامش استعفا 
دهد. من هر روز پس از مالقات ب��ا بختیار به ديدن مهندس بازرگان در 
مدرسه رفاه مي رفتم و گزارش كارم را به ايشان مي دادم و رهنمودهاي 

ايشان را در مالقات بعدي به كار مي بستم.2
... استمپل در مالقات هاي متعدد به ما پیشنهاد مي كرد بین فرماندهان 
ارتش و مهن��دس بازرگان و دكتر بهش��تي تماس برقرار ش��ود و با هم 
مالقات كنند و ش��وراي انقالب هم در جريان اي��ن تماس ها بود. اولین 
موفقیت من در مالقات ب��ا بختیار اين بود كه وي مهن��دس بازرگان را 

1. همان، ص17. 
2. همان، ص18. 
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به ناهار دعوت كرد تا مس��ائل موجود را با مشورت يكديگر حل  و  فصل 
كنند... مالقاتي نیز بین ارتشبد قره باغي و سپهبد ناصر مقدم و مهندس 
بازرگان انجام گرفت... مهندس بازرگان براي مالق��ات بین قره باغي و 
دكتر بهشتي تالش هاي فراواني به عمل آورد، لیكن من از چگونگي آن 
اطالعي ندارم... بختیار در ضمن نوشتن متن استعفا خواسته بود كه با 
مسافرت او به پاريس موافقت شود و او پس از مالقات با آيت اهلل خمیني 
در پاريس استعفايش را به ايشان تس��لیم كند. من شرايط بختیار را به 
اطالع مهندس بازرگان رساندم و ايشان هم ابتدا از طريق دكتر ابراهیم 
يزدي متن استعفا و درخواس��ت دكتر بختیار را به اطالع آقاي خمیني 
رسانده و جواب مساعد ايش��ان را گرفته بود... همزمان با اقدامات من و 
مهندس بازرگان بعضي از روحانیون نظر آيت اهلل خمیني را عوض كرده 
بودند، به طوري كه چند س��اعت پس از اعالم مسافرت بختیار، آيت اهلل 
خمیني در يك مصاحبه مطبوعاتي اعالم كرد كه تا بختیار استعفا ندهد 

او را نخواهد پذيرفت.1 
ساعت 12:15 ظهر، خوشبختانه ارتش اعالم همبستگي كرد و آرامش 
نس��بي برقرار ش��د. بعد از ناهار، آقاي مهندس بازرگان به من گفت كه 
مهندس كاظم جفرودي تلفن كرده و گفته است كه دكتر بختیار امروز 
عصر در س��اعت 4 بعدازظهر به منزل مهندس جفرودي خواهد رفت تا 
استعفاي خودش را تقديم كند... بعدازظهر وقتي به دنبال دكتر سیاسي 
رفتم، تهران به صورت يك ش��هر جنگ زده درآمده بود. به اتفاق دكتر 
سیاس��ي به منزل مهندس جفرودي رفتیم. در زم��ان ورود، مهندس 
جفرودي در منزل تنها بود، پس از چند دقیقه ارتشبد قره باغي با لباس 
كامل نظامي و مدال هاي نظام��ي خود به اتفاق س��پهبد ناصر مقدم با 
لباس شخصي آمدند. بعد مهندس بازرگان به اتفاق دكتر يداهلل سحابي، 
مهندس عبدالحسین خلیلي رئیس سابق دانشكده فني تهران آمدند... 
)مهندس جفرودي( گفت بختیار مي  گويد به دلیل شرايط حاكم، قادر 
به آمدن نیست ولي اس��تعفانامه خود را خواهد فرس��تاد. پس از مدتي 
شخصي آمد و اس��تعفانامه را آورد. مهندس بازرگان آن را دريافت كرد 

1. همان، ص19. 
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و با دكتر سحابي و مهندس خلیلي مورد بررسي و اصالحات قرار دادند 
و متن اصالح شده را براي پاك نويس نزد دكتر بختیار فرستادند. قاصد 
پیام را برد و پس از مدتي متن اصالح ش��ده را با خود آورد و به مهندس 

بازرگان داد.1 
در نخس��ت وزيري به س��روان نیلي مس��ئول حفاظت نخست وزيري 
برخورد كردم، ايشان سرگرد منوچهري رئیس  دفتر دكتر بختیار را به 
ما معرفي كرد. من در طول يك ماه  و ان��دي مالقات هاي خودم با دكتر 
بختیار با وي آش��نا ش��ده بودم. حكم آقاي بازرگان را نشان دادم و از او 
خواستم به ما كمك كند تا نخست وزيري را تحويل بگیريم. او گفت كه 
روز قبل تمام اسناد و مدارك و حتي سالح هاي موجود در گاوصندوق 

نخست وزيري غارت شده و چیزي براي تحويل دادن وجود ندارد.2
... در اين حمله، آنها با مسلس��ل به ساختمان سفارت شلیك كردند و 
شیشه هاي آن را شكستند و عده اي از كارمندان سفارت از جمله ويلیام 
سولیوان را به گروگان گرفتند. اين گروگانگیري با دخالت ابراهیم يزدي 
خاتمه يافت و از اين تاريخ كمیته اي به سرپرستي »ماشاءاهلل قصاب« در 

سفارت امريكا تشكیل شد.3 
... در يكي از روزهاي اس��فند 1357 منشي  من اطالع داد كه شخصي 
مي خواهد به مالقات من بیايد و يك مسئله امنیتي را در میان بگذارد... 
پس از نشس��تن به من گفت كه كارمن��د و عضو اداره ضد جاسوس��ي 
ساواك است. طبق خبر او، قرار است در ساعت 5 بعدازظهر امروز يكي 
از ديپلمات هاي سفارت ش��وروي به ديدن يك ايراني در ساختماني در 
میدان 25ش��هريور برود و چیزهايي را در اختیار فرد ايراني قرار دهد. 
ضمناً گفت كه طرف ايراني عبدالعلي نامیده مي شود. اين فرد آمده بود 
تا كس��ب تكلیف كند... وي گفت كه عبدالعلي را دس��تگیر كرده اند و 
عمل دستگیري توسط ماشاءاهلل قصاب انجام شده و نام واقعي اين فرد 
محمد رضا سعادتي است كه با دستگاه هاي عكاسي مخصوص جاسوسي 

1. همان، ص22. 
2. همان، ص23. 
3. همان، ص24. 
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كه از ديپلمات روسي دريافت كرده دستگیر شده است...1 
منش��ي من اطالع داد كه ش��خصي به ن��ام آيت اهلل ش��بیرخاقاني از 
خرمشهر مي  خواهد با من صحبت كند. ابتدا شخص ديگري كه فهمیدم 
پس��ر ايش��ان بود در تلفن گفت كه آقا مي گويند در م��دت زمامداري 
دولت موقت )دومین هفته دولت( مشكالت همچنان باقي است، وضع 
اتوبوسراني، مشكل مسكن، مسئله فرهنگ و... تغییر پیدا نكرده، اگر تا 
چند روز ديگر تغییري حاصل نشود، ما خوزستان را جدا خواهیم كرد. 
من با شنیدن جدايي خوزستان گفتم هر كس نامي از جدايي قسمتي از 
ايران بر زبان براند و اقدامي به عمل آورد، ملت ايران آنها را به خلیج فارس 
خواهند ريخت... شبیرخاقاني اين مس��ئله را به شكل ديگري به اطالع 
قم و آيت اهلل خمیني رس��انیده بود كه باعث ناراحتي ايش��ان شد و به 
مهندس بازرگان تأكید كرد كه من را از كابین��ه خارج كند... مهندس 
بازرگان پاسخ داد كه يا مهندس امیرانتظام هست و من هم هستم يا اگر 
او برود، من هم خواهم رفت. آيت اهلل طالقاني نیز كه از جريان مطلع شده 
بود با لحن خشني مهندس بازرگان را تحت فشار قرار داده بود و جواب 

مهندس بازرگان همان بود كه به آيت اهلل خمیني گفته بود.2 
روزي دكتر مصطفي چمران به اتاقم آمد و پس از سالم و احوالپرسي 
به من گفت كه تصمیم گرفته اس��ت ايران را ترك كند. پرسیدم چرا؟! 
گفت از دخالت روحانیون در امور داخلي دولت عاصي شده و مي خواهد 
كناره  گیري كند. او در ضمن ش��رح ناراحتي ها، منقلب شده و گريست. 
او را دلداري داده و گفتم: »مصطفي تو و من آ رزو داش��تیم تا روزي در 
حكومت ملي به كشورمان خدمت كنیم، حاال موقع خدمت است. انصاف 

نیست كه بازرگان را تنها بگذاريم تا خودمان را راحت كنیم.«3 
سپهبد ناصر مقدم به ديدنم آمد تا در جلسات متوالي، بخشي از اسرار 
پشت پرده س��اواك را براي دولت انقالب بازگو كند. آنچه را كه او براي 
من تعريف كرد پیرامون ماجراي جاسوسي تیمسار مقربي بود... تیمسار 
ناصر مقدم رئیس ساواك پس از ترك اتاق من در راهروي نخست وزيري 

1. همان، ص25. 
2. همان، ص26. 
3. همان، ص29. 
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توسط عوامل دادستاني دستگیر و به زندان قصر منتقل شد. نخست وزير 
پس از اطالع از اين اقدام دادس��تاني، نامه اي با خط خود نوشت و جان 
خود را در گرو جان تیمسار مقدم قرار داد و بدين  وسیله مي خواست از 

مرگ اين بانك اطالعات ايران جلوگیري نمايد.1 
روزنامه كیهان در يكي از شماره هاي خود در صفحه آخر،  ستون دست 
راست، اطالعیه اي را منتشر كرد مبني بر اينكه امیر انتظام عضو نهضت 
آزادي نیست... در يك لحظه به ذهنم رس��ید كه مهندس سحابي اين 
اطالعیه را منتشر كرده اس��ت. وقتي به ايشان رسیدم، سؤال كردم كه: 
»چرا اين كار را كردي؟!« ايشان جواب داد: »مگر تو عضو حزب بودي؟«2 
با هلي كوپتر به ق��م و به ديدن آي��ت اهلل خمیني رفتم و مس��ئله را با 
ايشان مطرح كردم. ايشان با تعجب پرسید امیر رحیمي كیست؟ بعضي 
حاضران توضیح دادند و ايشان پاسخ دادند كه هرگز از ظهور او و 2 هزار 
پرسنلش خبر ندارد. به تهران بازگشتم و نتیجه را به اطالع نخست وزيري 
رساندم. نخس��ت وزير تازه متوجه ش��د كه آ قاي امیر رحیمي منتسب 
آيت اهلل خمیني نیست. تا 21 تیر 1358 كه در تهران بودم آقاي بازرگان 

نتوانست تیمسار رحیمي را معزول و يا از مصاحبه منصرف سازد.3 
البته بايد توضیح دهم كه مشكالتي را كه براي من به وجود مي آوردند 
با مش��كالت آقاي ابراهیم يزدي و هاش��م صباغیان فرق داشت، چون 
آنها وابس��ته به جناح روحانیون بودند، در حالي كه من از ديدگاه آنان 
غیر متشرع قلمداد مي ش��دم. بنابراين مجبور شدم مشكل را با شخص 
نخست وزير مطرح كنم و از ايشان بخواهم كه اجازه دهد از دولت خارج 
ش��وم. آقاي بازرگان به من تكلی��ف نمود كه در حل مش��كالت خارج 
از كش��ور به ايش��ان كمك كنم و من هم قول دادم چنین كنم. ايشان 
پیشنهاد كرد به عنوان سفیر به امريكا و يا انگلستان بروم. عذر خواستم 
و گفتم ترجیح مي دهم كه به محل ساكت تري بروم. پرسید: كجا؟ گفتم: 
كشورهاي اسكانديناوي، گفت: چرا آنجا؟ گفتم: آنها سابقه استعماري 

1. همان، ص29-30. 
2. همان، ص30. 
3. همان، ص35. 
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در كشور ما ندارند و من راحت تر و آرام تر مي توانم در آنجا كار كنم.1
بارها دكتر ابراهی��م يزدي به من گف��ت كه اگر او نخس��ت وزير بود، 
هرگز مرا براي همكاري در هیئت دول��ت موقت دعوت به كار نمي كرد. 
تنها دلیلي كه من از حرف ه��اي او درك كردم اين بود كه من در نظر او 
مسلمان غیر  مذهبي بودم و شباهتي با اكثريت اعضاي مذهبي هیئت 

دولت نداشتم.2
نخست وزير قبل از اينكه تهران را ترك كنم مرا به  عنوان نماينده ويژه 
خود انتخاب كرد و دستور داد كه در استكهلم مسائل مورد نظر ايران و 
شوروي را با سفیر شوروي و مسائل مربوط به مسائل ايران و امريكا را با 
سفیر امريكا يا نمايندگان دولت هاي ش��وروي و امريكا مورد بحث قرار 

دهم.3
پس از تقديم استوارنامه به حضور پادشاه سوئد نوبت به ديدار از سفراي 
خارجي مقیم استكهلم فرا رسید. اين مالقات ها را طبق عرف ديپلماتیك 
از ديدار با شیخ السفرا كه در آن زمان سفیر اتحاد جماهیر شوروي بود، 
شروع كردم... دو روز بعد به مالقات سفیر امريكا در استكهلم رفتم. در آن 

زمان سفیر امريكا در سوئد شخصي به نام كندي بود...4 
چون در زمان خروج از ايران نخس��ت وزير مرا به  عنوان نماينده ويژه 
خود در مذاكرات با امريكا و اتحاد جماهیر ش��وروي انتخاب كرده بود، 
جان استمپل مسئول سیاسي سفارت امريكا در تهران از واشنگتن تلفن 
كرد و گفت كه مي خواهد به س��وئد بیايد و درباره مس��ائل مورد عالقه 
دو كش��ور مذاكره كند... موضوع مورد بحث آنه��ا وضعیت ارتش هاي 
كش��ورهاي همس��ايه ايران بود. در بین اين كشورها، بیش��تر در مورد 
وضعیت ارتش كشور عراق تكیه شده بود. آنها با تهیه اساليد از جابه جايي 
ارتش عراق به مرز ايران و عراق ما را با خبر ساختند و استدالل مي كردند 
كه ارتش عراق با اين جابه جايي خیال حمله ب��ه ايران را دارد... مهرماه 
1358 مجدداً جان  اس��تمپل به من در سوئد تلفن كرد و گفت كه براي 

1. همان، ص38. 
2. همان، ص39. 
3. همان، ص40. 
4. همان، ص41. 
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طرح مسئله مهم ديگري مي خواهد به اتفاق همكاران خود به استكهلم 
بیايد. براي كسب دستور به نخست وزير تلفن كردم... موضوع مورد بحث 
آنها اين بود كه اتحاد جماهیر شوروي كه از صادركنندگان عمده نفت 
بود به  زودي به  دلیل احتیاج به سوخت، واردكننده نفت خواهد شد و در 
اين باره گزارش مفصل مدوني را تهیه كرده بودند. در اين مس��افرت دو 

موضوع ديگر مورد بحث و مذاكره قرار گرفت: 
اول؛ آنها اطالع دادند كه اتحاد جماهیر شوروي از طريق پرواز هوايي 
براي جدايي طلبان كردستان اسلحه ارس��ال مي كند و تعداد پروازها و 
مقدار جنگ افزاري را كه از يك ماه گذش��ته يعني شهريور 1358 براي 

كردها ارسال شده بود، شرح دادند. 
دوم؛ در آخر جلس��ه در زماني كه جرج كیو خداحافظي مي كرد گفت: 
راستي شما همان كسي هستي كه نامه اعتراضیه نهضت مقاومت ملي 
را در سال 1332 به نیكسون دادي؟ گفتم بله،  من بودم. جرج كیو گفت: 
آيا هنوز به مصدق و راه او وفاداري و از سیاست او پیروي مي كني؟ گفتم 

بله، صددرصد همین طور است.1 
در مهرم��اه 1358 براي ش��ركت در جلس��ه اي كه جان اس��تمپل و 
جرج كیو و كارمند ديگر وزارت خارجه امريكا قرار بود با مهندس بازرگان 
نخست وزير داشته باشند، به تهران آمدم. در چند روز اقامت در تهران در 
چند مهماني خانوادگي شركت كردم... چون در اين جلسات اغلب زن و 
مرد و عده اي نوجوان هم شركت داشتند من نمي توانستم نظرات خود 
را درباره اوضاع و دورنماي آينده مملكت تشريح كنم، بنابراين درصدد 
برآمدم اعضاي شوراي مقاومت ملي سال 1332 را براي مشورت و تبادل 
نظر دعوت كنم. هر يك از حاضران براي چاره جويي پیشنهادي مطرح 
نمود كه مورد تأيید ديگران واقع نشد. نظر من اين بود كه مشكالت ما 
ناش��ي از فقدان قانون اس��ت و چون در اين رابطه مجلس خبرگان كه 
ماهیتي بدعت آمیز داشت، تخلف كرده بود، طرح انحالل آن را پیشنهاد 
كردم... در زمان تشكیل مجلس خبرگان سه تخلف نسبت به رفراندوم 
12فروردين1358 انجام ش��ده بود: 1. پیش نويس قانون اساسي تهیه 

1. همان، ص45-46. 
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شده توسط دولت موقت بايستي مورد بررسي قرار مي  گرفت، در حالي 
كه اين پیش نويس دور انداخته شده بود و يك پیش نويس قانون اساسي 
مذهبي مورد بررسي و مداقه قرار داشت... 2. قرار بود پیش نويس قانون 
اساسي دولت موقت در مجلس مؤسس��ان مورد بررسي قرار گیرد... 3. 
مدت زمان رسیدگي يك  ماه تعیین شده بود، در حالي كه مجلس بیش 

از سه ماه ادامه داشت...1
صبح روز بعد به منزل فتح اهلل بني صدر رفتم و طرح تهیه شده را گرفتم. 
ولي طرح مزبور بدون اطالع مهندس بازرگان نخست وزير تهیه شده بود 
و من مخصوصاً ايشان را در جريان جلسه طرح قرار نداده بودم تا نتیجه 
كار را به اطالع ايشان برسانم... من متن ماشین شده را به وزارتخانه هاي 
مختلف بردم و 14 نفر از وزرا آن را امضا كردند. وقتي به نخست وزيري 
بازگشتم نتیجه را به اطالع نخس��ت وزير رساندم... 4 نفر ديگر نیز طرح 
را امضا كردند، به اين ترتی��ب 18 وزير آن را تأيی��د كردند. آقاياني كه 
مخالف طرح بودند و آن را امضا نكردند عب��ارت بودند از: دكتر ابراهیم 
يزدي، مهندس هاشم صباغیان، مهندس علي اكبر معین فر و دكتر ناصر 

میناچي.2 
نخست وزير پیشنهادم را پذيرفت و من از رئیس دفتر ايشان خواستم 
تا از خبرنگاران دعوت كنند و خودم در اتاق رئیس  دفتر ايش��ان منتظر 
ماندم. جلسه هیئت دولت پنج ساعت طول كشید و در ساعت ده شب 
خاتمه يافت. اولین كس��ي كه از جلسه خارج ش��د و به طبقه باال آمد، 
نخس��ت وزير بود. من باالي پله ها انتظار ايش��ان را مي كشیدم. ايشان 
فوق العاده عصبي و هیج��ان زده بود، وقتي به من رس��ید مرا به كناري 
كشیده و ابتدا سوگند داد تا مسئله را فراموش كنم و دوم اينكه بالفاصله 
به س��وئد بازگردم... در اواس��ط آبان ماه به مناسبت س��الگرد استقالل 
دولت الجزاير، نخست  وزير براي شركت در اين مراسم به الجزاير دعوت 
شد... نشستي بین آقاي برژينس��كي و هیئت همراه با مهندس بازرگان 
و دكت��ر ابراهیم يزدي و دكت��ر مصطفي چمران ترتیب داده ش��د. روز 

1. همان، ص48-49. 
2. همان. 
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13آبان1358 تع��دادي از دانش��جويان پیرو خط ام��ام در اعتراض به 
مالقات نخست وزير و برژينسكي به سفارت امريكا در تهران حمله كرده 

و حدود 60 تن از كاركنان آن را به گروگان گرفتند...1 
روزنامه انگلیس��ي زبان كش��ور س��وئد به ن��ام new solidarit در 
23نوامبر1979 )2آذر1358( پیدايش انقالب ايران را با ارايه اسنادي 

ناشي از خواست و دخالت امريكا دانست.2
قبل از اطالع از اين س��فر غیر منتظ��ره به  دنبال فعالیت و كوش��ش 
همه جانبه اي كه براي افش��اگري اعمال جنايتكاران��ه امريكا در ايران 
مي ك��ردم، كت��اب counter coup نوش��ته كرمی��ت روزولت را كه 
اجراكننده كودت��اي ننگین 28م��رداد32 بود، ترجمه ك��رده و همراه 
آورده بودم كه با اصل كتاب انگلیسي، با كس��ب اجازه از امام در اختیار 
دانشجويان پیرو خط امام براي دفاع از موضع ايران قرار دهم... ساعت 9 
شب چهارش��نبه 58/9/28 به كاخ وزارت امور خارجه رفتم و به محض 
ورود به داخل ساختمان، شخصي نامه اي را به من داد كه در آن از طرف 
دادستاني كل انقالب خواسته شده بود تا براي توضیحاتي به دادستاني 

مراجعه كنم...3 
در فاصله شهريور تا بهمن سال 1357 نیز با دستور و اطالع و تصويب 
مهندس بازرگان، اهداف انقالب اسالمي و قاطعیت تصمیم مردم ايران 
را در سرنگون كردن رژيم سلطنتي به اطالع نمايندگان سفارت )امريكا( 
مي رس��اندم و در اين جلس��ات اكثراً من تنها نبودم، آيت اهلل موس��وي 
 اردبیلي و مهندس ب��ازرگان و ديگران هم بودن��د و نتايج اين مذاكرات 
تماماً توسط مهندس بازرگان به اطالع رهبران مذهبي و انقالب رسیده 

است.4
پس از تصرف النه جاسوس��ي امريكا توس��ط دانش��جويان پیرو خط 
امام و دس��تور امام براي عدم تماس و مالقات و مذاكره با ديپلمات هاي 
امريكايي، ديگر هیچ مالقات و مذاكره اي انجام نشده است و يك بار كه 

1. همان، ص50. 
2. همان، ص51. 
3. همان، ص55. 
4. همان، ص56. 
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نماينده آنها از آلمان تلفن كرد و گفت كه مي خواهد براي حل مس��ئله 
گروگان ها به ديدن من بیايد، گفتم طبق دستور امام حق ديدن و مذاكره 

با او را ندارم.1
گفتم: ببین ب��رادر، ف��رض كنیم كه حرف ها و خط  مش��ي ش��ماها 
صددرصد درست باشد، آيا در چنین برهه اي از زمان به صالح مملكت 
اس��ت كه دولت بازرگان به محاكمه كش��یده ش��ود؟ بعد براي او مثال 
حكومت نیكس��ون را زدم و گفتم با وجودي كه نیكس��ون به كشورش 
خیانت كرده بود مع هذا »جرالد فورد« به خاطر وحدت و يگانگي ملت 

امريكا او را بخشید...2 
آ قاي محمدي )از دادس��تاني( به اتفاق يكي از دانشجويان عضو گروه 
پیرو خط امام به ديدن من آمدند... در بحث دو س��اعته اي كه داشتیم 
ايشان چند سؤال كوتاه و مختصر پرسید، از قبیل تعداد و دفعات مالقات 
با نماين��دگان وزارت امور خارج��ه امريكا در اس��تكهلم و همچنین از 
تلفن هايي كه آنها داشتند سؤال كرد كه من از جريان بي اطالع بودم...3 
ش��ب را نمي توانس��تم بخوابم. هر روز افراد جديدي براي پاس��داري 
مي آيند و نگاه هاي زننده و زجرآوري دارند و براي همه بايد از ابتدا شروع 
كنم تا تغییري در صورت و نگاه هاي آنها ايجاد شود. در حدود ساعت 4 
بعدازظهر آقاي سعیدي )از دادس��تاني( كه جواني خوشرو و با صداقت 

است، آمد و گفت كه مي توانم با سوئد صحبت كنم...4 
... )امیرانتظام در پاسخ به نامه دادستاني( در زمان تسلیم نامه، كسي 
كه در سفارت امريكا نامه را از من گرفت شخصي بود به نام ريچارد كاتم 
كه خودش را عضو سیاسي سفارت معرفي كرد و گفت كه او و عده زيادي 
در سفارت از نقشه كودتا خبر نداشتند و بعد كه فهمیدند با آن مخالفت 
كردند و نس��بت به ملت ايران ابراز همدردي كرد. ضمناً پیشنهاد كرد 
چنانچه نهضت مقاومت بپذيرد، هر چند وقت يك بار همديگر را ببینیم. 
پیش��نهاد او را با كمیته مركزي نهضت مقاومت ط��رح كردم. تصويب 

1. همان، ص57. 
2. همان، ص60. 
3. همان، ص64. 
4. همان، ص65. 
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كردند كه بر حسب ضرورت او را ببینم و به همین دلیل هر وقت نهضت، 
مطلبي را صالح مي دانس��ت كه به  عنوان اعتراض بده��د، به كاتم داده 
مي ش��د و به من مأموريت مي دادند كه او را ببینم. جمعاً چندبار بنا به 
دستور نهضت مقاومت ايشان را ديدم و مشكالت و مصائب ناشي از كودتا 
را كه بر مردم ايران تحمیل شده بود به او منعكس مي كردم و او همیشه 

ابراز همدري مي كرد. بعد از چندي هم كه از ايران رفت...1 
من در تمام مذاك��رات در جواب اينكه آنها دائم��اً اظهار مي كردند كه 
انقالب ايران را قبول دارند و به استقالل و حق حاكمیت ملت ما احترام 
مي گذارند، مي گفت��م تنها گفتن كافي نیس��ت... در حل موضوع لوازم 
يدكي و ساير مش��كالت صادقانه پیش قدم شويد. چون سیاست دولت 
اين بود كه اين مسائل از طريق مذاكره حل شود. بنابراين قبل از رفتن 
به سوئد هم از آقاي مهندس بازرگان سؤال كردم كه آيا در اين مسائل 
به جايي رس��یده ايم )چون من در تمام مذاكرات نبودم( ايشان گفتند: 
بله، مذاك��رات جدي درباره ل��وازم يدكي در حال انجام اس��ت. بعد كه 
من به سوئد رفتم كاردار س��فارت امريكا تلفن كرد و به ديدنم آمد... در 
مالقاتي كه كاردار سفارت امريكا در استكهلم با من داشت اظهار داشت 
كه تلگرافي از واشنگتن دريافت كرده كه آقاي استمپل به اتفاق شخص 
ديگري مي خواهند به استكهلم بیايند و به دنبال مذاكرات تهران درباره 
مسائل في مابین از طريق من با دولت ايران تماس بگیرند... )باز توضیحي 
بدهم، به دلیل وضع اس��تثنايي ايران در چند ماه پس از انقالب و انجام 
وظايف صادقانه من، به  خاطر دارم كه چهار س��فیر يعني سفیر فرانسه، 
آلمان، روسیه، انگلستان خیلي صريح به آقاي مهندس بازرگان گفتند 
كه پس از رفتن امیرانتظام چه خواهید ك��رد و غیبت مرا از تهران براي 
دولت و گرفتاري هاي آن جبران ناپذير مي دانس��تند.( دلیل آمدن اين 
آقايان به سوئد هم همین احساس بود كه... آقاي استمپل و آقايي به نام 
ژرژكیو آمدند. آقايان گفتند كه اطالعاتي درباره جابه جايي ارتش عراق 

و وضع افغانستان دارند كه مي خواهند به دولت ايران بدهند...2 

1. همان، ص67. 
2. همان، ص69-70. 
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در چند روزي كه در تهران بودم كاردار سفارت امريكا تلفن كرد و گفت 
آقايي كه عهده دار میز ايران در وزارت امور خارجه امريكا است به تهران 
آمده و مي  خواهد آقاي يزدي و نخست وزير را ببیند و مي  خواهد مسئله 
را ابتدا با شما مطرح كنند... حتي پیشنهاد شد كه شاه به جاي امريكا به 
يك كشور اروپايي فرستاده ش��ود. داليل زيادي آوردند كه اين بیماري 
فقط در بیمارستان مخصوص نیويورك قابل معالجه است و تلكسي هم 
نشان دادند. همه ما با اين پیش��نهاد مخالفت كرديم و به آنها گفته شد 
در صورت انجام چنین كاري مسئولیت عواقب آن به عهده دولت امريكا 
اس��ت... من قبل از ترك ايران به خدمت امام رسیدم و از جمله مسائلي 
كه خدمت ايش��ان اطالع دادم، تماس دو نفر امريكايي در س��وئد و بعد 
هم آمدن آنها به تهران بود، امام فرمودند درباره امريكايي ها خیلي بايد 

احتیاط كرد.1 
با كلیه كساني كه تا به حال صحبت كرده ام، پس از چند دقیقه صحبت 
يك حالت انسانیت از صورت و بیاناتشان مشخص مي شود، جز يك نفر. 
جواني است در حدود 22 تا 24 سال به نام »عباس« )بعدها دانستم كه 
نام كامل او عباس عبدي است( كه روز اول هم از طرف دانشجويان آمده 
بود و سؤاالت زننده اي نوشته بود. اين شخص حرفش و نگاهش با دنیايي 

از كینه و نفرت توأم است.2 
امروز روزنامه ها مصاحبه افش��اگرانه ديش��ب دانش��جويان خط امام 
)عباس عبدي ، ابراهی��م اصغرزاده( در راديو و تلويزي��ون را چاپ كرده 
بودند و اتهامات آن قدر ناجوانمردانه و بي پايه و غرض آلود بود كه... تنها 
دو گمان ممكن است: 1. توطئه خود سازمان سیا از ماه ها قبل باشد كه 
تمام اين اس��ناد را تهیه كرده و در فرصت مناسب فكر اشغال سفارت را 
القا كنند و جوانان پرش��ور و بي تجربه ما هم ب��دون توجه به القاكننده، 
آن را دنبال كنند و در نتیجه، هم گروه هاي سیاس��ي را از هم متالشي 
كنند و هم از آن اس��تفاده تبلیغاتي در س��طح جهان كرده و ايران را به 
انزواي بین المللي بكشانند؛ 2. همان طور كه در روزنامه هاي اروپا شايع 

1. همان، ص71. 
2. همان، ص72. 
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بود ممكن است در میان گردانندگان اشغال سفارت عده اي از چپي ها 
باشند و مطالبي را به گزارش��ات موجود اضافه كرده و با تشويق برادران 
مسلمان و بي تجربه به طرح موضوع باعث رودررويي جناح هاي مختلف 

سیاسي انقالبي بشوند، كه موفق هم شدند.1 
ش��ما را به خدا ببینید كه همه چیز بازيچه است. به چه سادگي اولین 
»قانون اساسي« انقالب اس��المي كه توس��ط دولت موقت تهیه شده، 

پاره پاره شده و زير پا گذاشته مي شود.2 
از يكي از دانش��جويان عضو گروه پیرو خط امام كه محافظ و زندانبان 
نیس��ت، پرس��یدم: اين آقايان عضو حزب جمهوري كه همه در مسئله 
مذاكرات قبل از انقالب شركت داشتند چرا از آنها اسمي برده نمي شود؟ 
پاسخ داد كه مسئله به اطالع امام رسانیده شده است و امام گفته اند كه 

چون اينها عضو شوراي انقالب اند بردن نامشان صالح نیست.3
امروز دو مقاله در جمهوري  اسالمي به چشم مي خورد؛ يكي مقاله آقاي 
چهل تني بود كه مفصاًل به دانشجويان و س��ايرين كه به نام اسالم ولي 
برخالف اصول آن اتهاماتي را بر افراد بي گناه وارد كرده بودند، هش��دار 
داده بود كه همه آنچه را كه كرده اند و گفته اند برخالف اسالم و اخالق و 
شرف انساني است. مقاله ديگر، مصاحبه آقاي خامنه اي بود كه در مقابل 
سؤال خبرنگار كه پرسیده بود وابستگي و همكاري امیرانتظام را با سیا 
چگونه توجیه مي كنید؟ گفته بود اين اتهامي است كه شما وارد كرده ايد، 

هنوز اين امر ثابت نشده است.4 
تفاوتي كه زن��دان و زندانبانان من با همه دوره ه��اي تاريخ دارند، اين 
است كه در آنجا هر چه بود نظم و نس��قي در كار بود و اگر كسي مريض 
مي شد و به مأمور محافظ زندان مراجعه مي كرد، چون رئیسي داشتند 
و تجربیاتي متناسب با شناخت خودشان، باالخره تصمیمي مي گرفتند 
ولي در اينجا زندانبانان من عده اي جوان بین 18 تا 23ساله هستند كه 
تا به حال هر چه ديده اند مربوط به دوره كوتاه زندگي آنهاست و با نظم و 

1. همان، ص74. 
2. همان، ص76. 
3. همان، ص79. 
4. همان، ص81. 
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نسق نه تنها آشنايي ندارند بلكه غرور پیروزي فعلي و اينكه اينها راهنما 
و راهگشاي ملت ما ش��ده اند آنچنان آنها را مسخ كرده كه ابتدايي ترين 
وظیفه انساني را هم اگر مي دانس��تند، از ياد برده اند... محل زندان من 
يكي از آپارتمان هاي مشرف به سفارت امريكا است و چند آپارتماني را 
كه اين دانشجويان در اختیار دارند، همه حمام دارد ولي در مدت 15 روز 
گذشته فقط يك نفر از آنان را ديدم كه حمام مي كرد. بقیه بنا به آداب و 
رسوم گذشته، استحمام بیشتر از ماهي يك بار را الزم نمي دانند. معموالً 

بدن هايشان و به خصوص پاهايشان بوي بدي مي دهد.1 
بیش��تر آزارها و بي توجهي ها توس��ط عباس صورت مي گیرد و اوست 
كه در بیش��تر اوقات ب��ه داليل نامش��خصي معركه گ��ردان اين اعمال 
زشت و ضد انساني و ضد اخالقي آنهاست... رفتار دانشجويان روزبه روز 
ناراحت كننده تر مي ش��ود. رفتار بسیار ناشايس��ت و بچه گانه اي دارند، 
درست مانند زماني كه شیري را در قفسي بكنند و كودكان براي ديدن 
آن شیر به تماش��اي او در قفس بیايند. هر روز و هر شب عده اي از اين 
دانشجويان كه بیشتر سن آنها 18 و 19س��اله است براي ديدن زنداني 
و اينكه امكان دي��دن او را دارند مي آيند آن هم چه نگاه هاي زش��ت و 

زننده اي.2
دانشجويان به دلیل گرفتاري شخصي و خانوادگي و يا مأموريت، دائماً 
تعويض مي شوند و اين تغییرات بس��یار ناراحت كننده و زجرآور است، 
چون فرد تازه  وارد نه سالم بلد اس��ت و نه يك برخورد انساني و مدت ها 
طول مي كشد تا قیافه خود را عوض كند و اين نوع برخورد، زجرآورترين 

مراحل زندگي است كه من دارم.3 
امروز حادثه و اقدام جالبي از سوي اين دانشجويان جوان ولي بي خبر از 
خدا انجام شد. مانند قشون چنگیز يك مرتبه عده اي به داخل آپارتمان 
آمدند و مطابق معمول بدون س��الم )كه اولین دستور و وظیفه اسالمي 
است( و بدون توجه به من كه در داخل سالن نشسته و مشغول خواندن 
كتاب بودم، به اتاقم رفتند و شروع كردند به خارج كردن میز و صندلي و 

1. همان، ص82. 
2. همان، ص84. 
3. همان، ص88. 
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تخت و تشك و همه چیز اتاق. به داخل اتاق رفتم. گفتم: منظور چیست؟ 
گفتند: اينجا هم بايستي مانند ساير زندان ها باشد و...1 

... در موقع رفتن به سرپرس��ت آنها عباس عب��دي گفتم مگر من يك 
ولگرد خیابان هستم كه تو با من چنین مي كني. عباس عبدي گفت: آن 

ولگرد از تو شرافتمندتر است، تو جاسوس و وطن فروشي.2 
من براي آقاي باقري تاريخچه مب��ارزه اي را كه بر علیه كارمندان ضد 
انقالبي و يا س��اواكي وزارت امور خارجه شروع كرده بودم، شرح دادم و 
اينكه مدارك چند ساله كارهايم را در میز سفارت گذاشته بودم و اشاره 
كردم كه بدون شك از طرف سفارت به تهران فرستاده شده و به خیال 
خودشان حاال كه مي ش��ود ضربه زد، آنها هم ضربه خودشان را بايستي 
وارد كنند و احتماالً نامه مجلس خب��رگان را هم كه يك كپي آن را من 

بین مدارك خودم نگه داشته بودم به دست آ قاي قدوسي رسانده اند...3
دكتر سحابي توضیح داد كه قبل از رسیدن اسناد و مدارك خصوصي ام 
از سوئد قرار بود كه آزاد ش��وم ولي پس از ديدن نامه مربوط به مجلس 
خبرگان، امام گفته است كه بايد محاكمه شوم. سحابي خیلي مأيوس 

بود و فكر مي كرد كه نشود امام را قانع كرد.4
باقري مجدداً نزدم آمد. در مدتي كه در اتاق من بود مي گفت از دكتر 
يزدي مدارك بدي پیدا كرده اند و يكي از كارمندان سفارت نیز تماس و 

ارتباط دكتر يزدي با امريكايیان را براي آنها تعريف كرده است.5 
از ديشب گازويیل ساختمان تمام شد و از سرما تمام بدنم درد گرفت 
و نتوانستم خوب بخوابم و به دلیل نبودن آب گرم نتوانستم حمام كنم. 
با اجازه عباس فزوني به بني جمالي تلفن كردم و يك بخاري برقي برايم 
آورد كه استفاده از آن را با نگهبانان تقسیم كرديم چون داخل ساختمان 

واقعاً سرد است.6 
دوم اينكه صدور اجازه خروج لوازم شخصي افراد سفارت امريكا را در 

1. همان، ص89. 
2. همان، ص90. 
3. همان، ص91. 
4. همان، ص93. 
5. همان، ص94. 
6. همان، ص98. 
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آن دوران طبق دستور نخست وزير، به دلیل اينكه همه تالش و كوشش 
در جهت كمتر  كردن بار دولت بود و مش��ابه اين اج��ازه تقريباً به همه 
سفارتخانه هايي كه مراجعه كردند داده شد، بر علیه من مطرح كرده اند 

و آن را به  عنوان سندي در جهت عكس خط امام توجیه كرده اند و...1 
... در روز يكش��نبه 58/10/30 هم آقاي ش��یخ  علي تهراني نامه اي از 
مشهد براي روزنامه جمهوري  اسالمي نوش��ته و در آن شديداً اعتراض 
كرده بود كه وقتي وزير كشور و دو عضو شوراي انقالب هم در كارهاي 
امیر انتظام شريك اند، چرا فقط امیرانتظام بايد در زندان باشد و ديگران 

آزاد؟2
ديش��ب به دكتر بني جمالي تلفن كردم و خواهش كردم روغني را كه 
دكتر پوست در سوئد به من داده بود، از س��وئد بخواهد. چون دو مرتبه 
ناراحتي عرق س��وز پوستي ام شروع ش��ده اس��ت... روزنامه هاي امروز 
افش��اگري ش��ماره 28 دانش��جويان را چاپ كرده بودند و در آن دكتر 
مدني را به  عنوان اينكه تالشي در خروج فرزندان پالیزبان به خرج داده، 
معرفي كرده بودن��د... امروز آقاي مهندس ب��ازرگان در روزنامه كیهان 
مورخ 4بهمن1358 مقاله اي تحت عنوان »آقاي شیخ  علي آقا، شما هم 
بله!« نوشته و در آن از روحانیون، دكتر بهش��تي و خامنه اي و هاشمي 
 رفسنجاني دفاع كرده و نتیجه گرفته است كه در اين برهه خاص از زمان 
هر كسي با زدن اتهام ، مؤثرترين افراد انقالب را از صحنه خارج مي كند.3
با وجود نبودن هیچ مدركي، هیچ آدم شجاعي نیست كه بتواند تصمیم 
بگیرد. دادستاني هم نه مدرك دارد و نه شجاعت تصمیم گیري. دوستان 
نهضت آزادي هم صالح را در سكوت مي دانند و هیچ كدام نتوانسته اند 
مستقیماً با خود امام صحبت كنند... امروز به دلیل خرابي تلفن نتوانستم 

با خانواده ام صحبت كنم و بايد منتظر درست شدن تلفن باشم.4 
از ديشب كه دانشجويان دومرتبه به قول خودشان افشاگري كردند و 
باز مطالبي بي پايه درباره من گفته ان��د و بعد هم دكتر میناچي را متهم 

1. همان، ص99. 
2. همان، ص102.

3. همان، ص105. 
4. همان، ص109. 
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كردند و س��اعت 2 بعد از نیمه ش��ب هم او را از منزلش توقیف كردند... 
امشب مهندس بازرگان، شجاعانه، دومرتبه از من و میناچي به  صورت 
بسیار ش��ديدي دفاع كرده و اعمال دانش��جويان را بچه گانه خوانده و 
آنها را محكوم كرد. متن مصاحبه و س��خنان ايشان در كیهان 17بهمن 
چاپ شده بود. از طرف ديگر يك نس��خه از متن مدافعات مرا به راديو- 
تلويزيون داده و در سخنانش گفته بود كه بايستي آن را به صورت كامل 
با صداي خودش پخش كنند و آن را در اختیار جرايد قرار دهند... ديشب 
آقاي دكتر میناچي در ساعت 1/5 بعد از نیمه ش��ب از زندان آزاد شده 
بود. امروز صبح هم روزنامه جمهوري اسالمي خبر آزادي ايشان را طبق 
دستور دكتر بني صدر و شوراي انقالب چاپ كرده بود...گويا قرار است از 

امروز متن مدافعات من در كیهان چاپ شود.1
امشب روزنامه كیهان و انقالب  اس��المي مقداري از متن مدافعات مرا 
چاپ كرده بودند كه به دلیل خالصه كردن آن، ارتباط بین قس��مت ها 
قطع ش��ده بود و چندين غلط اماليي داش��ت. ضمناً آقايان بني صدر و 
احمد صدرحاج سید جوادي از دكتر میناچي دفاع كرده بودند. روزنامه 

اطالعات تمام مدافعات را يك جا چاپ كرده بود.2 
امروز نامه هاي زير را براي آقايان صدرحاج جوادي )احمد( و مهندس 
بازرگان نوشتم: برادر ارجمند جناب آقاي احمد صدرحاج سیدجوادي: 
مقاله ش��ما را در روزنامه كیهان پنجش��نبه 18بهم��ن در مورد دكتر 
میناچي خواندم و در مورد خودم فوق العاده ناراحت ش��دم كه چه شد 
كه آن برادر در مدت 24س��اعت نس��بت به دكتر میناچ��ي در جرايد 
عكس العمل نشان داد ولي در مورد من پس از 50 روز هنوز سكوت كرده 

است: 1. ايشان را بیشتر از من مي شناسید؟...3 
شنبه 27بهمن؛ امروز در حدود ساعت 5 بعدازظهر به دكتر بني صدر 
رئیس جمهور تلفن كردم و گفتم: »برادر، من هم سفیر دولت جمهوري 
 اسالمي بودم كه 60 روز است در زندان دانشجويانم و سه نامه تا به حال 
براي شما نوشته ام. به خاطر وظیفه اي كه داريد وضع مرا روشن كنید.« 

1. همان، ص111. 
2. همان، ص112. 
3. همان، ص113. 
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گفت كه خبر نداشته كه من در اسارت دانشجويانم! به هر صورت نظرش 
اين بود كه تا فردا شب صبر كنم. 

دوش��نبه 29بهمن58؛ امروز تلفن كردم آقاي دكت��ر بني صدر براي 
رسیدگي به كار سیل زدگان به جنوب رفته بودند... 

آقاي آالدپوش آم��د و گفت كه قرار ش��ده من به اوين منتقل ش��وم 
و دس��ت خط آقاي قدوس��ي را كه حاكي از انتقال من ب��ه آنجا و انجام 
محاكمه علني بود به من داد. قرار ش��د چون دكتر مكرم  افشار به اتفاق 
دكتر وزيري براي ناراحتي هاي جس��مي امشب به ديدنم مي آيند، اين 
انتقال فردا انجام شود. آالدپوش بسیار خوش بین بود. تلفني با مهندس 
بازرگان صحبت كردم؛ پیدا بود كه نمي تواند حرف بزند گفت: فعاًل برو 
به خدا توكل داشته باش تا ببینم چه خواهد شد و تأكید كرد كه امام و 
احمد آقا گفته اند كه هیچ نظري ندارند. فتح اهلل بني صدر گفت كه فردا 

صبح تلفن كنم و نتیجه را از ايشان بپرسم.1 
سه ش��نبه 30بهمن58... قبل از خروج، دو نفر از دانشجويان آمدند و 
گفتند كه مي خواستیم دو مطلب را به ش��ما توضیح دهیم، يكي اينكه 
اينجا بازداشتگاه دانشجويان نیست بلكه متعلق به دادسراست... 62 روز 
در ساختماني كه صددرصد در كنترل دانش��جويان بوده و بدون اجازه 
آنها حتي آب نمي شد خورد، بوده ام و حاال آمده اند و مي گويند كه اينجا 
بازداشتگاه ما نیست؛ دوم اينكه ما شما را متهم نكرده ايم، بلكه مطالبي 
را كه درباره ش��ما بوده فاش كرده ايم... نزديك ساعت 11 صبح بود كه 
به طرف اوين حركت كرديم، اول قرار بود اجازه دهند كه من وس��ايل 
اضافي خودم را به منزل دكتر مصطفي بني جمالي بسپارم كه بعد گفتند 

نمي شود.2 
رفتار پاسداران بسیار انساني است و امروز ساعت 3 بعدازظهر تعويض 
شدند. ابتدا در سلول و حتي پنجره را بس��تند ولي بعداً چند نفر از آنها 
آمدند و با هم صحبت كرديم. بس��یار صمیمانه و رفتاري پر از مالطفت 
و محبت داش��تند. متن مدافعات خ��ودم را در روزنام��ه اطالعات دادم 

1. همان، ص114. 
2. همان، ص115. 
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بخوانند، درباره اتهامات من صحبت كردند كه براي آنها توضیح دادم.1 
ظهر امروز آقاي قدوس��ي به اتفاق آقاي آيت اهلل جنتي )عضو شوراي 
نگهبان( به ديدنم آمدند و چند بار آقاي قدوسي در حضور آقاي جنتي 
گفت: »شما كه حالتان خوب اس��ت اينجا راحت هستید. آقاي صادق 
طباطبايي ديشب تلفن كرد كه حال شما خوب نیست و من گفتم شما 
را اينجا بیاورند.« و بعد اضافه كرد ك��ه به  زودي تا 8 روز آينده محاكمه 
شما انجام مي شود... بعد درباره ارسال حقوقم براي خانواده ام در سوئد 
پرسیدم. گفت: طبق مداركي كه در اينجا هست، شما داراي شركت هاي 

متفاوت هستید و آقاي دكتر كمال خرازي گفته كه احتیاج نداريد.2 
جمعه 24اس��فند58؛ ام��روز روز اخ��ذ رأي ب��راي انتخابات مجلس 
شوراس��ت و قرار اس��ت كه صندوق رأي را به بهداري بیاورند كه ما هم 

بتوانیم رأي بدهیم.3 
پس از ارس��ال نامه به آقاي قديريان )معاون دادستان كل( بالفاصله 
ايش��ان با من تلفني تماس گرفتند و با محبت و احت��رام خاصي اظهار 
داش��تند آنچه را ك��ه بتوانند از خواس��ته هاي من انج��ام خواهند داد. 
ابتدا ترتیب آمدن آقاي دكتر بني جمالي داده ش��د و امروز ساعت 2/5 
بعدازظهر براي اولین بار ايشان به ديدنم آمد و آقاي كچويي نیز حضور 

داشت.4 
پنجشنبه 59/3/8؛ صبح در حدود س��اعت 11/5 دكتر بني جمالي به 
ديدنم آمد و گفت كه حال خانواده ام خوب است. قرار شد مجدداً در 15 
روز آ ينده به ديدنم بیايد... نزديك ساعت يك بعدازظهر تعدادي خبرنگار 
و عكاس به اتفاق آقاي كچويي به ديدنم آمدند. ابتدا نمي دانستم مقصود 
چیس��ت ولي وقتي فهمیدم براي كس��ب خبر آمده ان��د مفصاًل درباره 
خدماتم و اشتباهي كه در ارزيابي آن و اتهامي كه به من زده اند صحبت 

كردم و... 
چهارشنبه 14خرداد؛ امروز صبح خبرنگار و عكاس روزنامه آ زادگان به 

1. همان، ص116. 
2. همان، ص120. 
3. همان، ص123. 
4. همان، ص124. 
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ديدنم آمدند كه مصاحبه كنند، مدت يك س��اعت و 20 دقیقه صحبت 
كرديم. من از اتهامات غیر انساني و اسالمي كه چه از طريق دانشجويان 
و چه از طريق روزنامه آزادگان و جمهوري  اس��المي ب��ه من زده بودند 
صحبت كردم و آنه��ا را رد كردم و... در اين گفت وگو متوجه ش��دم كه 
عكاس��ي كه به ديدنم آمده به قول خودش به اداره گذرنامه رفته و آن 
نامه سراپا دروغ و اتهام را به من زده اس��ت. امشب حاج احمد خمیني 
و عده اي ديگر به زندان اوين آمدند ولي به ديدن م��ن نیامدند... امروز 
روزنامه آزادگان مصاحبه مرا بسیار خالصه چاپ كرده بود ولي درست 

خالصه كرده بود و چیزي به آن اضافه نكرده بود.1 
دوش��نبه 23تیرماه59 ؛ نامه مورخ 10تیرماه من درباره تكذيب اتهام 
»اقدام بر علیه جمهوري  اسالمي  ايران« در تاريخ پنجشنبه 19تیر59 در 
روزنامه هاي اطالعات و كیهان چاپ شد. آقاي مكارم شیرازي در تاريخ 
شنبه 21تیر59 در روزنامه اطالعات اعالم كردند كه به داليلي وكالت 

مرا نخواهند پذيرفت.2
... جناب خلخالي، بیايید يك لحظه تأمل كنید و بدون دخالت احساس 
و فقط با تكیه به خداوند درباره سؤاالت زير فكر كنید و پاسخ دهید... آيا 
تنها به خاطر وجود ورقه پاره هايي كه از طرف دشمنان خدا تهیه شده و 
هیچ محتوايي ندارد، مي شود كسي را متهم و محكوم كرد؟ آ يا احتیاج 
به تحقیق و حتي مذاكره با متهم و شنیدن دفاع او نیست؟ 3. آيا امكان 
ندارد كه اي��ن اوراق موجود در س��فارت امريكا كه از ط��رف كارمندان 
سفارت قبل از اش��غال از بین برده نش��ده و صحیح و س��الم در اختیار 
دانشجويان قرار گرفته براي اين باشد كه يك گروه از افراد وطن پرست 

و شرافتمند را ضايع كنند؟3 
مالحظه كنی��د، جو مس��مومي كه ب��ه دلی��ل پیش داوري  هاي غیر 
اسالمي و انساني به وجود آمده تا چه حدي است كه با وجود تقاضاهاي 
دادخواهي از آقايان مكارم  ش��یرازي، ش��یخ  علي آقا تهران��ي و گلزاده  
غفوري، همه به دلیل وحش��ت از آلوده شدن دامنشان و به هم خوردن 

1. همان، ص128-129. 
2. همان، ص131. 
3. همان، ص132. 
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وضع موجود زندگي شان از پاسخ به درخواست من خودداري مي كنند.1 
ديشب در ساعت 3 بعد از نیمه شب )سومین روز ماه مبارك رمضان( 
قبل از بیدار شدن براي سحري، خوابي ديدم. در خواب كسي به من گفت 
فاستعینوا بالصبر )پس، از صبر كمك بجويید( تا ساعت سه ونیم صبح 
كه از خواب بیدار شدم دائماً اين كالم خدا را در خواب تكرار مي  كردم و 
پس از بیداري روح تازه اي پیدا كردم. نداي غیبي مژده  داد كه صبر كنم.2 
... شما )آيت اهلل قدوسي( ادعا كرديد كه هیچ  كس وكالت مرا نپذيرفته 
در حالي كه استاد علي تهراني طبق اظهاراتشان كه در تیرماه در روزنامه 
انقالب اسالمي منتشر شد سه بار پیشنهاد وكالت نموده اند. به هر صورت 
براي مزيد اطالع شما بدين وسیله از ايشان و آقاي دكتر گلزاده  غفوري 
و آيت اهلل نوري و جامعه روحانیت مبارز تهران تقاضا مي كنم كه اگر در 
اين امر اسالمي براي خود وظیفه اي احس��اس مي كنند، كتباً از طريق 
روزنامه موافقت خودشان را براي قبول وكالت اينجانب اعالم فرمايند.3 
پنج شنبه 27ش��هريور59؛ امروز كیهان مصاحبه مرا به اختصار چاپ 
كرد و تحريفي در آن نبود... شنبه 29شهريور59؛ امروز انقالب اسالمي 
مصاحبه مرا چاپ كرد، كمي مفصل تر از كیهان ولي تحريفي نداشت.4 

بنا به پیش��نهاد من قرار ش��د طرحي به هیئت دولت داده ش��ود كه 
چنانچه هیئت دولت آن را تصويب كرد، به مرحله اجرا گذاش��ته شود 
و آن هم فكري بود كه در س��طح اجتماع وجود داش��ت: يعني طوالني 
ش��دن دوره مجلس خبرگان... آقاي مهندس بازرگان به من گفتند كه 
به منزلي كه دوستان در آن جمع بودند تا از تصمیم دولت آگاهي پیدا 
كنند بروم و به ايشان بگويم كه مسئله را با ذكر سوگند فراموش كنند تا 
امام  خمیني اظهارنظر نمايند و من هم به منزل دوستمان كه دوستان 
شب قبل در آنجا جمع بودند، رفتم و عین گفته هاي آقاي نخست وزير 

را به آنها ابالغ كردم.5 

1. همان، ص133. 
2. همان، ص134. 
3. همان، ص137. 
4. همان، ص138. 
5. همان، ص143. 



29
7

ام 
تظ

یران
س ام

 عبا
ات

طر
 خا

ی بر
قد

ن
91

یز 
 پاي

33 
اره

شم
م 

 ده
ال

 س
وم

ه س
دور

امروز گروه منتخب درب��اره وضع زندانیان )آقاي��ان محمد منتظري، 
علي محمد  بش��ارتي، دادگر و دو نفر ديگر كه نامش��ان را نمي دانم( به 
ديدنم آمدند و بیش از يك ساعت پیرامون وضعیت خود به آنها توضیح 

دادم.1 
كار به آنجا كش��ید كه حزب توده در روزنامه مردم ارگان خود نوشت 
كه پس از تحقیق، كلیه مطالب منتشرشده از طرف دانشجويان را تأيید 
مي  كند و دكتر حبیب اهلل پیمان در مقاالت متعدد در روزنامه اطالعات 
نوشت كه هر مصیبتي كه بر سر ايران آمده توسط همین لیبرال ها بوده 
است... دانش��جويان پیرو خط امام دو عكس مرا به عنوان سند خیانت 
من منتشر كردند. اين دو عكس يكي از مراس��م میهماني يك شركت 
دريانوردي حمل كاال بود و در يكي از آنها من در كنار مدير بین المللي 
آن ش��ركت كه در حال نوش��یدن نوش��ابه بود، بودم و من آب پرتقال 
مي نوشیدم. در زير اين عكس نوش��ته بودند كه امیرانتظام با يك عامل 
صهیونیسم مشغول میگساري اس��ت. در عكس دوم من و آقاي يداهلل 
شهبازي معاون نخست وزير وقت )هويدا( و همسرش و عده اي ديگر سر 

میز ناهارخوري در هتل اينتركنتینانتال نشسته بوديم.2 
در بهار سال 1359 گروهي از صلیب سرخ جهاني از زندان اوين ديدن 
كردند. وقتي به سلول من رس��یدند، رئیس گروه صلیب سرخ به ديدنم 
آمد و مدت 2 س��اعت بدون حضور پاس��دار با من صحبت كرد و درباره 
خانواده ام و سرنوشت آنها پرسید... وي پس از دو ماه بازگشت و باز هم 
در حدود 2 ساعت با من به گفت وگو نشست و نامه اي را به من داد كه در 
آن سازمان صلیب  سرخ جهاني، سرپرستي خانواده ام را به عهده گرفته 
بود... روزي آيت اهلل قدوس��ي دادس��تان وقت انقالب همراه با آيت اهلل 
جنتي از س��لولم بازديد كردند و من بي  توجه به آنها دراز كشیده بودم، 
آنها پیروزمندانه به من و سلولم نگاه مي كردند و من با بي  تفاوتي به آنها 

مي نگريستم.3 
يكي از برنامه هاي زندان، قرائت قرآن در ساعات مختلف روز يا شب با 

1. همان، ص146. 
2. همان، ص150-151. 

3. همان، ص154. 
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صداي بسیار بلند بود كه گوش را بس��یار آزار مي داد. من ابتدا دلیل آن 
را نمي دانستم. بعدها شنیدم كه در زمان ش��كنجه افراد، بلندگوها را تا 
آخرين درجه باز كرده و قرآن پخش مي كردند تا ساير افراد در سلول ها 

صداي ضجه زنداني در حال شكنجه شدن را نشنوند.1 
يكي از افرادي ك��ه هرگز مرا ندي��ده بود، ولي همیش��ه و در همه جا 
محض رضاي خ��دا به من فحش م��ي داد و به انواع اتهام��ات مرا متهم 
مي كرد، محم��د منتظري فرزند آيت اهلل حس��ینعلي منتظ��ري بود... 
محمد منتظري از بدو تأس��یس دولت موقت با شخص بازرگان و من به 
شدت عناد مي ورزيد و مطالبي نادرست و دور از حقیقت مي نوشت و در 
سخنراني هايش ما را امريكايي و مزدور و جاسوس امريكا مي دانست... 
در اسفند سال 1357 جلود نخست وزير لیبي بدون كسب اجازه يا دعوت 
دولت ايران به تهران آمد و چون ويزاي ورود نداش��ت از فرودگاه به من 
تلفن شد و كسب تكلیف كردند. مطلب را با مهندس بازرگان نخست وزير 
در میان گذاشتم، از چگونگي ورود او به ايران، آن هم بدون اطالع دولت 
تعجب كرده، به مسئوالن فرودگاه دستور دادم تا از پیاده شدن جلود و 
همراهانش جلوگیري كنند. مدت 24ساعت هواپیما در فرودگاه منتظر 
دس��تور باقي ماند. مراتب ورود بدون اجازه جلود به اطالع روحانیان در 
قم رسید و آنان بدون مشورت با نخست وزير دس��تور دادند كه جلود و 

همراهانش وارد شوند.2 
در بهار س��ال 1358 كه من هنوز معاون نخس��ت وزير بودم،  روزي از 
فرودگاه به من تلفن ش��د كه محمد منتظري هم��راه با عده اي چريك 
مس��لح مي خواهد با هواپیما تهران را ترك كند و مقدار زيادي وسايل 
عتیقه گران قیمت با خود دارد. مس��ئله را با آقاي نخست وزير در میان 
گذاشتم. ايشان هم متحیر مانده بود كه چه بايد كرد، چون طبق قانون 
نه كسي حق داشت كش��ور را بدون اجازه خروج ترك كند و نه اشیاي 
عتیقه را همراه ببرد. نخست وزير دستور داد تا اطالع ثانوي از خروج او و 
همراهانش جلوگیري شود... به گفته آيت اهلل حسینعلي منتظري كه در 

1. همان، ص156. 
2. همان، ص156-157. 
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روزنامه ها چاپ ش��د و روزنامه كیهان كه آن را در صفحه اول خود درج 
كرده بود، محمد منتظري دچار بیماري رواني ب��ود. آيت اهلل منتظري 
پس از اظهارنظر درباره  بیماري فرزندش از دولت موقت خواسته بود كه 
قانون را درباره پسرش محمد منتظري اعمال كنند و در آن مورد رعايت 

ايشان را نكنند.1 
البته تنها محم��د منتظري نبود كه دولت موقت و ش��خص مرا متهم 
كرد، بلكه عده بسیار ديگري بودند كه چه در لباس روحانیت و چه غیر  
روحاني آزادانه به ما مي تاختند و خدمات ما را خیانت جلوه مي دادند. از 
جمله حجت االسالم مسیح مهاجري مدير مسئول روزنامه صبح آزادگان 
و آيت اهلل مشكیني و... مس��یح مهاجري در يكي از شماره هاي روزنامه 
خود نوش��ته بود كه مهندس مهدي بازرگان با قاشق و چنگال طال غذا 
مي خورد. او خوب مي دانست كه اين اخبار دروغ تا چه اندازه براي روح 

معصوم جوانان مسلمان كشور ما مسموم كننده است.2
در يكي از شب هاي پايیز سال 1359 اسداهلل الجوردي به سلولم آمد 
و گفت صادق قطب زاده مي خواهد تو را ببیند؛ آيا موافق هستي؟  گفتم 
بله، گفت فقط ب��راي ده دقیقه، و مدتي بعد هم��راه صادق قطب زاده و 
كچويي رئیس زندان اوين بازگش��ت. خودش و كچويي در پاش��نه در 
سلول ايس��تادند، ولي قطب زاده به درون سلول آمد. من اتهامات كذب 
وارده بر خودم را براي او توضیح دادم. مذاكرات ما در حدود نیم ساعت 
به طول انجامید. قطب زاده هنگام رفتن گفت كه مسائل حل شده و من 
تا آخر آذر 1359 از زندان آزاد خواهم شد... يكي از روزهاي سال 1359 
مجید معاديخواه كه در آن وقت از زندان اوين بازديد مي كرد به راهروي 
توالت بهداري كه من در آنجا مش��غول اصالح س��ر بودم آمد، توس��ط 
سلماني از حضور او مطلع شدم و نسبت به رفتار مسئوالن زندان اعتراض 
كردم. او در جواب گفت: »پدر سوخته خفه شو!« با نگاهي تنفرآمیز به او 
نگريستم... شب 26اسفند1359 ش��كرريز و سهرابي به سلولم آمدند و 
متن كیفرخواست 17ماده اي را به من دادند و گفتند كه محاكمه من در 

1. همان، ص158. 
2. همان، ص159. 
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دادگاه انقالب، فردا ساعت 7 صبح آغاز خواهد شد.1
س��اعتي پس از ورود من ب��ه دادگاه، آقاي مهندس ب��ازرگان با كیف 
دستي اش وارد دادگاه شد. من به احترام ايشان از جاي خود بلند شدم... 
پس از رسمیت يافتن دادگاه و قرائت آياتي از كالم اهلل مجید، مهندس 
بازرگان به مدت 3 ساعت پیرامون س��وابق آشنايي من با ايشان از سال 
1330 در دانش��كده فني دانش��گاه تهران،  فعالیت هاي سیاسي من در 
چهار چوب نهضت ملي و مسئولیت در دانش��گاه و نیز مبارزات نهضت  
مقاومت ملي ايران، همچنین همكاري در نهضت آزادي ايران،  به تفصیل 
صحبت كردند... آ قاي محمد محمدي  گیالن��ي،  رئیس دادگاه، در آخر 
جلسه اعالم كرد كه دادگاه تا هشتم فروردين ماه 1360 تعطیل خواهد 
بود... دومین جلسه دادگاه در روز 8فروردين ماه1360 و بعد از تعطیالت 
نوروزي به رياست آيت اهلل محمدي  گیالني در همان محل سابق تشكیل 
شد. مجتبي میرمهدي نماينده دادستاني و حسن میرفندرسكي عضو 

حقوقدان دادگاه نیز مانند جلسه قبل حضور داشتند.2
... پس از اتمام مدافع��ات چهل صفحه اي كه در طي جلس��ات دوم و 
سوم قرائت كردم، نسبت به در اختیار نداشتن اسناد و مدارك اتهامي، 
كماكان معترض شدم. تا آنكه رئیس دادگاه دستور داد كه آن اوراق را به 

من بدهند و دادگاه را تا اطالع ثانوي تعطیل اعالم كرد.3 
آنگاه به خواندن نامه هاي انگلیسي مشغول شدم. هنگام مطالعه متوجه 
شدم كه بعضي از كلمات و جمالت كوتاه در نامه ها به طور عجیب و غیر 
طبیعي تكرار شده است... پس از اتمام يادداشت ها، به دقت به آن مطالب 
نگاه كرده و جمالت تكراري را شمردم. با كمال حیرت متوجه شدم در 
حقیقت جمله »امیرانتظام، خدا، خمیني، مردم و انقالب را قبول ندارد.« 
تكرار ش��ده و اين مطلب به طرزي عجیب و مغرضانه در البه الي نامه ها 

گنجانده شده است.4 
اتهام ديگر من اين بود كه امكانات فرار كارشناسان امريكايي را فراهم 

1. همان، ص160. 
2. همان، ص161. 
3. همان، ص162. 
4. همان، ص163. 
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و آنان را از ايران خارج كرده ام. استناد آنها به نامه اي بود كه در آن من به 
هواپیمايي كشوري دستور داده بودم تا تحت نظارت كارشناسان بانكي، 
گمركي و... اقدامات الزم را جهت خروج هر چه س��ريع تر كارشناسان 
امريكايي فراهم سازند... اتهام ديگر من خارج كردن افراد رژيم سلطنتي 
از ايران بود. در زماني كه در سمت معاونت نخست وزير مشغول كار بودم 
مسئولیت دادن اجازه خروج از كش��ور، بعد از طي مراحل قانوني با من 
بود. به اين ترتیب كه تقاضاهاي خروج از كش��ور به دفتر من فرس��تاده 
مي شد و من آنها را به دفتر آقاي دكتر ابراهیم يزدي مي فرستادم. ايشان 
با توجه به لیستي كه در اختیار داش��تند نام افراد را كنترل و در صورت 
ممنوع الخروج نبودن به آنها اجازه خروج مي داد. دفتر من آن اجازه را در 

روي سربرگ نخست وزيري در اختیار متقاضیان قرار مي داد.1 
اتهام ديگر، آشنايي و مشاركت تجاري من با شهرام پهلوي پسر اشرف 
پهلوي بود؛ دلیل آن هم اين بود كه ش��ماره تلف��ن او در دفتر تلفن من 
قرار داشت! شهرام ش��ركتي داشت كه مواد ش��یمیايي براي بتن وارد 
مي كرد. من هم شركتي داشتم كه ماش��ین هاي بتن سازي را در ايران 
عرضه مي كرد. وجود تلفن شهرام در دفتر تلفن من براي استفاده از مواد 
افزودني بتني او بود و شركت من حتي يك بار هم از مواد شیمیايي كه 
او نمايندگي اش را داشت استفاده نكرده بود... اتهام ديگر خرابكاري در 
روابط ايران با دولت هاي سوريه، لیبي و فلس��طین بود. اين امر از آنجا 
شروع ش��ده بود كه از روز 22بهمن57 عوامل دولت هاي فوق و ايادي 
آنها در ايران ش��روع به اعمال نظر و دخالت كرده بودند. به  عنوان مثال 
هاني الحسن كاخ شمس پهلوي را اشغال و در آن سكونت مي كرد،  جرج 
حبش بدون اجازه و رواديد وارد ايران ش��ده بود و در استان خوزستان 
به اقداماتي از جمله اش��غال  مركز پلیس در ش��هر اهواز دست زده بود. 
جلود نخس��ت وزير وقت لیبي بدون رعايت مق��ررات بین المللي با يك 
گروه مسلح چند ده نفري با هواپیما وارد فرودگاه مهرآباد شده و سفیر و 
اعضاي سفارت لیبي در ايران دائماً در حال دخالت در امور ايران بودند 
و در بین گروه هاي چماقدار طرفدار خود پول خ��رج مي كردند... اتهام 

1. همان، ص166. 
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ديگر من دخالت در تعقیب سپرده هاي نقدي ايران در امريكا بود كه بالغ 
بر يك میلیارد و 300 میلیون دالر بود. دولت ايران در رژيم س��لطنتي 
قراردادهاي بسیاري درباره خريد سالح از امريكا امضا كرده بود. يكي از 
مواد قرارداد دولت ايران را ملزم به سپردن يك میلیارد و پانصد میلیون 
دالر در حس��اب جاري خود در بانك منهتن نیويورك ك��رده بود. اين 
حساب همیشه تا اين مبلغ پر مي شد و حداقل سقف آن در زمان استفاده 

از موجودي آن تا 500 میلیون دالر بود.1 
ولي اعتقاد راسخ دارم كه كشورهاي صنعتي جهان به رهبري امريكا 
ابتدا خود را در كنار انقالب ايران قرار دادن��د، بعد با كانالیزه كردن آن، 
هدايت آن را به دس��ت گرفتن��د و در جهت اهداف خود س��وق دادند. 
كش��ورهاي صنعتي جهان بر موج انقالب ايران سوار ش��دند و آن را در 

جهتي بردند كه خود مي خواستند.2 
... و گیالني هم با توجه به همین اتهامات ساختگي،  ابتدا مرا به مرگ 
محكوم كرده بود و س��پس با يك درجه تخفیف به حبس ابد غیر قابل 
تغییر محكوم شدم... پس از شهادت محمد منتظري، مجید معاديخواه 
در جايگاه شهادت قرار گرفت و عیناً اتهامات محمد منتظري را درباره 
من در دادگاه تكرار كرد. او گفت: »تك ت��ك كارهاي امیرانتظام خوب 
است ولي مرده شوي تركیب او را ببرد...« معاديخواه از اين امكان استفاده 

كرده و بیشتر به توهین و منازعه با مهندس بازرگان پرداخت.3 
... در جلسه بعدي هادي غفاري بر علیه من شهادت داد و همان موارد 
از اتهامات كذب دادس��تاني انقالب را كه من قباًل آنها را رد كرده بودم 
دو مرتبه تكرار و محمد گیالني حق آخرين دفاع را از من س��لب كرد، 
بنابراين من نتوانس��تم اظهارات مغرضانه هادي غفاري را دومرتبه رد 
كنم... در طول جلس��ات دادگاه، دكتر ابراهیم يزدي و مهندس محمد 
توسلي حجتي نیز در دفاع از من شهادت دادند. البته شهادت اين دو نفر 

از آقايان قبل از شهادت مغرضانه هادي غفاري انجام شد.4 

1. همان، ص168. 
2. همان، ص169. 
3. همان، ص170. 
4. همان، ص171. 
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نقد و نظر خاطرات 
انتش��ار خاطرات آق��اي امیرانتظام بعد از س��ال ها كه رس��انه  هاي خارج��ي )عمدتاً 
سلطنت طلب ها( تصويري از اسوه پايداري و مقاومت از وي ترسیم ساخته بودند، در واقع 
دور از انتظار همگان بود. به ويژه آنكه در شرايطي اين خاطرات عرضه عمومي مي شود 
كه هر نوع بحثي با هر خاستگاه و جهت گیري،  فرصت انتش��ار مي يابد و حتي كتاب ها 
و آثار نیروهاي مع��ارض و مرتبط با گروه هاي رنگارنگ خارج كش��ور نیز عیناً در داخل 
به چاپ مي رس��د. اما آقاي امیرانتظام در اين اثر از آنجا كه به نظر مي رسد تمام اهتمام 
خود را به مسئله عادي جلوه گر س��اختن روابط خود با امريكايیان معطوف ساخته،  لذا 
تداوم حركت در امتداد روند تبلیغات گذش��ته، برايش چندان حائز اهمیت نبوده يا در 
اولويت هاي بعدي قرار داشته اس��ت. از اين  رو مي توان خاطرات به چاپ رسیده از آقاي 
امیرانتظام را شوكي به روند تبلیغاتي رسانه هاي غربي و جريان هاي مرتبط با آن دانست. 
به عبارت ديگر، از آنجا كه هدف اصلي اين اثر دفاع در برابر اسنادي است كه علیه آقاي 
امیرانتظام در تاريخ به ثبت رسیده و عدم پاسخگويي به آنها، ضربه  اي غیر قابل جبران 
به يك جريان سیاسي خاص به حساب مي آيد، نويس��نده كاماًل به سمت بهره  گیري از 
شیوه هاي استداللي در بحث هاي سیاسي سوق  يافته و همین امر او را تا حدود زيادي از 

توسل به تهاجمات تبلیغاتي دور ساخته است. 
اكنون كه حاصل اين ت��الش متفاوت با رون��د تبلیغاتي گذش��ته در معرض قضاوت 
قرار گرفته اس��ت، حتي برخي محافل طرفدار جناح سیاسي مرتبط با آقاي امیرانتظام 
معتقدند اگر وي به همان شیوه تبلیغاتي تهاجمي متوس��ل مي شد، توفیق بیشتري را 
حتي در میان مدت از آن خود مي ساخت. بر اساس اين اعتقاد،  از يك سو استدالل هاي 
نه چندان قوي آقاي امیرانتظام در اين وادي و از س��وي ديگر دوري جستن بخش قابل 
توجهي از نیرو هاي نهضت  آزادي از ايشان حتي قبل از دستگیري- كه به دلیل فراگیري 
و كثرت مصاديق آن در اين اثر نیز قابل كتمان نبوده است- در مجموع مسائلي نیستند 
كه در يك تحلیل كالن به سهولت بتوان از كنار آن گذشت و صرفاً يك جريان را متهم 
به برخورد هاي مغرضانه و دور از انصاف و عدالت ساخت. صدور اطالعیه از سوي عده اي 
از اعضاي نهضت  آزادي علیه آقاي امیرانتظام، اظه��ارات صريح  آقاي ابراهیم يزدي در 
مورد شخصیت ايشان و تأكید بر اينكه »اگر من جاي نخست وزير بودم هرگز شما را براي 
همكاري در هیئت دولت موقت دعوت به كار نمي كردم« و... همگي به قبل از تصرف النه  
جاسوسي و كشف اسناد مرتبطین با اين سفارت بازمي گردد. حتي مرحوم بازرگان نیز 
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شرط همكاري آقاي امیرانتظام را با خود در امور سیاسي و فعالیت هاي مربوط به حقوق 
بشر در قبل از پیروزي انقالب، منفك شدن ايشان از اشتغاالت بازرگاني! اعالم مي كند كه 
متأسفانه اين قول، بر اساس مستندات همین كتاب محقق نمي شود. بدون شك منظور 
آقاي بازرگان از اين شرط، بازداش��تن آقاي امیرانتظام از امرار معاش نبوده است، بلكه 
پرهیز از مناسبات شائبه برانگیزي بوده كه آقاي بازرگان دوري از آنها را شرط اولیه ورود 
به جرگه مبارزان مي پنداشته است. نگراني  آقاي بازرگان زماني مشخص مي شود كه بعد 
از دستگیري آقاي امیرانتظام، مراودات اقتصادي وي با فرزند اشرف و مشابه بین المللي 
آن طرح مي گردد. هر چن��د آقاي امیرانتظام در كتاب خود اي��ن گونه ارتباطات را نفي 
مي كند، اما مشخص نمي سازد كه دلیل تأكید آقاي بازرگان بر اين شرط چه بوده است. 
بنابراين آقاي امیرانتظام صرفاً با تندروي هاي دانشجويان پیرو خط امام مواجه نیست 
كه به سهولت بتواند آنان را متهم به بي تجربگي و جواني و در نهايت غرض ورزي سیاسي 
نمايد؛ زيرا بر اساس مس��تندات تاريخي در برخي از مواردي كه به اين گونه تندروي ها 
بازمي گردد، نیروهاي  تعیین كننده و فعال سیاسي وارد میدان شده و در مقام دفاع از فرد 
يا گروهي كه به ناحق در موضع اتهام قرار گرفته، برآمده اند. به عنوان مثال در مورد آقاي 
میناچي كه همزمان به دنبال افشاگري دانشجويان پیرو خط امام دستگیر مي شود، به 
فاصله كوتاهي )چند ساعت( واكنش هاي شديد همه س��اليق سیاسي منجر به آزادي 
وي مي گردد. در حالي كه حتي همه نیروهاي مجتمع در دولت موقت نیز حاضر به دفاع 
براي آزادي آقاي امیرانتظام نبودند و در اين اثر نیز به كرات ناراحتي و گاليه نويسنده از 

بي تفاوتي آنان ابراز شده است. 
در چنین شرايطي اس��ت كه آقاي امیرانتظام حتي در مورد كس��اني كه براي دفاع از 

ايشان دعوت مي شوند، دچار تناقض گويي مي گردد. به عنوان مثال ايشان مي گويد: 
... مالحظه كنید،  جو مس��مومي ك��ه به دلی��ل پیش داوري هاي غیر 
اسالمي و انس��اني به وجود آ مده تا چه حدي است كه با وجود تقاضا ي 
دادخواهي از آقايان مكارم ش��یرازي،  ش��یخ  علي آقا تهران��ي و گلزاده 
غفوري، همه به دلیل وحش��ت از آلوده  شدن دامنشان و به هم خوردن 
وضع موج��ود زندگي ش��ان، از پاس��خ به درخواس��ت من خ��ودداري 

مي كنند...1 
در همین حال آقاي امیرانتظام طي پاسخي به آيت اهلل قدوسي مي گويد: 

1. همان، ص133. 
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... ش��ما ادعا كرده ايد كه هیچ كس وكالت مرا نپذيرفته، در حالي كه 
اس��تاد علي تهراني طبق اظهاراتش��ان كه در تیرماه در روزنامه انقالب 

اسالمي منتشر شد سه بار پیشنهاد وكالت نموده اند...1 
البته آنچه در مطبوع��ات آن زمان آمده،  اعالم آمادگي ب��راي پذيرش قضاوت دادگاه 
است و نه وكیل مدافعي آقاي امیرانتظام؛ زيرا آقاي علي تهراني معتقد بود عالوه بر آقاي 
امیرانتظام ديگران نیز بايد محاكمه شوند كه به اين مطلب نیز در همین اثر اشاره شده 

است.2 
شايد دلیل بروز چنین تناقضاتي را بتوان عمدتاً ناشي از آن دانست كه آقاي امیرانتظام 
نتوانس��ته يا نخواس��ته اس��ت علت وجود ذهنیت منفي از خود را حتي در میان طیف 
نیرو هاي مذهبي متمايل به س��اختار سیاس��ي غرب، تبیین و توجیه كند؛ زيرا مسلماً 
فرق فاحشي است بین آن دسته از كس��اني كه نظام سیاسي غرب را حتي بیش از نظام 
سیاسي ارايه شده توسط اس��الم، باور دارند و آن دس��ته از افرادي كه عالوه بر اين باور، 
داراي پیوندها و روابط غیر متعارف سیاس��ي با هر يك از كشورهاي غربي  اند. به عبارت 
ديگر آقاي امیرانتظام،  هم بايد دلیل دوري جستن نیروهاي دسته اول را از خود روشن 
سازد و هم به اسناد كشف ش��ده از النه جاسوسي پاس��خ گويد و دشواري چنین كاري 
موجب شده است تا از عهده آن برنیايد. همه تالش هاي آقاي امیرانتظام در نهايت منجر 
به متمايز ش��دن تعريف دو دس��ته فوق و نوع برخورد متفاوت نیروهاي فعال در فضاي 
سیاسي آن زمان با اين دو دسته شده است. به عبارت ديگر، كلیت جامعه حساب كساني 
را كه به لحاظ فكري داراي گرايش هايي به فرهنگ غرب  هستند با كساني كه در عرصه 
عمل نیز به نفع مصالح كشورهاي داراي به  اصطالح فرهنگ برتر! گام برمي دارند، جدا 
دانسته و تعامل يكساني با آنها نداشته است؛ البته متأس��فانه تندروي  برخی از اعضای 
دانشجويان پیرو خط امام كه امروزه داعیه اصالح طلبی و آزادی خواهی دارند و تالش غیر  
منطقي برخي از آنان براي منطبق  كردن اين دو گروه با يكديگر،  پرونده  آقاي امیرانتظام 

را پیچیده تر ساخت. 
آقاي امیرانتظام در بخش پاسخگويي به ارتباطات خود با مقامات امريكايي، توضیحاتي 
ارايه مي كند كه خوانندگان را بیشتر به تأمل وامي دارد. آيا واقعاً از سوي محققان تاريخ 
در آينده اين روايت پذيرفته خواهد ش��د كه مأموران امريكايي از تهران يا واشنگتن به 

1. همان، ص137. 
2. همان، ص102. 
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محل مأموريت آقاي امیرانتظام در س��وئد مي رفته اند تا از طريق ايشان آخرين فعل و 
انفعاالت نیروهاي عراقي در مرز ايران يا مس��ائل مربوط به اتحاد جماهیر ش��وروي را 
به اطالع تهران برس��انند؟ به راستي با ش��ناخت مختصري كه از دولت موقت و به ويژه 
تركیب وزارت خارجه آن موجود اس��ت بايد گفت چنین ارتباط هايي جزو بديهي ترين 
و عادي ترين فعالیت هاي ديپلماتیك سفارت امريكا در تهران به حساب مي آمدند. لذا 
اين سؤال به صورت جدي مطرح مي شود كه چه دلیلي وجود داشته تا الزم باشد براي 
اين گونه تماس ها و گفت وگو هاي عادي ديپلماتیك، راهي چنین پرمخاطره طي شود؟ 
از آنجا كه در اين مختصر امكان پرداختن به اسناد ارايه شده از سوي دانشجويان نیست و 
اصوالً ما نیز در اين نقد كوتاه بنا نداريم از بررسي روايات خود آقاي امیرانتظام و تأمل در 
آنها فراتر رويم، طرح يك فرضیه و بحث پیرامون آن را با نقل دو رخداد از كتاب خاطرات 
ايش��ان كافي مي پنداريم. اين فرضیه، تأثیرپذيري عملكرد آقاي انتظام از ارتباطات و 

تماس هاي غیر متعارف وي است. 
رخداد اول؛ »سفر آقاي امیرانتظام به ايران براي فراهم آوردن زمینه هاي انحالل مجلس 

خبرگان«: وي در اين باره چنین مي گويد:
در مهرم��اه 1358 براي ش��ركت در جلس��ه اي كه جان اس��تمپل و 
جرج كیو و كارمند ديگر وزارت خارجه امريكا قرار بود با مهندس بازرگان 
نخست وزير داشته باشند، به تهران آمدم. در چند روز اقامت در تهران در 
چند مهماني خانوادگي شركت كردم... چون در اين جلسات اغلب زن و 
مرد و عده اي نوجوان هم شركت داشتند، من نمي توانستم نظرات خود 
را درباره اوضاع و دورنماي آينده مملكت تشريح كنم، بنابراين درصدد 
برآمدم اعضاي شوراي مقاومت ملي سال 1332 را براي مشورت و تبادل 
نظر دعوت كنم. هر يك از حاضران براي چاره جويي پیشنهادي مطرح 
نمود كه مورد تأيید ديگران واقع نشد. نظر من اين بود كه مشكالت ما 
ناش��ي از فقدان قانون اس��ت و چون در اين رابطه مجلس خبرگان كه 
ماهیتي بدعت آمیز داشت تخلف كرده بود، طرح انحالل آن را پیشنهاد 

كردم...1 
برنامه انحالل مجلس خبرگان بعد از مالقات آقاي امیرانتظام با نمايندگان س��فارت 
امريكا، توسط ايشان مكتوب مي شود و به امضاي چند تن از عناصر كمتر سیاسي كابینه 

1. همان، ص48. 



30
7

ام 
تظ

یران
س ام

 عبا
ات

طر
 خا

ی بر
قد

ن
91

یز 
 پاي

33 
اره

شم
م 

 ده
ال

 س
وم

ه س
دور

مي رسد، اما دكتر يزدي، مهندس صباغیان، مهندس معین فر و دكتر میناچي از امضاي 
آن سر باز مي زنند. سپس آقاي امیرانتظام با هماهنگي آقاي بازرگان طرح را در دستور 

جلسه هیئت دولت قرار مي دهد و ادامه ماجرا را خود اين گونه روايت مي كند: 
نخست وزير پیشنهادم را پذيرفت و من از رئیس دفتر ايشان خواستم 
تا از خبرنگاران دعوت كنند و خودم در اتاق رئیس  دفتر ايش��ان منتظر 
ماندم. جلسه هیئت دولت پنج ساعت طول كشید و در ساعت ده شب 
خاتمه يافت. اولین كس��ي كه از جلسه خارج ش��د و به طبقه باال آمد، 
شخص نخس��ت وزير بود. من باالي پله ها انتظار ايش��ان را مي كشیدم. 
ايش��ان فوق  العاده عصبي و هیجان زده بود. وقتي به من رس��ید مرا به 
كناري كشید و ابتدا سوگند داد تا مس��ئله را فراموش كنم و دوم اينكه 

بالفاصله به سوئد بازگردم.1 
همان طور كه از اين روايت پیداس��ت آقاي امیرانتظام تمام امكانات را فراهم كرده تا 
آقاي بازرگان را وارد وادي خاصي كند. حتي خبرن��گاران را فراخوانده تا براي اولین بار 
بحث انحالل مجلس خبرگان توسط ايشان به آنها و به تبع آن به جامعه منعكس شود. 
حال مسئله اين است كه در حالي كه ساير جريانات و نیروهاي فعال سیاسي به هیچ وجه 
از اين برنامه آقاي امیرانتظام اطالعي نداشتند، چه بحث هايي در جلسه آن شب هیئت 

دولت صورت مي گیرد كه موجب بروز چنین واكنشي از سوي آقاي بازرگان مي شود؟ 
چه ابعادي از موضوع براي آقاي نخست وزير روشن مي شود و نهايتاً اينكه چرا ايشان 
فوق  العاده از اين اقدام آقاي امیرانتظام عصبي شده و از وي مي خواهد تا بالفاصله تهران 
را به مقصد سوئد ترك كند؟ بدون ترديد قبل از جلسه هیئت دولت هم چند مطلب براي 
آقاي بازرگان روشن بود. نخست  اينكه طرحي براي انحالل مجلس خبرگان ارايه شده 
است كه تبعات آن بر كسي پوشیده نیست. دوم اينكه خاس��تگاه سیاسي اين طرح به 
آقاي امیرانتظام باز مي گردد، اما با وجود اين مفروضات، ايشان مي پذيرد كه طرح مزبور 
در دستور كار دولت قرار  گیرد. علي القاعده بايد در آن جلسه مخالفان اين طرح كه وزير 
خارجه نیز در بین آنان قرار داشت، مس��ائل خاصي را مطرح ساخته باشند كه تغییري 
چنین فاحش در ديدگاه و برخورد آقاي بازرگان ايجاد شده و آن را از حد مخالفت نظري 
با يك طرح، بسیار فراتر برده باشد. آيا نبايد پرسید چرا آقاي امیرانتظام ترجیح مي دهد 

در مورد علت اين امر سكوت كند؟

1. همان، ص50. 
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رخداد دوم؛ »دستیابي به اطالعاتي كه منجر به كشف جاسوسي محمدرضا سعادتي 
براي روس ها مي شود.«: آقاي امیرانتظام در اين باره چنین روايت مي كند: 

در يك��ي از روزها ي اس��فند 57 منش��ي من اطالع داد كه ش��خصي 
مي خواهد به مالقات من بیايد و يك مسئله امنیتي را در میان بگذارد... 
پس از نشس��تن به من گفت كه كارمن��د و عضو اداره ضد جاسوس��ي 
ساواك است. طبق خبر او، قرار است در ساعت 5 بعد ازظهر امروز يكي 
از ديپلمات هاي سفارت ش��وروي به ديدن يك ايراني در ساختماني در 
میدان 25ش��هريور برود و چیزهايي را در اختیار فرد ايراني قرار دهد. 
ضمناً گفت كه طرف ايراني عبدالعلي نامیده مي شود. اين فرد آمده بود 
تا كسب تكلیف كند... ]در جلسه بعد[ وي گفت كه عبدالعلي را دستگیر 
كرده  اند و عمل دس��تگیري توس��ط ماش��اء اهلل قصاب انجام شده و نام 
واقعي او محمدرضا سعادتي است كه با دستگاه هاي عكاسي مخصوص 

جاسوسي كه از ديپلمات روسي دريافت كرده دستگیر شده است...1 
حساسیت امريكا و شوروي نسبت به ماجراي جاسوسي تیمسار مقربي و چگونگي لو 
رفتن وي به عنوان يك پديده بسیار نادر، بر كسي پوشیده نیست. لذا از يك سو روس ها 
در پي آن بودند تا با سوء استفاده از شرايط ابتداي انقالب، از چگونگي لو رفتن جاسوس 
35ساله خود- كه منحصر به فردترين تجهیزات جاسوس��ي را در اختیار داشت- مطلع 
شوند و از سوي ديگر امريكايي ها نیز در چهارچوب يك رقابت شديد اطالعاتي،  درصدد 
ممانعت از توفیق روس ها در اين امر بودند. حال، در چنین ش��رايطي كه ساواك منحل 
شده بود و نیروهاي آن از ترس عقوبت، فراري و مخفي شده بودند، آيا مي  توان به سهولت 
اين روايت را پذيرفت كه يك كارمند ساواك با مراجعه به آقاي امیرانتظام خبر دقیقي 
از زمان انتقال اسناد توسط عنصر مجاهدين خلق به ديپلمات روس مي دهد؟ همچنین 
شهره بودن پیچیدگي هاي تشكیالتي اين سازمان به عنوان يك گروه زيرزمیني باسابقه 
از يك سو و از سوي ديگر عملكرد سازمان اطالعاتي اتحاد جماهیر شوروي به نوعي نبود 
كه يك كارمند ساواك منحله منفرداً و بدون برخورداري از يك پشتوانه تشكیالتي بتواند 
به كشف اين ارتباط نائل آيد. لذا آنچه آقاي امیرانتظام در اين زمینه مطرح مي سازد از 
جهات مختلف مورد ترديد قرار دارد؛ به ويژه آنكه ايشان از يك كارمند گمنام به عنوان 
حلقه وصل اطالعاتي ياد مي كند. البته ادامه ماجرا يعني واگذاري مأموريت دستگیري 

1. همان، ص25. 
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سعادتي به ماشا ءاهلل قصاب بیشتر بر ابهامات موجود مي افزايد. به عبارت ديگر، نیروي 
عمل كننده در اين موضوع بسیار مهم، فردي است كه توسط دولت موقت براي محافظت 
از سفارت امريكا گمارده شده است. به طور قطع آن كارمند گمنام، پیگیري موضوع را 
به مأمور حفاظت سفارت امريكا محول نكرده است؛ يعني به فرض وجود خارجي داشتن 
چنین كارمندي، وي نمي توانسته منش��أ صدور چنین حكم مأموريتي باشد. بنابراين 
نكته مهم آن است كه چه كسي اين مأموريت را به ماشاءاهلل قصاب داد و اساساً چرا وي 
بدين منظور انتخاب شد؟ اما براي شناخت آقاي ماش��اءاهلل قصاب كه آقاي امیرانتظام 
در مأموريت هاي مختل��ف ديگر نیز از وي اس��تفاده كرده اس��ت- از جمله حفاظت از 
كامیون هاي حامل اسناد امريكايي ها كه از طريق مرز هوايي از كشور خارج ساختند- به 

روايت ايشان مراجعه مي كنیم:
... در اين حمله، آنها )چريك هاي فدايي خلق( با مسلسل به ساختمان 
سفارت شلیك كردند و شیشه هاي آن را شكستند و عده اي از كارمندان 
سفارت از جمله ويلیام سولیوان را به گروگان گرفتند. اين گروگانگیري 
با دخالت ابراهی��م يزدي خاتم��ه ياف��ت و از اين تاري��خ كمیته اي به 

سرپرستي ماشاءاهلل قصاب در سفارت امريكا تشكیل شد.1 
قرائن موجود حتي در روايت نقل شده، اين گمان را تقويت مي كنند كه انتقال اطالعات 
به آقاي امیرانتظام براي بس��تن راه روس ها كه به اس��ناد چگونگي شناسايي جاسوس 
باسابقه خود در ارتش شاهنشاهي نزديك شده بودند، مستقیماً توسط خود امريكايي ها 
صورت گرفته است. حتي انتخاب ماشاءاهلل قصاب نیز نمي توانسته است غیرحساب شده 
باش��د؛ زيرا به دلیل اس��تقرار اين فرد در داخل س��فارت امريكا!؟ مي توانس��ته اشراف 
اطالعاتي امريكايي ها را تأمین كند و از كانال آنها مطالب به دست آمده به مقامات ايراني 
انتقال يابد؛ بنابراين پذيرش اين فرضیه كه ارتباطات آقاي امیرانتظام با مقامات امريكايي 
معمولي نیست و داراي تأثیراتي بر انگیزه ها و عملكرد هاي ايشان به نفع بیگانگان بوده 

است، دست كم در اين مصاديق چندان دشوار نیست. 
هر چند در اين اثر آقاي امیرانتظام كوش��یده اس��ت رهبري انقالب را به بي عدالتي و 
عدم توجه به فرياد مظلومیت خود متهم س��ازد، اما آنچه در خاطرات ايشان آمده خود 
بهترين گواه بر ناحق بودن حجم تبلیغات س��نگین خصمانه دوستان خارجي و داخلي 
آقاي امیرانتظام است. در كدام كشور كسي با چنین اتهاماتي امكان برگزاري كنفرانس 

1. همان، ص24. 
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مطبوعاتي را در زندان مي يابد؟ در كدام كش��ور چنین متهمي ام��كان برخورداري از 
ابزارهاي ارتباطي با داخل و خارج را مي يابد؟ آقاي امیرانتظام دست كم بر اساس روايت 
خود، عالوه بر برخورداري از امكان مكالمه تلفني حتي با خارج از كشور، تمامي روزنامه ها 
را در اختیار داش��ته و مرتب با آنها مراودات قلمي برقرار مي ساخته و حتي در مواردي 
بسیار هم از اين امر گاليه مي كند كه چرا روزنامه ها مطالب ايشان را بدون كم  و كاست 
چاپ نكرده  و برخي از جرايد به دلیل حجیم بودن مطالب، اقدام به خالصه كردن آنها يا 

متن مصاحبه ها  كرده اند. 
در اين كتاب آقاي امیرانتظام اذعان دارد تنها مسائلي كه موجبات كدورت و ناراحتي 
خاطر ايشان را فراهم آورده، برخي عملكردهاي از روي جواني دانشجويان پیرو خط امام 
آن هم در ابتداي بازداشت بوده و در رأس عواملي كه موجب شكنجه! ايشان شده، دير 
به دير استحمام كردن دانشجويان يا بوي جوراب آنان بوده است. براي مقايسه آنچه در 
اين كتاب آمده با وضعیتي كه از ايشان در رسانه هاي مختلف خارجي منعكس مي شد، 
صرفاً به عكسي اشاره مي كنیم كه در صفحه اول روزنامه هاي سلطنت طلب درج شده بود 
و اين گونه وانمود مي شد كه دست و پاي آقاي امیرانتظام در زندان به تخت زنجیر شده 

و در چنین شرايطي وي به مقاومت! مشغول است. 
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برگریزان رژیم پهلوی و اوج گیری مبارزات 
مردم گلستان در پاییز 57 

غالمرضا خارکوهی1
اشاره 

آخرین پاییز عمر حکوم��ت پهلوی یکی از حس��اس ترین دوره هاي مب��ارزات مردم 
مسلمان ایران به رهبری حضرت امام بود. آغاز سال تحصیلی مدارس و دانشگاه ها، خروج 
اجباری امام از نجف اشرف با تبانی رژیم شاه و صدام و هجرت ایشان به فرانسه، انتشار 
اطالعیه  ها و نوار های سیاسی، مخصوصاً پیام های کوبنده امام، تشدید مبارزات را در این 
فصل در پی داشت به طوری که در این دوره هر روز شاهد تظاهرات و درگیری خیابانی 
بودیم. این وضعیت در سراسر کشور وجود داش��ت اما در مناطقی مثل استان گلستان 
از شدت و حدت زیادی برخوردار بود؛ چنانکه از اواسط سال 57 تظاهرات و اعتصاب، و 
از اوایل آبان س��ال 57 زد و خورد و آتش زدن اماکن فساد گسترش یافت، به طوری که 
در اوایل آذرماه منجر به کشته و زخمي  شدن 150 نفر در این منطقه شد که با توجه به 
فرارسیدن ماه محرم و عاشورای حس��ینی دیگر کنترل اوضاع از دست رژیم شاه خارج 
گشت و شکست دولت نظامي  از هاری و انتصاب دولت بختیار- از مهره  های جبهه ملی- و 

1. تاریخ نگار انقالب در استان گلستان 
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فرار شاه را از ایران در پی داش��ت. لذا با توجه به اهمیت این دوران، این مقاله مي کوشد 
تا تصویر روشن تری را از سیمای مبارزات گلس��تانی  ها در فصل پاییز سال 57 در شش 

پرده ارایه نماید. 

جهش فزاینده و فراگير مبارزات 
مهمترین ویژگي مبارزات مردم در پاییز سال 1357 جهش فزاینده و فراگیر آن بود؛ 
چراکه تا پیش از آن تحرکات سیاسی عمومي  و علنی کمرنگ یا به کندی انجام مي شد، 
اما از ابتدای فصل پاییز روند مبارزات آش��کارتر و همگانی تر گردید. به طوري که حتی 
در بخش های کوچکی مثل گالیکش، رامیان و خان ببین تحرکات سیاسی جدی تر شد. 

گزارش ناحیه ژاندارمری مازندران حاکیست: 
روز 57/7/6 هنگامي که آقای مصیب میرعرب نماینده مجلس شورای 
ملی قصد رفتن به منطقه کوهستانی فارسیان را داشته مورد تمسخر و 
بی احترامي  ا هالی گالیکش واقع ]شده[ و ا هالی قصد داشتند که هنگام 
مراجعت به انحاء مختلف با بی احترامی، او را از گالیکش بیرون کنند که 
توسط مأمورین از این اقدام جلوگیری گردیده، ضمناً ا هالی قصد دارند 
من بعد هر یک از مأموری��ن امنیتی و یا مقامات عالی رتبه کش��وری به 

گالیکش وارد شوند به این ترتیب با وی رفتار نمایند.1 
واحد ضد اطالعات ژاندارمری نیز به ساواک گنبد اعالم کرد: 

در تاریخ 57/7/1 در منازل ا هالی شاهپس��ند ]آزادش��هر به[ وسیله 
عوامل مخرب اعالمیه مضره پخش گردیده.2 

و باز بنا بر سند دیگری از منابع ساواک: 
]مخالفان رژیم[ روز 57/7/8 تمام بدنه وانت حمل تغذیه رایگان اداره 
آموزش و پرورش رامیان را با ش��عار های ضد میهنی و ضد مملکتی پر 
کرده بودند. ضمناً دیوار های خیابان پهلوی و پارک شهر رامیان حاوی 
مطالب زننده بوده که به وسیله پاسگاه ژاندارمری نسبت به پاک کردن 

آنها اقدام گردید.3 
همچنین بنا به گزارش ناحیه ژاندارمری مازندران: 

1. آرشیو اسناد شخصی مؤلف. 
2. همان. 
3. همان.
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روز 57/7/23 کلی��ه دانش آموزان مدارس بخش ه��ای رامیان و خان 
ببین به اتفاق معلمین در مقابل اداره آموزش و پرورش رامیان اجتماع 

نموده و شعار هایی علیه رئیس آموزش و پرورش رامیان داده اند.1
تشدید مبارزات در این فصل به آن سبب بود که وقایع بزرگی مثل راهپیمایی عید فطر، 
17ش��هریور و زلزله طبس و نیز خروج اجباری امام از نجف و هجرت ایشان به فرانسه 
اتفاق افتاد که انعکاس وسیعی در سطح کشور و از جمله استان گلستان داشت و نقش 
مطبوعات در این اطالع رس��انی به دلیل پرداختن بهتر و تیترگذاری مناس��ب تر قابل 
توجه بود. از سوی دیگر رژیم پهلوی نمي توانست مبارزات مردم را کنترل کند. هر چند 
که سیاست دولت جدید )ش��ریف امامی( در خصوص ایجاد فضاي باز سیاسي و اظهار 
مخالفت  های نمایش��ي برخی از نمایندگان مجلس شورا، )از جمله سخنان آقاي قاضي 
نماینده شاهدوست گرگان علیه تیمسار مزین، نماینده مخصوص شاه در این منطقه( 
را هم نمي توان در گسترش فضای اعتراضات اجتماعی این دوره بی تأثیر دانست. )عدو 

شود سبب خیر اگر خدا خواهد( 

1. همان. 
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از س��وی دیگر هجرت حضرت امام از نجف اش��رف به پاریس )نوفل لوشاتو( در تاریخ 
57/7/13 و قرار گرفتن مبارزات ام��ام در کانون توجه رس��انه  های خارجی نیز به این 
فضاسازی کمک فوق العاده اي نمود. این اقدام که در پي فشار دولت عراق و به توصیه شاه 
ایران به دولت مردان آن کشور انجام شد، واکنش هاي تندي در جامعه به دنبال داشت 
که از جمله سه تلگراف زیر مي باشد که از سوي قشرهاي مختلف استان گلستان، اولي 
براي سفارت عراق در تهران و برخي از مقامات روحاني، دومي  براي حضرت امام خمیني 

در نوفل لوشاتو و سومي  براي رئیس جمهور فرانسه ارسال گردیده است: 
تهران- سفارت جمهوري عراق 

عواطف ملت شیعه و مسلمان از رفتار حکومت عراق نسبت به حضرت 
آیت اهلل العظم��ي المجاهد مرجع عالیقدر آق��اي خمیني دامت برکاته 
جریحه دار شده، تقاضاي رفع هرگونه تضییق را نسبت به معظم له فوراً 

داریم. 
از طرف عده اي از ملت مسلمان و شیعه گرگان و حومه 
االحقر رئیسي و سیصد امضاي دیگر1 

بسم اهلل الرحمن الرحیم
حضرت آیت اهلل العظمي  امام خمیني رهبر مسلمانان جهان، سایه ات 

پاینده باد! 
پس از سالم و اداي احترام، خبر ترک اقامت در نجف اشرف و عزیمت 
به کشور فرانسه بر اثر فشار دولت عراق، سخت ملت ایران و سایر شیعیان 
جهان را تکان داد. مکان خاص در رهبري هاي آن حضرت دخالتي ندارد. 
چنانچه قائد عظیم الشأن اسالم و جانشین بت شکن ترک مکه معظمه 
و مدینه منوره کردند و وظیفه خود را در مکان دوم به نحو احسن انجام 
دادند. در امتثال اوامر و فرامین حضرتعالي آماده و کوشا هستیم. خداوند 

حضرت مستطاب عالي را براي اسالم و ملت ایران باقي بدارد.
جامعه روحانیت ]شهرستان[ علي آباد گرگان 

حضرت والري ژیسکاردستن رئیس جمهوري فرانسه 
اکنون که مرجع عالیقدر ش��یعه و زعیم بزرگ اسالم آیت اهلل العظمي 
 خمیني در کش��ور فرانس��ه هس��تند، به منظور جلب محبوبیت ملي و 

1. اسناد مرحوم حجت االسالم سید محمد رئیسی. 
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رضایت عموم مسلمانان جهان، درک مقام و موقعیت ارزنده معظم له ]و 
رعایت[ کمال احترام را نسبت به ایشان خواستاریم. 

جامعه روحانیت ]شهرستان[ علي آباد گرگان1

1. آرشیو اسناد شخصی مؤلف. 
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در این میان هر یک از مخالفان رژیم در هر گوشه ای از استان گلستان به طریقی تنور 
مبارزه را داغ مي کرد. چنانکه در گزارش مورخ 13مهر سال 57 ساواک چنین آمده است: 
در قریه نوکنده از توابع شهرس��تان بندر گز گرگان شخصی روحانی 
به نام شیخ اس��ماعیل جهانش��اهی فرزند حس��ین و برادر زنش به نام 
محمدباقر جهانش��اهی فرزند عیسی، ش��غل آموزگار و شخص دیگری 
به نام ش��یخ عباس حس��ینی فرزند س��ید محمد در کتابخانه زینبیه 
محل مرتباً جلساتی تشکیل ]مي دهند[ و در بیانات خود ریختن خون 
نظامیان طرفدار حکومت را حالل اع��الم نمودند و مبادرت به اظهارات 
سوء و بیان علنی شعار های مضره مي نمایند. ضمناً فرزند محمدمهدی 
جهانش��اهی به نام نقی جهانش��اهی فرزند محمدمهدی ب��ا همکاری 
تع��دادی از جوانان دیگر از جمل��ه به نامان محمدعلی اس��المي  فرزند 
حسین بابا و رسول قیاسی فرزند غالم مبادرت به تهیه اعالمیه  های مضره 

و پخش آن مي نمایند.1 
همچنین کارمندان برخي ادارات مانند پست، بهداري، بهزیستي، خدمات درماني و... 
نیز به رغم حضور در سر کار خود از کار کردن خودداري مي کردند؛ چنانکه در گزارش 

ساواک آمده است: 
تا ساعت 8000 روز جاري کارمندان ادارات پست، بهداري، بهزیستي، 
خدمات درماني، فرهنگ هنر،... س��رکار خود حاضر لکن از کار کردن 

خودداري مي نمایند... 

1. آرشیو بنیاد تاریخ پژوهي و دانشنامه انقالب اسالمی. 
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اما در کنار این عوامل باید از نقش مؤثر فرهنگیان و دانش آموزان اس��تان گلستان یاد 
کنیم که از نخستین روز  های سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس، مراکز آموزشي 
با ش��عار و تجمع و راهپیمایی  های اعتراض آمیز و تعطیلي و تحصن همراه بود. چنانکه 

آقای فتح اهلل نوری مي گوید: 
از اول مهر س��ال 57 راهپیمایی باش��کوه دانش آم��وزان و فرهنگیان 
علی آباد کتول شروع ش��د و بعد از آن مدارس لق و تق شد و دو، سه ماه 
آخر- اصاًل- مدارس تعطیل شد و چیزی به عنوان فعالیت مدارس وجود 
نداش��ت. دانش آموزان و فرهنگیان غالباً نقش مؤث��ری در فعالیت  های 
اجتماعی آن زمان داشتند و همه در تظاهرات  ها و راهپیمایی  ها شرکت 
مي کردند. روز اول مهر 57 کل دانش آم��وزان و معلمان و غیره به جای 
آنکه سر کالس  های درس بروند، به خیابان آمدند و در یک راهپیمایی 
بس��یار باش��کوهی از قس��مت  های جنوب ش��هر علي آباد کتول مثل 
خارکالته، علي آباد و هنرستان حرکت کردند و در منتهاالیه شهر، جلوی 
مس��جد امیرالمؤمنین جنگلده پایان یافت. ح��دس مي زنم که آن روز 
جمعیت باالی 20 هزار نفر در راهپیمایی شرکت کردند و بسیار باشکوه 
برگزار شد و شعار های بسیار حماسی در حمایت از امام و سرنگونی رژیم 

سردادند.1
حتي روز  هایي هم که به اصطالح کالس  ها برقرار بود باز درس و مدرسه مبدل به کانون 
مباحث سیاسي و تظاهرات مي ش��د. چنانکه در یکي از اسناد شهرباني گرگان آمده که 
»محصلین دبیرستان ایرانشهر اکثر روز ها- صبح- هنگام رفتن به کالس و ظهر و بعداز 
ظهر هنگام خارج شدن از دبیرس��تان و در زنگ  هاي تفریح در محیط حیاط دبیرستان 
اجتماع نموده و ش��عار هاي ضد میهني و ملي و توهین به شاهنشاه و خاندان سلطنت 

مي دهند.«2
لذا در پاییز سال 57 عالوه بر آنکه مدارس، به خصوص دبیرستان ها و نیز مراکز آموزش 
عالی منطقه همراه با برخی از فرهنگیان و اساتید و با همکاری چند روحانی و روشنفکر 
انقالبی، ب��ه مهم ترین کانون  های اجتماعی- سیاس��ی در مخالفت با رژیم ش��اه مبدل 
شدند، راهپیمایی  هاي فراگیر هم مرسوم شد. یعني راهپیمایی  ها هم از نظر جغرافیایي 

1. مصاحبه مؤلف با نامبرده. 
2. آرشیو اسناد شخصي مؤلف. 
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ش��هر هاي مختلف را در برمي گرفت و هم از لحاظ جمعیتي عده بیشتري در آن حضور 
داشتند و نیز از نظر طبقاتي با شرکت قشرهاي گوناگون اعم از روحانی، کارمند، کشاورز، 
بازاری، دانش��جو، محصل، فرهنگی، چه زن و چه مرد برگزار مي ش��د که برخی از این 

راهپیمایی  ها عبارت اند از: 
راهپیمایي 57/7/9 بندر گز، راهپیمایي 57/7/15 گرگان، راهپیمایي 
57/7/16 علي آباد کتول، راهپیمای��ي 57/7/21 گالیکش، راهپیمایي 
57/7/24 کالله، راهپیمایي 57/7/27 کردک��وي، راهپیمایي 20هزار 

نفري 57/8/14 گرگان و راهپیمایي 57/8/16 گنبدکاووس1 
یکی از ش��یوه  های ابتکاری مبارزه که در پاییز س��ال 57 در استان گلستان گسترش 
یافت، تظاهرات تلفیقی بود که طی آن مردم انقالبی به منظور همبستگی بیشتر و توسعه 
نفوذ جغرافیایی و تبلیغاتی آن، از نقاط مختلف منطقه در یک روز و ساعت و مکان معین 
گرد هم مي آمدند و ش��روع به تظاهرات مي کردند. به طور مثال در یکی از گزارش هاي 

مربوط به اواسط آبان 57 رکن دوم ژاندارمری چنین آمده است: 
عده ای قصد دارند در بندر گز، نوکنده، باالجاده، بعد از ملحق ش��دن 
عده ای از ق��راء و اطراف گرگان، مب��ادرت به تظاه��رات نمایند. هنگ 
ژاندارمری گرگان نی��روی کمکی به پاس��گاه های مربوطه اعزام نموده 

است.2 
وقایع سیاسی مخالفان رژیم پهلوی در پاییز سال 57 آنقدر گسترش یافت که حاکمان 
دولتی امنیت خ��ود را به طور جدی در خط��ر دیدند. به همین خاطر دس��تور دادند تا 
اینگونه وقایع انقالبی در اس��رع وقت گزارش ش��ود. به عنوان مثال آقای کاظم اکبری 
فرماندار گنب��دکاووس در تاریخ 57/8/1 طی نامه ای به بخش��داری های منطقه تأکید 
مي کند: »هرگونه وقایع و حوادث مهم... در اسرع وقت و با استفاده از وسایل مطمئن به 
فرمانداری اعالم شود...« و در ادامه یادآور شده که این موضوع از پاسگاه های ژاندارمری 

نیز خواسته شود.3

تظاهرات آتشين مردم گرگان 
مردم استان گلستان به دنبال تظاهرات   و راهپیمایی  های باشکوه مهرماه سال 1357، 

1. غالمرضا خارکوهي، گلستان در انقالب، ج3، در دست چاپ. 
2. آرشیو گروه تاریخ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. 

3. آرشیو اسناد شخصی مؤلف. 
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تصمیم مي گیرند در اول آبان ماه س��ال تاکتیک جدیدی را در گرگان محک بزنند و آن 
حمله به چند سینما، مشروب فروشی و مراکز وابسته به دولت و عوامل سرسپرده آن بود. 
لذا مردم گرگان متشکل از افراد و قشرهاي مختلف از س��اعت 8 صبح روز اول آبان ماه 
در دبیرستان های شهر تجمع کرده و وارد خیابان ها مي ش��وند و به هم مي پیوندند. در 
نتیجه با نیرو  های پلیس و ماش��ین  های آب پاش آتش نش��انی ک��ه در آن روز تحت امر 
شهرباني بودند مواجه مي گردند. مأموران با بلندگو از مردم مي خواهند که متفرق شوند 
و ماشین  های آب پاش بر روی آنها آب مي پاش��ند که منجر به متفرق شدن تعدادی از 
آنها مي ش��ود. اما اغلب جمعیت مقاومت مي کنند و حتی به خش��م مي آیند؛ به طوری 
که تعدادی از محصلین با س��نگ و چوب و آجر به خودرو های جلو ش��هربانی )واقع در 
خیابان پاسداران کنونی( حمله مي کنند که با تیراندازی پلیس، مجدداً تعدادی متفرق 
مي ش��وند؛ ولی حدود 500 نفر از آنها در داخل دبیرستان ایرانش��هر )مقابل شهربانی( 
تجمع مي کنند و ضد رژیم ش��اه و خاندان پهلوی ش��عار مي دهند و پس از س��خنرانی 
چند نفر از انقالبی��ون علیه رژیم و بیان اهمیت قیام ام��ام خمینی)ره(، جمعیت داخل 
دبیرستان تصاویر ش��اه و ولیعهد و فرح را روي پالکارد  های بزرگ نصب کرده و به آتش 
کشیدند. خالصه شور و هیجان فوق العاده اي بر آنها حکم فرما بود و به رغم آنکه تجمع 
آنها در مقابل شهربانی و در فاصله 20متری آن قرار داشت، ولی بی مهابا به شعار دادن و 
سخنرانی مي پرداختند و حتي برخي از آنان چوب و آهن در دست داشتند تا در صورت 
لزوم با مأموران درگیر شوند. اندکی بعد در ساعت 12:25 دقیقه مراسم آنها خاتمه یافت 

و از دبیرستان ایرانشهر خارج شدند. 
ولی در پایان مراس��م قرار گذاش��تند که بعدازظه��ر همان روز در محل دانشس��راي 
راهنمایی و تحصیلی- واق��ع در خیابان مازندران- تجمع نماین��د و به برنامه  های خود 
ادامه دهند. اما وقتی در حدود ساعت 4 بعدازظهر آن روز عده ای از جوانان مي خواستند 
در دانشس��را تجمع و از آنجا راهپیمایی را آغاز کنند مأموران شهربانی مانع از ورود آنها 
به دانشسرا شدند. در نتیجه مسیر راهپیمایی را عوض کردند که باز هم افراد شهرباني از 
این کار جلوگیری نمودند. لذا جوانان خشمگین شدند و شیشه  های دبیرستان بازرگانی 
را که در همان نزدیکی بود شکستند. آنها در س��اعت 5 بعدازظهر آن روز باز در خیابان 
پهلوی سابق )امام خمینی( تجمع نمودند و به شعار دادن پرداختند که با دخالت پلیس 
متفرق شدند. مأموران مرتب تیراندازی مي کردند و با مسدود کردن مسیر راهپیمایی 
و آژیر کشیدن و باتوم زدن و آب پاشی به وسیله ماشین  های آتش نشانی، مانع از حرکت 
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جوانان مي شدند. به دلیل همین رفتار  های خشونت آمیز پلیس، مردم تصور مي کردند 
که دختری دانش آموز به نام مریم برنا در جریان تیراندازی مأموران زخمي  شده است؛ 
در نتیجه عده ای از جوانان مبارز به سوی بیمارستان 5آذر رفتند و ضمن تجمع در آنجا 
خواستار مالقات با آن دختر مضروب ش��دند که متوجه گردیدند چنین فردی در اینجا 
نیست. لذا جمعیت با گفتن شعار الاله االاهلل از مقابل بیمارستان به طرف فلکه ولیعصر 
)کاخ( و از آنجا به خیابان پاسداران و مسجد جامع سرازیر شدند و به مردمي که از قبل در 
آنجا بودند پیوستند. جمعیت معترض خیلی زیاد و غیر قابل کنترل  شده و همه خواستار 
روشن شدن این موضوع بودند.1 تا اینکه کشته نشدن این خانم از سوي روحانیت تأیید 
شد. اما پس از اطمینان از سالمت آن دانش آموز، مردم معترض باز هم دست از تظاهرات 
برنداشتند و ضمن سردادن شعار های ضد رژیم به تظاهرات خود ادامه دادند. شیشه  های 
کیوسک راهنمایی و رانندگی و مغازه مشروب فروش��ی را شکستند و صاحب آن را هم 

1. مطبوعات در مورد زد و خورد بین مأموران حکومتی و دانش آموزان نوش��تند: »این تظاهرات در اثر دخالت 
پلیس به خشونت کشید و منجر به زخمی ش��دن دو تن از دانش آموزان ش��د... به اعتقاد گروهی از مردم گرگان 
یکی از دانش آموزان کشته شده اس��ت. با قوت گرفتن این شایعه مردم در مسجد جامع گرگان اجتماعی کردند و 
تقاضای تحویل جنازه دانش آموز مقتول را داشتند در صورتی که مأموران انتظامی کشته شدن این دانش آموز را 
شایعه ای بیش نمی دانند«؛ آیندگان، ش3248، ص3. روزنامه خراسان هم از قول نماینده خود در گرگان نوشت 
که دو دختر دانش آموز ضربه مغزی شده اند. این روزنامه اس��امی یازده نفر را که با تیراندازی مأموران زخمی و در 

بیمارستان بستری شدند چاپ کرد. خراسان، ش8528، ص7. 

انهدام مراکز فساد گرگان در پاییز سال 57
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مجروح کردند و از آن به بعد جمعیت متفرق و به دسته  های کوچکتر تقسیم شدند و به 
طرف مراکز فحشا به راه افتادند و شیشه  های بانک صادرات، مشروب فروشی قدح، سینما 
مولن روژ، پپس��ی کوال و تعداد دیگری از بانک  ها و مراکز را م��ورد حمله قرار دادند.1 در 
حالي که اگر مأموران از تظاهرات روز اول آبان ممانعت به عمل نمي آوردند و در برخورد 
با جوانان که بسیاری از آنها دانش آموز بودند، افراط نمي کردند، مردم مي توانستند یک 

راهپیمایی آرامي  را در خیابان ها انجام دهند. 
در یکي از اسناد ساواک مازندران آمده که: 

برابر اعالم سازمان گرگان حدود 300 نفر از دانش آموزان و معلمان و 
متعصبین مذهبی، حدود س��اعت 21 مجدداً در خیابان پهلوی گرگان 
تجمع و به دادن شعار های مضره پرداخته و سپس در خیابان های شهر 
به ده  ها شعبه بانک )ملی، عمران، تهران، صادرات، بازرگانی، سپه، رفاه 
کارگران، اعتبارات و تعاونی و توزیع، ایرانشهر( و چندین اغذیه فروشی، 
کیوس��ک راهنمایی و رانندگي میدان شهرداری، کارخانه پپسی کوال و 
سینما کوال و سینما مولن روژ با چوب و سنگ حمله و اقدام به شکستن 
شیشه  ها نموده اند. تظاهرکنندگان با دخالت پلیس، حدود ساعت 22 

متفرق گردیدند.2 
فردای آن روز )دوم آبان ماه 57( مردم گرگان با ش��رکت فع��ال روحانیون و طبقات 
مختلف جامعه با جمعیتي حدود 30هزار نفر عظیم ترین تظاهرات تاریخي خود را به راه 
انداختند. این تظاهرات از س��اعت 7:30 صبح از مقابل مسجد جامع گرگان آغاز شد و 
تظاهرکنندگان در ساعت 10 صبح مقابل دبیرستان ایرانشهر تجمع نموده و راهپیمایي 
خود را ب��ا ازدحام فوق العاده اي به ط��رف فلکه ولی عص��ر )کاخ( و از آنجا به طرف فلکه 
سرخواجه و چهارراه میدان عباسعلی و فلکه مازندران )شهید هزار جریبي فعلي( ادامه 

دادند که تا ظهر به طول انجامید.3 یکي از خبرنگاران در این زمینه نوشت: 
اقش��ار مختلف م��ردم در حالي ک��ه ش��عار  های مذهبي، سیاس��ي 
سرمي دادند و عکس  های بزرگی از حضرت آیت اهلل العظمي  امام خمینی 
در دست داشتند در این راهپیمایی ش��رکت کرده بودند که هماهنگي 

1. با استفاده از مدارک اطالعات شهربانی سابق گرگان. 
2. انقالب اسالمي به روایت اسناد ساواک، تهران، مرکز بررسي اس��ناد تاریخي وزارت اطالعات، 1383، ج14، 

ص28. 
3. غالمرضا خارکوهي، همان. 
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عموم م��ردم در این دمونستراس��یون عظی��م حیرت انگیز ب��ود... این 
تظاهرات به خاطر اعمال خش��ونت آمیز پلی��س و مضروب کردن چهار 
دختر و پسر گرگاني در جریان تظاهرات دیروز و مضروب کردن عده ای 

از دانش آموزان خردسال به وسیله افراد نظامي صورت گرفته است.1 
آقاي کاظم عالءالدین مي گوید: 

در یکي از این راهپیمایي  ها که حدوداً دوم آبا ن ماه س��ال 57 صورت 
گرفت، عده کثیري از دانشجویان دانشسراي راهنمایي تحصیلي سابق 
)که بعداً شهید اسدي عرب نام گرفت( به صورت تظاهرات و با شعار هاي 
کوبنده به سمت مسجد جامع گرگان حرکت کردند که در آن وقت نیز 
عده کثیري از مردم و اقش��ار مختلف جامعه در آن جا گرد آمده بودند، 
با رسیدن جمعیت دانش��جویان به محله نعلبندان، جمعیت حاضر در 
مسجد جامع نیز به دانشجویان جهت ادامه راهپیمایي و تظاهرات ملحق 
شدند. قرار بر این بود که در همان جا یکي از اساتید دانشسرا سخنراني 
داشته باشد که همین امر محقق شد و س��خنران محترم بیانات خوبي 
براي جمعیت حاضر ایراد نمود. اما ایشان بدون آنکه قصدي داشته باشد 
و ش��اید به جهت دیگري کاًل آتش زدن  ها و خراب کاري  هاي سینما ها و 
بانک  ها را به گونه اي محکوم کردند و افراد انقالبي را منزه از آن دانستند. 
بعد از آن سخنراني، قرار بود تظاهرات به سمت فلکه کاخ و از آنجا بنا به 
برنامه قبلي تا فلکه سرخواجه ادامه یابد. در بین راه با دوستان صحبت 
ش��د که بیان اس��تاد محترم برخالف نظر حضرت امام خمیني اس��ت. 
چون حضرت امام در همان مواق��ع در اطالعیه اي گفته بودند که مردم 
به عنوان اعتراض به اوضاع بد اقتصادي کش��ور و از طرفي چون سینما 
به جاي آن که مرکز فرهنگي باشد به عنوان مراکز فساد از آن استفاده 
مي شود، مردم به عنوان اعتراض به بانک  ها حمله مي کنند و شیشه  ها را 

مي شکنند و یا سینما ها را به آتش مي کشند.
از طرفي بعضي افراد نیز به دوس��تان مراجع��ه مي کردند که بیان آن 
س��خنران محترم به گونه اي اصالح ش��ود. لذا از یکي از اس��اتید دیگر 
خواسته شد، در فلکه کاخ بیاناتي داشته باش��ند که ایشان نپذیرفتند. 

1. اطالعات، 57/8/2. 
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نهایتاً قرعه به نام اینجانب افتاد و تصمیم گرفتم که در فلکه کاخ عرایضي 
را براي مردم شریف داشته باش��م. طبق تصمیم قبلي جمعیت در فلکه 
کاخ متوقف شد؛ در حالي که جمعیت اصلي دور میدان بودند و بخشي 
هم در ابتداي مول��ن روژ، و جمعیت قابل توجهي نی��ز در خیابان کاخ و 
جلوي هالل احمر ایستاده بودند. من روي بلندي داخل فلکه با بلندگوي 
دستي که یکي از دوستان در دست داشت با قرائت سوره »تبت یدي ابي 
لهب« سخنان خود را آغاز کردم و ضمن توضیح بسیار مختصري از سوره 
فوق، به بیان این نکته از قول امام خمیني که اگر جوانان و مردم سینما ها 
را به آتش مي کشند و یا به بانک  ها حمله مي کنند به چه حکمت است، 
پرداختم. در همین اثناء چیزي نگذشت که مغازه مشروب فروشي دور 
میدان دچار آتش س��وزي شد و جمعیت متفرق ش��دند، به گونه اي که 
اکثراً خانم  ها و آقایان باالي چهل سال پراکنده شدند و به سمت منازل 
یا محل  هاي کار خود رفتن��د. اما تعداد کثی��ري از تظاهرکنندگان که 
جوانان بودند، به تظاهرات در مس��یر خیابان هاي سر خواجه- چهارراه 
میدان، خیابان فرح سابق )ش��هید رجایي فعلي(- خیابان پهلوي سابق 
)خیابان امام فعلي( و حتي تا محدوده گاراژ جرجان ادامه دادند. در حالي 
که جمعیت به دسته  هاي متعدد تقس��یم شده بود، بعضي از سینما ها و 
مشروب فروشي  ها را دچار آتش س��وزي نمودند و تعدادي از بانک  ها در 
حد شکستن شیشه  ها دچار آتش سوزي ش��دند. در هر صورت آن روز 
پایان یافت. فرداي آن روز دوستان با خبر شدند که عده اي افراد معدود 
و آشنا در میان انقالبیون دست به یک سري خراب کاري زده اند؛ از جمله 
حمله به بعضي خانه  ها و مغازه  ها و آسیب رساندن به آنها و ورود به خانه 
مس��کوني بعضي اقلیت  هاي مذهبي )در نزدیکي خیابان تابلو( و بیرون 
ریختن وس��ایل زندگي آنها، حتي لباس  هاي زنانه آنها؛ این افراد قصد 
تخریب شخصیت انقالبیون و اهداف انقالب را داشتند که در همان روز 
آن افراد شناسایي شدند و حتي بعضي از آنها از مأمورین شهرباني بودند 
که لباس شخصي به تن داش��تند. به همین علت فرداي آن روز توسط 
جمعي از فرهنگیان اطالعیه اي صادر شد که این گونه اعمال را محکوم 
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نموده بودند.1 
البته مشکالت اصلي پس از ختم تظاهرات، یعني بعدازظهر همان روز )دوم آبان( پیش 
آمد که منجر به تخریب حدود 35 نقطه در شهر گرگان ش��د که قابل پیش بیني نبود. 

چنانکه یکي از مطبوعات در آن ایام نوشت: 
تظاهرات مردم گرگان که چند تن از روحانیان آن را رهبري مي کردند، 
در پایان به خش��ونت گرایید و 35 نقطه ش��هر به آتش کش��یده ش��د. 
دیروز در پای��ان دمونستراس��یون عظیم مردم گ��رگان، گروهي که به 
عقیده مردم جزو ش��رکت کنندگان در این تظاهرات نبودند به بانک  ها، 
مؤسسات و مغازه  ها حمله ور ش��دند و علي رغم تذکرات پي در پي انبوه 
ش��رکت کنندگان در میتینگ، 35 بانک و مغازه و مؤسس��ه را به آتش 
کشیدند و تخریب کردند... حدود نیم ساعت بعد چند ناشناس از قلب 
جمعیت به طرف مشروب فروشي »سوکاسیان« در خیابان کاخ سنگ 
انداختند. مردم و فرهنگیان شرکت کننده در میتینگ این عمل آنها را 
نکوهش کردند و جمعیت با آرامش کامل مجدداً به حرکت ادامه داد... 
در مقابل س��ینما مولن روژ، یکي از روحانیون از مردم خواست به روي 
زمین بنشینند و سپس با ایراد سخنراني مردم را به حفظ آرامش دعوت 
و فریاد کرد: »هر کس از بین شما دست به اعمال خشونت آمیز بزند از ما 

نیست و مردم باید کاماًل هوشیار باشند«.
اما مجدداً چند جوان از کنار خیابان به سوي سینما- داخل رستوران 
جنب سینما مولن روژ- دویدند و شي اي به داخل رستوران جنب سینما 
پرتاب کردند و آتش سوزي بزرگي برپا شد. در اینجا روحانیون مردم را تا 
فلکه سرخواجه هدایت کردند و با اعالم پایان میتینگ از مردم خواستند 
متفرق ش��وند. جمعیت تدریجاً متفرق مي ش��د که ناگهان چند نفر به 
طرف مشروب فروشي قدح حمله ور ش��دند و آنجا را به آتش کشیدند... 
در این هنگام از قسمت غربي فلکه سرخواجه عده اي سررسیدند و پس 
از شکستن شیشه  هاي بانک صادرات سرخواجه، بانک بازرگاني و بانک 
مرکزي را ویران کردند و لوازم آن را به وسط خیابان انتقال دادند و آتش 

زدند. 

1. خاطرات مکتوب نامبرده براي مؤلف. 
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همچنین بانک  هاي س��په، عمران، تهران، ملي و پارس شعبه پهلوي 
)فلکه مازندران( به کلي منهدم و ویران ش��د و وس��ایل داخل آن دچار 
حریق گردید. ساختمان سازمان زنان گرگان آتش زده شد و شیشه  هاي 
ساختمان بیمه  هاي اجتماعي شکسته شد. متعاقب این جریان سینما 
کاپري گرگان آتش زده ش��د و س��اختمان سینما آس��یب کلي دید و 
سپس سینما مولن روژ طعمه حریق ش��د. مشروب فروشي یک و یک، 
مشروب فروشي عمدي، رستوران ساقي، هتل فرید در جاده نا هارخوران، 
بانک عمران شعبه مرکزي، کارخانه پپسي کوال، بانک صادرات خیابان 
فرح و... بانک سپه شعبه خیابان شاهرود، آرایشگاه   هاله در گرگان پارس 
و چند نقطه دیگر یکي پس از دیگري به آتش کشیده شد. حدود ساعت 
2:30 بعدازظهر عده اي از مس��جد کوي ویال به حرکت درآمدند و قصد 
حمله به ساختمان ساواک را داشتند که مأموران شروع به مقابله با آنان 
کردند و صداي گلوله  هاي پي درپي در آنج��ا و خیابان هاي اطراف بلند 

شد.1

به گزارش یکي از روزنامه  ها در تظاهرات امروز گرگان بر اثر درگیري مأموران با مردم و 
تیراندازي در کوي ویال 11 نفر از تظاهرکنندگان با گلوله  هاي مأموران به شدت زخمي 

1. اطالعات، 57/8/3، ص22. 

آتش  زدن مرکز نوشابه هاي پپسي در آبان سال 57
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 و در بیمارس��تان پهلوي ]پنجم آذر فعلي[ گرگان بستري ش��دند. این 11 نفر عبارت 
بودند از: غالمعلي خسروي )محصل دبیرستان مولوي(، زیداهلل کریمي )محصل مدرسه 
راهنمایي کورش(، عباس حسیني )دانشجوي مدرسه انستیتو علي آباد(، حسن میرزایي 
)دانشجوي دانشس��راي راهنمایي تحصیلي(، شعبان س��اوه اي )دانشجوي دانشسراي 
راهنمایي تحصیلي(، عباس امیري1 )کارگر(، سید عباس حسیني، کاظم مفیدي )دانش 
آموز دبیرستان اسدآبادي(، عباس افرازیده )محصل(، محمود نیاکان )محصل( و ناصر 

عسکري )آهنگر(. 
به طوري که فرداي آن روز یعني مورخ 57/8/3 شهر گرگان به شکل ماتمکده درآمد و 
سکوت بی سابقه ای این شهر را فرا گرفت و ادارات دولتی به حالت نیمه تعطیل درآمدند 
و بازار و بانک  ها کاًل تعطیل ش��دند و اثري از حیات اقتصادي به چشم نمي خورد. بر اثر 
آتش سوزی و تخریب، رفت و آمد در خیابان های اصلی شهر غیر ممکن شده بود و خیابان 
فرح از سوی مأمورین پلیس برای محافظت از شهربانی مسدود گردید. در گرگان به غیر 
از دو شعبه بانک در فلکه شهرداری و خیابان کاخ، بقیه بانک  ها مورد حمله قرار گرفت.2 

این آتش سوزي  ها به حدي عمیق بود که تا یکي، دو روز بعد هم هنوز مي سوخت. 

واكنش  هاي بعدي 
وقایع اول و دوم آبان سال 57 گرگان سه واکنش را به دنبال داشت: 

1. واکنش هاي خارج از استان: وقایع گرگان در سطح کشور انعکاس زیادي داشت؛ به 
طوري که در تاریخ 57/8/3 آیت اهلل سید شهاب الدین مرعشي نجفي با ارسال تلگرامي 
 خطاب به علماي گرگان اعمال خشونت بار رژیم در برخورد با تظاهرکنندگان گرگاني 

را محکوم نمود و نوشت: 
از حادثه مؤلمه حمله وحش��یانه مأمورین هیئ��ت حاکمه و حکومت 
استبداد علیه مردم مس��لمان داراالیمان شهرستان گرگان که منجر به 
قتل و ضرب و جرح عده اي ش��ده است ش��دیداً متأثر و متأسف هستم. 
ضمن تقبیح این اعمال از خداوند متعال خوا هانم هر چه زودتر دس��ت 

ظلم و ستم از سر مسلمین خاصه ایران کوتاه گردد. 

1. آقای ابوالقاسم امیری )متولد سال1317( بود که گلوله به ناحیه لگن او اصابت کرد و چند ماه در بیمارستان 
بستری گردید. او در شهریور سال 1361 در جبهه های حق علیه باطل به شهادت رسید. غالمرضا خارکوهی، میقات 

عاشقان )شرح حال شهداي سازمان جهاد سازندگي گرگان و گنبد(، 1376، ص38. 
2. اطالعات، 57/8/3، ص23. 
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از سوي دیگر انقالبیون برخي از نقاط کش��ور، از جمله خمین و مشهد مراسمي  براي 
حمایت از مبارزات مردم گ��رگان برگزار نمودند. چنانکه روزنام��ه کیهان در این مورد 

نوشت: 
بعدازظهر چهارشنبه )57/8/3( به مناسبت حوادث تأسف انگیز اخیر 
همدان، قم، گرگان ، زنجان، خرم آباد و دیگر ش��هر های ایران »مجلس 
ترحیمي از طرف آیت اهلل العظمي  شیرازی در منزل معظم له برقرار بود. 
در این مجلس کلیه علم��ای اعالم و قاطبه روحانیت اصناف و کس��به 

مشهد شرکت داشتند. 
همچنین در ساعت 14:30 روز 57/8/5 به مناسب حوادث اخیر شهر گرگان، اجتماع 
بزرگي با حضور مردم انقالبي خمین در مس��جد جامع این ش��هر برگزار شد که حدود 
ساعت 16:30 خاتمه یافت و پس از خروج مردم از مسجد و پیوستن گروه های دیگری 

به آنها، ازدحام جمعیت به حدود 20هزار نفر رسید که اقدام به راهپیمایی کردند. 
اما واکنش هاي خارج از اس��تان وقایع گرگان به همین مقدار ختم نش��د بلکه انتشار 
اعالمیه علماي گرگان در مورد آتش س��وزي  هاي آن روز، مورد سوءاستفاده رسانه  هاي 
رژیم به ویژه صدا و سیما قرار گرفت و از آن چون پتکي ضد انقالبیون استفاده  کردند؛ به 
طوري که انتقادات روحانیان انقالبي سایر شهر هاي کشور را نیز در پي داشت. آیت اهلل 

سید کاظم نورمفیدی در یکي از خاطرات دوران تبعید خود در این باره مي گوید: 
فکر مي کنم در ایامي  که من در تبعیدگاه بندر لنگه به س��ر مي بردم، 
گویا یک اعالمیه اي از سوي برخي به اصطالح علماي گرگان صادر شده 
بود که باعث شرمندگي این شهر و منطقه پیش انقالبیون و روحانیون 
و علماي مبارز گردید. قضیه از این قرار بود که یک بار جریاني در ش��هر 
گرگان اتفاق افتاده بود که ط��ي آن عد ه اي از جوانان با مظاهر فس��اد 
نظام شاهنش��اهي برخورد کرده بودند. آن روز ها بعض��ي از چیز ها علناً 
به عنوان مظاهر نظام شاهنش��اهي و مظاهر فساد محسوب مي شدند؛ 
مثل عرق فروش��ي  ها. به طوري که برخي از مغازه  ها رس��ماً و علناً و در 
مأل عام مشروب فروشي مي کردند و اصاًل کارشان مشروب فروشي بود. 
خوب چنین چیز هایي به عنوان مظهر فساد در رژیم شاه در اذ هان همه 
شناخته شده بود و وقتي که مردم مي خواستند با نظام طاغوت مبارزه 
کنند و مخالفت خودشان را نشان بدهند مي آمدند با این مظاهر خیلي 
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روشن فساد برخورد مي کردند.
آن وقت ها چند تا عرق فروشي در گرگان فعال بودند. تا اینکه یک روز 
چند نفر از جوانان مبارز در یک حرکت انقالبي به این عرق فروش��ي  ها 
حمله کردند و آنها را خ��راب نمودند. پس از آن بعض��ي از به اصطالح 
علماي گرگان به جاي آنکه این حرکت جوانان انقالبي را تأیید و حمایت 
کنند با کمال تأسف بر ضد آن اطالعیه دادند و آن را محکوم کردند که 
من در اینجا نمي خواهم از این علما ن��ام ببرم. ولي آنها که آن روز بودند 
یادشان هس��ت و این چیزي نیس��ت که مخفي بماند. رژیم شاه از این 
اطالعیه خیلي خوش��ش آمد، به حدي که آن را در س��طح رسانه  هاي 

گروهي و عمومي  کشور منعکس کرد. 
این قضیه به ش��کلي بود که در سرتاس��ر ایران باعث سرشکستگي و 
واقعاً شرمساري ما شد. هر کسي به ما مي رسید براي محکوم کردن این 
منطقه آن اطالعیه را مطرح مي کرد و دس��تاویز قرار مي داد. این خیلي 
باعث شرمندگي ما و همه انقالبیون ش��هر گردید و خالصه آبروي ما و 
منطقه را با این اعالمیه بردند. در حالي که در آن ایام همه ایران و حتي 
شهر هاي دورافتاده هم به حرکت درآمده بودند و وارد نهضت و مبارزه 

علیه رژیم شاه شده بودند.1
مرحوم آیت اهلل س��ید حبیب اهلل طاهري در یکي از خاطرات دوران تبعیدش ماجرا را 

چنین شرح داد: 
یادم هست؛ همان موقع که ما در سقز بودیم یک راهپیمایي در گرگان 
برگزار شده بود که مردم به خاطر تبعیت از امام، آن را برگزار کرده بودند، 
ولي عده اي از عوامل ساواک با لباس شخصي در آن نفوذ کرده و به آتش 
زدن مراکز مختلف پرداخته بودند. حتي دوستان انقالبي ما مي گفتند 
که یکي از عوامل س��اواک در خانه اي بود و با لباس مبدل، بي س��یمي 

 داشت و مثاًل مي گفت: آتش زدن فالن جا االن تمام شد! 
به دنبال این قضایا عده اي از روحانیون گرگان اعالمیه اي براي محکوم 
کردن این آتش سوزي  ها صادر کردند. رژیم هم که منتظر چنین فرصتي 
بود آن اعالمیه را مرتب از رادیو سراس��ري چند بار پخش کرد و به این 

1. غالمرضا خارکوهي، خاطرات آیت اهلل نورمفیدي. 
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بهانه راهپیمایي مردم انقالبي را هم تقبیح مي کرد. حتي این اعالمیه را 
رادیو هاي مختلف بیگانه هم پخش کردند و در مطبوعات هم منتشر شد. 
این اعالمیه نامناسب و در راستاي اهداف رژیم بود، به همین سبب رژیم 
هم خیلي از آن بهره برداري کرد. حتي من وقتي به مخابرات سقز رفتم 
تا به گرگان تلفن بزنم که این چه اعالمیه اي است که صادر کرده اید، به 
خاطر کار علماي گرگان مورد سرزنش و انتقاد روحانیون تبعیدي سقز 
قرار گرفتم، که من هم در جوابش��ان گفتم به من چه مربوطه؟ من که 

اینجا هستم، مگر من آن را نوشته ام؟! 
این اعالمیه هم کار آقاي س��ید محمد رئیس��ي و ع��ده دیگري بود. 
آنها در واق��ع آتش زدن را محک��وم کرده بودند، ولي رس��انه  هاي رژیم 
از آن سوء اس��تفاده کردند و چنین وانمود مي کردند که علماي گرگان 
راهپیمایان را محکوم کرده اند و راهپیمایان هم افراد خرابکاري هستند 

که مراکز عمومي  را آتش مي زنند.1
2. واکنش هاي داخل ش�هري: پس از این وقایع دو واکنش داخل شهري )در گرگان( 
مشاهده شد. یک واکنش از س��وي طرفداران رژیم و شاهدوست  ها صورت گرفت و آن 

تظاهرات عده اي از این افراد در تاریخ چهارم و پنجم آبان آن سال در گرگان بود. 

1. مصاحبه مؤلف با نامبرده. 
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این تظاهرات به منظور مخالفت با قیام امام و مردم مسلمان و به طرفداري از حکومت 
پهلوي بود که با برنامه ریزي و حمایت ساواک و ژاندارمري و با پوشش امنیتي شهرباني 

و حتي حمله به برخي از مردم و اموال آنها انجام شد و از این قرار بود: 
در س��اعت 17:30 روز 57/8/5 حدود 200 نفر از جوانان شاهدوست 
گرگان با در دست داش��تن تمثال  هایی از ش��مایل حضرت علی)ع( و 
عکس  هایي از شاه و پرچم ایران و پالکارد هایی که روی آنها شعار هایي 
در حمایت از رژیم نوشته شده بود، سوار بر چند دستگاه موتورسیکلت- 
ک��ه چراغ  های آنها روش��ن ب��ود- در خیابان ه��ای این ش��هر اقدام به 
راهپیمایي کردند و در مقابل شهرداری گرگان تجمع نمودند و سپس 
یک نفر از آنها برای جمعیت سخنرانی کرد و گفت: »ما تا آخرین قطره 
خون از شاه و میهن دفاع خواهیم کرد«. این تظاهرات پس از نیم ساعت 

در ساعت 18 خاتمه یافت.1 
این اقدام از یک طرف و اعمال سودجویان در وقایع روز اول و دوم آبان از طرف دیگر، 
انقالبیون گرگان اعم از علما و روشنفکران را وادار به موضع گیري نمود. چنانکه به دنبال 
تخریب برخي از مراکز مردمي  و دولتي و نیز سوء استفاده عده اي از عوامل ناشناخته از 
این موقعیت،2 و لکه دار کردن مبارزات پاک و خالصانه مردم استان گلستان، واکنش هاي 
شدیدي را از سوي قشرهاي مختلف انقالبي ش��اهد بودیم که از جمله صدور اطالعیه 
فرهنگیان گرگان در تاریخ 57/8/4 مي باشد. علماي گرگان نیز که اقدامات خرابکارانه 
روز اول و دوم را کار عوامل رژیم به ویژه س��اواک مي دانس��تند، با ص��دور اطالعیه اي 
)احتماالً در همین روز( عمل سوء فرصت طلبان ناش��ناخته را محکوم کردند. اما نحوه 
بیان و ادبیات این اعالمیه به گونه اي بود که مورد سوء اس��تفاده رژی��م قرار گرفت و به 
صورت تحریف ش��ده بار ها در صدا و س��یماي گرگان و تهران پخش گردید؛ به طوري 
که کل راهپیمایي و برنامه مبارزاتي انقالبیون گرگان را زیر س��ؤال مي برد و در س��ایر 
شهر هاي کشور نیز انعکاس خوشایندي نداشت. در این میان چنانکه گفتیم عده اي از 
شاهدوست  ها در شهر گرگان دست به تظاهرات زدند. لذا علماي گرگان که از یک طرف 

1. البته عصر همین روز )57/8/5( حدود س��اعت 16 قریب 500 نفر از روس��تاییان شاهدوس��ت گالیکش هم 
تظاهرات مشابهي در آن بخش انجام دادند. 

2. نشریه جنبش در شماره 16 خود در تاریخ 57/9/9 نوشت: »پرویز ثابتی- مقام امنیتی که طراح آتش سوزی ها 
و حمله های اخیر شهرهای کرمان و زنجان و سنندج و گرگان بود... چرا فرار کرد؟ با اینکه ممنوع الخروج بود چگونه 

توانست با هواپیما به اسراییل بگریزد؟« 
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نسبت به تحریف اعالمیه خود توسط صدا و سیما و از طرف دیگر از حرکت شاهدوست  ها 
ناراحت بودند، موضع محکم تري در قبال رژیم و عوامل آن اتخاذ نمودند. به همین دلیل 
پنج نفر از روحانیون سرشناس گرگان آقایان سید سجاد علوي، سید محمدرضا میبدی، 
سید حسین میربهبهانی، سید علی و سید محمد رئیسی1 با صدور اطالعیه اي نوشتند: 
توطئه ناجوانمردانه عمال مزدور اس��تبداد و اس��تعمار که با حمله به 
جان و مال مردم بی گناه تحت حمایت پلیس و مأمورین مسلح صورت 
مي گیرد، روز های پنج ش��نبه و جمعه 4 و 5 آبان ماه ش��دیداً با خش��م 
روحانیت و ملت شهرس��تان گرگان مواجه، ما ضمن محکوم کردن این 
اعمال اخاللگرانه اخطار مي کنیم، بای��د به این توطئه  ها فوراً پایان داده 
و در غیر این صورت روحانیت به وظیفه شرعی خود عمل خواهد کرد. 

به دنبال این اطالعیه، علماي گرگان مردم را براي روز ششم آبان دعوت به راهپیمایي 
نمودند. در نتیجه به دعوت روحانیت از ساعت 8 صبح روز 57/8/6 به تدریج عده ای از 
مردم و دانش آموزان در مسجد گلشن گرگان اجتماع کردند و سپس در حالی که تعدادی 
از روحانیون آنها را همراهی مي کردند. از مسجد خارج ش��ده و دست به راهپیمایی در 
خیابان های شهر زدند که پس از پیوستن گروهی دیگر از طبقات مختلف مردم به آنها 
تعداد جمعیت به چندین هزار نفر رسید. آنها در مسیر حرکت خود شعار هایی همچون 
»برادر ارمنی، ساواک تو را به آتش کشید«، »کتاب قرآن، مسجد کرمان، برادر مسلمان، 
شاه تو را به آتش کشید«2 و »درود بر خمینی« سرمي دادند که این تظاهرات تا ساعت 

یک بعد از ظهر ادامه داشت. 
3. واکنش  هاي داخل اس�تاني: پس از وقایع گرگان، مش��ابه این تخریب  ها، به شکل 
محدودت��ري در برخي از ش��هر هاي این منطق��ه مثل علي آب��اد کت��ول، فاضل آباد و 
گنبدکاووس نیز مشاهده شد؛ یعني وقایع گرگان در تشجیع جوانان سایر مناطق استان 
گلستان مؤثر بوده است. چنانکه عده ای از دانش آموزان مدارس و دانشجویان علي آباد 
کتول در تاریخ 57/8/2 ضمن انجام تظاهرات و س��ردادن ش��عار  هاي ضد شاهنشاهي، 
شیشه  های بانک صادرات، سازمان زنان، سینما و مشروب فروشی این شهر را شکستند. 

1. در آن زمان آیت اهلل نورمفیدي و آیت اهلل طاهري هنوز از تبعید بر نگشته بودند. 
2. در ش��ماره 16 )م��ورخ 57/9/9( نش��ریه جنبش چنین آمده اس��ت: پروی��ز ثابتي مقام امنیت��ي که طراح 
آتش سوزي ها و حمله هاي اخیر شهرهاي کرمان و زنجان و سنندج و کرمانشاه و گرگان بود، یعني حتي تا آخرین 
روزهاي اقامت در تهران، گذشته از سوابق سراپا س��یاه و آلوده خود در ساواک، همچنان در کمیته تخریب نقش 

اساسي را بر عهده داشت. ]که البته در آبان 57 از ایران فرار کرد[«.
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همچنین دانش آموزان گنبدکاووس نیز پس از چند روز تظاهرات و اعتصابات صبح روز 
57/8/13 چند واحد آموزشی این شهر از جمله، دبستان، مدرسه راهنمایی و دبیرستان 
را مورد حمله قرار دادند و شیش��ه  های در و پنجره و قاب عکس  های ش��اه و خاندانش 
که به در و دیوار نصب بود را شکستند. دانش آموزان دبیرس��تاني خواستار تعویض نام 
دبیرس��تان های خود به نام  های جدید مختوم قلی فراغی )ش��اعر مع��روف ترکمن( و 
15خرداد شدند. عالوه بر این در ساعت یک بعدازظهر روز 57/8/4 نیز چند باب مغازه 

متعلق به بهایی  ها در فاضل آباد به وسیله مردم انقالبي به آتش کشیده شد. 
البته در مقابل این گونه اقدامات مؤثر مبارزان گلس��تانی، عوامل چماقدار رژیم هم با 
پشتیبانی ساواک، ژاندارمری، شهربانی، نیروی پایداری، شورای تأمین منطقه و سایر 
عوامل شاهدوست دست به مانور سیاس��ی به طرفداری از رژیم شاه زدند و خواستند با 

این کار خودی نشان دهند. گزارش مورخ 57/8/4 ساواک حاکی است: 
در س��اعت 17روز 1357/8/4 حدود 4 هزار نف��ر از ا هالی گرگان در 
حالی که تمثال های مبارک همایونی را با خود حمل مي نمودند شروع 

به تظاهرات ملی نمودند.1
ساواک باز در گزارش دیگری در خصوص اقدام مشابه شاهدوست ها در فردای آن روز 

مي نویسد: 
گرگان: در ساعت 10 روز 1357/8/5 حدود 2 هزار نفر سوار بر کامیون 
و خودرو های ش��خصی با روش��ن کردن چراغ های خ��ود در خیابان ها 
راهپیمایی و با دادن ش��عار های جاوید ش��اه، ش��روع به تظاهرات ملی 

نمودند.2
یکي دیگر از واکنش  هاي داخل اس��تاني و به ویژه شهرس��تاني این بود که از آن پس 
سازمان هاي امنیتی و انتظامي  استان به ویژه گرگان به وحشت افتادند و برای جلوگیری 
از تکرار این گونه حوادث، به محض احساس خطر، ش��ورای تأمین شهر تشکیل جلسه 
مي داد و وضعیت را فوق العاده اعالم مي کرد. چنانکه وقتی ش��ایعه شد که روز سه شنبه 
57/8/9 )یعنی یک هفته پس از وقایع دوم آبان(  قرار اس��ت تظاهراتی در گرگان انجام 
شود، شورای تأمین گرگان به دست و پا افتاد و بر ضرورت تقویت نیروی انتظامي  تأکید 
نمود و خواستار این شد که س��ه دسته ضربت از س��وی ژاندارمری در اختیار شهربانی 

1. آرشیو اسناد شخصی مؤلف. 
2. همان. 
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گرگان جهت کمک به آنها قرار گیرد و از طرف دیگر حتی االمکان از ورود روستاییان و 
ترکمن  ها1 در آن روز به گرگان جلوگیری نمایند و سپس آن روز را نیز وضعیت فوق العاده 

اعالم کردند. 

اعتصابات گسترده در منطقه گلستان 
در مهرماه سال 1357 پس از سال  ها، براي نخس��تین بار در استان گلستان مدارس، 
مراکز آموزش��ي و ادارات دولتي دس��ت ب��ه اعتصاب گس��ترده زدند ک��ه تأثیر مهمي 
 در اضمحالل تش��کیالت رژیم در این منطقه داش��ت.2 نخس��تین تحصن  ها از س��وي 
دبیرستان ها و فرهنگیان صورت گرفت و رفته رفته به سایر مراکز و ادارات دولتي سرایت 
نمود. تحصن مدارس، مؤسسات آموزش عالي، تحصن گروهي از مردم در اواسط آبان در 
مقابل دادگستري گرگان، تحصن بازار، قضات گرگان و گنبد، مخابرات و... از آن جمله 
مي باشد؛ به طور مثال اعتصاب مورخ 12 یا 13 مهرماه کارکنان پست شهر های گرگان 
و گنبد، تحصن مورخ 57/7/15 کارکنان اداره دارایي گنبد، دادگس��تری و پست گنبد 
و سازمان تعاون روستایي استان )گلس��تان فعلي(،3 اعتصاب مورخ 57/7/16 کارکنان 
آموزش��ي کردکوي به علت نارضایتي از وض��ع کار اداره خود )که ط��ي آن از مدیر کل 
آموزش و پرورش استان مازندران خواستار برکناري رئیس آموزش و پرورش کردکوي 
شدند( همچنین اعتصاب دانش آموزان دبیرس��تان ایرج رامیان که خواستار برکناري 
رئیس دبیرستان شدند، اعتصاب نشسته مورخ 57/7/16 کارکنان شرکت برق منطقه ای 
گرگان، اعتصاب کارکنان دادگستری- به غیر از قضات- اعتصاب اداره دخانیات گرگان، 
اعتصاب ادارات ثبت اس��ناد، فرهنگ و هنر و بهزیس��تی گنبد در تاری��خ 57/7/20 و 
نیز اعالم تعطیل عمومي  روز 24مهرماه در اس��تان گلس��تان به ویژه گرگان و گنبد به 
مناسبت اربعین شهداي 17 شهریور4 و اعتصاب ادارات فرهنگ و هنر، بهزیستی، پست، 

1. در سند شماره 160 ساواک چنین آمده است: »در 1357/8/20 نماز عید قربان با شرکت بیش از 2000 هزار 
نفر از تراکمه برگزار ]شد[ و ش��رکت کنندگان پس از انجام نماز، برای سالمتی اعلیحضرت شاهنشاه آریامهر دعا 

کرده و سپس متفرق شدند.«، آرشیو گروه تاریخ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. 
2. البته پیش از این، در تاریخ 25شهریور سال 57 رانندگان مسیر ش��هرهاي گرگان تا رشت دست به تحصن 

زده بودند. 
3. بنابر گزارش تاریخ 57/7/29 ژاندارمری کشور: »حدود پانصد نفر از زارعین منطقه گنبد جهت دریافت مازاد 
قیمت گندم به ساختمان تعاون و امور روس��تاهای گنبدکاووس مراجعه لیکن رئیس سازمان مذکور از پرداخت 
مابه التفاوت قیمت گندم خودداری و اظهار داشته من و کلیه کارمندانم در حال اعتصاب هستیم که این موضوع 

باعث نارضایی کشاورزان مذکور گردیده است.«، آرشیو اسناد شخصي مؤلف. 
4. مطبوعات، مهرماه سال 57. 
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خدمات درمانی و کارگران شهرداری مینودش��ت از تاریخ 57/7/24، و اعالم اعتصاب 
کارکنان ادارات راه و ترابری شهر های گرگان و گنبد و بجنورد از تاریخ 29مهرماه سال 
57 1 و ش��روع اعتصاب یک ماهه 9 نفر از کارکنان مخابرات شهرستان گرگان از جمله 
ش��هید محمدنقي صلبي از تاریخ 57/8/2، اعالم اعتصاب 10روزه واحد های آموزشی 
گنبدکاووس از تاریخ 57/8/14 به منظور اعالم همبستگی فرهنگیان این شهر با سایر 
فرهنگیان مبارز کشور و در اعتراض به برآورده نشدن خواسته های قبلی آنان، به اضافه 
اعتصاب عمومي  روز  هاي 17 و 18 آبان گرگان در اعتراض به روي کار آمدن دولت نظامي 
 از هاري، که طي اعالمیه اي که با آیه اي از قرآن )به ستمگران اعتماد نکنید که آتش شما 

را فرا مي گیرد( شروع مي شود و به این شرح مي باشد: 
بر سر کار آمدن دولت نظامي  آخرین تالشي است براي ابقا محیط رعب 
و خفقان، اما خوشبختانه ملت آگاه و به پاخاسته نخواهد نشست و تا روز 
فتح و پیروزي و برقراري حکومت اسالمي  به جنبش نجات بخش خود 
ادامه خواهد داد. ما به پیروي از امر مطاع زعیم عالیقدر اسالم حضرت 
آیت اهلل العظمي  االمام خمین��ي دام اجالله و به عن��وان اعتراض و ابراز 
همبستگي با همه ملت شرافتمند ایران روز هاي چهارشنبه و پنجشنبه 

17 و 18 آبان ماه را اعتصاب عمومي  اعالم مي داریم. 
االحقر س��جاد علوي، االحق��ر محمدرضا میبدي، االحقر س��ید علي 
رئیسي، االحقر س��ید حبیب اهلل طاهري، س��ید کاظم نورمفیدي، رضا 

احمدي، االحقر سید حسین میربهبهاني. 
باز در حدود 22آبان ماه سال 1357 و ایام اوج گیري مبارزات حق طلبانه مردم منطقه، 
مأموران رژیم ستمشاهي در یک عملیات برنامه ریزي شده و ضربتي در نیمه  هاي شب، 
یازده نفر از انقالبیون مبارز گرگان را دستگیر کردند و به زندان انداختند که در پي این 
اقدام، مردم دست به راهپیمایی گس��ترده در سطح شهر زدند. چنانکه در گزارش رکن 

دوم ژاندارمری گرگان آمده است که: 
در ساعت 10:30 روز 1357/8/23 حدود 2500 نفر اخاللگر شروع به 

تظاهرات آرام نمودند. 
در صبح 1357/8/23 حدود 10000 نفر از طبقات مختلف به انگیزه 

1. اعتصاب کنندگان فوق خواسته های 29گانه خود را به مقامات رژیم از جمله نماینده منطقه در مجلس و سایر 
مراجع دولتی تحویل دادند. ضمناً این تحصن ظاهراً در تاریخ 17آبان آن سال پایان یافت. 
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دس��تگیری تعدادی از محرکین تظاهرات اخیر، در مقابل دادگستری 
اجتماع و خواستار آزادی دستگیرشدگان گردیدند.

این اعتراضات تا شب ادامه داشت؛ به طوری که عصر آن روز )23آبان( مردم در مقابل 
دادگستري گرگان متحصن و خواستار آزادی دستگیرش��دگان شدند و این تحصن تا 
حدود نیمه  های شب ادامه یافت. در نتیجه رژیم در مقابل مقاومت مردم متحصن تحمل 
نیاورد و مجبور به آزاد نمودن دستگیرشدگان گردید. مردم که شدیداً به هیجان آمده 

بودند، فرزندان انقالبي خود را بر سر دست گرفتند و نواي پیروزي سردادند.1 
در حالی که مردم مبارز گرگان خواستار آزادی فرزندانشان بودند، ساعت 6 بعدازظهر 
همین روز )23آبان57( انقالبیون گنبد، منزل رئیس ساواک این شهر را مورد حمله قرار 

دادند. به گزارش مورخ 24آبان سال 57 شهربانی گنبدکاووس: 
ساعت 18 روز 1357/8/23 ]به[ وسیله شخص ناشناسی یک بطری 
ماده آتش زا به منزل آقای جهانگیری رئیس ساواک گنبدکاووس پرتاب 
شد که به س��تون یکی از اتاق ها اصابت و تلفات جانی و خسارات مالی 

نداشته است. 
در یکي از اسناد شهرباني گرگان مي خوانیم که: 

برابر اطالع واصله بین مردم ش��ایعه اس��ت از ش��نبه 1357/9/4 به 
تحریکات روحانیان گرگان کلیه کسبه مغازه  ها را بسته تا مدت یک ماه 
در اعتصاب باشند و با تشکیل اجتماعات در مساجد و مدارس دست به 

تظاهرات و خرابکاري و انفجار بزنند.2 
عالوه بر این اعتصاب قضات دادگس��تري گرگان در دهم دي ماه و تحصن بزرگ و 20 
هزار نفري قش��رهاي مختلف مردم گرگان در مقابل بیمارستان پنجم آذر این شهر در 
اواسط بهمن ماه 57 و... از دیگر اعتصابات مردم اس��تان گلستان در نیمه دوم سال 57 
تا پیروزي انقالب مي باش��د.3 یکي از اعتصابات تأثیرگذار، تحصن معلمان و فرهنگیان 
منطقه بود که از مهرماه سال 57 آغاز شد و تا سقوط سلطنت پهلوي ادامه یافت. اطالعیه 

زیر یکي از شواهد تاریخي این موضوع مي باشد: 

1. غالمرضا خارکوهي، »حال و هواي انقالب در گلستان«، جمهوري اسالمي، 79/11/15، ص12. 
2. یکي از اسناد مورخ 57/9/2 شهرباني گرگان. 

3. غالمرضا خارکوهي، گلستان در انقالب، همان. 
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به نام خدا
57/9/29
با در نظر گرفتن اعتصابات خردکننده م��ردم ایران از کارگر و کارمند 
و معلم و دانش��گاهي به رهبري »امام خمیني« و همچنین همه پرسي 
ش��کوهمند روز هاي تاسوعا و عاش��ورا که منتج به رس��وایي حکومت 
بي  ملت از هاري و اربابان آنها شده اس��ت، معلمان شهرستان گرگان در 
سطوح مختلف آموزشي طي جلسات پرشوري که در یکي، دو روز اخیر 
داشتند، ضمن برداشتن ماسک از چهره خیانت کاران و لزوم همبستگي، 
باز هم بیشتر با اقش��ار مختلف جامعه در ادامه نهضت ضد استبدادي و 
دیکتاتوري براي استقرار حاکمیت ملي و برقراري حکومتي تحت تعالیم 
مترقیانه اسالم مصمم شدند همگام با معلمان شهرستان هاي دیگر کشور 
تا حصول خواس��ته  هاي حقه خود، همچنان به اعتص��اب ادامه دهند. 
معلمان گرگان ضمن محکوم کردن کش��تار هاي فجیع ماه آذر گرگان 
خواس��تار محاکمه و مجازات عاملین فجایع آذرماه هستند، همچنین 
یورش  هاي وحشیانه مأموران انتظامي  و مزدوران ساواک را به معلمان 
در خانه و خیابان در گرگان و علي آباد و بندر گز و بخش سرخنکالته به 
شدت محکوم مي کنند و اعالم مي دارند که جنایات هیچ یک از مزدوران 

بي مکافات نخواهد ماند. پیروزي مردم ایران نزدیک است. 
جامعه معلمان شهرستان گرگان1 

یكشنبه خونين پنجم آذر سال 57 گرگان )حمله به حرم مطهر امام رضا)ع((
بعد از ظهر روز 29آبان س��ال 1357 مأموران رژیم داخل صح��ن مطهر حضرت امام 
رضا)ع( شدند و با پرتاب گاز اشک آور مردم انقالبي را که براي مخالفت با حکومت پهلوي 
به آنجا پناه آورده بودند، متفرق کردند. س��پس مأموران وارد حرم شدند و با پرتاب گاز 
اشک آور در محیط سربسته حرم، یک زن خفه ش��د و گروهي هم بر اثر تیراندازي  هاي 
پیاپي مجروح گردیدند. عده کشته  ش��دگان آن روز 11 نفر اعالم شده و عده اي نیز زیر 
دست و پا ماندند و مصدوم شدند.2 در این حمله یکي از دانشجویان گرگاني مقیم مشهد 

1. آرشیو اسناد شخصي مؤلف.
2. اطالعات، 57/10/16، ص4. 
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به نام آقای محمد مقصودلو مجروح گردید که سه ماه بعد در اوایل اسفند سال 57 بر اثر 
شدت جراحات وارده در گرگان به شهادت رس��ید. سپس جنازه  مطهر این شهید عزیز 
توسط انبوه امت عزادار و مسلمان، در قبرستان امامزاده عبداهلل گرگان به خاک سپرده 
شد. در پي حمله مأموران شاه به حرم مطهر امام رضا)ع(، امام خمیني رهبر کبیر انقالب 
اسالمي  طي پیامي  که در تاریخ دوم آذرماه صادر فرمودند، روز یکشنبه پنجم آذر سال 
1357 را عزاي عمومي  اعالم نموده و از مردم خواستند تا با هر وسیله ممکن براي سقوط 

دستگاه جبار قیام کنند. متن این پیام به شرح زیر مي باشد: 
دولت یاغي نظامي  به امر شاه تر و خش��ک را به آتش کشیده و یکي از 
بزرگترین ضربه   هاي این جنایتکار به اس��الم، به مسلسل بستن بارگاه 
قدس حضرت علي بن موس��ي الرضا- صلواه اهلل علیه- اس��ت. این بارگاه 
مقدس در زمان رضاخان به مسلس��ل بس��ته ش��د و قتل عام مس��جد 
گوهرش��اد به وجود آمد و در زمان محمدرضاخان آن جنایت تجدید و 
دژخیمان شاه در صحن و حریم آن حضرت ریخته و کشتار کردند. ملت 
مسلمان باید از این شاه و دولت یاغي غاصب تبري کنند و مخالفت با آن 
الزم است... اطاعت این دس��تگاه، اطاعت طاغوت و حرام است. خداوند 
مسلمین را از ش��ر آنان حفظ فرماید. در این عزاي بزرگ و جسارت به 
مقام امام امت، روز یکش��نبه 25ذیحجه ]پنجم آذر سال 1357[ عزاي 

عمومي  اعالم مي شود.1 
مردم مس��لمان گرگان که از حمله مأموران رژیم به حرم مطه��ر حضرت رضا)ع( به 
خشم آمده بودند با ش��نیدن پیام حضرت امام خمیني و سایر مراجع، براي اعتراض به 
این جنایت بزرگ طاغوت مهیا ش��دند. این خبر د هان به د هان به گوش مردم مسلمان 
در شهر ها و روستا ها رس��ید که فردا صبح )پنجم آذر 57( از محل امامزاده عبداهلل)ع( 
گرگان، راهپیمایي اعتراض آمیز انجام مي شود. لذا از اولین ساعات صبح، مردم شهر ها و 
روستا هاي منطقه سراسیمه در اطاعت از فرمان رهبر خود- خمیني کبیر- از گرگان و 
روستا هاي اطراف آن به اضافه گروهي از شهر هاي دیگر مانند کردکوي، بندر گز، علي آباد 
و... عازم امامزاده  عبداهلل گرگان- فرزند پاک امام موسي بن جعفر)ع(- گردیدند. در میان 
جمعیت از همه طبقات دیده مي ش��دند: روحاني، فرهنگي، کارگر، کش��اورز، محصل، 
دانشجو، بازاري، راننده، کاسب، کارمند، زن، مرد، جوان، کودک و... لحظه  به لحظه بر 

1. آرشیو اسناد شخصي مؤلف. 
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تعدادشان افزوده مي شد. 
نیرو هاي مسلح عبارت بودند از یک واحد 29نفره از مأموران ژاندارمري گرگان و یک 
گروه از نیرو هاي ژاندارمري مشهد و چند ماشین از نیرو هاي پلیس شهرباني که همگي 
به ماس��ک ضد گاز اش��ک آور مجهز بودند. مأموران در فاصله 50 ت��ا 100 متري فلکه 
امامزاده در خیابان شهدا به صورت  تهاجمي  ایستاده بودند و گزارش  ها مرتب با بي سیم 
به شهرباني مي رسید. سرگرد جهانشاه فرمانده عملیات شهرباني گرگان، به طور مرتب 
به مردم اخطار مي کرد که متفرق  ش��وند و تظاهرات نکنند. مردم به هیچ قیمتي حاضر 
به ترک صحنه نبودند. لذا جمعیت با ذکر صلوات و اهلل اکب��ر از امامزاده  بیرون آمدند و 
گرداگرد فلکه امامزاده [فلکه شهداي فعلي] به شعار دادن پرداختند: درود بر خمیني، 
مرگ بر شاه، مرگ بر امریکا، تا خون در رگ ماس��ت- خمیني رهبر ماست، استقالل- 
آزادي- حکومت اس��المي ، قبر امام هشتم گلوله باران ش��ده- روز و شب شیعیان شام 
غریبان شده؛ این فریاد ها هر لحظه کوبنده تر و در فضاي اطراف طنین انداز مي شد و ترس 
و وحشت دژخیمان رژیم بیشتر مي گشت. جمعیت تظاهرکننده به حدود 30 هزار نفر 
و به روایتي 70 هزار نفر مي رسید که هنوز عد ه اي داخل محوطه  امامزاده و عد ه اي نیز 
داخل و اطراف فلکه امامزاده بودند. برخي از تظاهرکنندگان هم پالکارد  هایي مبني بر 

محکومیت نظام شاهنشاهي در دست داشتند. 
سرگرد جهانشاه همچنان با بلندگو به مردم اخطار مي کرد ولي مردم نه تنها اعتنایي 
نمي کردند، بلکه حتي عد ه اي از جوانان ش��جاعانه در جلوي جمعیت و مقابل نیرو هاي 
مسلح رژیم صف بسته بودند. در این میان آیت اهلل س��ید حبیب اهلل طاهري گرگاني به 
همراه آقاي حاج ابراهیم صالحي و آقاي فرشاد براي مذاکره نزد سرگرد جهانشاه که در 
خیابان شهدا و در کنار سایر مأموران ایستاده بود رفتند تا به آنها تفهیم نمایند که سد 
راه تظاهرکنندگان نشوند، اما بي نتیجه بود. لذا برگش��تند به طرف جمعیت، که هنوز 
به صف مردم نرس��یده بودند که پرتاب گاز اش��ک آور و تیراندازي مأموران شروع شد و 
لحظاتي بعد طنین رگبار گلوله  ها با گاز و دود و خون و فریاد تصویري از جنگ نابرابر حق 
و باطل را به نمایش گذاشت؛ جنگي که یک سوي آن لشکر تا دندان مسلح طاغوت و در 
سوي دیگر آن عد ه اي پیر و جوان مسلمان بي دفاع قرار داشتند. انبوه نیرو هاي مسلح و 
مجهز رژیم هر بینند ه اي را به شگفتي وامي داشت. حتي دو تا از کامیون  هاي ژاندارمري 
گرگان و ژاندارمري مشهد مجهز به تیربار بودند. آن روز دو نفر از افسران شهرباني به نام 
سرگرد جهانشاه و سلیمي زاده بیش از همه قساوت و عداوت نسبت به تظاهرکنندگان 
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نشان مي دادند و اولین تیر ها نیز از سوي آنها شلیک شد. سپس عد ه اي از مأموران، پیاده 
و برخي هم از درون ماشین تیراندازي کردند. 

در اولین دقایق تعدادي از عزیزان به خون غلتیدن��د و چون برگ  هاي خزان به زمین 
افتادند و روح پاکشان به س��وي معش��وق ابدي پرواز کرد. ولوله اي برپا شده بود و بوي 
باروت و جیغ و داد هاي زنان، همراه با صداي گلوله  ها در فضاي شهر مي پیچید. هر کس 
به سویي مي دوید که عموماً به داخل محوطه امامزاده مي رفتند. عد ه اي زیر دست و پا 
ماندند. عد ه اي به کمک مصدومین و تیرخوردگان ش��تافتند و آنها را به مکان هاي امن 
انتقال دادند. خبري از آمبوالنس  ها نبود، موتورسیکلت  ها و ماشین  هاي شخصي مردم 
)مانند تاکس��ي، وانت و...( آن روز نق��ش آمبوالنس  ها را ایفا مي کردن��د و مصدومین و 

مجروحین را از خیابان ها و کوچه، پس کوچه  هاي محالت به بیمارستان مي رساندند. 
تیراندازي همچنان ادامه داش��ت. مردمي  که به داخل امامزاده پن��اه برده بودند، در 
جوار آن زاده عصمت، خشم و غضبشان نسبت به رژیم بیشتر شد. شعار هاي الاله  االاهلل، 
اهلل اکبر، مرگ بر شاه و... در آسمان مي پیچید. جمعیت به خشم آمده، در محوطه امامزاده 
با هر چه به دستشان آمد مسلح و حمله ور شدند و با چش��ماني کبود از اثرات گاز هاي 
اشک آور و مشت  هاي گره کرده و فریاد هاي کوبنده و قلب  هاي آکنده از ایمان و عشق به 
یگانه معبود، به مقابله با مزدوران پرداختند؛ یکي با سنگ، یکي با چوب، دیگري با آجر 
و... به سوي مأموران سفاک و تا دندان مسلح حمله ور ش��دند. مردم با به آتش کشیدن 
تایر هاي الستیکي فرسوده در خیابان راه را بر ماشین  هاي مزدوران مي بستند و با آتش 
زدن روزنامه و کاغذ و احیاناً چوب و با مالیدن سیب زمیني قاچ شده به چشمانشان، اثرات 
گاز هاي اش��ک آور را خنثي مي نمودند. این در حالي بود که بوي دود و باروت فضا را پر 
کرده بود و ابر سیاه ماتم بر آسمان شهر سایه افکنده بود. مأموران رژیم که از شجاعت و 
ایثار مردم به وحشت افتاده بودند، سوار بر کامیون  ها فلکه را دور زده و به سوي مرکز شهر 
یعني فلکه شهرداري به راه افتادند. آنها در کوچه  ها و خیابان ها هر کس را مي یافتند به 
گلوله مي بستند. مردم به خشم آمده به سوي پارکینگ شهرباني که در ضلع غربي فلکه 
شهدا قرار داشت، حمله ور شدند و آنجا را با کلیه وسایل و ماشین آالتش که شامل یازده 
ماشین و انبار البسه و لوازم یدکی بود، به آتش کشیدند. همچنین انقالبیون به سربازان و 
درجه داران نگهبان آنجا که حتي یک تیر هم به سمت مردم شلیک نکرده بودند، گفتند 
گلوله  هایشان را به هوا شلیک کنند و سپس آنها را با لباس شخصي فراري دادند تا خود 

را به پادگان گرگان معرفي نمایند. 
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پس از حمله  وحش��یانه  مأموران به جمعیت تظاهرکننده، مردم مس��لمان و انقالبي 
فرصت را براي انتقام خون شهیدانشان مغتنم شمرده و قدرت و صالبت اجتماعي خود 
را با وجود همه  اختناق و جو سرکوب حاکم نشان دادند. لذا پس از به آتش کشیده شدن 
پارکینگ ش��هرباني تعدادي از مردم فریاد مي زدند: برویم کوي افسران و آنجا را آتش 
بزنیم و عد ه اي به آن سوي رهسپار شدند و عد  ه اي نیز به سوي سازمان آتش نشاني واقع 
در اواسط خیابان شهید رجایي فعلي )فرح س��ابق( رفته و آن محل را با کلیه امکانات و 
ماشین آالتش به آتش کشیدند؛ بي آنکه به کس��ي از کارکنان آنجا آسیبي برسانند.1 در 
این میان مأموران شهربانی با آنکه از نزدیک شدن و دستگیری مردم در آن روز وحشت 
داش��تند ولی پس از حمله به پارکینگ موتوری شهرباني و س��ازمان آتش نشاني، آنها 
توانستند تعدادی از مردم انقالبی را به جرم دخالت در اقدامات تخریبی بازداشت نمایند 
و دو روز بعد )57/9/7( آنها را به س��اواک تحویل دادند. بر اساس اسناد مورخ 6 و 7آذر 
سال 57 ش��هربانی گرگان- که به ساواک کشور ارسال ش��ده- افراد دستگیرشده فوق 

چهار نفرند و عبارت اند از: 
1. سید باقر حسینی فرزند موسی، شغل کارگر، 25ساله 

2. عابدین سلمانی ایلواری فرزند میرزا، شغل شاگرد شوفر، 20ساله 
3. حسین مهری فرزند یحیی، دیپلم بیکار، 20ساله 

4. س��ید محمود مدنی فرزند س��ید طاهر، محصل ش��بانه هنرستان 
صنعتی گرگان، 19ساله2 

1. الزم به توضیح است که آتش نشاني در موارد متعدد همراه مأموران رژیم در سرکوبي و متفرق کردن تظاهرات 
شرکت جسته بود و لذا مردم از این سازمان خاطرات تلخي در ذهن داشتند که همین همراهي- ولو آنکه برخالف 
میل باطني افراد آن سازمان بوده باشد- موجبات عصبانیت مردم را فراهم نموده بود. گرچه طي مصاحبه  هایي که از 
سوي مؤلف با آتش نشان ها صورت گرفت، معلوم شد که آنها تحت فشار مسئوالن و مأموران، برخالف میلشان وادار 
به آب پاشي به روي تظاهرکنندگان مي شدند. هر چند که مي بایست به هر بهانه اي بود و با ایستادگي و مقاومت از 

رویارویي با مردم و همگامي  با مأموران خودداري مي ورزیدند که در مواردي نیز چنین کردند. 
2. آرشیو اسناد شخصی مؤلف.  
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البته در آن روز پس از آتش زدن پارکینگ ش��هرباني، عد ه اي از مردم فریاد مي زدند: 
برویم کوي افس��ران و آنجا را آت��ش بزنیم. لذا حدود س��اعت 10 صبح ع��ده  کمي  از 
تظاهرکنندگان به قصد حمله به کوي افسران به آن محل رفتند و به سوي مأموران آنجا 
سنگ پرتاب کردند که آنها نیز در مقابل دس��ت به تیراندازي زدند. در این حمله ظاهراً 
کسي از طرفین آس��یب ندید. البته هدف از حمله گروهي از انقالبیون به کوي افسران 
اذیت و آزار خانواده افسران شهرباني نبود، بلکه ترساندن مأموران و ایجاد رعب و وحشت 
در میان پلیس بود؛ وگرنه آتش زدن خانه  هاي افس��ران آن هم در محلي دورافتاده کار 
سختي نبود. چنانکه در هیچ یک از گزارش  هاي مأموران سخني از حمله مردم به خانواده 
مأموران به میان نیامده، بلکه فقط به سوي مأموران سنگ پرتاب شده است. ضمن آنکه 
یکي از اهداف  انقالبیون از این اقدام این بود که مي خواستند توجه مأموران قسي القلب 
شهرباني از مرکز شهر و تیراندازي به س��وي مردم بي دفاع به جاي دیگر از جمله کوي 

افسران جلب شود تا عده کمتري از مردم شهید و مجروح شوند. 

حمله مأموران به بيمارستان 
چنانکه گفتیم در اولین دقایق پس از تیراندازي که منجر به ش��هادت و مجروح شدن 
تعدادي از تظاهرکنندگان شد، عد ه اي از مردم با هر وسیله ممکن مجروحین و شهدا را 
به بیمارستان انتقال دادند. برخي هم جهت کمک به مجروحین از کوچه، پس کوچه  ها 
و خیابان ها خود را به بیمارستان رساندند. بیشتر مصدومین به بیمارستان پهلوي سابق 
)پنجم آذر فعلي( انتقال  یافتند و برخي نیز به بیمارس��تان فلس��في برده  شدند. تعداد 
زخمی  ها و مجروحین به حدي بود که از عهده  کادر اداري پر تالش و ایثارگر بیمارستان 
خارج بود و به همین علت مردم مسلمان داوطلبانه و مش��تاقانه به یاري آنها شتافتند. 
مأموران همچنان مشغول گشت زني بودند، تا اینکه به خیابان مولن روژ )پنجم آذر فعلي( 
رسیدند که حدوداً س��اعت یک یا یک و نیم بعدازظهر بود و انبوه جمعیتي را که جهت 
کمک به مجروحین و اهداي خون به آنجا آمده بودند به گلوله بستند که منجر به مجروح 
ش��دن دو نفر در جلوي حسابداري و ش��هادت یک نفر در باغچه بیمارستان گردید؛ در 
حالي که حمله به بیمارستان و آمبوالنس ها از نظر قوانین بین المللي ممنوع مي باشد. 

شهید نقي صلبي در این رابطه مي گوید: 
اینجانب و شهید نبوي در بیمارستان حضور یافتیم که بنده به عنوان 
آمارگیر زخمي  ها و شهدا بودم و شهید نبوي به عنوان انتظامات در داخل 
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بیمارستان پنجم  آذر فعالیت مي کرد. ما پهلوي هم بودیم. تعداد افرادي 
که براي اهداي خ��ون به زخمي  ها به داخل بیمارس��تان و جلوي درب 
آن آمده بودند زیاد بود. سفاکان رژیم منحوس پهلوي همه مسلسل به 
دست بودند و در جلوي ماشین  هاي آنها بولدوزري خیابان ها را پاکسازي 
مي کرد، چون جوانان مخلص و از جان گذشته تمام خیابان ها را مسدود 
کرده بودند. همه مأمورین در ماشین  هاي شهرباني ایستاده با مسلسل 
و ژ-سه، به س��وي مردم و حتي بیمارستان که از نظر قوانین بین المللي 
خالف مي باشد، تیراندازي مي کردند. وقتي ما متوجه تیراندازي مأموران 
شدیم، به مردم حاضر در محوطه  بیمارستان اعالم نمودیم که سریعاً پناه 
بگیرید که تیراندازي مي کنند. من و شهید نبوي با همدیگر و جفت هم 
توي بوته  هاي باغچه به صورت نیم خیز افتاده بودیم که یک دفعه متوجه 
شدم بغل من تیري به زمین خورد و پرت شد به آسمان و آن طرف من بر 
زمین افتاد. وقتي که مأموران از نظر ما رد شدند، من به مردم اعالم کردم 
بلند شوید که رفتند. بعد هر چه شهید نبوي را صدا زدم جواب نداد. یک 
دفعه با وضع عجیبي که کاسه سر و مغزش داغون و ریخته شده بر زمین، 
مواجه شدم و فریاد کش��یدم بیایید که این برادر شهید شده است. من 
مات زده شده بودم. همه ترس��یدند که او را بردارند. من ایشان را سریعاً 

بغل زدم و به سردخانه بردم که زودتر از نظر ها پنهان کنم.1 
آقاي دکتر بابایي رئیس پزشک قانوني وقت نیز به عنوان یکي از شاهدان حمله مأموران 

به بیمارستان، در مصاحبه با مؤلف مي  گوید: 
این واقعه خاطره هاي فراموش نشدني براي اکثر اطباي این شهر است، 
چراکه آن روز به طور علني به حریم پزشکان تجاوز شد و علی رغم اینکه 
کلیه پزشکان شروع به اعتراض کردند، ولي مسئولین امر به این مسئله 
توجه نکردند. بلکه حتي تلفن  هاي تهدید آمیزي به بیمارستان شده بود 
که مأموران تلفني تهدید به آتش زدن بیمارستان مي کردند... بعد ما به 
آن مسئول نظامي  تلفن کردیم که آقا مأمورین شما تهدید مي کنند که 
مي خواهند بیمارستان را آتش بزنند، شما یک اقدامي  در این خصوص 

1. آقای نقي صلبي در سال 1365 در جبهه جنگ با متجاوزان بعثي عراق به شهادت رسید. آن شهید عزیز در 
سال 1363 این خاطرات را به صورت مکتوب در اختیار مؤلف این کتاب قرار داد. 
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بکنید؛ گفتند ما هیچ کاري نمي توانیم براي شما انجام بدهیم، در حالي 
که مسئولیت حفظ نظم ش��هر به عهده این شخص گذاشته شده بود و 
حتي قبل از این واقعه تمام وسایل آتش نش��اني را جلوي شهرباني نگه 
داشته بودند. روز حادثه در حالي که تمام بیماران مواجه با خطر مرگ 
بودند آن شخص حتي از فرس��تادن یکي از ماشین  هاي آتش نشاني به 
بیمارستان خودداري کرد که آقاي دکتر هوشدار ناظر بر این قضیه بود 

و خودشان تلفن کرده بودند.1 
مأموران رژیم پهلوي در آن روز عالوه بر حمله به بیمارس��تان، به منظور جلوگیري از 
هر نوع خدمتي به مجروحان و آسیب دیدگان، ساعت 3 بعدازظهر با تیراندازي به سوي 
داروخانه شبانه روزي تخت جمشید- که تنها داروخانه شبانه روزي گرگان بود- شیشه 
بزرگ آن را شکس��تند و خس��اراتي به آن زدند. دکت��ر مرتضي نی��ک زاد در این رابطه 

مي گوید: 
در نتیجه این تیراندازي وحشیانه و غیر قانوني مأموران، شیشه بزرگ 
جلوي داروخانه سوراخ س��وراخ شد و ترک برداش��ت و نیم  ساعت بعد 
برادرم دکتر مصطفي نیک زاد عبارت »این سند جنایت پهلوي است« 
را روي مقوا نوشت و آن را باالي سوراخ  هاي شیشه داروخانه نصب کرد.2
بار اول مأموران رژیم حدود ساعت 1:30 بعدازظهر به بیمارستان تیراندازي کردند که 
منجر به شهادت آقاي نظام الدین نبوي و مجروح شدن دو نفر دیگر شد. ولي همان روز 
حدود ساعت 5 بعدازظهر مجدداً مأموران با تیراندازي به سوي بیمارستان، نظم آنجا را به 
هم ریختند و موجب رعب و وحشت کادر درمان و مجروحین آنجا شدند. این تیراندازي 
درست در زماني بود که هیئتي از مسئوالن قضایي شامل: دادستان شهرستان گرگان، 
دکتر کبیري جانشین پزشک قانوني، جعفري بازپرس شعبه  اول و صادقي بازپرس شعبه 
دوم گرگان جهت معاینه اجساد شهدا و تحقیق از مجروحان حماسه  5 آذر در بیمارستان 
پهلوي سابق حضور داشتند و مشغول انجام وظیفه بودند. البته با توجه به حرکت هاي 
انتقام جویانه پیش تر در همین روز، مانند به آتش کشیدن پارکینگ شهرباني و سازمان 
آتش نشاني، حمله به کوي افسران، زندان و کالنتري دو، باز براي بار دوم نیز مردم شجاع 
در ساعت هشت و ده دقیقه شب با سنگ به مأموران گشت کوي افسران حمله ور شدند 

1. آرشیو خاطرات گردآوري شده مؤلف. 
2. همان. 
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که مأموران نیز متقاباًل اقدام به تیراندازي نمودند. 

عواقب پنجم آذر و تشدید مبارزه 
خالصه آنکه بر اساس اسناد مربوط به شهرباني و ژاندارمري، آمار مهمات مصرف شده 
در روز پنجم آذر سال 1357 قریب به 8هزار عدد انواع گلوله مي باشد که توسط مأموران 
رژیم به روی مردم بي گناه گرگان شلیک ش��ده که به اعتراف یکي از مأموران شهرباني 
در روز محاکمه اش پس از انق��الب، »روز پنجم آذر حدود 5000 گلوله فقط از س��وي 
شهرباني مصرف شده اس��ت.« ضمن آنکه در هیچ یک از حوادثي که در طول مبارزات 
انقالب اس��المي  در گرگان به وقوع پیوست، دیده نش��ده که دژخیمان شاه تا این حد 
سالح و مهمات در سرکوبي مردم مسلمان منطقه به کار ببرند. در نتیجه این سرکوبي 
بي رحمانه در آن روز، حدود 150 نفر زخمي  شدند و 14 نفر شربت شهادت نوشیدند، که 
از این تعداد برخي در دم و بعضي هم در روز هاي بعد بر اثر شدت جراحات به درجه رفیع 
شهادت نایل آمدند، که اسامي  شهدا به ترتیب الفبا عبارت اند از: 1. حسین امیرلطیفي 
2. صدیقه پروانه 3. س��ید اس��ماعیل حس��یني 4. عباس خالداران 5. احمد سبطي 6. 
حجت اهلل عباس��ي 7. ابوالقاس��م عالءالدین 8. نرگس قصابان 9. حسین محبي راد 10. 
حسین مقصودلو 11. سید نظام الدین نبوي 12. حسینعلي نصیري 13. فرامرز ویزواري 

14. ابوالحسن  هادي.  
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شهداي 5 آذر سال 57 گرگان به روایت تصویر
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اما عمق جنایت هاي رژیم در روز پنجم  آذر به حدي بود که دل هر بیننده و ش��نونده 
را به درد مي آورد. مأموران آنچنان به مردم بي دفاع اعم از زن و مرد تاختند که گویي با 
لشکریان مغول در افتاد ه اند. آنان دیوانه وار در خیابان ها، به هر سو و به هر کس شلیک 
مي کردند؛ آنچنان که هر کس را مجبور به واکنش و وادار به مقابله و انتقام گیري مي نمود. 
لذا مردم داغدار و ستمدیده در پي  خون خواهي و گرفتن انتقام  خون شهیدان خود و در 
راستاي ادامه مبارزه تا پیروزي نهایي، به طرق مختلف عرصه را بر پلیس تنگ کرده و در 

هر فرصتي براي تحقق این هدف وارد عمل مي شدند. 
پس از جنایت هولناک مأموران شاه در پنجم آذر، این امر که مهمترین رخداد به شمار 
مي رفت، موجبات تألم و تأثر شدید همه را فراهم نمود به طوری که حتی رژیم از شدت 
فشار افکار عمومي  هیئتی س��ه نفره به نام آقایان فرهت، بهنیا و سرهنگ وزیری برای 
بررسی این واقعه از تهران به گرگان فرستاد که تا 15 آذر در این شهر ماندند و گزارش 
محرمانه ای به نفع رژیم تهیه کردند و سپس به تهران بازگشتند. اما این جنایت توسط 
مردم انقالبي به صور مختلف مثل صدور اعالمیه، انعکاس مطبوعاتي، برگزاري مجالس 
ترحیم براي شهدا، تعطیل شدن مغازه  ها، گرامیداشت خاطره پنجم آذر در راهپیمایي  ها 
و مجالس و انعکاس پنجم آذر گرگان در دیگر شهر ها محکوم گردید. حتي مجالسي هم 
در شهر هاي کشور براي شهدای گرگان برگزار شد که از جمله مي توان به مجالس ترحیم 

مردم گرگان بر مزار شهداي 5 آذر سال 57
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شهید حسین )چنگیز( امیرلطیفي در بندر گز که یکي از قربانیان این واقعه بود، اشاره 
کرد و نیز مجلسي در سومین روز شهادت شهداي پنجم آذر گرگان )روز سه شنبه 7آذر( 
در شهرستان رامیان برپا گردید که در نتیجه نیرو هاي مسلح رژیم، مسجد را به محاصره 
خود درآوردند و مرحوم حجت االسالم و المسلمین حسیني رامیاني- یکي از روحانیون 

مبارز- را دستگیر کردند و به تهران انتقال دادند. 
مردم با این شیوه  های مبارزاتی، ضمن محکوم کردن این جنایت، پرده از چهره کریه 
و فاس��د دودمان پهلوي برمي داشتند؛ زیرا مردم هر چه بیش��تر از این گونه فجایع آگاه 
مي شدند عزمش��ان بر ادامه مبارزه تا پیروزي نهایي تحت رهبري امام خمیني راسخ تر 
مي شد. حتی در مناطق روس��تایی نیز خطبا، مردم را برای ادامه مبارزه علیه حکومت 
پهلوی تحریک مي کردند. به عنوان مثال در یکی از اسناد مورخ 57/9/22 واحد اطالعات 

شهربانی گرگان چنین آمده است: 
شیخ محمدعلی حسینی در حس��ینیه قریه مرزنکالته منبر مي رود و 

ضمن سخنرانی تحریک آمیز و ضد ملی، مردم را تحریک مي نماید.1 
بعد از واقعه پنجم آذر عد ه اي از علماي گرگان نامه اي به حضرت آیت اهلل سید عبداهلل 

شیرازي )در مشهد( نوشتند: 
»با کمال تأثر و تأس��ف خبر فاجعه عظیم و مصیبت بزرگ اس��المي 
 را که در شهرس��تان گرگان واقع ش��ده به اس��تحضار مي رساند که در 
پي هت��ک حریم مطهر و س��احت قدس حضرت رض��ا)ع( که حضرات 
عظام و مراجع عالیقدر روز یکش��نبه 25ذي الحج��ه را عزاي عمومي  و 
تعطیل اعالم نمودند، روحانیون گرگان هم ب��ه پیروي از مراجع عظام 
و به جهت ابراز انزجار از کش��تار هاي بي رحمان��ه در آن حریم مقدس 
و سایر شهرس��تان هاي ایران مخصوصاً ساري و بهش��هر، و اجتماع در 
مزار امامزاده عبداهلل براي ش��رکت در یک راهپیمایي و حرکت ساکت 
و آرام دعوت کردند ولي هنوز راهپیمایي آغاز نش��ده بود که روحانیون 
نیات پلید عوامل رژیم را احساس کردند و تصمیم به منع از راهپیمایي 
گرفتند و این تصمیم که توسط یکي از روحانیون به مردم پشت بلندگو 
مي خواست اعالم شود و با شروع اعالم آن بود که مأمورین رژیم جنایتکار 
به س��وي مردم بي گناه آتش گش��ودند و در همان وهله اول جمعي را 

1. آرشیو اسناد شخصی مؤلف. 
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مقتول و مجروح کردند. پس از آن مأموری��ن انتظامي  در کوي و برزن 
به ش��کار مردم بي پناه پرداختند و در کوچه  ها و خیابان ها تا اواخر شب 
رگبار مسلسل و تیراندازي را به سوي مردم ادامه دادند و حتي در داخل 
آمبوالنس و یا داخل محیط امن بیمارس��تان را که در آن مردمي  براي 
اهداي خون به مجروحین جمع شده بودند تیراندازي کرده و عد ه اي را 
مجروح و مقتول ساختند که از باب نمونه فرزند مرحوم حجت االسالم 

سید حسین نبوي را داخل بیمارستان کشتند.
حضرت آیت اهلل العظمي! تعداد کشته شدگان و مجروحان فراوان است 
ولي آنچه تاکنون با مشخصات کامل به دس��ت آمده است تعداد پانزده 
نفر کشته و هفتاد نفر مجروح است که حال بعضي مجروحان هم وخیم 
است. ما ش��کایت این بیدادگري ها را به دادگاه خداي دادگر مي بریم و 
انتقام خون پاک این شهیدان را از پیش��گاه او مي خواهیم و البته از این 
مبارزه که علیه استبداد و رژیم فاسد است، دمي  فرو نخواهیم نشست. 

حتي یقضي اهلل بیننا و بین القوم بالحق و هو خیر الحاکمین 
سپس آیت اهلل العظمي  آقاي شیرازي در پاسخ به نامه فوق چنین نوشت: 

بسم اهلل الرحمن الرحیم
حضور محترم آقای��ان علماي اعالم و حجج اس��الم و کلیه روحانیون 

شهرستان گرگان دامت تاییداتهم العالیه 
السالم علیکم، رجاء واثق آنکه الیزال مشمول توجهات خاصه حضرت 
بقیه اهلل االعظم)عج( بوده باشید، رقیمه مورخه 27/ذیحجه الحرام/1398 
واصل و از مضمون آن اطالع حاصل گردید. ح��وادث دلخراش و وقایع 
اسفناک و کشتار بي رحمانه مردم مسلمان و بي پناه گرگان موجب تأثر 
و تألم ش��دید حقیر گردید و بر نگراني هاي عموم مس��لمانان و جوامع 

روحانیت نسبت به وضع آشفته کنوني افزود، فانا هلل و انا الیه راجعون. 
این حادثه اسف انگیز مانند س��ایر حوادث تأثرآور دیگري که در نقاط 
مختلف این کشور س��تمدیده به دس��ت عمال نظام خائن و به دستور 
هیئت حاکمه مس��تبده آن صورت مي گیرد ش��دیداً محکوم اس��ت و 
آمرین و عاملین آن مورد لعنت خداوندي و تنفر عموم مس��لمانان بلکه 
جهان انسانیت مي باش��ند و همگي مي دانند که به وجود آوردن همچه 
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صحنه  هایي به هیچ وج��ه از ثبات قدم مردم مس��لمان در این مس��یر 
نمي کاهد، بلکه بر اس��تقامت آن��ان در مقابل ظلم و ظلم��ه و در مقابل 
طواغیت زمان افزوده مي شود، مسلماناني که در مکتب روحانیتي مانند 
شما آقایان معظم تربیت یافته اند احساس سعادت مي نمایند که در این 
مسیر کشته شده به درجه رفیع شهادت برس��ند، نه آنکه از هدف خود 

دست برمي دارند. 
اینجانب از شما آقایان اعالم ایدکم اهلل و مردم مؤمن گرگان وفقهم اهلل 
که در راه خدمت به دین و آزادي و اس��تقالل کشور و خالصي مردم از 
ظلم و ستم، از هیچ چیز دریغ نداش��ته اید، تقدیر و تشکر مي نمایم و از 
خداوند متعال جلت عظمه مسئلت مي نمایم که به برکت وجود مقدس 
حضرت بقیه اهلل المنتقم عجل اهلل فرجه الش��ریف هر چه زودتر دس��ت 
ظالمین و تجاوزکاران را قطع نماید و بر مسلمانان پیروزي کامل عنایت 

فرماید. انشاءاهلل. کتب اهلل الغلبن انا و رسلي ان اهلل قوي عزیز. 
مشهد مقدس 5/محرم الحرام/1399هجري

السید عبداهلل الشیرازي 
در چنین شرایطي موج خشونت و انتقام از همان روز پنجم آذر )پس از حمله وحشیانه 
مأموران به مردم(، علیه نیرو هاي رژیم شاه آغاز شد و آنچنان ادامه یافت که دستگاه  هاي 
امنیتي و نظامي  رژیم را به وحشت انداخت. خصوصاً که ماه محرم- ماه شهادت سرور و 
ساالر آزادگان جهان- فرا رسید و بر این موج توفنده الهي افزود.1 چنانکه در تاریخ دهم 
آذر سال 57 خبرچین ساواک طی گزارشی خبر از تشکیل جلسه روحانیون منطقه در 

خصوص هماهنگی بیشتر برای مبارزه با رژیم داد: 
در دعوتی که توسط حاج آقا بنی  هاشم- روحانی ساکن کردکوی- از 
روحانیون طراز اول گرگان و منطقه به عمل آمد از گرگان سید حبیب اهلل 
طاهری و شیخ غالمحسین اس��ترآبادی، و از ساری شیخ آهنگری، و از 
ش��اهی آقای ش��یخ قائمي  و نوریان، و از نوکنده حاج آق��ا نصیری، و از 
کردکوی از روحانیون آقایان ش��اعری، کیان��ی، و بنی فاطمه و لیاقتی 
و شریعتی و شیخ عقیل عرب شرکت داش��تند. و پس از صرف نا هار در 
مورد ادامه فعالیت و مبارزه علیه دولت و نیز عزاداری محرم صحبت، و 

1. غالمرضا خارکوهي، حماسه پنجم آذر سال 57 گرگان، بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گلستان. 
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با وجود تصمیم مقامات انتظامي  دایر بر جلوگیری از تظاهرات، صحبت 
مي گردد...1

1. البته در ادامه همین سند خاطرنشان شده: »قرار بود که کلیه روحانیون طراز اول گرگان در این جلسه شرکت 
کنند ولی بیشتر ]آنها[ به عناوین مختلف خودداری کردند.«، آرشیو اسناد شخصی مؤلف. 
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عالوه بر این دو هفته پس از واقعه خونین پنجم آذر گرگان، در تاریخ 18آذر سال 57 
اداره دوم اطالعات و ضد اطالعات س��تاد بزرگ ارتشتاران به س��اواک کشور، طی نامه 
خیلی محرمانه- اقدام س��ریع- خبر از تشکیل گروه  های چریکی ش��هر های گرگان و 

کردکوی مي دهد و مي نویسد: 
در گرگان دو دسته از افراد مي باشند که گروه های چریکی تشکیل و 
خود را جهت یک عملیات مسلحانه آماده مي سازند: الف. افراد گروه اول... 
سالح به دست آمده را به وسیله دو اتومبیل... به داخل مناطق مختلف 
جنگلی اطراف گرگان حمل و در آنجا مخف��ی مي نمایند... نامبردگان 
اسلحه  های زیادی به وسیله عوامل خود از طریق مرز افغانستان و گاهی 
از طریق مرز پاکستان وارد مي نمایند. ضمناً عواملی هم در اصفهان دارند 

که قرار است برایشان اسلحه بیاورند...
گروه دوم که افراد آن ساکن کردکوی گرگان مي باشند... نامبردگان 
به جمع آوری اسلحه پرداخته، لیکن با کمبود پول مواجه شده اند... این 
گروه عوامل خود را جه��ت دیدن دوره جنگ های تن ب��ه تن و تمرین 

تیراندازی به قم اعزام مي دارند...1 

محرم؛ كاخ برانداز 57 
کشتار مردم بي گناه در واقعه پنجم آذر که در سرتاسر استان گلستان انعکاس وسیعي 
داشت از یک طرف، و تأثرات ناشي از ش��هادت 14 شهید و زخمي  شدن بیش از یکصد 
نفر در این رویداد از سوي دیگر و همچنین خیزش��ي که از محرم سال 56 در سرتاسر 
کشور و استان گلس��تان ایجاد شده بود، موجب گشت که مردم مس��لمان به تبعیت از 
حضرت امام)ره(، خود را براي برپایي راستین محرمي  حسیني آماده نمایند. این تصمیم 
در ش��رایطي بود که مردم گرگان هنوز مجالس عزاداري ش��هداي عزیز خود را به رغم 
ممانعت  هاي مأموران، به صورت مخفیانه در منازل خود برپا مي داشتند و مردم با شرکت 
در آن مراسم یاد حماس��ه آفرینان کربال را در اذ هان زنده مي کردند. به همین سبب در 
واقع محرم گرگان از چند روز پیش از آن آغاز شده بود که عاشوراي آن در حماسه پنجم 
آذر رقم خورده بود. لذا دریافت پیام امام که ماه محرم را ماه خون بر شمش��یر نام نهاده 
بودند و نیز جو خونباري که در چند روز پیش به وقوع پیوس��ته بود ش��رایطي را فراهم 

1. آرشیو اسناد شخصی مؤلف. 
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کرد تا روحانیان و مردم، مساجد، تکایا، حسینیه  ها، زینبیه  ها و فاطمیه  ها را یکپارچه به 
کانون  هاي شور و حماسه حسینی مبدل کنند و نهضت اسالمي  خود را در مسیر پیروزی 
نهایی و شکست رژیم پهلوی چنان توسعه و استمرار بخشند که با آخرین محرم انقالب، 
تومار سلسله پهلوی برای همیشه در هم پیچیده شود.1 جاسوس واحد اطالعات شهرباني 

گرگان در گزارش مورخ 1357/9/7 چنین نوشته است: 
برابر اطالع واصله روحانیان گ��رگان و افراد متظاهر... در نظر دارند در 
ایام ماه محرم تظاه��رات و خونریزي  هاي ناگواري ب��ه وجود آورده که 

عاشوراي واقعي جلوه نماید.2 
در این اثناء پیام روح بخش حضرت امام خمینی از پاریس به ایران و اس��تان گلستان 
می رسد و مردم انقالبی منطقه با اطالع از مفاد آن به وجد مي آیند. در این پیام حضرت 
امام ماه محرم را ماه پیروزی خون بر شمش��یر و نیز ماه حماس��ه، شجاعت و فداکاري 
نامیده و خواستار برگزاری هر چه باشکوه تر مجالس بزرگداشت سرور آزادگان جهان- 
حسین بن علی)ع(- و افشای هر چه بیشتر جنایت هاي رژیم توسط خطبا و علما شده و از 
همه قشرها و طبقات مختلف جامعه خواستند که برای برچیده شدن نظام شاهنشاهی 

و برقراری جمهوری اسالمي  به پاخیزند: 
]محرم[ ماهي که به نس��ل  ها در طول تاریخ، راه پیروزي بر سر نیزه را 
آموخت، ماهي که شکس��ت ابرقدرت  ها را در مقاب��ل کلمه حق به ثبت 
رس��اند، ماهي که امام مسلمین، راه مبارزه با س��تمکاران تاریخ را به ما 
آموخت، ماهي که باید مشت گره کرده آزادي خوا هان و استقالل طلبان 
و حق گویان بر تانک  ها و مسلس��ل  ها و جنود ابلی��س غلبه کند و کلمه 
حق، باطل را محو نماید... روحانیون معظم و خطباي محترم و شیعیان 
عالي مقام سیدالش��هدا- علیه الصلواه والس��الم... با اتکا به قدرت الهي، 
ریشه  هاي باقیمانده این درخت س��تمکاري و خیانت را قطع نمایند که 
ماه محرم، ماه شکست قدرت  هاي یزیدي و حیله  هاي شیطاني است... 
من شهادت در راه حق و اهداف الهي را افتخار جاوداني مي دانم... من به 
جوانان عزیز و غیوري که جان خود را نثار راه دوست کرده اند، حسرت 

مي برم.3 

1. غالمرضا خارکوهي، گلستان در انقالب، همان. 
2. آرشیو اسناد شخصی مؤلف. 

3. همان. 
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در این میان پی��ام آیات گلپایگاني و مرعش��ي نجفي و آقاي ش��ریعتمداري نیز از راه 
رسید که ترجمان دیگري از پیام امام بود و ش��ور و حماسه مردم انقالبي خطه گلستان 

را افزایش داد. 

دستورات سخت گيرانه استاندار مازندران 
در ش��رایطی که مردم مسلمان استان گلستان در ش��هر ها و روستا های دور و نزدیک 
با تأس��ی از فرامین امام خمینی و علما و مراجع عظام، با دلی پر خون از فجایع مأموران 
رژیم در کشتار مردم بی گناه گرگان در روز پنجم آذر سال 1357 آماده برگزاری مراسم 
تاریخی و شکوهمند محرم مي شدند، آقای سعید بهادري- استاندار مازندران- در تاریخ 
1357/9/11 یعنی روز اول محرم، با ارسال بخشنامه ای سری به فرمانداری  های تحت 
پوشش از جمله شهر های استان گلستان که در آن موقع جزء استان مازندران محسوب 
مي شد، دستورات مؤکدی برای کنترل دستجات عزاداری اباعبداهلل الحسین و مقابله با 

حرکت  های انقالبی مردم در آن ایام صادر نمود که عبارت است از: 
1. مراقبت دقیق از تأسیس��ات رادیو- تلویزیون به منظور جلوگیري 
از تسلط عوامل مخالف و ایجاد خرابکاري در تأسیسات حیاتي سازمان 

تبلیغاتي کشور و یا انجام تبلیغات مضره؛
2. تهیه و اجراي برنامه  هاي جالب مذهبي و تبلیغاتي از قبیل مراسم 
سینه زني، نوحه خواني و اجراي مراس��م مذهبي دیگر از جهت سرگرم 
نگهداشتن خانواده  ها و در خالل این برنامه  ها باید برنامه  هاي آگاه کننده 
و ظریف تبلیغاتي که سبب هوشیاري و آگاهي مردم نسبت به حقیقت 

باشد به ترتیب کامله، زیرکانه تهیه و اجرا شود؛ 
3. مراقبت دقیق از نقاط حساس و حیاتي؛

4. اجراي طرح  هاي دقیق حفاظتي و مراقبت��ي در مورد نگاهداري از 
تأ سیسات آب و برق به منظور جلوگیري از هر گونه قطع یا کاهش میزان 

برق و قطع آب خصوصاً در شب  ها؛ 
5.  مراقبت دقیق از تأسیسات نفتي و جلوگیري از هر گونه اعتصاب و 

کم کاري؛ 
6. جلوگیري از حرکت دس��تجات ع��زاداري در خیابان ه��ا و معابر و 

ممانعت از الحاق گروه هاي مختلف به یکدیگر؛
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7. ممانعت از برگزاري مجالس در مساجد بزرگ و یا گنجایش زیاد در 
نواحي حساس؛ 

8.  متفرق کردن جمعیت  هاي حاضر در مجالس بعد از اتمام مجالس 
براي جلوگیري از پیوستن آنها به یکدیگر؛ 

9.  ممنوع المنب��ر نم��ودن وعاظ مح��رک و اخاللگر شناخته ش��ده و 
جلوگیري قطعي از سخنراني آنها در ایام محرم و صفر؛ 

10. دس��تگیري و بازداشت کس��اني که در مجالس س��خنراني  هاي 
تحریک آمیز مي نمایند؛

11. اعزام و گش��ت زني گروه هاي نظامي  و پلیس��ي در بازار به منظور 
ممانعت از تحریک افراد آشوبگر و جلوگیري از تعطیلي بازار و خیابان ها؛
12. جلوگیري از هرگون��ه اجتماعات خیاباني و انج��ام مراقبت  هاي 
الزم به منظور کنترل عبور و مرور ا هال��ي در روز هایي که احتمال بروز 

تحریکات وجود دارد؛
13. اقداماتي در جه��ت تخلیه خیابان ها از اتومبیل  هاي پارک ش��ده 
به خصوص در ایام س��وگواري تاس��وعا و عاش��ورا و توقف اتومبیل  ها و 

اتوبوس  هاي شرکت واحد اتوبوسراني در ایام مذکور به عمل آید؛ 
14. از حرکت موتورسیکلت، وانت بار، اتومبیل  هاي پارک و دوچرخه 

در ایام مذکور جلوگیري به عمل آید؛
15. مواد غذایي و س��وخت مورد نیاز ا هالي تأمین و براي جلوگیري از 
بروز کمبود تنگنا هاي احتمالي از کلیه امکانات محلي بهره برداري شود؛ 
16. گشت زني نیرو هاي انتظامي  در نقاط مختلف شهر براي شناسایي 
خرابکاران و خنثي کردن اقدامات تروریستي و خرابکاري گسترش یافته 
و نس��بت به دس��تگیري و خارج نمودن عناصر مح��رک از صحنه  هاي 

تحریک و تجمع اقدام گردد؛ 
17. از صاحبان مجال��س روضه خواني و س��وگواري و متولیان اماکن 

مذهبي و وعاظ تعهدات کافي اخذ شود.1 
به دنبال این بخشنامه فرمانداری  های مختلف استان گلستان به سرعت جلسه شورای 
تأمین شهر را تشکیل دادند و بر اساس دستورات استاندار، تصمیمات سري برای برخورد 

1. همان. 
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شدید با مردم مبارز اتخاذ نمودند که خالصه تصمیمات مورخ 57/9/11 شورای تأمین 
شهر گرگان به این شرح مي باشد: 

در مورد حفاظت نقاط حیاتي حساس ش��هر گرگان خصوصاً رادیو- 
تلویزیون- مخابرات- تأسیسات آب- در وهله اول به مدیران مربوط به 
وسیله آقاي فرماندار توجه داده شود تا از کلیه امکانات خود به خصوص 
با توجه به طرح س��پنتا و طرح  هاي حفاظتي و مأمورین واحد خدمات 
عمومي  که در اختیار دارند نس��بت به حفاظت تأسیسات مربوطه اقدام 
نمایند. ضمناً ش��هرباني با توجه ب��ه اینکه نقاط حس��اس تماماً تحت 
حفاظت پاس  هاي ثابت یگان هاي ارتشي نمي باش��د، در شرایط فعلي 
امکان مراقبت  هاي 24س��اعته و گم��اردن نی��روي انتظامي کافي و به 
طور ثابت را ندارد و تقاضاي تقویت پرس��نل یگان ارتش��ي را به منظور 
حفاظت نقاط فوق دارد... به صاحبان مجلس عزاداري ضمن اخذ تعهد، 
توجه و تذکر الزم داده ش��ود تا از وعاظ خواسته شود که از نحوه عنوان 
کردن مطالب تحریک آمیز خودداري و صرفاً در مسائل مذهبي صحبت 
نمایند... در م��ورد بند دهم ش��هرباني و ژاندارم��ري در صورت مواجه 
شدن با مورد ش��صت، به دستگیري و بازداشت س��خنراني که سخنان 
تحریک آمیز عنوان نماید اقدام خواهد نمود... ب��ا توجه به واقعه پنجم 
آذرماه جاري و مراسم دهه اول محرم و کمبود محسوس نیرو از شوراي 
تأمین استان درخواست شود که مأموریت نفربر زرهي تا 25آذرماه 57 

تمدید و در اختیار شهرباني گرگان باشد.1 
در چنین اوضاع سخت گیرانه اي، مردم محرم حسیني را آغاز کردند و با آگاهي گسترده 
و عمیق نسبت به آرمان هاي حق طلبانه امام حسین)ع( و یارانش، آخرین روز هاي عمر 
حکومت 2500ساله شاهنشاهي را مبدل به عاشورایي دیگر در پایان قرن بیستم کردند: 
این انقالبی را که مي بینید حس��ینی است، از رهبری آیت اهلل خمینی 

است، در مکتب او، این نوشته: یا مرگ و یا آزادی )حسین( 
مردم به پاخیزید در این راه، تا سرنگون سازیم رژیم خائنین را، مکتب 

او، این نوشته: یا مرگ و یا آزادی )حسین(.
عالوه بر این ساواک نیز که از آمادگي مردم انقالبي براي برپایي قیام حسیني به وحشت 

1. همان. 
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افتاده بود، با صدور بخشنامه ای محرمانه در تاریخ 57/9/14 به کلیه مراکز خود از جمله 
ساواک  های گرگان و گنبد، از آنها خواست تمام امکانات خود را برای مقابله با مبارزات 
انقالبی مردم در ماه محرم بسیج نمایند و مانع از سیاسی شدن محرم و اقدامات ضد رژیم 
در هیئت ها و مراس��م عزاداری  گردند و نیز از تعطیلی بازار و ادارات دولتی و مؤسسات 

عمومي  جلوگیری نمایند: 
عناصر برانداز و قش��ریون مذهبي به خصوص با اس��تفاده از موقعیت 
خاص ماه  هاي محرم و صفر درصدد اخالل در نظم عمومي  و فلج کردن 
مؤسسات و سازمان هاي دولتي و ملي هس��تند. به منظور مقابله با این 
عناصر وظایف خاصي را به عهده دارید که باید با نهایت دقت و پشتکار 
و با اس��تفاده از جمیع امکانات در اجراي آن تالش کنید. علي هذا کلیه 
عوامل نفوذي و همکاران و دوس��تان و پرس��نل و همچنین معتمدین 
و متنفذین محلي و سردس��ته  ها و رؤس��اي هیئت  هاي مذهبي را که با 
بلوا و آش��وب مخالف هستند شناس��ایي و س��پس آنها را بسیج نمایید 
که مجالس عزاداري خود را با نظم و بدون توس��ل افراطیون مذهبي به 
دادن ش��عار هاي ضد ملي و میهني برگزار نمایند و چنانچه هیئت  هاي 
سیار عزاداري ترتیب مي دهند کوش��ش کنند که با همکاري مأمورین 
انتظامي  نظم این دسته  ها حفظ شود و از ماهیت عزاداري خارج نگردد 
و رنگ سیاسي به خود نگیرد. عوامل نفوذي و همکاران ]و[ افراد مصلح 
به خصوص باید توجیه ش��وند ک��ه با منطق قوي، صاحب��ان مجالس و 
سردسته  ها را با حفظ نظم قانع و وادار کنند. این عوامل مردم و گروه ها را 
تا آنجا که مقدور است در برابر تحریکات مخالفان توجیه و ارشاد سازند 
که فریب تبلیغات عناصر خرابکار را که جز اتالف وقت و سرمایه مملکت 
هدفي ندارند نخورند. این راهنمایي در زمینه جلوگیري از تعطیلي بازار و 
ادارات دولتي و مؤسسات ملي نیز اعمال گردد. نتیجه اقدامات را مستمراً 

گزارش نمایید.1 

خروش مردم در تاسوعا و عاشورا 
یک عاشورا، اگر آن طور که مي بایس��ت و ائمه طاهرین نظر داش��ته اند برگزار گردد، 

1. فرازهایي از تاریخ انقالب به روایت اسناد ساواک و امریکا، تهران، وزارت اطالعات، 1368. 
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بس است که سرنوشت ملت  هایی را عوض کند1 و به راستی نیز چنین است و عاشورای 
سال 57 ملت ایران و مردم استان گلس��تان این گونه بود؛ عاشورایی که مردم شهر ها و 
روستا های کوچک و بزرگ منطقه را دگرگون و سیمای واقعی عاشورای سال 61قمری را 
به نمایش گذاشت. به ویژه آنکه در گرگان چند روز قبل از محرم، عاشورای واقعی تازه ای 
با خون ش��هیدان بی گناه پنجم آذر به نمایش درآمده بود که مردم سراسر این منطقه 
را شدیداً متأثر کرد. نگارنده از نزدیک ش��اهد بود که حتي در یکی از روستا های استان 
گلستان، محرم سال 57 یک عاشورای واقعی بود. عاشورایی که تا آن زمان کسی ندیده 
بود. هر شب حرکت دس��ته هاي عزاداري و نوحه خوانی توأم با شعار های مرگ بر شاه، 
درود بر خمینی، نهضت ما حسینیه- رهبر ما خمینیه و... در فضای منطقه موج مي زد. 

در محرم سال 57 در شهر ها پاسبان ها و ساواکی  ها مراسم عزاداری محالت شهر های 
مختلف استان گلستان را تحت نظر داشتند و ژاندارم  ها و خبرچین  های شاهدوست آنها 
و نیروی پایداری برنامه  های روستا ها را کنترل مي کردند، ولی هیچ یک نتوانستند مانع 
از طوفان نهضت امام خمینی در ماه محرم شوند. از چند روز قبل همه مراجع اسالم به 
ویژه حضرت امام، یگانه رهبر نهضت اسالمي  مردم ایران، براي برگزاری هر چه باشکوه تر 
مراسم عزاداری محرم تأکید نموده بودند و مردم را به بهره برداری هر چه بیشتر از فضایل 
قیام ضد استبدادی و ظلم ستیز امام حسین)ع( ضد یزید زمان- محمدرضاشاه- توصیه 
کرده بودند. چنانکه حتی ژاندارمری در تاریخ 57/9/21 به ساواک گنبد گزارش کرد سه 
زن تعلیم دیده که از قم وارد شده اند، در اوایل ماه محرم سال 57 در شهر های مینودشت 

و گالیکش برای زنان سخنرانی ضد حکومتی مي کنند و به آنها مي گویند: 
زیر چادرتان اس��لحه و کارد حمل کنید و به مأمورین نزدیک شوید و 
آنها را مورد حمله قرار دهید چون مأمورین به زن��ان کاری ندارند، اگر 

مبارزه نکنید شوهرانتان کشته خواهند شد.2 
اما رژیم که از فرا رسیدن تاسوعا و عاشورای حس��ینی و اوج گیری اعتراضات مردمي  
در قالب عزاداری محرم به وحش��ت افتاده بود 5 روز زودتر یعنی در صبح روز پنجشنبه 
57/9/16 شورای تأمین شهر گرگان را تش��کیل داد که مفاد و تصمیمات متخذه نشان 
مي دهد کنترل اوضاع داخل اس��تان از دست مأموران خارج ش��ده بود و در برابر توفان 
انقالب به عجز و زبونی افتاده بودن��د. چون آنها دیگر پی برده بودن��د که در چنین روز 

1. محمدرضا حکیمی، تفسیر آفتاب، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمي، ص267. 
2. آرشیو اسناد شخصي مؤلف. 
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باش��کوهی خون مردم به جوش مي آید و آنچنان س��یل جمعیت به راه مي افتد که در 
صورت لزوم هیچ نیروی شاهنشاهی نه شهربانی، نه س��اواک و نه ژاندارمری رژیم قادر 

به مقابله و کنترل آنها نیست. در قسمتي از این صورت جلسه سري چنین آمده است:
رئیس س��ازمان اطالعات و امنیت گرگان اظهار داشتند به قرار اطالع 
ممکن است در روز هاي تاسوعا و عاش��ورا عده اي از متعصبین مذهبي 
و عناصر اخاللگر و منحرف وابس��ته به احزاب جمعیت  هاي سیاسي به 
تهران عزیمت و در آنجا دست به تحریکات و اخالل نظم بزنند. به منظور 
جلوگیري از رفتن عناصر مزبور به تهران پیشنهاد مي نماید که شوراي 

تأمین در این زمینه بررسي و تصمیم مقتضي اتخاذ فرمایند. 
نظریه ش��ورا: اعضاي ش��وراي تأمین به اتفاق آرا نظ��ر دادند با توجه 
به اینکه ژاندارمري طبق دس��تورات صادره از اس��تان توصیه الزم را به 
واحد  هاي تابعه پلیس راه نموده است، در این باره توجه و تأکید بیشتري 
بش��ود که حتي المقدور از رفتن این قبیل مس��افرین به تهران به نحو 
مقتضي جلوگیري شود و ضمناً شهرباني نیز در همین مورد توجه و تذکر 
الزم به صاحبان بنگاه  هاي مسافربري میني بوس داران و اتوبوس داران 
خواهد داد و نیز به طریق مقتضي به وسیله فرماندار به معتمدین محلي 
در این باره توجه داده ش��ود و در این مورد نی��ز از همکاري معتمدین و 

محترمین محل استفاده شود.1
به رغم سخت گیری  های رژیم شاه مردم شهر ها و روستا های مختلف استان گلستان، 
مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی را با شکوه بی نظیری برگزار کردند. یکی از هیئتی  ها- 

سید صادق میر حیدری- مي گوید: 
ایام محرم در گرگان پلیس جلوی عزاداری را گرفته بود و ش��ب نهم 
محرم، شب تاسوعا چون دس��ته  های مختلف عزاداری از جمله هیئت 
پیروان مکتب حس��ین که ما اعالم کرده بودیم م��ردم بیایند و پلیس 
هم مطلع شده بود و در آن شب در خیابان ش��هید رجایی ایستاده بود 
و موضع گرفته بود، وقتی از حس��ینیه مکتب حسین بیرون آمدیم و به 
خیابان شهید رجایی وارد شدیم، اینها ش��روع کردند به ر ها کردن گاز 
اشک آور و تیراندازی و آن شب سه یا چهار نفر مجروح شدند... ولی آن 

1. همان. 
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ش��ب تظاهرات ما را متفرق کردند. تا اینکه به عاش��ورا رسیدیم. مردم 
روز عاشورا را خیلی باشکوه برگزار کردند، به طوری که شاید چند صد 
هزار نفر آن روز در گرگان ش��رکت داشتند. آن روز از چهارراه میدان به 
طرف خیابان سرخواجه و فلکه سرخواجه و خیابان پنجم آذر رفتیم. روز 
تاسوعا آنچنان برنامه ای نبود ولی روز عاشورا را مردم مسلمان و حسینی 
هر چه باش��کوه تر برگزار کردند. وقتی به فلکه کاخ که در آنجا مجسمه 
رضاخان بود رسیدیم، عده زیادی از سرباز ها از آنجا محافظت مي کردند 
و مسلح به طرف مردم ایس��تاده بودند، با این وجود وقتی مردم به آنجا 
رسیدند شعار مرگ بر ش��اه را با صدای بلند تکرار کردند. آن روز حتی 
اگر مردم حمله مي نمودند مي توانس��تند مجسمه شاه را پایین بکشند، 
ولی مسئولین تظاهرات اجازه ندادند. بعد تظاهرات ادامه یافت به طرف 
فلکه گرگان پارس، که وقتی به آنجا رسیدیم تمام چهار خیابان اطراف 
فلکه مملو از جمعیت بود و آنجا بلندگو نصب شده بود که من یک شعری 
راجع به سرنگونی حکومت پهلوی خواندم و مردم با صدای بلند جواب 
مي دادند. بعد هم آقای آیت اهلل نورمفیدی سخنرانی کردند که نزدیک 
ظهر تمام شد. واقعاً مراسم و تظاهرات بسیار بزرگی بود و تا آن موقع در 

گرگان بی سابقه بود.1 
البته مرحوم آیت اهلل سید حبیب اهلل طاهری به نگارنده گفت: 

روز عاشورای س��ال 57 که تظاهرات از چهارراه میدان به طرف فلکه 
کاخ و بعد به فلکه گرگان پارس2 انجام شد، من در آنجا سخنرانی کردم. 
هدف از این تظاهرات در آنجا هم این بود که افراد بی تفاوت آن منطقه 

بیدار شوند.3 
ساواک گرگان طي گزارش خیلي محرمانه مورخ 57/9/20 با موضوع »تظاهرات ضد 

ملي روز عاشورا در گرگان« خطاب به ساواک مازندران مي نویسد: 
به دنبال اعالمیه دولت مبني بر آزادي حرکت دس��تجات عزاداري در 
گرگان و دعوت  هایي که توسط روحانیون مخالف از قبیل سید حبیب اهلل 

1 .خاطرات سید صادق میرحیدری در مصاحبه با مؤلف. 
2. محله گرگان پارس از محالت اعیان نشین شمال شهر گرگان بود که متأسفانه تا آن زمان اهالي آنجا در مبارزه 

علیه شاه فعال نبودند. 
3. مصاحبه مؤلف با نامبرده. 
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طاهري و سید کاظم نورمفیدي از ا هالي گرگان و روستا ها به عمل آمد و 
با توجه به روز عاشورا که معموالً دستجات عزاداري از روستا ها به گرگان 
مي آیند، در این روز نیز تعداد کثیري از ا هال��ي زن و مرد ابتدا در محله 
سرچشمه و میدان عباسعلي گرگان اجتماع و بعداً در مورد عنوان و دادن 
شعار هاي بین روحانیون اختالف بود تا اینکه باالخره با توجه به اینکه در 
مسیر حرکت این دس��ته مأمورین انتظامي  وجود نداشتند جمعیت در 
مسیر راه خود به دادن شعار مضره و نیز نوشتن شعار هایي علیه پلیس 
به مضمون اینکه )کشتن پاسبان واجب است( مي پردازند و در تظاهرات 
روز قبل ]19آذر روز تاسوعا[ هم سید کاظم نورمفیدي ضمن صحبت به 
جوانان اظهار مي دارد که تعدادي از سربازان فرار کرده اند الزم است به 
جهت اینکه شناخته نشوند جوانان هم سر خود را بتراشند و در تظاهرات 
روز مزبور در چند نوبت بین جمعیت پالکارد هاي داس و چکش1 حمل 
و تعدادي اعالمیه کمونیس��تي هم پخش مي گردد2 و نیز اعالمیه آیات 
ثالثه بین مردم پخش و خوانده مي شود... در این تظاهرات از روحانیون 
طراز اول آقایان سید سجاد ]علوي[- ]سید علي[ رئیسي- ]محمدرضا[ 

میبدي حضور نداشتند...3
اما شب عاشوراي س��ال 57 در شهرستان علي آباد کتول ش��بي به راستي عاشورایي 
بود؛ زیرا در آن شب در حالي که عده اي از یاران خمیني کبیر  مشغول ساخت بمب  هاي 
دس��تي بودند تا علیه رژیم یزیدي پهلوي به کار گیرند، ناگهان با انفج��ار یکي از آنها، 

عباسعلی زنگانه شهید و عده اي هم مجروح شدند. به گفته دکتر الیاس نادران: 
در محرم س��ال 57 که حرکت ه��ای انقالبی خیلی تند ش��د و غیر از 
تجمعات در مساجد، تظاهرات جمعی و خیابانی هم در سطح شهر اتفاق 
افتاده بود، از لشکر سی گرگان تعداد زیادی نیرو برای سرکوب و ایجاد 
وحشت در مردم به علي آباد کتول فرس��تادند. اینها شب سوم یا چهارم 

1. آرم داس و چکش مربوط به کمونیست ها است و مردم مسلمان مخصوصاً در شهرهای کوچکی مثل گرگان 
نسبت به این گونه تابلوها در مجالس خود آن هم در روزهای تاسوعا و عاشورا حساسیت نشان می دادند و ممانعت 
می کردند. لذا به احتمال قریب به یقین آن عالمت مربوط به سازمان مجاهدین خلق بوده که با سالوسگری خود را 

مذهبی جا می زدند و در گرگان هم نفوذ زیادی داشتند. 
2. پلیس عادت داشت که در گزارش هاي خود به مبارزات اسالمي  همواره رنگ کمونیستي بدهد، حتي تظاهرات 

روز عاشورا را! 
3. آرشیو اسناد شخصی مؤلف. 
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محرم بود که در خیابان های ش��هر آمدند و بر شهر مسلط شدند و برای 
رعب و وحشت مردم بی اغراق 3، 4هزار تیر شلیک کردند. آن شب، شب 
خیلی سختی بود. برای همین بچه  ها تصمیم گرفتند که مواد منفجره 
سنگین تری- قوی تر از بمب های صوتی- را برای مقابله با مأموران آماده 

کنند. 
از طرف دیگر هم اطالعاتی به دوستان ما رسیده بود که رژیم بنا دارد 
که در عاشورای سال 57 یک کشتار جدی از مردم شهر علي آباد کتول 
بکند و ورود و نحوه عملکردشان هم نشان مي داد که اینها واقعاً تصمیم 

جدی برای سرکوب دارند. 
ما در واقع از شب چهارم- پنجم محرم کار های مربوط به تهیه نارنجک 
دستی را به طور جدی انجام دادیم. بعد از ریخته گری نارنجک دستی  ها، 

مجموعاً تا شب عاشورا 50 تا را درست و آماده کردیم. 
ولی هنوز مواد منفجره باقی بود که شب عاشورا من و شهید عباسعلی 
زنگانه کار پر کردن نارنجک ها را انجام مي دادیم. نصفه  های ش��ب بود 
که صدای شعار دادن ملت در دفاع از حضرت امام و علیه رژیم مي آمد. 
فضای شهر به حمداهلل فضای خوبی بود. بعد شهید عباس به من گفت 

مردم دیگر راهی را که انتخاب کرده اند برنمي گردند. 
ساعت دوازده، یک شب بود که ایشان رفت خوابید و دوتای دیگر مانده 
بود که من داش��تم پر مي کردم که فکر مي کنم آخرین نارنجک دستی 
بود که جرقه ای خورد و بالفاصله انفجار صورت گرفت. چون در دس��ت 
خودم بود دست و صورت و پا و فک و حنجره ام آسیب دید و مرا پرت کرد 
سمت پنجره اتاق که از شدت قدرت انفجار قاب پنجره هم کنده شد و 
یکی از ترکش ها فک مرا شکست و جدا کرد و من از هوش رفتم و عباس 

هم به شهادت رسید.1
در مورد این واقعه ساواک در گزارش خود نوشته: 

حدود س��اعت 20 روز 57/9/20 )2537 شاهنشاهی( انفجار در یکی 
از منازل مسکونی بخش علي آباد کتول- شهرستان گرگان- که متعلق 

1. مصاحبه مرتضی میردار با نامبرده توس��ط مرکز اسناد انقالب اسالمی، جلس��ه چهارم، ص10 و11 با اندکی 
ویرایش و تلخیص. 
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به شیخ عبدالنبی احمدی )واعظ قش��ری و اخاللگر که اخیراً بازداشت 
شده( و در اجاره ش��خصی به نام منوچهر نظری )از مظنونین به انجام 
فعالیت های ضد امنیتی منطقه( بوده رخ داده... تحقیقات پیرامون علت 

انفجار ادامه دارد... مراتب به نخست وزیری اعالم گردیده است.1 

آخرین روز های دولت نظامي  
آخرین روز های دولت نظامي  ش��اه توأم با درماندگی و سردرگمي  مي گذشت. هر روز 
ترفند س��خت گیرانه ای را اعمال مي کردند که موجب باال رفتن خشم و خروش بیشتر 
مردم مي شد. به طور مثال در جلسه شورای تأمین شهرستان گنبدکاووس که در ساعت 
5 عصر مورخ 21آذر س��ال 57 در محل دفتر رئیس شهربانی این شهر و با حضور کاظم 
اکبری فرماندار، جهانگیری رئیس ساواک، سرهنگ دیده ور رئیس مرزبانی درجه یک 
اترک، سرگرد خوشکار رئیس شهربانی، سروان ابراهیمي فرد فرمانده گرو هان ژاندارمری 
گنبدکاووس و س��روان ابراهیمي پور فرمانده گرو هان ژاندارمری شاهپسند )آزادشهر( 
تشکیل شد نام ده ها نفر از افراد مبارز شهر های گنبد، مینودشت، کالله، گالیکش، رامیان 
و آزادشهر را به عنوان »محرکین و عاملین اصلی وقایع اخیر« در منطقه، معرفی نمودند 
و از شورای تأمین استان مازندران خواستند تا برای آرامش منطقه! با دستگیری و اعزام 

آنان به ساواک ساری موافقت نمایند.2 
در چنین شرایطی بود که نخست وزیر- ارتش��بد غالمرضا از هاری- با صدور بخشنامه 
جدیدی در تاریخ 57/9/23 خطاب به کلیه وزارتخانه  ها، سازمان ها و شرکت های دولتی، 

بر شدت عمل نسبت به کارمندان اعتصابی تأکید نمود: 
اعتصاب ها و کم کاری های بعض��ی از کارمندان و کارکنان در برخی از 
دستگاه و سازمان ها و بخش های دولت در ماه های اخیر که ابتدا تحت 
عنوان خواسته  های صنفی و رفاهی صورت گرفته است سبب اختالل در 
قسمتی از عرضه خدمات اداری، اجتماعی و فنی جامعه شده و زیان های 
بالنس��به عظیمي  را در زمینه مالی، اقتصادی و خصوصاً تولیدی به بار 
آورده و ناراحتی و نارضایی مردم را هم باعث ش��ده است. دولت ابتدا به 
این امید که قبول درخواست  های اولیه موجب آن خواهد شد که افراد در 

1. آرشیو اسناد شخصي مؤلف. 
2. همان. 
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مقابل ازدیاد حقوق و دستمزد و مزایای دیگر با کار بهتر و بیشتر درصدد 
جبران بار سنگینی برمي آیند که این افزایش  ها به دوش ملت مي گذارد، 
تقریباً همه تقاضا ها را تا حد امکان پذیرا شد. اما متأسفانه اعتصاب ها و 
کم کاری ها نه تنها پایان نیافتند بلکه گروه هایی خاص درصدد برآمدند 
این وسیله را در جهت مقاصدی دیگر به کار برند... تا آنجا که با قطع نفت 
و گاز و بنزین و خاموش ساختن برق و عدم انجام پاره ای امور اداری که 
مستلزم تأمین رفاه عموم است زندگی عمومي  را مختل ساخته اند... لهذا 

اجرای مقررات زیر را موکداً متذکر مي شود: 
1. وزرا و مسئوالن هر دستگاه مکلف اند قوانین و مقررات استخدامي  را 
با نهایت و دقت و امانت در دستگاه  های تحت تصدی خود به مورد اجرا 
گذارند تا با هر کس بر اس��اس روش��ی که در خدمت گزاری به جامعه و 

مردم دارد متقاباًل عمل شود.
2. اختیارات اداری تا حد امکان در موارد ضروری به مدیران رده  های 

مختلف تفویض و بر اجرای صحیح آنها نظارت دقیق به عمل آید.
3. چون حقوق و دستمزد و مزایا که از بودجه عمومي  پرداخت مي شود 
متعلق به جامعه و مردم اس��ت، لهذا دولت حق ندارد در مقابل بیکاری 

پولی تحت هیچ عنوان بپردازد و به کم کاری  ها نیز اضافه کار دهد. 
4. از این تاریخ به بعد ه��ر یک از کارکنان دولت س��ر کار خود حاضر 
نشوند و یا با حضور در محل، کاری انجام ندهند و یا کم کاری کنند، وزرا 
و یا سایر مقامات مسئول مکلف اند با اس��تفاده از مقررات مربوط آنها را 

بر کنار سازند. 
5. کار هر دس��تگاه و میزان بازدهی و ثمربخشی آن در قبال هزینه ای 
که به بودجه تحمیل مي شود باید در زمان های متناسب ارزیابی شود و 

پرداخت هرگونه مزایا بر اساس آن صورت گیرد.
6. محرکین و عامالن اخالل در نظم عمومي  به هر صورت باید وسیله 
مأموران انتظامي  جلب ش��وند تا در مراجع ذی صالح مورد بررسی قرار 

گیرند. 
انتظ��ار دارد همه مدی��ران امور عموم��ي  و همه آنها که مس��ئولیتی 
اجتماعی و انسانی بر عهده دارند در این برهه از زمان با شناخت حقایق 
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امور وظیفه اجتماعی خویش را علی رغم همه مش��کالت با شجاعت و 
خردمندی انجام دهند و به خاطر هدف خدمت به جامعه از سنگینی بار 

مسئولیت و حتی از کارشکنی و تهمت  ها نهراسند.
اما مردم مبارز استان گلستان اعتنایي به این گونه دستورات نداشتند، چنانکه پس از آن 
موج فزاینده تحصن  ها و اعتصابات روز به روز بیشتر شد، به طوري که همه مراکز وابسته 

به دولت را فرا گرفت و این روند تا پیروزي انقالب ادامه یافت. 
در این می��ان در حالی که آتش انقالب اس��المي  هر روز ش��عله ورتر مي ش��د و روند 
پیروزی  های مردم س��یر صعودی خود را طی مي کرد ناگهان س��اواک، ت��ازه از خواب 
خرگوشی بیدار شد و به فکر کش��ف علل نارضایتی مردم از دولت شاهنشاهی افتاد. به 
همین سبب ساواک مرکز طی بخش��نامه ای خیلي محرمانه در تاریخ 57/9/30 درباره 
»لزوم شناخت نارضایتی  های عمومي  و انعکاس هر گونه اخبار و اطالعات مربوطه به آن 
مرکز«، از مراکز مختلف خود در سراسر کشور از جمله گرگان و گنبد خواست با کنکاش 
و تحقیق کارشناسانه به کشف ریش��ه  های نارضایتی مردم بپردازند و در هر هفته یک 
بار گزارش آن را به مرکز ساواک کشور ارسال نمایند. در حالی که همه مي دانند وجود 
و عملکرد وحشیانه خود س��اواک در طول حیات حدود 20ساله خود یکی از مهمترین 
علل نارضایتی مردم علیه رژیم پهلوی محسوب مي ش��ود؛ اما مسئوالن ساواک دنبال 
عوامل دیگر مي گشتند که این هم فریبکارانه بود. چون دیگر خیلي دیر شده بود و کار از 
این حرف ها گذشته بود و در آن زمان مردم انقالبی به کمتر از سقوط رژیم شاه رضایت 

نمي دادند.1 
در قسمتی از بخشنامه مذکور چنین مي خوانیم: 

با توجه به اینکه چند ماه از صدور بخشنامه پیروي مي گذرد و انتظار 
مي رود با امعان نظر به اهمیت هدف نارضایتي  هاي عمومي  در ش��رایط 
حس��اس فعلي کش��ور س��ازمان اطالعات و امنیت آن منطقه هر گونه 
نارضایتي و ناراحتي ا هالي حوزه مس��ئولیت خود را مس��تمراً گزارش 
نماین��د تا ضمن بررس��ي و تجزی��ه و تحلیل الزم به اطالع مس��ئولین 
مملکتي رس��انیده ش��ود. معهذا تاکنون به جز در برخي موارد، آن هم 
خیلي جزئي از تعدادي از سازمان ها گزارش جالب توجهي در این مورد 
به ستاد واصل نشده اس��ت. با در نظر گرفتن اینکه همگامي  بسیاري از 

1. غالمرضا خارکوهي، گلستان در انقالب، همان.  
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طبقات متوسط اجتماع و کارکنان بیشتر مؤسسات دولتي و... در جریان 
اخاللگري  ها و اغتشاشات اخیر که ناشي از نارضایتي آنان از وضع گراني 
ارزاق عمومي ، شهرداري، برق، آب، تلفن، راه، مخابرات، بهداري، بیمه 
درماني، بس��تن عوارض و مالی��ات گوناگون، کمبود حق��وق و درآمد، 
ناهماهنگي وضع اس��تخدامي  ادارات، سوءاس��تفاده دس��ت اندرکاران 
امور جاري هر محل، تبعیض، پارتي ب��ازي و زد و بند با مقامات محلي، 
اعمال نفوذ افراد سرشناس محلي و غیر محلي به نفع عده اي محدود و 
در بسیاري موارد به حساب نیاوردن مردم تشخیص داده شده، ساواک 
مأموریت یافته که به نحو مقتضي با کسب اخبار الزم، علل و ریشه این 
نارضایتي  ها را پیدا و به عرض مقامات عالیه برساند. در انجام این وظیفه 
هدف نارضایتي  هاي عمومي  از اهداف درج��ه اول این اداره کل تعیین 
شده است. بنابراین به فرموده تیمسار ریاست ساواک بار دیگر اهمیت 
وقوف و آگاهي از نارضایتي  هاي هر شهرستان و تهیه و ارسال گزارشات 
الزم در این زمینه را یادآوري و مراتب زیر ابالغ مي گردد. خواهش��مند 
است دستور فرمایید کلیه کادر آن سازمان را توجیه و نتیجه را به موقع 

و مستمراً اعالم دارند: 
1. با توجه به تحقیق و تبدیلي که در گذشته در هدف نارضایتي  هاي 
عمومي  داده ش��ده چنانچه به خدمت منابع این ه��دف خاتمه داده اند 
سریعاً نسبت به نشان کردن و پیش��نهاد استخدام منابع جدید که با در 
نظر گرفتن اهمیت هدف، کاندیدا بایس��تي از لحاظ بینش اجتماعي و 
آگاهي به مسائل منطقه و خصوصاً نارضایتي ا هالي... اقدام نماید بدیهي 
است در صورت شایستگي کاندیدا پیشنهاد مقرري نیز بالمانع خواهد 

بود.
2. از بین رهبران امنیت داخلي آن س��ازمان ف��ردي که داراي قدرت 
بررسي و روحیه کنکاش، عالقه مند به پي گیري الزم جهت جمع آوري 
و انعکاس مسائل نارضایتي عمومي  مردم باش��د انتخاب و به این هدف 
اختصاص تا تحت نظر سلسله مراتب عملیاتي مربوط و راهنمایي و ارشاد 
ریاست آن س��ازمان بدون هر گونه اغماض و رعایت دوستي و معاشرت 
با افراد انجام وظیف��ه نماید. ضمن��اً حتي االمکان از وج��ود کارمندان 
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سایر قسمت ها نیز در صورت دسترس��ي به اخبار و اطالعات مربوط به 
نارضایتي هاي عمومي  استفاده شود. 

3. من بعد بایستي مسائل نارضایتي عمومي  ا هالي هر منطقه، با در نظر 
گرفتن درجه اولویت و در هر زمینه که باشد به طور جداگانه هر دو هفته 

یک بار بدون تأخیر گزارش شود. 
4. ع��الوه ب��ر ای��ن براب��ر بخش��نامه 67138/ 326- 11/9/ 46 
نارضایتي  های��ي که جنبه صنف��ي دارد به بخش  هاي س��تادي ذي نفع 
ارسال مي گردد، یک نسخه از هر گزارش را نیز به عنوان گیرنده به بخش 

348 ارسال دارند. 
5. هر گونه اش��کال و ایرادي که در راه انجام ای��ن وظیفه وجود دارد 

مشروحاً و با ذکر دالیل اعالم تا بررسي و اقدام الزم به عمل آید.1 
نظام شاهنشاهی پهلوی در آن زمان دشوارترین روز های حیاتش را سپری مي کرد؛ به 
ویژه که نیمي  از حکومت دوماهه از هاری مصادف با خروش مردم در ایام محرم حسینی 
بود که ب��ه این مناس��بت راهپیمایی  ها و اعتراضات مردم در همه ش��هر ها و روس��تا ها 
گس��ترش یافت به طوری که دامنه مخالفت  ها تا مغز اس��تخوان سیستم امنیتی رژیم 
رسوخ کرده بود. دستگاه های دولتی مختل ش��ده بودند، کارمندان اعتصاب و کم کاری 

1. فرازهایی از تاریخ انقالب اسالمی به روایت اسناد ساواک و امریکا، همان. 
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مي کردند، وزرا درمانده شده بودند، ساواک رو به موت بود، ارتش در تردید به سر مي برد 
که در مسائل داخلی جانب مردم را بگیرد یا طرف رژیم و یا اینکه بی طرف بماند. به ویژه 
آنکه بسیاری از نظامیان ارتش- به جز رده  های فرماندهی- تمایلی به مقابله با قیام مردم 
نداشتند و از جنایت هاي پنجاه ساله پهلوي  ها ناخرس��ند بودند. حتی »سازمان نیروی 
پایداری« که زیر نظر ژاندارمری بود و نیرو های روستایی شاهدوست را برای جاسوسی 
و مقابله با قیام م��ردم آموزش مي داد و آنها را مس��لح مي کرد، در ای��ن روز ها به خاطر 
اوج گیری انقالب اسالمي  و بی اثر شدن نقش این سازمان و گرایش بسیاری از نیرو های 

پایداری به سوی انقالب، در تاریخ ششم دی ماه سال 57 به فرمان شاه منحل شد. 
در واقع یکی از مهمترین پیامد های مبارزات محرم سقوط دولت نظامي  از هاری بود.1 
در این میان شاه که از همه رنجورتر و شکسته تر شده بود، در حال رایزنی برای معرفی 

مهره ای جدید به عنوان نخست وزیر، به جای از هاری پیر و فرتوت بود. 
در اس��تان گلس��تان مردم انقالبی مثل هر جای کش��ور، یکپارچه به پاخاسته بودند. 
حوادث خونین شهر های مختلف این استان مخصوصاً علي آباد کتول، گرگان، گالیکش، 
گنبد و بندر گز و نیز دسته  ها و راهپیمایی  ها و شعار های کوبنده محرم در این مناطق از 
کنترل مأموران رژیم و سازمان های امنیتی آن خارج شده بود و هر روز بیش از گذشته در 
مسیر توسعه و گسترش نهضت امام خمینی گام برمي داشتند.2 به طوری که حتی برخی 
از مراکز دولتی و امنیتی استان گلستان، از جمله پاسگاه  های ژاندارمری مورد تهدید قرار 
گرفته بودند و این اعترافی است مربوط به آخرین روز هاي مقامات رژیم در این منطقه، 
که مسئوالن امنیتی گرگان در یکی از جلسات شورای تأمین شهر به آن اذعان کرده اند 
و آن هم ناشی از شدت مبارزات روزافزون مردم و نفرت آنها از رژیم حکومت پهلوي بود. 

در آن جلسه سري آنان ضمن اشاره به گسترش قیام مردم، اعالم نمودند که:  
پاسگاه ژاندارمري آس��یب پذیر مي باشد. در بدو امر هنگ ]ژاندارمري 
گرگان[ مأموریت دارد که پرسنل پاسگاه  ها را تقویت کند که براي آنان 
اتفاقي نیفتد. چنانکه نفراتي اضافه آمد، کمافي الس��ابق دس��ته ضربت 
هنگ در اختیار ]ش��هرباني گ��رگان[ قرار خواهد گرفت و ش��هرباني و 
ژاندارمري و ساواک در انجام موارد فوق کوشش الزم را معمول خواهند 

داشت و شورا به اتفاق آرا موارد را تأیید مي نمایند.3

1. منصور خلیلی، محرم 57 به روایت اسناد، تهران، مرکز اسناد انقالب اسالمی، 1388، ص130. 
2. غالمرضا خارکوهي، گلستان در انقالب، همان. 

3. همان. 
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البته آخرین روز هاي عمر رژیم ش��اه توأم با تکاپو هاي تازه اي بود که به تدریج بعد از 
کشتار مردم بي گناه تهران در 17شهریور آغاز شد و تا سقوط کامل رژیم ادامه یافت. یکي 
از این تکاپو ها توسط نمایندگان رستاخیزي استان گلستان در مجلس شوراي ملي بود 
که آنها با چند انتقاد صوري به وزیر و فرماندار و سایر مقامات دون پایه، چهره شاه را عاري 
از تقصیر مي نمایاندند. چنانکه آقاي نعمت اهلل قاض��ي نماینده وقت گرگان در مجلس 
شوراي ملي طي نطقي پس از کشتار فجیع مردم انقالبي در پنجم آذر سال 57 گرگان، 

آن را ناشي از »سوء تدبیر دستگاه دولت در گرگان« مي داند و مي گوید: 
یکی از دالیل سوء تدبیر دس��تگاه دولت در گرگان همین وقایع بوده 
است؛ حاال وزارت راه در گرگان چه آشوبی به پا کرده که آن هم داستان 
جداگانه ای دارد. سوء وضع ثبت اس��ناد گرگان به چه صورتی است که 
من هنوز موفق به زیارت آقای وزیر دادگس��تری نشده ام تا به عرضشان 
برس��انم و راهنمایی کنم که اگر می خواهند بررس��ی و بازرس��ی کنند 
از چه راهی باید وارد ش��وند و چه مس��ائلی را مورد بررسی قرار دهند. 
ما در گرگان فرمانداری داش��تیم که... این ش��خص را چرا برداشتند از 
گرگان؟ شاید حسن سیاست بود؟ و یک کسی را فرستاده اند به گرگان 
که من از دوستان وزارت کش��ور و حتی از پیش خدمت  ها و از هر کسی 
پرسیدم گفتند این ش��خص را نمی شناسیم. گرگان منطقه ای حساس 
و عشایرنش��ین و مرزی است و منطقه ای اس��ت که به نام دارالمؤمنین 
استرآباد ازش یاد شده؛ این هم در شرایط این چنین مملکت، فرستادن 
فرماندار آنچنان؟ من با فرماندار کاری ندارم و از این باب به عنوان نمونه 
عرض مي کنم که چطور سوء مدیریت و س��وء تدبیر در دستگاه دولتی 

وجود دارد و تا چه حد می باشد.1
یکی دیگر از تکاپو های تازه رژیم در این روز ها صدور و ارس��ال ابالغیه  ها و دستورات 
و بخشنامه  های پیاپی از سوی نخس��ت وزیر، وزیر کشور، رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران، 
مقامات امنیتی، فرماند هان ش��هربانی و ژاندارمری و اس��تاندار مازندران بود که جهت 
تالش بیشتر برای حفظ پایه  های لرزان و متزلزل رژیم ستمشاهی صورت مي گرفت تا 
خدمت به مردم. لذا در این راستا در جلسه سري مورخ 57/9/23 شورای تأمین گرگان 
تصویب شد که من بعد نسبت به دارندگان سالح های شکاری مجاز سخت گیری شود؛ 

1. مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره 24، جلسه199.  
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به طوری که با کمترین سوء ظن، جواز آنها لغو و سالح های آنها جمع آوری گردد تا مبادا 
از این سالح ها برای مقابله با مأموران رژیم استفاده نمایند: 

س��رکار س��رهنگ جعفري پور فرمانده هنگ ژاندارمري وقایع چهار 
روز اخیر را به اطالع شورا رس��انیده و اضافه نمودند... نظر مأمورین در 
تظاهرات ضد ملي و میهني ش��ب گذش��ته در بندر گز چهار نفر افراد 
مس��لح، چهار قبضه تفنگ ش��کاري و تعداد هفتاد تیر فشنگ برخورد 
و آنان را دس��تگیر نمودند. از نظر جلوگیري از حوادث احتمالي آینده 
و اینکه تعداد افرادي که داراي تفنگ ش��کاري مجاز نیز مي باش��ند و 
تعدادي از این افراد در تظاهرات شرکت مي نمایند لذا پیشنهاد مي گردد 
که چنانچه مورد تصویب شوراي تأمین قرار گیرد نسبت به جمع آوري 

تفنگ شکاري مجاز آن عده از افراد مشکوک اقدام شود.1 
در این اثناء شیشه عمر نظام شاهنشاهی در حال شکستن بود و انقالب اسالمي  مردم 
در شرف پیروزی قرار داشت و هر روز اعتراضات مردم علیه کلیت رژیم پهلوی و افشای 
فجایع آن از جمله جنایت هاي ساواک افزایش مي یافت؛ دولت نظامي  ارتشبد از هاری 
که با هدف سرکوب و کشتار مبارزان نهضت امام خمینی از 15آبان سال 1357 آغاز به 
کار کرد، در مقابل مقاومت مردم مستأصل شد. لذا وقتی برای شاه و حامیان امریکایی 
و اروپایی اش مس��لم ش��د که دولت نظامي  نیز نمي تواند کاری از پیش ببرد، در تاریخ 
1357/10/16 مهره دیگری به نام شاپور بختیار را به نخست وزیری منصوب نمود. بختیار 
یکی از اعضای باسابقه و شاخص جبهه ملی بود که با سوءاستفاده از تصویر دکتر مصدق، 
مي خواست ژست مردمی- انقالبی بگیرد. او خود را »مرغ طوفان« مي خواند و با تأکید بر 
قانونی بودن حکومت شاه و سلسله پهلوی، در زیر چتر حمایت دول غربی خصوصاً امریکا 
و انگلیس و نیز فرستاده ویژه دولت امریکا- ژنرال   هایزر- وعده و وعید های فریب کارانه 
به مردم مي داد تا ملت را از ادامه مبارزاتشان که در آن موقع به مرحله حساس پیروزی 
نزدیک مي ش��دند، منصرف نماید. اما هوش��یاری حضرت امام خمینی مثل همیشه به 
یاری ملت آمد و ایشان با صدور پیامي  در تاریخ 57/10/16 )همان روز روی کار آمدن 
دولت جدید(، این ترفند رژیم شاه را خنثی نمود و آرزو های شاه و اربایان خارجی اش و 
نخست وزیر جدیدش- بختیار- را بر باد داد. به دنبال این پیام روح بخش حضرت امام، 
مردم سراسر کشور از جمله استان گلس��تان به خیابان ها ریختند و با ادامه و گسترش 

1. همان. 
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راهپیمایی  ها و مبارزات فزاینده و ش��عار های کوبنده، مخالفت خود را با دولت بختیار و 
نظام شاهنشاهی اعالم نمودند. 
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اخيراً ع��ده ای از آخونده��ای امريکايی که با س��فارش س��ازمان های امنيتی امريکا، 
صهيونيسم، انگليس و ش��يوخ مرتجع عرب و از محل اعتبارات آنها برای پژوهش های 
تاريخی عليه انقاب اس��امی، امام خمينی و ملت ايران به پژوهش مش��غول هستند، 
تاريخ س��ازی جديدی را در دفاع از مظلوميت آيت اهلل سيد کاظم ش��ريعتمداری آغاز 
کردند که هر س��اده لوحی می فهمد اين تاريخ س��ازی ها بيش از آن که حب مظلوميت 
امثال شريعتمداری را داشته باشد، بغض امام خمينی و انقاب اسامی را در سينه دارد. 
ش��يخ محس��ن کديور که مدتی اس��ت از چنگ ملت ايران گريخته و به دامن امريکا 
پناهنده شده است، بنا به اظهاراتش، تابس��تان امسال تحقيق مفصلی را درباره انديشه 
سياسی سيد کاظم شريعتمداری )1365-1284( به پايان برده که هنوز منتشر نشده 
است. او مدعی اس��ت که در البه الی اين تحقيق که بازخوانی انديشه انقاب اسامی و 
جمهوری اسامی از زاويه بينش ها و گرايش های آخوندهای پيرو اسام امريکايی است 
با اسناد مختلفی مواجه ش��ده که اطاع از آنها به روشن شدن قسمتی از ابهامات تاريخ 

نيم قرن اخير ايران کمک می کند. 
از آنجا که ما انجام اين تحقيقات را که به شناسايی هر چه بيشتر دشمنان ملت ايران 

شیخ محسن کدیور، مظلومیت شریعتمداری 
و تاریخ سازی امریکایی!! 
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و به قول امام، آخوندهای درباری و مبشران اس��ام امريکايی کمک کرده به فال نيک 
می گيريم!! لذا برای آگاهی مل��ت ايران و همچنين درج در تاريخ��ی که در حال آماده 
شدن توسط اين شيخ امريکايی می باشد!! سندی را پيرامون رابطه آقای شريعتمداری با 
نظام استبدادی پهلوی و دروغ هايی که به طاب مظلوم در خصوص مبارزه با رژيم شاه 
می گفت و عوام فريبی هايی که در نزد ساير مراجع عظام انجام می داد، منتشر می کنيم 
تا هم ماهيت اين آخوند سلطنت طلب معلوم شود و هم فردا آن شيخ امريکايی نگويد ما 

از اين اسناد خبر نداشتيم!! 
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یک توضیح درباره 
»دست خط منتشرنشده از امام« 

در پی آوردن دس��ت خط منتشرنش��ده ای از امام در ش��ماره 32 فصلنامه 15خرداد 
در بخش »از تاریخ«، پرس��ش هایی از س��وی برخی از خوانندگان محترم پیرامون این 
دس��ت خط و اینکه در چه تاریخی و به چه مناس��بتی صادر شده اس��ت مطرح شد؛ در 
این باره جناب دکتر سید حمید روحانی- که این دست خط امام در آرشیو اسناد ایشان 

موجود است- چنین توضیح داده اند: 
در تاری��خ 8صفر23/1393اس��فندماه1351 ام��ام از نجف اش��رف 
اعالمیه ای خطاب به علما و طالب حوزه های علمیه صادر کردند. هنگامی 
که این اعالمیه زیر چاپ بود، امام یادداش��ت مذک��ور را برای اینجانب 

ارسال کردند تا به اعالمیه افزوده شود. 
متن آن اعالمیه به ش��کل کتابچه ای در س��ال 1351 به چاپ رسید 
که تصویری از آن کتابچه به ش��رح زیر جهت آگاهی خوانندگان تقدیم 

می شود. 
همچنین این اعالمیه در صحیف��ه امام، جلد2، صفحه 482 نیز وجود 
دارد و متن اضافه ش��ده به این اطالعیه نی��ز در صفحه 485 قابل رؤیت 

است. 
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